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مجاليات البيان يف تفسري (من هدى القرآن) الكناية مثا ً
ال

امللﺨﺺ:

احلمد ﷲ الﺬي خلﻖ كل ﳾء ،وجعل لكل ﳾء سبب ًا وقدرا ،والصالة والسالم

عىل خريته من خلقه حممد بن عبد اﷲ وعىل آله الغر امليامني الطيبني الطاهرين.
وبعد.

أجال العلامء أفكارهم يف كتاب اﷲ تعاىل منﺬ نزوله وإىل أن يرث اﷲ األرض

ومن عليها ،فوجدوا فيه ضالتهم يف ِّ
كل ﳾء ،فنهلوا من علومه ما ﳖلوا ووردوا من

معينه ما وردوا ،فهو ﹲ
تبيان لكل ﳾء ،فأثرى كتب العلم واملعرفة من غزير علومه
ﹴ
ﹴ
وبيان ومعرفة ،ومن هﺬه الكتب التي اختصﺖ بتفسري كتاب اﷲ املنزل؛
معان
من
تفسري (من هدى القرآن) للسيد حممد تقي املدرﳼ وهو من الكتب الق ِّيمة والتفاسري

الغزيرة باملعارف ،فاخرتنا من بني آللﺊ البالغة لﺆلﺆة كامنة يف علم البيان ،أثرت

يف إيصال املقاصد ،أال وهي (الكناية) ،وهو موضوع ثري يف هﺬا التفسري ،فجاء
العنوان (مجاليات البيان يف تفسري من هدى القرآن ـ الكناية مثاالً ـ ) فدرسنا فيه
الكنايات الواردة يف تفسري اآليات املباركة بطريقة االستقراء والتحليل فجاء البحث

وفق ًا لتقسيامت أرباب البالغة ،فقد درسنا فيه الكناية عن االسم والكناية عن الصفة

والكناية عن النسبة وختم البحث بﺨاﲤة فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث،
ومن ثم قائمة باملصادر واملراجﻊ.

واحلمد ﷲ رب العاملني
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Abstract
Praise be to Allah who create everything، and make everything
a cause and a capacity، and prayer and peace on the best of the
crea�on of Muhammad Ibn Abdullah and his immaculate progeny.
The scholars delve into the thoughts in the Book of Allah since
its revela�on to the moment. So they learn from its knowledge.
As one of most important interpreta�on of the Glorious Quran is
From the Guidance of Quran and tends to a valuable book and rich
in knowledge.The ar�cle studies the meanings in the verses under
the lens of analysis and focuses on rhetoric and metaphor and its
pa�erns; name، status and �tle.Ul�mately the study concludes with
speciﬁc ﬁndings and results.
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املقدمة:

احلمد ﷲ الﺬي م ﱠن علينا بالعافية واألمل ،وأنار قلوبنا بﺨري العمل ،والﺬي

خضﻊ له جﱪوت املﺨلوقات ،وفتﻖ بقدرته مجيﻊ الكائنات ،حمجوبة عن االبصار

رؤيته ،وقربﺖ من العقول هيبته ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
اب ﹶﻗ ﹾو ﹶﺳ ﹾ ﹺ
ﲔ ﹶأ ﹾو ﹶأ ﹾدنﹶﻰ{ }النﺠم ،{٩/حبيبه
الﺬي بلﻎ من املقام األعىل } ﹶفﻜ ﹶ
ﹶان ﹶﻗ ﹶ

ونجيبه حممد بن عبد اﷲ وآله السبﻊ املثاين وخري خلﻖ اﷲ من القاﴆ والداين حفظة
علم اﷲ وﳐزون كتابه ،ومصداق لبابه الﺬي ال ُير ﱡد من جلأ إليه.
وبعد.

الﺬي يلج إىل البحر ّ
الزخار والفيﺾ املدرار كتاب اﷲ املجيد ليجني منه ما يريد،

ﳚد ما يطلبه وما ال يطلبه ،ﳑا ﳛدو به األمر إىل الطمﻊ يف جواهره الكريمة ،وآللﺌه

العجيبة ،ويبقﻰ كدلو البﺌر ال يشبﻊ من ماء البﺌر ما دام املاء ال ينضب ،وكام قال
اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين (( :gآيات القرآن خزاﺋﻦ فﻜلﲈ فتحﺖ خزينة
ينبغي لﻚ أن تنﻈر ما فيها )) ،وقد أجال العلامء فيه الفكر ،وقطفوا منه بعﺾ الدرر،

ﱡ
كل عىل قدره وطاقته ،وتفسري (من هدى القرآن) أحد هﺬه القطوف الدانية التي
حواها السيد حممد تقي املدرﳼ من كتاب اﷲ الكريم ،ووجدت فيه من البالغة يف

أقوال السيد املدرﳼ الكثري ،واخرتت منها يف هﺬا البحث موضوع مجالية الكناية،
التي ال خيلو منها كتاب ُأ ِّلف يف علم البالغة ،فوجدت يف التفسري كثريا من املواضﻊ

التي ُيشري إليها السيد املدرﳼ بأﳖا ُذكرت كناية ،واخرتت اخلطة للبحث عىل منوال

كتب البالغة التي قسمﺖ فن الكناية إىل (كناية عن موصوف ،كناية عن صفة ،كناية

عن نسبة) وانتهﻰ البحث يف خاﲤة أشارت إىل أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.
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الﻜناية

ﺣدّ ها ،ألواﳖا ،تطبيقاﲥا

الكناية لون من ألوان علم البيان البالغي ،وهي ﴐب من اإلبداع الكالمي

الﺬي يزيد الكالم مجاال ،وهلا أهداف ومقاصد خاصة ﲤيزها من األساليب األخرى

من علم البيان ،واإلتيان ﲠا دون الترصيح لغرض ما ،كأن يكون عدم إرادة
التجريح ،أو خوف ًا أو للتسلية ،أو للتقريﻊ ،أو للتهكم أو غري ذلك.

فالﻜناية ﰲ اللغة :قال اخلليل(ت 175هـ) (( :واالكنان ما أضمرت يف ضمريك
ﹶ
وجل}أ ﹾﻛنﹶنت ﹾﹸم ﹺﰲ ﹶأن ﹸﻔ ﹺسﻜ ﹾﹸم{}البقرة{٢٣٥/واالكنان إخفاء اليشء
قال اﷲ عز

باليشء)) ،1يف حني يرى ابن فارس ت(395هـ) أﳖا ترادف التورية يف املعنﻰ،
فيقول :الكناية هي (( التورية عن االسم بغريه ،وكنيﺖ عن كﺬا اذا تكلمﺖ بغريه،

وكنﻰ عن األمر بغريه يكني كناية ،يعني اذا تكلم بغريه ﳑا يستدل عليه)) ،2وإىل هﺬا
املعنﻰ ذهب ابن منظور يف اللسان؛ إذ يرى ﱠ
أن الكناية تعني :أن تتكلم بيشء وتريد

شيﺌ ًا آخر ،وكنّﻰ عن األمر بغريه يكنّي كناية ،يعني إذا تكلم بغريه ﳑا يستدل عليه
ورى ،أو من الكنية.3
نحو الرفث والغائﻆ ،وتكنّﻰّ :
تسرت من كنّﻰ عنه إذا ّ

أن التورية ﳾء والكناية ﳾء آخر ،ﱠ
يف حني ﱠ
ولعل اخلليل قد تنبه إىل ذلك إذ عزهلا

ﳐترصا ﳎم ً
ال من دون اإلطناب فيها ،فالتورية تضمر
تفسريا
عن التورية وفﴪها
ً
ً

شيﺌ ًا وتُظهر آخر ﳑا يستدعي ذلك ايراد معنﻰ ثان للمتلقي ،فينرصف ذهنه عن

املعنﻰ األصيل ،ولكن الكناية ليس كﺬلك؛ إذ هي اإلضامر دون اإلظهار ،وا ُملكنﱠﻰ:
هو الشﺨص املﺨتفي خلف الكنية وال ينرصف معنﻰ ذاته إىل معنﻰ آخر.

الﻜناية ﰲ االصطالح :أعطﻰ البالغيون بحث الكناية مكان ًا بارز ًا يف البيان

العريب ،بوصفها ركن ًا مه ًام من أركان البالغة العربية ملا له من دور يف صقل الﺬوق

العريب وإظهاره ﲠيﺌة تضفي عليه رونق ًا ومجاالً ((فالكناية ﴐورة تعبريية ،للتعبري
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عام ال يراد إظهاره للناس كره ًا لنبوه عن الﺬوق ،أو ملا فيه من كشف عن غري
ّ
مستحب كشفه ،أو حماولة للتأنﻖ واإلغراب يف التعبري)) 4وقد كان فن الكناية

مورد ًا من موارد التهاتف اإلنساين واالمتداد احلضاري والبيﺌي ،إذ ﱂ يكن الترصيح

الطريقة الوحيدة يف االتصال أو التكيف االجتامعي أو النفيس أو الوجداين يف فنون
التعبري يف البالغة العربية.5

وكان ابن عباس (ت68هـ) يف طليعة املفﴪين الﺬين أشاروا إىل عدد من
ﹺ
وه ﱠﻦ{}البقرة:
اﴍ ﹸ
الكنايات يف القرآن الكريم ،ففي قوله تعاىل } :ﹶف ﹾاآل ﹶن ﹶب ﹸ

 ،{187قال(( :املبارشة اجلامع ولكن اﷲ يكني ما شاء بام شاء)).6

وﱂ يفﺖ األوائل ﳑن ألفوا يف ﳎال القرآن اإلشارة إىل أسلوب الكناية يف

مﺆلفاﲥم ،عىل الرغم من ﱠأﳖا كانﺖ ترد عندهم باملعنﻰ العام للمصطلح وهو السرت
}والن ﹶﱠه ﹺ
ار إﹺ ﹶذا ﹶﺟ ﱠال ﹶها{ }الشمس ،{3 :قال الفراء:
واإلخفاء ،ففي قوله تعاىل :ﹶ

ﱠ
((جىل الظلمة ،ﳎاز كناية عن الظلمة وﱂ تﺬكر ألن معناها معروف)).7

كﺬلك نجد ّ
أن أبا عبيدة ينص عىل الكناية يف أكثر من موضﻊ ،والفعل كنﻰ

يستعمله بمعناه اللغوي أي أخفي وأضمر وقد نجده يستعمل اللفﻆ كناية ،وكنﻰ
يف معنﻰ الضمري.8

وهﺬا االستعامل العام للمصطلح نجده أيض ًا عند أيب عمرو اجلاحﻆ فهي عنده

تقابل الترصيح إذ يقول(( :رب كناية تربﻰ عىل إفصاح وحلﻆ يدل عىل ضمري))،9

بيد أنﱠه قرن الكناية بالتّعريﺾ مشري ًا اليهام يف قوله(( :إذا قالوا فالن مقتصد فتلك

كناية عن البﺨل ،وإذا قالوا للعامل مستقص ،فتلك كناية عن اجلور)).10

وذكر ابن املعتز الكناية والتعريﺾ يف باب واحد ،لكنّه ﱂ يﺬكر هلام حد ًا يميزﳘا

بل جعلهام من حماسن الكالم.11

واستمر اقرتان الكناية والتعريﺾ عند البالغيني ،إذ بحثهام قدامة بن جعفر

ﲢﺖ عنوان (ال ﱠلحن) وهي عنده ((التّعريﺾ باليشء من غري ترصيح أو الكناية عنه
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الزﳐرشي إىل الفرق بني الكناية والتّعريﺾ بقوله(( :فﺈن قلﺖ:
بغريه)) ،12وقد تنبه ّ

أي فرق بني الكناية والتعريﺾ؟ قلﺖ :الكناية أن تﺬكر اليشء بغري لفظه املوضوع له،

كقولك طويل النجاد لطويل القامة ،وكثري الرماد ،للمضياف ،والتعريﺾ أن تﺬكر
شيﺌ ًا تدل به عىل ﳾء ﱂ تﺬكره كام يقول املحتاج للمحتاج إليه :جﺌتك ألسلم عليك،
وألنظر إىل وجهك الكريم ،وكأنه يلوح منه ما يريد)) ،13يف حني إنّه اقرتب من

مفهوم املجاز الﺬي تكون األلفاظ فيه مستعملة لغري ما وضعﺖ له ،وهﺬا االقرتاب
أبعده السكﱠاكي يف حدّ ه للكناية باﳖا ترك التّرصيح بﺬكر اليشء إىل ذكر ما يلزمه

لينتقل من املﺬكور إىل املرتوك ،ويف حدّ ه هﺬا يكون قد ميز بني الكناية واملجاز إذ ﱠ
إن

الكناية هي انتقال من الالزم إىل امللزوم ،بعكس املجاز الﺬي هو انتقال من امللزوم

إىل الالزم ،14وتبعه يف ذلك اخلطيب القزويني ،إذ م ﱠيز بني الكناية واملجاز يف حدﱠ ه

للكناية يف كوﳖا ((لفﻆ أريد به الزم معناه مﻊ جواز إرادة معناه حينﺌﺬ)) ،15ذلك
أن املجاز يف إرادة املعنﻰ من غري تأويل؛ ألنﱠه ملزوم قرينة معاندة إلرادة احلقيقة،

وتبعه يف ذلك رشاح التلﺨيص .16يف حني أن جانب املحدثني قد م ﱠيز بني الكناية
والتعريﺾ فاصال بينهام ،فيقول الدكتور بشري كحيل إن (( االعرتاض ال معنﻰ له
اذا افرتضنا أن مفهوم الكناية قد اصبح مرتسﺨ ًا ،ونظن أنه سيكون من نافلة القول

أن يستمر الرتخيص عىل ذلك)) ،17ويرى السيد السبزواري أن:

(( الكنايات من اهم شﺆون الفصاحة والبالغة)) ،18ويعدّ الكناية أبلﻎ من الترصيح

والقرآن العظيم مشتمل عىل انحاء الكنايات واالستعارات والتشبيهات البليغة،19

وهي عنده من املحكامت ال املتشاﲠات إذا د ّلﺖ قرينة عىل ذلك ،وهو يستدل تارة

باحلديث الرشيف إلثبات وجود الكناية يف القرآن الكريم.

وﳑا تقدم نجد :ﱠ
أن الكناية يف االصطالح ال تبعد كثري ًا عن معناها اللغوي فهي

االستتار خلف اللفﻆ املﺬكور لتقريب املعنﻰ أو للتهكم أو االستهجان أو إعالء
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من مكانة املكنﻰ ،فهي طريقة وأسلوب عقيل ُيثري املتلقي ،ويستجلب انتباهه إىل

املقصود من خالل التوصل إىل املعنﻰ ا ُملكنﻰ عنه من طريﻖ سلسلة من االرتباطات
الﺬهنية املعنوية التي يكشفها الﺬهن الناضج والقرﳛة الصافية ،وهلا يف القرآن الكريم

وظائف متعددة ،إذ ((تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كام ً
ال يف أداء املعاين وتصويرها

مصورة موحية وحين ًا مﺆدبة موجزة تنقل
خري أداء وتصوير ،وهي حين ًا راسمة
ّ
املعنﻰ وافي ًا يف لفﻆ قليل وال تستطيﻊ احلقيقة أن تﺆدي املعنﻰ كام أدته الكناية)).20

كام أن للكناية القرآنية أثرها النفيس يف املتلقي فقد ((كان القرآن الكريم حريص ًا كل
احلرص عىل إيصال مفاهيمه إىل اجلميﻊ دون جرح العواطف أو خدش املشاعر أو

اشمﺌزاز النفوس وكان الطريﻖ إىل ذلك هو الكناية بام ﲤتلك من قدرة عىل التعبري
املوحي واملهﺬب بوقﺖ واحد)).21

وﱂ أجد تعريف ًا للكناية يف تفسري من هدى القرآن ،لكن الكناية كانﺖ حاﴐة يف

كبريا كام سنوردها بيشء من التفصيل إن شاء اﷲ تعاىل.
ألواﳖا
ً
حضورا ً
ألوان الﻜناية:

1ـ الﻜناية ﻋﻦ املوصوف :تعني الكناية يف هﺬا املضامر؛ ذكر صفة أو ﳎموعة

من الصفات للداللة عىل موصوف معني أو تكون دالة عليه ،22وربام ﲢسب بمنزلة

القرينة الدالة عىل املوصوف ،ومن الكناية عن املوصوف التي وردت يف تفسري
ﺖ
ﺖ بﹺ ﹶمﻜ ﹺﹾر ﹺه ﱠﻦ ﹶأ ﹾر ﹶﺳ ﹶل ﹾ
من هدى القرآن ،ما ذكر يف تفسريه لقوله تعاىل } :ﹶف ﹶل ﱠﲈ ﹶﺳ ﹺم ﹶع ﹾ
اﺣدﹶ ﹴة منﹾهﻦ ﹺﺳﻜﱢينﹰا و ﹶﻗا ﹶل ﹺ
ﹶﺖ ﻛ ﱠﹸﻞ و ﹺ
اخ ﹸر ﹾج ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺه ﱠﻦ{
ﺖ ﹾ
إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﱠﻦ ﹶو ﹶأ ﹾﻋتﹶدﹶ ﹾت ﹶﹸﳍ ﱠﻦ ﹸم ﱠتﻜ ﹰﹶﺄ ﹶوآت ﹾ
ﹶ
ﱢ ﹸ ﱠ
ﹶ

}يوﺳف ،{٣١/يقول السيد املدرﳼ(( :أما املتكأ :فهو الوسادة وهي كناية عن

املائدة أو ال أقل املجلس الطويل الﺬي يسرتاح إليه ،وتدل اآلية عىل وجود ﳾء
ﹶﺖ ﻛ ﱠﹸﻞ و ﹺ
اخ ﹸر ﹾج
يﺆكل وﳞ ّيأ قبل األكل
ﺖ ﹾ
اﺣدﹶ ﹴة ﹺمن ﹸﹾه ﱠﻦ ﹺﺳﻜﱢين ﹰا ﹶو ﹶﻗا ﹶل ﹾ
بالسكني}وآت ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺه ﱠﻦ{ وهكﺬا خرج يوسف عىل النسوة يف وقﺖ انشغاهلن عنه بالطعام)) ،23فقد
٤٠
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علل السيد املدرﳼ سبب ﳎيء الكناية بدالً من اللفﻆ املبارش وهو املجلس الطويل،
أن املتكأ رمز للجلوس مدة طويلةّ ،
وهﺬا يدل عىل ﱠ
ألن اإلنسان ال ﳛتاج إىل الوسادة

يف جلوسه مدة قصرية ،وهﺬا عرف اجتامعي وارد يف كل زمان ومكان.
}و ﹶل ﹶقدﹾ ﹶف ﹶتنﱠا ﹸﺳ ﹶل ﹾي ﹶﲈ ﹶن ﹶو ﹶأ ﹾل ﹶق ﹾينﹶا ﹶﻋ ﹶﲆ ﻛ ﹾﹸر ﹺﺳ ﱢي ﹺﻪ
ومن الكناية ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ
ﹶاب {}ص ،{٣٤/يقول السيد املدرﳼ :جسدا(( كناية عن االبن
ﹶﺟ ﹶسدﹰ ا ﹸﺛ ﱠم ﹶأن ﹶ

امليﺖ ،وكان يتمنﻰ أن ﳚلس عىل كرسيه ولد ﳛكم بعده ،فتأثر بعﺾ اليشء لﺬلك،

ولكنه فكر يف نفسه ورجﻊ إىل ربه)) ،24وﲠﺬا ﱠفرق السيد املدرﳼ بني اجلسد وبني
اجلسم ،فاجلسد هو ما كان ميت ًا ساكن ًا ال حراك فيه ،يف حني ﱠ
إن اجلسم يف االستعامل
}وزﹶا ﹶد ﹸه ﹶب ﹾس ﹶط ﹰة ﹺﰲ ا ﹾل ﹺع ﹾل ﹺم
القرآين جاء مﻊ البدن الﺬي فيه روح ،كام يف قوله تعاىل :ﹶ

ﹶو ﹾﹺ
اﳉ ﹾس ﹺم {}البقرة ،{٢٤٧/يف وصفه لطالوت ،وطالوت كان عىل قيد احلياة،

وبني العلة من ذكر (جسد ًا).
فقد تنبه السيد املدرﳼ هلﺬا اللفﻆ ﱠ
ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶفﺈﹺ ﹶذا ن ﹺﹸق ﹶر ﹺﰲ النﱠا ﹸﻗ ﹺ
ور {}املدﺛر،{٨/

يقول السيد املدرﳼ (( :وال ريب أن النفﺨة التي يعقبها احلساب أعﴪ من األخرى

التي ُﲤيﺖ الناس فقﻂ .وقد يكون التعبري ﳎاز ﹰﹼيا أيضا ،بحيث يصري النقر يف الناقور
كناية عن يوم االنتقام كام نقول ُق ِر َعﺖ طبول احلرب ،25)).اذ جاء بالكناية عىل
عﱪ عن اختيار اللفﻆ بتعبري غاية يف الروعة ،وكان ﲢليله
سبيل االحتامل ،ولكنه ﱠ

ينم بمﺨزون بالغي كبري ،وقد شبهها يف قرع طبول احلرب رغم أن القرع خيتلف
ﹴ
ﹴ
مستو ويكون ملرات
مستو أو شبه
عن النقر ،فالنقر يكون بشكل مدبب عىل سطح

الطري اخلشبة ،أ ّما القرع؛ فهو ما كان بواسطة قضيب مستطيل
قليلة كام نقول :نقر
ُ
ﹴ
مستو ،ويكون بمرات عديدة ،وقد شبه السيد املدرﳼ النقر
عىل ﳾء ُمس ﱠطح أو
بالقرع لتقريب املعنﻰ وليس بمعنﻰ الرتادف.
َ
َّ
َ ًَ
}و َما َج َعلْ َنا أ ْ
ص َ
ح َ
ومنها ما جاء يف تفسري قوله تعاىلَ :
اب ا�َّارِ إِ� َ���ِكة ۙ
٤١
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َ َ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َّ ْ َ ً َّ َ َ
ِين أُوتُوا الْك َِت َ
� َف ُروا ل َِ� ْس�َيْقِ َن َّا� َ
اب َو َ� ْزداد
وما جعلنا عِد�هم إِ� ف ِتنة � ِ�ِين
ُ
َّ
ْ
َ ً َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ
ِين َ
ول ا� َ
َّا� َ
ِين ِ�
آم ُنوا إِيمانا ۙ و� يرتاب ا�ِين أوتوا الكِتاب وا�مؤمِنون ۙ و ِ�ق
ُُ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ
اد َّ ُ َ َ َ َ ً َ َ َ ُ
ض ُّل َّ ُ
ا� َم ْن � َ َش ُ
قلو� ِ ِهم �رض وال�ف ِرون ماذا أر
اء
ا� بِ�ٰذا مث� ۚ ك�ٰ� ِك ي ِ
َّ
َّ
ْ
َ ٰ َْ َ
َ ْ ََ ُ ََ َ َُْ ُُ َ َّ َ
ََْ
َُ ََ َ
�{
و�هدِي من �شاء ۚ وما �علم جنود ر�ِك إِ� هو ۚ وما ِ� إِ� ذِكرى � ِل� ِ
}املدﺛر ،{٣١/يقول السيد املدرﳼ (( :والكتاب هنا كناية عن العلم الﺬي يسطر
فيه .وإنام يستيقنون ألن ما تطرحه اآلية يكشف هلم عن حقيقة جديدة من الغيب

تزيدهم إيامنا باعتبار كل حقيقة من الغيب يﺆمنون ﲠا يرتفعون ﲠا درجة يف معراج
اليقني)) ،26فقد وضح السيد املدرﳼ الغرض من ﳎيء الكناية بدال من الترصيح

مبارشة وهو االرتفاع يف معارج اليقني ،وهﺬا االرتفاع ﱂ يكن مادي ًا وإنﱠام معنوي
أفصح عنه السياق املقامي لﻶية املباركة.

سﻛ ﹶ ﹺ
ﹶ
ون ﹺمﻦ ﻛ ﹾﹶﺄ ﹴ
ﹶاﺟ ﹶها
ﴩ ﹸب ﹶ
ﹶان مز ﹸ
وكﺬلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل} :إﹺ ﱠن ﹾاﻷ ﹾب ﹶر ﹶار ﹶي ﹾ ﹶ
ﻛﹶا ﹸفورا{}اﻹنسان ،{٥/يقول السيد املدرﳼ(( :وقوله ﹺ
}م ﹾﻦ ﻛ ﹾﹶﺄ ﹴ
س{ كناية عام
ﹰ

وضح السيد املدرﳼ ما هو الرشاب ولك ﱠن كالمه دار
يف الكأس من الرشاب )) ،27ﱂ ُي ِّ
حول الراحة والﱪد وسكون اجلسم بسبب الرشاب ،وهل هﺬا الرشاب هو ماء أم غريه

؟ ،السياق يف اآلية املباركة ﱂ ُيفصح عن ذلك وإنﱠام أفصح عن مزاجه وهو(الكافور)

الﺬي يمتاز بالﱪودة وتسكينه للعطﺶ ،و ّملا يمتزج مﻊ رشاب يكون أنفﻊ للجسم.
وﳑا جاءت فيه الكناية قوله تعاىل} :متﱠﻜﹺﺌﹺﲔ فﹺيها ﻋ ﹶﲆ ﹾاﻷﹶراﺋﹺ ﹺ
ﻚ ﹶال ﹶي ﹶر ﹾو ﹶن فﹺ ﹶيها
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﹶﺷ ﹾم ﹰسا ﹶو ﹶال ز ﹾﹶم ﹶه ﹺر ﹰيرا{ }اﻹنسان ،{١٣/يقول السيد املدرﳼ(( :والشمس كناية

عن احلر ،أما الزمهرير فهو الﱪد الشديد ،قال اإلمام الرضا (( :gإﹺ ﱠن ﱠ
الﺸ ﹾم ﹶﺲ
ﹺ ﹺ
ﹺ
وا ﹾل ﹶقمر آيت ﹺ ﹺ
ان ﹶلﻪ ﹶﺿوؤﹸ ﹸﳘا ﹺمﻦ ن ﹺ ﹺ ﹺ
ﳚ ﹺر ﹶي ﹺ
ﳘا
ان بﹺ ﹶﺄ ﹾم ﹺره ﹸمطي ﹶع ﹺ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹶان م ﹾﻦ آ ﹶيات اﷲﹺ ﹶ ﹾ
ﹸور ﹶﻋ ﹾرﺷﻪ ﹶو ﹶﺣ ﱡر ﹸ ﹶ
ﹶ ﹶﹶ ﹶ

ﹺمﻦ ﺟهنﱠم ،ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﻛﹶان ﹺ
ﳘا ﹶو ﹶﻋا ﹶد إﹺ ﹶﱃ الن ﹺ
ﹶﺖ ا ﹾل ﹺق ﹶي ﹶام ﹸة ﹶﻋا ﹶد إﹺ ﹶﱃ ا ﹾل ﹶع ﹾر ﹺ
ﹸون
ﳘا ﹶف ﹶال ﹶيﻜ ﹸ
ﱠار ﹶﺣ ﱡر ﹸ ﹶ
ﹸور ﹸ ﹶ
شن ﹸ
ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶﺷ ﹾم ﹲﺲ ﹶو ﹶال ﹶﻗ ﹶمر(*) )) ،28فقد استدل يف تفسري هﺬه اآلية بالرواية الرشيفة الواردة

من طريﻖ اإلمام الثامن الضامن عيل بن موسﻰ الرضا  gوهﺬا من باب تفسري
٤٢
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القرآن باألثر أو بالرواية ،وهو الطريﻖ الثاين من طرق تفسري القرآن الكريم بعد
تفسري القرآن بالقرآن ،أ ّما الكناية ههنا جاءت من طريﻖ ذكر العام واملراد به اخلاص

وهو من الفنون البالغية الرائعة يﺬكرها القرآن الكريم ،وهلﺬا تنبه السيد املدرﳼ
هلﺬه الكناية والغرض منها بيان أن اجلنة فيها جو مك ﱠيف ال فيه برد وال حر وال

صﺨب وال نصب ،وهﺬا تكريم للمﺆمنني الﺬين استمعوا القول واتبعوا أحسنه،
ويف هﺬه اآلية إخبار خرج إىل الرتغيب.

ون {}املرﺳالت،{٤٢/
}و ﹶف ﹶواﻛﹺ ﹶﻪ ﹺﳑﱠا ﹶي ﹾﺸت ﹸﹶه ﹶ
ومنه ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ

يرى السيد املدرﳼ ﱠ
أن ذكر الفواكه هنا أريد منه اجلنة ،وذلك يف قوله (( :فﺈن الظل

والعيون والفواكه املتنوعة هي أبرز معاﱂ اجلنة ،وإنام ذكرها اﷲ كناية عن اجلنة ،وتفصيال

29
وبني السبب يف ذلك
يف املعنﻰ للمزيد من التشويﻖ والرتغيب للمتقني يف نعيمها))  ،ﱠ

وهو إخبار أريد به الرتغيب ،وقد ذكر جزء ًا من حمتويات اجلنة هلﺬا الغرض ،وهو

ذكر اجلزء واملراد به الكل ،وهو من الفنون البالغية الرائعة ،وجاء الغرض من الكناية
دون الترصيح ليبعث من خالهلا روح التساؤل واالستفهام عن ماهية الفواكه ،وهل
الفواكه هو ما يف اجلنة فقﻂ ؟ وقد أعان يف فهم هﺬا؛ االخبار بالتشويﻖ والرتغيب.
ﹺ
ﲨ ﹰعا{ }العاديات،{٥/
وكﺬلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶف ﹶو ﹶﺳ ﹾط ﹶﻦ بﹺﻪ ﹶ ﹾ

يقول السيد املدرﳼُ (( :يقال :وسطﺖ القوم أي رصت يف وسطهم ،واجلمﻊ بمعنﻰ:
جتمﻊ العدو ،وهو كناية عن قلب جيشهم ،ومركز قوﲥم ،وضمري بِ ِه يعود إىل العدو

ليدب يف
أو إىل املكان أو الصباح)) ،30والغرض من الكناية هنا بيان القوة ومركزيتها
ﱠ
اخلوف ،وهﺬا ﳑا ُﳛدث إرباك ًا يف تشكيالت العدو ﱠ
ألن الكناية هنا جاءت
قلوب العدو
ُ
بالتلميح دون بيان العدد وهﺬا يبعث عىل كثرة التﺨيالت وافالت رباط اجلأش الﺬي

يتمتﻊ به العدو ،فالكناية هنا أفادت بيان القوة باملجمل دون بيان العدد والعدة.

ونكتفي ﲠﺬا القدر لﺌال يكون اإلسهاب ﳑالً ،وما ذكرناه للمثال ال للحرص.31
٤٣
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2ـ الﻜناية ﻋﻦ الﺼﻔة:

أشار السيد املدرﳼ إىل هﺬا اللون من الكناية يف تفسريه –الﺬي يراد به الصفة املعنوية

كالشجاعة والكرم واجلود وغريها ،ال الصفة املعروفة عند النحويني التي ﳚعلوها نعت ًا

32

وذكر هلا أمثلة كثرية ،وقد أشار إىل مواطنها يف النص القرآين.
}والﹶ ت ﹺﹶز ﹸر ﹶو ﹺاز ﹶر ﹲة ﹺوز ﹶﹾر ﹸأخﹾ ﹶر {}اﻷنعام،{١٦٤/
ومنها ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل :ﹶ

يقول السيد املدرﳼ(( :فال يستطيﻊ أحد أن ﳞدي أحد ًا إال إذا أراد اآلخر أن ﳞتدي ﲠداه،

كام ال يستطيﻊ أحد إضالل اآلخر إال إذا أراد هﺬا أن يضل بضاللته ،ولكن القرآن ينفي

ذلك ويقول :إن لكل عمله .وال أحد يقدر عىل ﲢمل وزر عملك.
(و ِاز َرةﹲ) وهي اسم فاعل للمﺆنث ،كناية عن النفس البرشية،
واآلية هنا تقولَ :

وهنا تتبني العالقة بني النفس واملسﺆولية العملية لﻺنسان ،33)) .فريى أﳖا جاءت

كناية عن الضعف الﺬي تتمتﻊ به النفس البرشية لﺬلك تسيطر عليه األوزار ،فجاءت
الصفة بدال عن االسم لبيان التوهني والضعف ،وربام جاءت بصيغة الفاعل لتدل
عىل الثبوت بالنسبة لألوزار ،وهﺬا يدل عىل أن الوزر مالزم للنفس البرشية.

ﹸوﲠا ﹶف ﹸﻜ ﹸلوا ﹺمن ﹶﹾها
ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶفﺈﹺ ﹶذا ﹶو ﹶﺟ ﹶب ﹾ
ﺖ ﹸﺟن ﹸ ﹶ
ﹺ
ﹶ ﹺ
ﱰ ﻛ ﹶﹶﺬلﹺ ﹶ
ون {}اﳊج،{٣٦/
ﹶاها ﹶلﻜ ﹾﹸم ﹶل ﹶع ﱠلﻜ ﹾﹸم ت ﹾﹶﺸﻜ ﹸﹸر ﹶ
ﻚ ﹶﺳﺨﱠ ﹾرن ﹶ
ﹶوأ ﹾﻃع ﹸموا ا ﹾل ﹶقان ﹶﻊ ﹶوا ﹾﹸمل ﹾع ﹶ ﱠ

خر ْت رصيعة بعد نحرها ،حتﻰ
ُوﲠا« أي ﱠ
يقول السيد املدرﳼَ » (( :فﺈِ َذا َو َج َب ْﺖ ُجن ُ َ
استقر ْت جنباﲥا عىل األرض بالكامل كناية عن انتهاء حركتها ،34)).يرى السيد
ﱠ

املدرﳼ هنا الكناية عن انتهاء احلركة وسكوﳖا بالكامل بعد نحر الﺬبيحة ،ولكن

ﱂ َ قال تعاىل( :جنوﲠا) وﱂ يقل( :جنباﲥا أو أجناﲠا) ؟ ،وللﺬبيحة كام هو معروف؛

جنبان ،واجلمﻊ يكون بالقلة ال بالكثرة ،والسيد املدرﳼ ملا مجعها قال( :جنباﲥا)

يف حني أن القرآن الكريم جاء بالكثرة (جنوﲠا) ،ﱠ
لعل مجعها عىل الكثرة جاء من

باب بيان احلالة املتكررة للﺬبح للبهائم وهي صفتها الدائمة ،ولكثرة طرحها أرض ًا

للﺬباحة جاء اجلمﻊ للكثرة ،واﷲ أعلم ،والغرض هنا من الكناية بيان الوضﻊ
٤٤
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للﺬبيحة والسبب الﺬي ﳚب توفره حتﻰ ﳛل وقﺖ احل ِّلية.

وكﺬلك ما جاء يف تكملة اآلية املباركة فيقول السيد املدرﳼ يف ( املعرت)(( :كلمة

املعرت :الﺬي وقﻊ يف شدة البالء والفقر ويظهر عىل سيامه ذلك دون أن يظهره بلسانه.
والكلمة مشتقة من (العر) وهو مرض اجلرب يصيب جلد البعري ،وكان املعرت قد

أصاب وجهه مرض فسقﻂ جلده كناية عن ذهاب ماء وجهه بسبب ما يظهر عليه
من ضعف احلال .وجاء يف رواية أن املعرت هو الﺬي يعرتيك وال يسأل ،35)).فقد

رأى السيد املدرﳼ أن الغرض هنا من الكناية هو بيان اخلضوع والتﺬلل من خالل
إراقة ماء وجه السائل ،ويبدو ّ
أن االعرتاء يعني املالزمة يف الصفة العامة له كام ُيقال:

يل شيطان يعرتيني ،ويل قرين يعرتيني ،وفالن يعرتيني يف سفري ،وكلها ﳚمعها

معنﻰ املالزمة ،وهﺬا من باب وحدة املفهوم وتعدد املصداق ،فمفهومها املالزمة،
وسياقها ﳛدد املصداق هلا.

ﹶﺖ آ ﹶي ﹺاﰐ ﹸتت ﹶﹾﲆ ﹶﻋ ﹶل ﹾيﻜ ﹾﹸم ﹶفﻜﹸنت ﹾﹸم ﹶﻋ ﹶﲆ
ومنه ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶﻗدﹾ ﻛﹶان ﹾ
ون{ }املﺆمنون ،{٦٦/يقول السيد املدرﳼ(( :إن اآليات
ﹶأ ﹾﻋ ﹶقابﹺﻜ ﹾﹸم تﹶنﻜﹺ ﹸﺼ ﹶ
القرآنية وهي وقود االنطالق والتقدم ،يفرتض أﳖا تدفﻊ اإلنسان نحو األمام ،أما
إذا كان قلبه مطبوع ًا بالتﺨلف واالنحراف فهي ال تنفﻊ معه أبد ًا ،بل تزيده طغيان ًا

وكفر ًا ،والنكوص عىل األعقاب ،كناية عن امليش القهقرى ،36)).فالسيد املدرﳼ

يبني التأثري العكيس الﺬي َتﺆ ِّثره اآليات القرآنية يف الﺬين يف قلوﲠم مرض ،فهم ال

ينتفعون ﲠا ،وهنا الكناية جاءت لغرض بيان الضدية بالفعل ،ولعلهم ينكصون

عىل أعقاﲠم بسبب ﴐب مصاحلهم يف آيات اﷲ تعاىل ،وإالﱠ ملا كانﺖ تﺆثر ﲠم تأثري ًا

وربام جاءت تنكصون لبيان إذالهلم وخﺬالﳖم ورجوعهم عن احلﻖ ،وهﺬه
ضدي ًاُ ،

صفة الﺬي يرى أنﱠه فعله ال ُيزيده إال رجوع ًا فهو ُينكص رأسه إىل األرض ،فكانﺖ

كلمة (تنكصون) غاية يف بيان حال هﺆالء الﺬين ال ينتفعون بﺂيات القرآن الكريم.
ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶف ﹸﺬو ﹸﻗوا بﹺ ﹶﲈ ن ﹺﹶسيت ﹾﹸم لﹺ ﹶقاء ﹶي ﹾو ﹺمﻜ ﹾﹸم ﹶه ﹶﺬا إﹺنﱠا
٤٥

مجاليات البيان يف تفسري (من هدى القرآن) الكناية مثا ً
ال

ﹺ
اب ﹾﹸ
ون {}السﺠدة ،{١٤/يقول السيد
اﳋ ﹾل ﹺد بﹺ ﹶﲈ ﻛﹸنت ﹾﹸم ﹶت ﹾع ﹶم ﹸل ﹶ
نﹶسينﹶاﻛ ﹾﹸم ﹶو ﹸذو ﹸﻗوا ﹶﻋ ﹶﺬ ﹶ

املدرﳼ(( :فال ينرصهم اﷲ وال يرمحهم ،وليس النسيان هنا بمعنﻰ عدم العلم،

بل عدم العمل بام يقتضيه العلم ،وهو كناية عن اإلﳘال وعدم االلتفات هلم بعني
الرمحة ﳑا يعني أن مﺂهلم النار .واملعنﻰ هاهنا خالف ملعنﻰ النسيان عند البرش كسائر

الكلامت ،مثال الغضب بالنسبة لﻺنسان يعني وجود حالة من الغليان يف نفسه ،بينام

يعني بالنسبة إىل اﷲ النتيجة املرتتبة عىل الغضب كالعﺬاب ،ذلك أنه تعاىل تصدق

عليه الغايات دون املبادئ ،37)).فالسيد املدرﳼ هنا ﱠبني اعتقا ًدا يعتقد به يف تفسريه

هلﺬه اآلية املباركة؛ وهو أن الكلمة ال تتجرد عن سياقها يف تأدية معناها وهﺬا من
باب الوحدة الشمولية لﻶيات املباركة ،كام أسامها أحد الباحثني املحدثني بــ( منهج

املدونة املغلقة) وهو منهج يضﻊ اللبنات التأسيسية ملفهوم تفسري القرآن بالقرآن،38
ﱠ

وهﺬا املنهج ﱡ
كثريا من القضايا التأويلية واملجازية التي كانﺖ تعرف فيام مﴣ
ﳛل ً
عند املفﴪين ،فالنسيان هنا جاء بعدم االكرتاث ال عدم العلم ،وهﺬه االلتفاتة منه
جد ًا رائعة والباحث يوافقه يف هﺬا املضامر بعدم سلخ املفردات القرآنية من سياقها
واملبادرة إىل تفسريها يف سياقها الﺬي جاءت فيه.

ﹺ
ﹺ
الر ﹶﻗ ﹺ
اب
من ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶفﺈﹺذا ﹶلقيت ﹸﹸم ا ﱠلﺬ ﹶ
ﴬ ﹶب ﱢ
يﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸروا ﹶف ﹶ ﹾ
اق { }ﳏمد } ،{٤/ﹶف ﹸﺸدﱡ وا ا ﹾل ﹶو ﹶﺛ ﹶ
وه ﹾم ﹶف ﹸﺸدﱡ وا ا ﹾل ﹶو ﹶﺛ ﹶ
اق{ أي
ﹶﺣتﱠﻰ إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹾﺛﺨﹶ نت ﹸﹸم ﹸ
قيدِّ وهم بحبل أو ما أشبه بشدة كناية عن أﴎهم .ويستوحﻰ من اآلية أن مرحلة

أخﺬ األﴎى متأخرة عن مرحلة القتال ،فال ينبغي أن ينشغل اجليﺶ قبل قهر عدوه

باألﴎى)) ،39فقد رأى السيد املدرﳼ صفة القوة يف الشد أدت معنﻰ األﴎ من
دون أن تُطنب اآلية املباركة يف ذكر األﴎ وكيفيته ،فلم تقل اآلية :بعد قتالكم

وأﴎكم للجنود شدﱡ وا وثاقهم ،والكناية ههنا أبلﻎ من اإلسهاب وقد أ ﱠدت املعنﻰ
بالكامل ،وهﺬا ما ُفهم من سياق اآلية املباركة.

ﹺ
ﹺ
يﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸروا ﹶواغ ﹺﹾﻔ ﹾر
}ر ﱠبنﹶا ﹶال ﹶ ﹾﲡ ﹶع ﹾلنﹶا ف ﹾتنﹶ ﹰة ﱢل ﱠلﺬ ﹶ
ومنها ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ
٤٦
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نﺖ ا ﹾلع ﹺزي ﹸز ﹾﹶ ﹺ
ﹶلنﹶا ﹶر ﱠبنﹶا إﹺن ﹶ
يم {}املمتحنة ،{٥/يقول السيد املدرﳼ(( :
ﱠﻚ ﹶأ ﹶ ﹶ
اﳊﻜ ﹸ
ﹺ
ﹺ
يﻦ
}ر ﱠبنﹶا ﹶال ﹶ ﹾﲡ ﹶع ﹾلنﹶا ف ﹾتنﹶ ﹰة ﱢل ﱠلﺬ ﹶ
ولكن ال يعني ذلك ﱠأال يسأل املﺆمنون رﲠم السالمة ﹶ
ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸروا {أي موضﻊ ابتالئك هلم ،كناية عن أذاهم للمﺆمنني ،فﺈﳖم إذا ﲤكن الكفار

منهم عﺬبوهم ،وأظهروا جتاههم عداوﲥم للحﻖ ،كام صنﻊ الظلمة بأصحاب
األخدود)) ،40وصفة األذى واضحة جلية يف نفوس الكفار وإذا ظفروا باملسلمني

جعلوا أعزﲥم أذلة ،لﺬا تنبه السيد املدرﳼ هلﺬه الصفة ومدى وقعها يف نفوس

الكفرة ،لﺬا أوردها هنا يف سبيل الكناية التي أشارت إليها اآلية املباركة ،وﲢديده هلا

ينم باحلس البالغي الﺬي يتمتﻊ به ،وقد استفاد منه يف تفسريه للوصول من خالله

إىل معان ومقاصد عدة يف كتاب اﷲ املجيد.
ومنها ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ ﹺ
الس ﹶﲈء ﹶأن ﹶ ﹾ
ﳜ ﹺس ﹶ
ف بﹺﻜ ﹸﹸم اﻷﹶ ﹾر ﹶض
}أ ﹶأمنتﹸم ﱠمﻦ ﹺﰲ ﱠ
ﹺ
ور {}امللﻚ ،{١٦/يقول السيد املدرﳼ يف سبيل االحتاملَ (( :م ْن ِيف
ﹶفﺈﹺ ﹶذا ه ﹶي ﹶﲤ ﹸ ﹸ
الس َام ِء)) حممول عىل أحد وجوه ثالثة :فﺈما هو كناية عن تعاليه سبحانه ،وإما ألن
ﱠ

يف السامء عرشه الﺬي تصدر منه أوامره عز وجل ،وإما يكون إشارة إىل املالئكة

التي تنفﺬ أمر اﷲ ومشيﺌته يف احلياة ،41)).فأحد االحتامالت كان عن صفة التعايل

ﷲ تعاىل ويف هﺬا املوضﻊ نرى اسقاطات العقيدة واضحة يف تفسريه إذ إنﱠه يعتقد
ﱠ
أن اﷲ تعاىل ال حدﱠ له وال جهة وال موضﻊ ﳛويه وهﺬه هي عقيدة الشيعة اإلمامية
التي أخﺬوها من أمري البالغة والكالم اإلمام أمري املﺆمنني عيل بن ايب طالب g
يف وصفه ﷲ وتوحيده إذ يقول (( :فمﻦ وصف اﷲ ﺳبحانﻪ فقد ﻗرنﻪ ،ومﻦ ﻗرنﻪ
فقد ﺛناه ،ومﻦ ﺛناه فقد ﺟزﱠأه ،ومﻦ ﺟزﱠأه فقد ﺟهلﻪ ،ومﻦ ﺟزﱠأه فقد أﺷار إليﻪ ،ومﻦ
أﺷار إليﻪ فقد ﺣدﱠ ه ،ومﻦ ﺣدﱠ ه فقد ﻋدﱠ ه)) ،42لﺬلك جعل أحد االحتامالت هو كناية

عن صفة التعايل ،أ ﱠما االحتامل اآلخر؛ جعله كناية عن املوصوف لكن ليس عن

اﷲ وإنﱠام عن العرش ،وهﺬا أيضا كسابقه ينفي اجلهة ﷲ تعاىل ،أ ﱠما االحتامل الثالث
٤٧
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ال

فهو ضعيف ،ﱠ
ألن االسم الوصول ُيشري إىل االفراد ،واملالئكة مجﻊ ،فلو قال تعاىل:
الﺬين يف السامء؛ لكان االحتامل للمالئكة وارد ًا ،فاالحتامل األول أقرب للسياق من
االحتاملني اآلخرين.

}وإﹺ ﱢﲏ ﹸﻛ ﱠل ﹶﲈ ﹶد ﹶﻋ ﹾو ﹸ ﹸﲥ ﹾم لﹺ ﹶتغ ﹺﹾﻔ ﹶر ﹶﹸﳍ ﹾم ﹶﺟ ﹶع ﹸلوا
وكﺬلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ
اﳖ ﹾم ﹶو ﹾاﺳ ﹶتغ ﹶﹾﺸ ﹾوا ﺛﹺ ﹶي ﹶ ﹸ ﹶ
ﹶأ ﹶصابﹺ ﹶع ﹸه ﹾم ﹺﰲ آ ﹶذ ﹺ ﹺ
ﹾﱪوا ﹾاﺳتﹺ ﹾﻜ ﹶب ﹰارا {}نوح،{٧/
اﲠ ﹾم ﹶوأ ﹶ ﱡ
ﴏوا ﹶو ﹾاﺳ ﹶتﻜ ﹶ ﹸ
}ج َع ُلوا َأ َصابِ َع ُه ْم ِيف آ َذ ِ ِ
اﳖ ْم{ كناية عن احلجب التي ﲤنعهم
يقول السيد املدرﳼَ :
عن سامع الدعوة واالستجابة هلا ،وربام كان بعضهم يضعها بالفعل ،43)) .وهنا

فلم ال يمرون عليها
تساؤل :ملاذا يضعون أصابعهم يف آذاﳖم عند سامع الدعوة ؟ َ

مرور الكرام ؟ هﺬا يكف مدى تأثري األنبياء  bيف أﳑهم ،لﺬا ال يستطيعون سامع

احلﻖ ﱠ
ألن الفطرة السليمة إىل احلﻖ أميل ،فاألنبياء ُخياطبون النفس والفطرة والروح
الﳖم ﳛاكون الوجدان ،وهﺬا ما
احلقيقية يف داخل اإلنسان فيستميلون الناس إليهم ﱠ

أ ﱠدى بالﺬين يسمعون كالمهم الﺬي يتعارض ومصاحلهم؛ أن يضعوا أصابعهم يف

آذاﳖم ،ولننظر إىل دقة اللفﻆ القرآين فلم يقل :أناملهم وإنّام قال :أصابعهم ،وهﺬا
دليل عىل ﱠأﳖم يقومون بﺈدخال أصابعهم يف آذاﳖم وليس األنامل فقﻂ ،وقال:

ﳚعلون ،وﱂ يقل يضعون ،واجلعل ما كان ثابت ًا راسﺨ ًا ،وهﺬا املعنﻰ ال ُيﺆديه الفعل:

يضعون ،ﱠ
ألن الوضﻊ يفيد املالمسة أو إدخال ظرف من األصابﻊ يف األذن ،واملراد
ألﳖم ُيصعقون بسامعهم احلﻖ.
االصبﻊ ،ﱠ

}ﺳ ﹸﺄ ﹾر ﹺه ﹸق ﹸﻪ ﹶص ﹸعو ﹰدا{
ومن موارد الكناية عن الصفة ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ

}املدﺛر ،{١٧/يقول السيد املدرﳼ(( :أي سأجعله يتكلف الصعود حتﻰ ُيرهﻖ

إرهاقا شديدا ،والصعود كناية عن املشقة)) ،44استنبﻂ السيد املدرﳼ املعنﻰ من

كلمة (صعودا)؛ ﱠ
ألن الصعود ﳛتاج إىل جهد كبري ومشقة عالية ،ويف ذلك ُيرهﻖ
اإلنسان يف الصعود ،وهﺬا ليس يف املاديات فحسب أي :ليس يف صعود اجلبل
ﹴ
وتفان ومثابرة وجدِّ ية للوصول إىل املراتب العليا،
وإنﱠام أي ارتقاء ﳛتاج إىل جهد
٤٨
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واآلية املباركة هنا جاءت بوحدة الداللة وتعدد التمثالت ،فالصعود وهو االرتقاء

والوصول إىل القمة؛ سواء كان ارتقاء اجلبل أو ارتقاء س ﱠلم او ارتقاء مراتب العلم أو
ارتقاء درجات االبداع كلها ﲢتاج إىل ﹴ
تفان وجهد ومشقة وعمل دؤوب للوصول

إىل املرام ،وهﺬه التمثالت ﳚمعهن املفهوم الواحد أو الداللة الواحدة وهو االرتقاء،
وهﺬا ما أشارت إليه اآلية املباركة يف قوله تعاىل } :ﹶلﻦ ﹶتنﹶا ﹸلو ﹾا ا ﹾل ﹺﱪ ﺣتﱠﻰ ت ﹺ
ﹸنﻔ ﹸقو ﹾا ﹺﳑﱠا
ﱠ ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹸنﻔ ﹸقو ﹾا ﹺمﻦ ﹶ ﹴ
ون وما ت ﹺ
ﹺ
يم {}آل ﻋمران ،{٩٢/فلم يكن االنفاق
ﳾء ﹶفﺈﹺ ﱠن اﷲّﹶ بﹺﻪ ﹶﻋل ﹲ
ﹸﲢ ﱡب ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ

باملال فقﻂ بل ﳚب عليك أن تنفﻖ من وقتك وراحتك ومالك وعلمك ،فاإلنفاق

عام وﲤثالته متعددة ،فتنبه السيد املدرﳼ إىل ذلك من خالل تفسريه إىل هﺬه اآلية

املباركة يف كلمة (صعودا).

وغري ما ذكرناه كثري يف تفسري من هدى القرآن ،من لون الكناية يف الصفة ،وما ذكرناه

للتمثيل ال للحرص ،فال نريد اإلسهاب يف البحث بقدر حرصنا عىل حصول الفائدة .45
٣ـ الﻜناية ﻋﻦ النسبة:

ُيقصد بالكناية عن النسبة هو ﲣصيص الصفة باملوصوف ،أو إثبات أمر ألمر

آخر ،أو نفيه ،46وأشار السيد املدرﳼ إىل هﺬا اللون من الكناية يف تفسريه وذلك يف
ﺖ إﹺ ﹶ ﱠﱄ ﹺم ﹾﻦ ﹶخ ﹾ ﹴﲑ
تفسري قوله تعاىل } :ﹶف ﹶس ﹶقﻰ ﹶﹸﳍ ﹶﲈ ﹸﺛ ﱠم ت ﹶﹶو ﱠﱃ إﹺ ﹶﱃ ال ﱢﻈ ﱢﻞ ﹶف ﹶق ﹶال ﹶر ﱢب إﹺ ﱢﲏ ﹶمل ﹺا ﹶأن ﹶز ﹾل ﹶ
ﹶف ﹺق ﹲﲑ{}القﺼﺺ ،{٢٤/يقول السيد املدرﳼ (( :لقد كان موسﻰ يتضور جوع ًا،
ويعاين من الغربة ،وال يعرف إىل أين ينتهي به األمر ،ولكنه ﱂ يشك إىل اﷲ ذلك ،بل

ذكر نعمه السابقة ،وقال إنني أفتقر إىل ذلك اخلري .وهﺬا من أفضل أساليب الدعاء،
إذ يتضمن كناية أبلﻎ من التشبيه ،ونظرة إﳚابية .فبدل أن يقول أحدنا :إن عيني

تﺆملني فشافها يا رب ،ليقل إن عيني كانﺖ سليمة سابق ًا ،وإين اليوم لفي حاجة ألن

أكون مثل املاﴈ .إذ من آداب الدعاء أن يبدأه العبد بحمد اﷲ ،والثناء عليه))،47
فتحليل السيد املدرﳼ ملكنونات اآلية املباركة يف غاية الروعة ،وهﺬا يف أساليب
٤٩

مجاليات البيان يف تفسري (من هدى القرآن) الكناية مثا ً
ال

سمﻰ بــ (ذكر اليشء واملراد به ضده) وهو من األساليب البديعية الراقية،
البالغة ُي ﱠ
واآلية املباركة أكﱪ من أن توصف باجلامل ،فال ﳚوز ألحد أن يقيس اآلية بمقياس

اجلامل ،ﳚب أن ُيقاس اجلامل إىل اآليات املباركة فهي أكﱪ من الفنون بام ال ﳛتمله

العقل ،لكن كالمنا يف تفسري السيد املدرﳼ وﲢليله هلﺬه اآلية وﱂ يكن حكمنا عىل

اآلية املباركة ]معاذ اﷲ[ ،فنحن أضﺌل من أن ننبس ببنﺖ شفة للحكم عىل كتاب
}ال ﹶي ﹾﺄتﹺ ﹺيﻪ ا ﹾل ﹶباﻃﹺ ﹸﻞ ﹺمﻦ ﹶب ﹾ ﹺ
ﲔ ﹶيدﹶ ﹾي ﹺﻪ ﹶو ﹶال ﹺم ﹾﻦ ﹶخ ﹾل ﹺﻔ ﹺﻪ ت ﹺ
اﷲ ،فهو الكتاب الكامل الﺬي ﹶ
ﹶنز ﹲ
يﻞ
مﻦ ﺣﻜﹺي ﹴم ﲪﹺ ﹴ
يد{}فﺼلﺖ.{٤٢/
ﹶ
ﱢ ﹾ ﹶ
ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶوا ﹾذﻛ ﹾﹸر ﹶﻋ ﹾبدﹶ نﹶا ﹶد ﹸاوو ﹶد ﹶذا ﹾاﻷﹶ ﹾي ﹺد إﹺ ﱠن ﹸﻪ
اب{}ص ،{١٧/يقول السيد املدرﳼ(( :اليد :القوة ،وداود يملك أسباب
ﹶأ ﱠو ﹲ
القوة وعواملها فهو قوي من جهة فعﱪ عنه القرآن بﺬي األيدي ،واليد كناية عن
القوة والقدرة ،وهو من جهة أخرى مﺆمن وعالمة إيامنه التوبة)) ،48يبدو ﱠأﳖا من

باب التم ُثل املتعدد ،كام ذكرنا أن األلفاظ القرآنية أكثرها جاءت بوحدة مفهوم

(وحدة الداللة) وتعدد املصداق ( تعدد التم ُثالت) ،ﱠ
ولعل األيدي من مصاديقها

القوة والقدرة ،ومن مصاديقها أيض ًا اليد اجلارحة ،ومن مصاديقها السيطرة وغريها
من املصاديﻖ أو التم ُثالت ،وإذا ما فتحنا هﺬا الباب يف دراسة االلفاظ القرآنية؛

كثريا من الفنون البالغية تتالشﻰ وت ُِّبني أن اللفﻆ أراد احلقيقة وﱂ خيرج إىل
سنجد ً

املجاز ،لﺬلك نسأل اﷲ التوفيﻖ لدراستها.

ﹺ
يﺲ ﹶما ﹶمنﹶ ﹶع ﹶ
ﻚ
من الفنون الكنائية عن نسبة ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶﻗ ﹶال ﹶيا إﹺ ﹾبل ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﺖ بﹺيدﹶ ي ﹶأﺳ ﹶتﻜﹾﱪ ﹶت ﹶأم ﻛ ﹶ ﹺ
ﹶ
ﲔ {}ص ،{٧٥/يقول
ﹸنﺖ م ﹶﻦ ا ﹾل ﹶعال ﹶ
ﹾ
أن ت ﹾﹶس ﹸﺠدﹶ ﹶملا ﹶخ ﹶل ﹾق ﹸ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ ﹾ
السيد املدرﳼ(( :التفسري األقرب للسياق -يف نظري -أﳖا القدرة ،ألنه سبحانه ال
ﹺ
در ﹺﰐ ﹶو ﹸﻗ ﱠو ﹺﰐ).
يملك يمينا وال شامال .ويف حديث عن اإلمام الرضا  ( :gﹶي ﹾعني ﹸب ﹾق ﹶ
وتعبري اليدين كناية عن ﲤام القوة والقدرة التي جتلﺖ يف خلﻖ آدم فاالستكبار وقﻊ عىل
49
سمﻰ بالتفسري الروائي ،إذ ﱠ
إن السيد املدرﳼ
ﳾء صنعته القدرة اإلهلية ، )).وهﺬا ما ُي ﱠ

فﴪ اليد بالقوة والقدرة بنا ًء عىل ما جاء يف كالم اإلمام الرضا  ،gوعند اإلمامية هﺬا
٥٠
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من أروع مناهج التفسري بل يأيت باملرحلة الثانية بعد تفسري القرآن بالقرآن ،ألنﱠه صادر
من ِعدل القرآن الكريم وهم مصداق للقرآن الناطﻖ والدليل الصادق وال يكلمون
الناس إال بام أودعه رسول اﷲ  sعندهم من علوم ،وغرض ﳎيء الكناية هنا للتوكيد
والزجر ،ﱠ
ألن امتناع ابليس عن السجود استوجب الزجر ،وأمر اﷲ استوجب التأكيد
لبيان األمر احلقيقي الصادر من اﷲ إىل العباد آنﺬاك ( املالئكة وإبليس).

}ﺣتﱠﻰ ت ﹶﹶﻀ ﹶﻊ ﹾﹶ
ﹶار ﹶها {
وكﺬلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:
ﹶ
اﳊ ﹾر ﹸب ﹶأ ﹾوز ﹶ
}ﳏمد ،{٤/يقول السيد املدرﳼ (( :الوزر هو الثقل ،واحلرب ثقيلة عىل األمة بام
فيها من مشاكل ،كام أن ساحات القتال تشهد األسلحة واألدوات واألجهزة القتالية

وإذا توقف القتال أعيدت كليا إىل املﺨازن ،وهﺬه كناية عن توقف احلرب)) ،50ربام

أرادت اآلية ما ترتكه احلرب يف النفوس من ثقل وأذية وفقد األحبة فجاءت بكلمة
الوزر ،والسيد املدرﳼ يف هﺬه اآلية املباركة جعل من السياق بأكمله كناية عن

توقف احلرب وليس بكلمة واحدة كام يف مواضﻊ الكناية التي ذكرناها سابق ًا ،وهﺬا
يستدعي قراءة شمولية لﻶية املباركة وليسﺖ لكلمة واحدة ،لﺬلك ال تكون كلمة

الوزر كناية بل ﳚب أن تُقرأ يف السياق ُ
وﲢدد.
اب ﱢ
اب ﱢ
الﺸ ﹶﲈ ﹺل{
الﺸ ﹶﲈ ﹺل ﹶما ﹶأ ﹾص ﹶح ﹸ
}و ﹶأ ﹾص ﹶح ﹸ
ومنها ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﹶ
}الواﻗعة ،{٤١/يقول السيد املدرﳼ(( :الشامل كناية عن الشﺆم ،وهﺬا املعنﻰ

واضح إذا فﴪنا الكلمة هنا باآلية التاسعة ،فهﺬا الفريﻖ هم املعنيون باملشأمة،
ﹸ ﹺ
ومﻊ أﳖم ُيع َطون كتاﲠم بشامهلم ﹶ ﹶ
وﰐ ﻛﹺتﹶا ﹶب ﹸﻪ بﹺ ﹺﺸ ﹶﲈلﹺ ﹺﻪ ﹶف ﹶي ﹸق ﹸ
وت
ول ﹶيا ﹶل ﹾيتﹶنﹺي ﹶﱂ ﹾ ﹸأ ﹶ
}وأ ﱠما ﹶم ﹾﻦ أ ﹶ
ﻛﹺتﹶابﹺ ﹶي ﹾﻪ{}احلاقة ،{25 :إال أن القرآن ال يسميهم بأصحاب اليسار ،ألﳖا مأخوذة
من اليﴪ تفاؤال كاملفازة للصحراء ،ذلك أن قوة اإلنسان يف يمينه ،ويستﺨدمها
بيﴪ وسهولة ،يف حني يواجه حرجا و ُعﴪا يف إعامل شامله ،فقيل يسار رجاء اليﴪ.

ونستوحي من ذلك أن سرية املتقني واملﺆمنني هي املسرية الطبيعية التي تنسجم مﻊ
واقﻊ اإلنسان واحلياة ،وأن مسرية أهل النار هي الشﺬوذ عن مسرية اخلليقة،51)).
٥١
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ال

نرى يف هﺬه اآلية املباركة ﳛاول السيد املدرﳼ أن يقارب بني التفسري اللغوي
وتفسري القرآن بالقرآن ،فتارة يبني املعنﻰ من خالل اللغة والسياق بﺂية أخرى ،وقد

حاول أخرى بربﻂ اآلية يف الواقﻊ االجتامعيّ ،
ولعل إطالق اسم أصحاب الشامل
عىل اهل النار أو بام سيﺆولون إليها يف يوم القيامة ،هو ﱠ
أن النار تقﻊ عىل شامل الرصاط

املستقيم واجلنة عىل يمينه ،وهﺬا ليس قطعي ًا وإنﱠام حسب قراءة السياق واﷲ أعلم.
ف ﹶﻋﻦ ﹶﺳ ﹴ
ومن ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل } :ﹶي ﹾو ﹶم ﹸيﻜ ﹶﹾﺸ ﹸ
اق ﹶو ﹸيدﹾ ﹶﻋ ﹾو ﹶن إﹺ ﹶﱃ
السﺠ ﹺ
ون {}القلم ،{٤٢/يقول السيد املدرﳼ يف أحد احتامالت
ود ﹶف ﹶال ﹶي ﹾستﹶطﹺي ﹸع ﹶ
ﱡ ﹸ
معنﻰ الساق(( :وقد يكون الكشف عن الساق كناية عن أنه يوم اجلد والشدة،
ويف املجمﻊ عن القتيبي :أصل هﺬا أن الرجل إذا وقﻊ يف أمر عظيم ﳛتاج إىل اجلد

فيه يشمر عن ساقه ،فاستعري الكشف عن الساق يف موضﻊ الشدة تقول العرب:

قامﺖ احلرب عىل ساق ،وكشفﺖ عن ساق ،يريدون شدﲥا)) ،52وربام أريد منه
االستعداد لرؤية املصري ،والسياق يف اآلية الكريمة ُيبني ّ
أن اهلول الﺬي ﳛل ﲠﺆالء

يسلبهم االستطاعة من السجود ،ومن املمكن أن يكون بمعنﻰ األصل بﺈزالة الغطاء

كام نقول كشفنا ساق الشجرة أي أزلنا عنه اللحاء الﺬي كان ُيغطيها ،وكل هﺬه

املعاين واردة ّ
بأﳖا جاءت بوحدة مفهوم
ألن املفردة القرآنية ــ كام ذكرنا سابقا ــ نعتقد ﱠ

(داللة عامة) وتعدد مصاديقها (ﲤ ُثالت متعددة ).

وال نريد اإلسهاب يف هﺬا املوضوع ،ونكتفي ﲠﺬا القدر من الكناية ومجالياﲥا

يف تفسري (من هدي القرآن) للسيد حممد تقي املدرﳼ ،وما ذكرناه للمثال وليس

للحرص.53

٥٢
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اﳋاﲤة

بعد هﺬه الرحلة املاتعة مﻊ تفسري (مﻦ هد القرآن) توصل البحث إىل النتائج

اآلتية:

1ـ فن الكناية ﱂ يقل أﳘية عند السيد املدرﳼ من باقي فنون البالغة يف تفسري

(من هدى القرآن) إذ كان له إيرادات متعددة يف مواطن ﳐتلفة.

2ـ يﺆتﻰ بالفن البالغي للوصول إىل معان أخرى يف التفسري ،فالفنون البالغية يف

التفسري وسيلة وليسﺖ غاي ًة.

 3ـ يف هﺬا الفن ــ نعني الكناية ــ كانﺖ للسيد املدرﳼ استقاللية شبه تامة عن

التفاسري األخرى ،شبه تامة عن التفاسري األخرى يف ﲢديد مواطن الكناية .

4ـ ﱂ يﺬكر تقسيامت الكناية كام يف كتب البالغة مثل :الكناية عن املوصوف،

الكناية عن الصفة ،الكناية عن النسبة ،ولكنه ذكرها بشكل عام ،وكان التحديد
والتقسيم من الباحث ،وهﺬا من خالل االستقراء للنصوص الواردة فيه.

5ـ استعمل السيد املدرﳼ يف بعﺾ املواضﻊ تفسري القرآن بالقرآن ،وذلك من

خالل تفسري اآلية املباركة بﺂية أخرى ،وتارة يفﴪ اآلية بالرواية الواردة عن أهل
البيﺖ  bوتارة أخرى باللغة ،ومن خالل ذلك ﳛدد الغرض من الكناية.

6ـ ﱂ نﺬكر مجيﻊ مواطن الكناية يف البحث ،ﱠ
ألن ذلك يطول املقام فيه ،إذ ذكرنا

بعض ًا منها وأرشنا إىل املواضﻊ األخرى يف اهلامﺶ برقم األجزاء والصفحات

لالستزادة واالطالع.

٥٣

مجاليات البيان يف تفسري (من هدى القرآن) الكناية مثا ً
ال

هوامﺶ البحﺚ:

( )1كتاب العني ،مادة (ك ﱠن).282/5 :
( )2معجم مقاييس اللغة مادة (كنﻰ).139 / 5 :
 )3ينظر :لسان العرب مادة (كنﻰ).233 / 15 :
( )4اثر القرآن يف تطور النقد العريب.55 :
( )5ينظر :البالغة العربية يف ضوء األسلوبية ونظرية السياق ،د .حممد بركات محدي ابو عيل.128 :

( )6جامﻊ البيان يف تفسري القرآن ،98/2 :وينظر.65/5 :
( )7معاين القرآن ،الفراء.266/3 :
 )8ينظر :ﳎاز القرآن ،83/2 :وينظر :اثر القرآن يف تطور النقد العريب.48-47 :
( )9البيان والتبيني.7/2 :
( )10البيان والتبيني.263/1 :
( )11ينظر :البديﻊ.64 :
( )12نقد النثر.50 :
 )13الكشاف.270/2 :
 )14ينظر :البالغة عند السكﱠاكي.320 :
( )15اإليضاح.313 :
( )16ينظر :رشوح التلﺨيص ،235/3 :املطول.640 :
( )17الكناية يف البالغة العربية ،د .بشري كحيل ،ميدان االوبرا – القاهرة  -ط 1425 – 1هـ
  2004مُ ،110 :ينظر :اساليب البيان يف القرآن 707 :وما بعدها.( )18مواهب الرمحن.87 / 5 :
( )19ينظر :مواهب الرمحن.377 / 13 ،71 / 4 ،258 / 3 ،83 / 7 :
( )20من بالغة القرآن.173 :
( )21أصول البيان العريب يف ضوء القرآن الكريم ،الصغري.146 :
 )22ينظر :دالئل االعجاز ،236 :مفتاح العلوم.639 :
 )23من هدى القرآن.122/4 :
 )24املصدر نفسه.100/8 :
( )25من هدى القرآن.347/11 :
( )26املصدر نفسه.360/11 :
( )27من هدى القرآن.411/11 :
(*) تفسري القمي ،343/2 :بحار األنوار.120/7 :
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( )28من هدى القرآن.415 /11 :
 )29من هدى القرآن.447/11 :
( )30املصدر نفسه.448/11 :
 )31لالستزادة :ﹲينظر :من هدى القرآن 110 /12 ،448/11 :ـ  121ـ  181ـ  .348إشارات
السيد املدرﳼ إىل مواضﻊ الكناية عن املوصوف ،لالطالع.
( )32ينظر :مفتاح العلوم ،189/ :اإليضاح.457/
( )33من هدى القرآن.426/4 :
 )34املصدر نفسه.385/5 :
 )35من هدى القرآن.386/5 :
( )36املصدر نفسه.474/5 :
( )37من هدى القرآن.143/7 :
(ُ )38ينظر :منهج املدونة املغلقة ،األستاذ الدكتور حسن عبد الغني األسدي ،دار الرافد ،قم،
إيران ،ط2017 ،1م15 :ــ.17
( )39من هدى القرآن.210/9 :
( )40من هدى القرآن 419 /10 :ــ .420
( )41املصدر نفسه.122/11 :
( )42ﳖج البالغة ،رشح حممد عبده.18 :
 )43من هدى القرآن.261/11 :
( )44املصدر نفسه.351/11 :
 )45لالستزادةُ :ينظر :من هدى القرآن 123 /12 ،444/11 :ــ.323
 )46ينظر :دالئل االعجاز ،237 :مفتاح العلوم.643 :
( )47من هدى القرآن.332/6 :
 )48املصدر نفسه.88/8 :
( )49من هدى القرآن.123 /8 :
( )50املصدر نفسه.211/9 :
( )51من هدى القرآن.204 /10 :
( )52من هدى القرآن.167/11 :
(ُ )53ينظر :املصدر نفسه273/11 ،234/10 :ــ  328ـ  329ــ .415
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مجاليات البيان يف تفسري (من هدى القرآن) الكناية مثا ً
ال
ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
القرآن الكريم.
 أثر القرآن يف تطور النقد العريب إىل آخر
القرن الرابﻊ اهلجري ،د .حممد زغلول سالم،
دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،1د.ت).
 أساليب البيان يف القرآن :سيد جعفر
احلسيني ،مﺆسسة الطباعة والنرش (طهران)،
ط ،1ذو القعدة 1413هـ.
 أصول البيان العريب ،رؤية بالغية معارصة:
د .حممد حسني عيل الصغري ،مطبعة دار
الشﺆون الثقافية العامة ،بغداد1986 ،م.
 اإليضاح يف علوم البالغة ،جلالل الدين حممد
بن عبد الرمحن اخلطيب القزويني ت(739هـ)،
ﲢقيﻖ :حممد عبد القادر الفاطمي ،املكتبة
العرصية ، ،بريوت1424 ،هـ2004-م.
 البديﻊ ،عبد اﷲ ابن املعتز( ،ت496هـ)،
نرش وتعليﻖ :افناطيوس كراتشكوفسكي،
مطابﻊ دار الشعب ،القاهرة ،ط1965 ،1م.
 البالغة العربية يف ضوء األسلوبية ونظرية
السياق ،د .حممد بركات محدي أبو عيل ،دار
وائل للنرش ،ط2003 ،1م.
 البالغة عند السكاكي ،د .امحد مطلوب،
(منشورات مكتبة النهضة بغداد) ،ط،1
1384هـ1964-م.
 البيان والتبيني ،أبو عثامن عمرو بن بحر
اجلاحﻆ ت(  255هـ ) ،ﲢقيﻖ ورشح :عبد
السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
ط 1405 ،5هـ –  1985م.
 الكشاف عن حقائﻖ التنزيل وعيون
االقاويل يف وجوه التأويل ،جار اﷲ الزﳐرشي
ت(538هـ)،
ﲢقيﻖ :عادل أمحد عبد املوجود ،عيل حممد
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عوض ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط،1
1998م.
 الكناية يف البالغة العربية ،د .بشري كحيل،
ميدان االوبرا – القاهرة  -ط 1425 – 1هـ.
املطول رشح تلﺨيص مفتاح العلوم ،سعد
 ﱠ
الدين التفتازاين ت (792هـ ) ،ﲢقيﻖ :د .عبد
احلميد اهلنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1433 ،1هـ ــ2001م.
 بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار،
حممد باقر املجليس ت(1111هـ) ،مﺆسسة
الوفاء ،بريوت ،ط1988 ،5م.
 تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي
ت(329هـ) ،تصحيح وتعليﻖ :العالمة السيد
طيب املوسوي ،منشورات دار اهلدى ،مﺆسسة
دار الكتاب ،قم ،ط1404 ،3هـ.
 دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين،
ت(471هـ) ،تعليﻖ ،حممود حممد شاكر،
مطبعة املدين ،القاهرة ،ط1992 ،3م.
 رشوح التلﺨيص :سعد الدين التفتازاين،
ﳐترص عىل تلﺨيص املفتاح للﺨطيب
القزويني ،ومواهب الفتاح يف رشح تلﺨيص
املفتاح البن يعقوب املغريب (ت 1128هـ)،
وعروس األفراح يف رشح تلﺨيص املفتاح
لبهاء الدين السبكي (ت 773هـ) .وقد وضﻊ
ﲠامشه كتاب اإليضاح للقزويني ،طبﻊ بمطبعة
عيسﻰ احللبي ورشكاؤه بمرص1937 ،م.
 كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ت
)175هـ ) ،ﲢقيﻖ د .مهدي املﺨزومي و د.
إبراهيم السامرائي ،دار الرشيد للنرش ،د.ط،
1981م.

م.م.خالد عبد النبي عيدان األسدي

 لسان العرب ،مجال الدين أيب الفضل حممد
بن مكرم املعروف بابن منظور ت(711هـ)،
حققه وع ّلﻖ عليه ،ووضﻊ حواشيه :عامر
امحد حيدر ،راجعه :عبد املنعم خليل إبراهيم،
منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1424 ،1هـ-
2003م.
معمر بن املثنﻰ أبو عبيدة
 ﳎاز القرآن،
ّ
ت(210هـ) ،عارضه بأصوله وعلﻖ عليه:
د .حممد فﺆاد ﴎكني ،نرش مطبعة سامي
اخلانجي ألكتبي ،مطبعة السعادة ،مرص ،ط،1
1374هـ1955-م.
 ﳎمﻊ البيان يف تفسري القرآن ،أمني
ﱪﳼ
عيل الفضل بن احلسن ال ّط ّ
اإلسالم أبو ّ
ت(548هـ) ،طبعة جديدة من ّقحة ،دار
املرتﴣ ،بريوت ،لبنان ،ط1427 ،1هـ ـ
2006م.
 معاين القرآن ،أبو زكريا ﳛيﻰ ابن زياد الفراء
ت(207هـ) ﲢقيﻖ د .حممد عيل النجار ،وامحد
يوسف نجايت ،عاﱂ الكتب ،بريوت ،ط،2
1980م.
 معجم مقاييس اللغة ،أمحد ابن فارس
ت(395هـ) ،ﲢقيﻖ :عبد السالم حممد
هارون ،دار الفكر1399 ،هـ  1979 -م.

 مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن حممد
بن عيل السكاكي ت( 626هـ) ،حققه وقدم له
وفهرسه :د .عبد احلميد هنداوي ،منشورات
حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،ط1420 ،1هـ2000-م.
 من بالغة القرآن ،أمحد امحد بدوي ،مكتبة
النهضة ،مرص -القاهرة.1950 ،
 من هدى القرآن ،السيد حممد تقي املدرﳼ،
دار القارئ ،بريوت ،لبنان ،ط2008 ،2م.
 منهج املدونة املغلقة ،األستاذ الدكتور حسن
عبد الغني األسدي ،دار الرافد ،قم ،إيران،
ط2017 ،1م.
 مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،السيد عبد
األعىل املوسوي السبزواري ت(1414هـ
ـ 1994م) ،دار التفسري ،مطبعة رشيعﺖ،
ايران ،ط1428 ،2هـ ـ 2007م.
 نقد النثر ،أبو الفرج قدامة بن جعفر ،ﲢقيﻖ:
طه حسني ،وعبد احلميد العبادي ،مطبعة دار
الكتب املرصية بالقاهرة1351 ،هـ1933-م.
 ﳖج البالغة ،اإلمام عيل  ،gمجﻊ :الرشيف
الرﴈ ت(406هـ ) ،رشح :الشيخ حممد
عبدة ،مﺆسسة املﺨتار ،القاهرة ،ط2008 ،2م
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