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والصالة والسالم على سیدنا الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم 

محمد النبي المعصوم والصادق المصدوق الذي ال ینطق عن الهوى وعلى آله وصحبه 

  وسلم.

  وبعد:

لقد اهتم الباحثون بالصور البالغیة في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف 

عالم من أراء أقف على  أن وأردت العظمة قدرهما ولسموهما وعلو مكانتهماهتمامًا كبیرًا 

أوائل العلماء الذین وقفوا على الصور البالغیة في الحدیث النبوي وصنفوا فیها مصنفًا 

للمجاز في الحدیث النبوي وهو العالم الجلیل سلیل الدوحة كامًال من خالل عرضه 

  ضي.النبویة المباركة أال وهو الشریف الر 

  عنوان البحث:

  .)راسة تحلیلیةمن خالل كتابه المجازات النبویة (د الجهود البالغیة للشریف الرضي

  أسباب اختیار الموضوع:

رغبة الباحث وحاجته لمعرفة الصور البالغیة في الحدیث النبوي وقلة تناول 

  الباحثین لهذا الجانب من دراسات الشریف الرضي.

  أهداف البحث:

  األحادیث النبویة. لحدیث النبوي عن طریق تحلیلخدمة ا أوًال:

  ذكر أنواع المجاز في هذه األحادیث الشریفة. ثانیًا:

  هتمام العلماء السابقین بالنواحي البالغیة عامة وبالمجاز خاصة.إإبراز مدى  ثالثًا:

  توضیح آراء العلماء في المجاز. رابعًا:

  ء البالغة.مرتبته بین علماتوضیح مكانة الشریف و خامسًا: 

  أهمیة البحث:

وهي أعظم الدراسات بعد تلك  ةتأتي أهمیته في تناوله لألحادیث النبویة الشریف

  الدراسات التي تتناول كتاب اهللا الكریم.

  منهج البحث: 

ي في عرضه لصور المجاز ث في دراسته المنهج التحلیلي الوصفاتبع الباح

  المختلفة.



ب 

  البحث: شكلة م

  جع.قلة المصادر والمرا

  خطة البحث:

قام الباحث أوًال بعرض مقدمة وتمهید تحدث فیهما عن اسم الشریف ونشأته 

  وشیوخه وتالمیذه ومكانته االجتماعیة والعلمیة واألدبیة وعصره وآثاره العلمیة.

  وبعد ذلك قسم البحث إلى ثالثة فصول:

  كتاب المجازات النبویة. الفصل األول:

  ت النبویة دراسة وصفیة.كتاب المجازا : المبحث األول

  .وأسلوبهمادة الكتاب  : المبحث الثاني

  المجاز الفصل الثاني:

  لغًة واصطالحًا. مفهوم المجاز : المبحث األول

  وعالقاته. المجاز أنواع : المبحث الثاني

  آراء العلماء فیه. : المبحث الثالث

  وأهمیته. بالغة المجاز : المبحث الرابع

  المجازات النبویة من خالل الكتاب. الفصل الثالث:

  .منهجه العام  المبحث األول:

  أنواع المجازات فیه. : المبحث الثاني

  دراسة تقویمیة. : المبحث الثالث

  .والمالحق النتائج والتوصیات الخاتمة و

  :الفهارس

  فهرس المصادر والمراجع.

  .فهرس اآلیات الكریمة

  فهرس األحادیث الشریفة.

  فهرس األشعار.

  فهرس األعالم.

  فهرس القبائل.

  .البلدان والمدنفهرس 

 .الموضوعاتفهرس 
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د  

  :الشریف الرضي

أبو الحسن محمد بن أحمد الحسین الطاهر الملقب بذي المناقب یرتقي هو 

نسبه إلى السید موسى الكاظم والسید جعفر الصادق وهما من نسل الحسین بن اإلمام 

  )١(علي كرم اهللا وجهه.

  مولده:

 :)٢(البيفي بغداد سنة تسع وخمسین وثالثمائة هجریة وتثقف بها یقول الثع ولد

وقال ابن العماد  )٣("إنَّ الرضي ابتدأ بقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنین بقلیل"

لسیرافي : "إنَّ الشریف الرضي أحضر إلى ا: قال أبو الفتح عثمان بن جني)٤(الحنبلي

في  فلقنه النحو وقعد معه یوًمالم یبلغ عمره عشر سنین  النحوي وهو طفل صغیر جًدا

فما  لیم. قال له: إذا قلنا رأیت عمًرايء من اإلعراب على قاعدة التعحلقته فذاكره بش

! فعجب السیرافي والحاضرون عالمة النصب في عمرو؟ فقال الشریف: بغض علي

  )٥("من حدة خاطره.

                                         

) أنوار الربیع في أنواع البدیع: تألیف السید علي صدر الدین بن معصوم المدني ، حقق وترجم لشعرائه شاكر ١

أنظر كتاب البیان  -) . ٤١م، ( ص ١٩٦٦- هـ١٣٨٨شرف ، هادي ، الطبعة األولى ، مطبعة النعمان النجف األ

  ) .٣٠العربي: بدوي طبانة ( ص 

هو عبد الملك محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي من أئمة اللغة واألدب انظر كتاب األعالم قاموس تراجم  )٢

لي ، دار العلم للمالیین بیروت ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین تألیف خیر الدین الزرك

  ) .١٦٣، ص٤(ج م ،١٩٧٩، الطبعة الرابعة ینایر 

هـ ، شرح ٤٢٩) یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري المتوفى ٣

 ٣(ج         م  ١٩٨٣- هـ١٤٠٣وتحقیق دكتور مفید محمد قمیحة ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ، 

  ) .١٥٥، ص 

مات بمكة  أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي العكري مؤرخ وفقیه وعالم باألدب ) هو٤

  ) . ٢٩٠،ص٣هـ ، انظر كتاب األعالم (ج١٠٨٩حاجًا سنة 

،  ٣ثة بیروت    (ج) كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي، منشورات دار األوقاف الحدی٥

  ) .١٨ص 
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في علم الكالم واللغة  كان الشریف الرضي متعمًقا في علوم القرآن ومتبحًرا

لوم كان الطالب یالزمونها ویعین لهم من ماله ما سماها دار الع داًراوقد اتخذ  .والنحو

   )١(.یحتاجون إلیه

للطالبیین بعد اعتزال أبیه  وكان أبًیا عالي الهمة طموًحا إلى المعالي صار نقیًبا

  )٢(في عام ثمانیة وثمانیین وثالثمائة للهجرة.

وفي سنة أربعین وثالثمائة منحه األمیر بهاء الدولة البویهي لقب الشریف 

التي كان یقوم بها أبوه مثل النظر في المظالم أي  )٣(تمت له بعد ذلك كل األعمالوخ

إمارة الحكم یبن العامة وبین من یتعدى علیهم من األمراء وذوي الجاه هذا إضافة إلى 

كان عزیز النفس ال یرى نفسه أقل مكانة من ، نسبه وعلو منصبه  لشرف ةالحج. ونسب

هو یرى نفسه مثلهم تمامًا یقول مخاطبًا الخلیفة القادر باهللا الخلفاء العباسیین أنفسهم ف

   العباسي في أبیات تدل على عزة نفسه وعظمتها یقول:

  رقـفي دوحة العلیاء ال نتف      أمیر المؤمنین فإننا    عطًفا   

  قر عم كالنا في المعالي أبًدا      یننا یوم الفخار تفاوت   ما ب    

  أنا عاطل منها وأنت مطوق        يـإال الخالفة میزتك فإنن    

لخالفة لنفسه  ترشیحتدل على السابقة األبیات ویرى الدكتور إحسان عباس أن 

یطمعه  )٤(ءورؤیته األكیدة بأنه جدیر بها ویستحقها وقد كان أبو اسحق الصابي

  )٥(فیها.

                                         

  ) .١٨) أنظر الشریف الرضي: بقلم محمد عبد الغني حسن ،  دار المعارف مصر، ( ص ١

) وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان: ألبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان المتوفى ٢

طویل الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ، هـ ، تحقیق دكتور یوسف علي طویل ودكتورة مریم قاسم ٦٨١

) . ١٨٢،       ص  ٣مصدر سابق ( ج –انظر شذرات الذهب  - ) . ٢١٠، ص  ٤م، ( ج١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

م ١٩٩٦أنظر تاریخ األدب العربي عصر الدول واإلمارات : دكتور شوقي ضیف الطبعة الرابعة ، دار المعارف   –

  ) .٣٧١، ( ص 

ریف الرضي: منشورات وزارة اإلرشاد اإلسالمي بالتعاون مع مؤسسة نهج البالغة واستجازة الناشر ) دیوان الش٣

) ٢٠أنظر الشریف الرضي : تألیف محمد عبد الغني حسن (ص  -) . ٤٢، ص  ٢هـ ، ( ج١٤٠٦األول ، رجب 

.  

اإلنشاء ببغداد توفي سنة  ) أبو اسحق إبراهیم بن هالب بن إبراهیم بن زهرون بن حبون الحراني الصابيء كاتب٤

  ).٧٧- ٧٦، ص ١ببغداد ، أنظر وفیات األعیان (ج ٣٨٤

  ) .٩٩( ص م ، ١٩٥٩بیروت ،  ) كتاب الشریف الرضي: دكتور إحسان عباس ، دار صادر للطباعة والنشر٥
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غیر أني أرى أن هذه اآلبیات تدل على مساواته للخلیفة في الدرجة والمنزلة 

  یهما من آل البیت. ألن كل

حركة العلمیة نشأ الشریف في بغداد التي كانت كعبة العلماء وقبلتهم وكانت ال

 ئنشطة ومتطورة  حیث كانت األسر ترسل أطفالها للكتاب لحفظ القرآن وقراءة مباد

كان المسجد في ، و ومن ثم ینتقلون إلى المساجد العربیة وحفظ قصائد كبار الشعراء

والتفسیر حیث نجد حلقات الفقه والقرآن ، )١(جامعة شاملة لكل العلومذلك العصر یمثل 

ألنَّ كل أستاذ جامع المنصور في بغداد أشبه بالجامعة الكبیرة  واللغة والتاریخ. ویعد

"إن الخطیب   )٢(:نابغ یتمنى أن تكون له حلقة به والدلیل على ذلك ما ذكره السبكي

 ثالث حاجات األولى ثالث مرات وسأل اهللا حین حج شرب من ماء زمزم )٣(البغدادي

إن یحدث بكتابه تاریخ بغداد والثانیة أن یملئ على الطالب بجامع المنصور والثالثة 

وأقرب  .)٥("وتحققت له األمنیات الثالث )٤(،أن یدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي

وكان ینفق للعلم فتحها للطالب  جد شاعرنا الشریف الرضي أسس داًرامثال لذلك ن

یحتاجون إلیه من أكل وشرب. هذه هي البیئة التي تخرج منها علیهم ویتحمل كافة ما 

أجالء نذكر منهم أبرزهم  شیوخالشریف في بغداد كعبة العلماء وقبلة الطالب على ید 

  :أشهرهمو

 

                                         

  ) .٢٤) الشریف الرضي: دكتور إحسان عباس _ مصدر سابق (ص ١

 -هـ . ٧٧١السبكي أبو نصر قاضي القضاة المؤرخ الباحث المتوفي) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ٢

   ) .  ١٨٤، ص٤انظر األعالم للزركلي (ج

هـ ، أنظر تاریخ بغداد أو ٤٦٣) الخطیب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المتوفي٣

الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة  الخطیب البغدادي، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا  –مدینة دار السالم 

  ).١١١، ص  ١أنظر وفیات األعیان ابن خلكان (ج  -) ٤، ص ١م ، (ج١٩٩٧-هـ١٤١٧بیروت ، 

) بشر الحافي: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي أبو نصر المعروف بالحافي من كبار ٤

هـ. ٢٢٧لحدیث من أهل مرو سكن بغداد وتوفي بها سنة الصالحین له في الزهد والورع أخبار وهو من ثقات رجال ا

  ).٥٤، ص  ٢) وانظر األعالم  للزركلي ( ج١٦٧، ص ٢، أنظر شذرات الذهب (ج 

، ٣(ج ) طبقات الشافعیة الكبرى: تألیف تاج الدین السبكي ، الطبعة الثانیة دار المعرفة ونشر العلم بیروت لبنان٥

  . )٢٤ص 
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شیخ الحنفیة توفي في جمادى األول  )١(الخوارزمي أبو بكر محمد بن موسى .١

  إلیه رئاسة المذهب ، تصدر للفتوى والتدریس.انتهت  ،هـ٤٠٣سنة 

من أئمة األدب والنحو ، له عدة ) ٢(أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي .٢

   .هـ٣٩٢تصانیف أشهرها كتاب الخصائص ، توفي سنة 

شیخ  )٣(البغدادي عيبالر  بن الفرج بن صالح أبو الحسن علي بن عیسى .٣

  هـ.٤٢٠توفي سنة ألبي علي لفارسي، النحویین صنف شرح اإلیضاح 

أحد الرؤساء الفقیه المالكي المقرئ  )٤(إبراهیم بن أحمد الطبريأبو إسحاق  .٤

 هـ.٣٩٣، توفي سنة والعلماء ببغداد، كانت داره مجمع أهل القرآن والحدیث

 بن عبد الجبار الهمذاني  قاضي القضاة أبو الحسین عبد الجبار بن أحمد .٥

 هـ. ٤١٥ ، توفي سنةالمعتزلةشیخ  )٥(المعتزلياألسد آبادي 

عالم  )٦(الكرخيأبو عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشیخ المفید  .٦

 هـ.٤١٣توفي سنة  یعرف بابن المعلم،األمامیةالشیعة ولسان 

ولي قضاء العراق ،  )٧(األكفانيعبد اهللا بن محمد األسدي القاضي أبو محمد  .٧

 هـ.٤٠٥وأنفق على أهل العلم توفي سنة 

                                         

هـ ، شذرات الذهب ٤٠٣لخوارزمي شیخ الحنفیة انتهت إلیه رئاسة المذهب توفي سنة ) أبو بكر محمد بن موسى ا١

  ) .٣١٢، ص ٣البن العماد الحنبلي ، (ج

) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور كان إمامًا في علم العربیة قرأ األدب على الشیخ أبي علي ٢

،  ٤(جالزركلي أنظر كتاب األعالم -) ٢١٥-٢١٤، ص  ٣(جن البن خلكاأنظر كتاب وفیات األعیان  - الفارسي 

  ) .٢٠٤ص 

) علي بن عیسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي عالم بالعربیة من شیراز له تصانیف في النحو ، توفي ٣

  ).٣١٨، ص٤انظر األعالم للزركلي (ج - ) ٣٧٠،ص  ٣أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج  -هـ .  ٤٢٠سنة 

أنظر شذرات الذهب البن  -هـ . ٣٩٣و اسحق إبراهیم بن أحمد الطبري المقرئ الفقیه المالكي توفي سنة ) أب٤

  ) .٢٧٦، ص٣(جالعماد 

) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني األسدآبادي أبو الحسین قاضي أصولي كان شیخ ٥

أنظر  -) ٢٧٣، ص٣أنظر كتاب األعالم للزركلي (ج هـ.٤١٠المعتزلة في عصره ولقب بقاضي القضاة توفي سنة 

  ) .٣٥٢، ص  ٣شذرات الذهب (ج

هـ ، عالم الشیعة وٕامام الرافضة ٤١٣) المفید أبو عبد اهللا بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي توفي سنة ٦

  ) . ٣٤٨، ص٣أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج -وصاحب التصانیف الكثیرة. 

  ) .٣١٧، ص٣: البن العماد (ج ) شذرات الذهب٧
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  هـ.٣٩١توفي سنة  )١(و القاسم عیسى بن علي بن عیسى بن داود الجراحأب .٨

صاحب العربیة تصدر  )٢(أبو سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان السیرافي .٩

والنحو واللغة والعروض والفقه والحساب وكان رأًسا في النحو إلقراء القرآن 

 أخذه عنه.  عاصره الشریف فاختلف فيهـ _ ٣٦٨توفي سنة 

  . )٣(األفاضل في عصره ءغیرهم من العلماو 

أبو الحسن مهیار بن مرزویه الدیلمي  :أشهرهمنجباء  تالمیذوأخذ عنه   

یلقب بابن الكاتب یقول بعض مترجمیه أنه أسلم علي ید الشریف كان  )٤(الفارسي

  . وقد رعاه وثقفه ودربه حتى أخرجه شاعًراالرضي وهو أستاذه في الشعر 

  - : )٥(نذكر منهاة قیم مؤلفاتوترك 

  . تلخیص البیان عن مجازات القرآن، حققه األستاذ محمد عبد الغني حسن .١

 . ، ذكره في كتابه المجازات النبویةخصائص التأویل في متشابه التنزیل .٢

 ، جمعه من كالم اإلمام علي كرم اهللا وجهه.نهج البالغة .٣

 مجلدین كبیرینـ في ه١٣٠٧دیوان شعر، طبع في المطبعة األدبیة بیروت سنة  .٤

. 

 . ات النبویة، وهو الكتاب الذي یقوم الباحث بدراستهالمجاز  .٥

                                         

 -هـ. ٣٩١) أبو القاسم عیسى بن الوزیر علي بن عیسى بن داؤد بن الجراح البغدادي الكاتب المنشئ توفي سنة ١

  ) .٢٧٠، ص٣أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج

نحو واللغة العربیة ) أبو سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان السیرافي صاحب العربیة تصدر إلقراء القرآن وال٢

، ٣هـ. أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج٣٦٨والعروض و الفقه والحساب وكان رأسًا في النحو توفي سنة 

  ) .١٧٦ص

) انظر تراجم شیوخه في كتاب الغدیر في الكتاب والسنة واألدب تألیف عبد الحسین أحمد األمیني النجفي ، دار ٣

انظر كتاب الشریف  -) ١٨٣_ ١٨٢، ص٤م ، (ج١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الرابعة  الكتاب العربي بیروت /لبنان الطبعة

  ) .٣٠_٢٧الرضي لمحمد عبد الغني حسن (ص 

) أبو الحسن مهیار بن مرزویه الكاتب الفارسي الدیلمي الشاعر المشهور كان مجوسیًا فأسلم ویقال إنَّ إسالمه ٤

خه وعلیه تخرج في نظم الشعر وتوفي سنة كان على ید  الشریف الرضي أبو الحسن محمد الموسوي وهو شی

  ) ، وقد أغفل ذكره صاحب الغدیر . ٤٠١، ص٣أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج -هـ . ٤٢٨

انظر الشریف الرضي لمحمد عبد  - ) ١٩٩، ص٤) ذكر صاحب الغدیر له ثمانیة عشر كتاًبا، أنظر الغدیر(ج٥

  . )٨٥_٨٣الغني (ص
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أشهر ما بقي منها دیوان یقول حنا الفاخوري: " ترك الشریف عدة مؤلفات ضاع أكثرها 

  .)١("شعره ونهج البالغة 

  وفاته: 

وأربعمائة من الهجرة وحضر  ست الشریف في السادس من المحرم سنة توفي  

ورثاه كثیر  )٢(بخط مسجد األنباريزیر والقضاة وعامة الناس ودفن في داره جنازته الو 

  :)٣(من الشعراء منهم أخوه المرتضي الذي قال فیه

  يــذهبت علي براس ووددتها    جذمت یدي   یا للرجال لفجعة  

  يـحاسفحسوتها في بعض ما أنابي وردها حتى أتت       آ تمازل

  يــلم یثنها مطلي وطول مكاس   ا صممت    ـومطلتها زمنا فلم

  ي ــالدمع خیر مساعد ومواستنكروا من فیض دمعي عبرة    ف ال

  اس ـــواها لعمرك من قصیر طاهر      ولرب عمر طال باألرج

بفخر الدولة الذي تولي دفن الشریف والقصیدة طویلة نوه فیها الشریف المرتضي 

  :صیدة مطلعهاوالق دفنیرى أخاه ی ه لكي البالرضي لجزع المرتضي وهر 

  خذني إلیك فقد أمنت شماسي       وكفیت مني الیوم صدق مراسي            

     يـنفعي وال یخشي العشیة بأس   ي    ــال یرتجتخشعا مولقیتني            

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .٦٦٨م (ص ١٩٦٠لفاخوري ، المطبعة البولیسیة القاهرة ) تاریخ األدب العربي: حنا ا1

) الشریف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسى بن محمد الحسیني البغدادي السیفي الشاعر المغلق 2

  ) .٣٢٦، ص ٣هـ أنظر شذرات الذهب: البن العماد (ج٤٠٦نقیب العلویین المتوفى سنة 

م دار الجیل بیروت ( ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧تور محمد التونجي، الطبعة األولي ) دیوان الشریف المرتضي، شرح الدك3

  ) .١٦٩-١٦٨، ص ٢ج
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  الفصل األول

  كتاب اازات النبوية

  

  اث اول

و درا وزات اب ا  

ث اا  

وب وأدة ا  
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  اث اول  

وزات اب ا  

و درا  

كلها تحتوي  على ثالثمائة وواحد وستین حدیثًا المجازات النبویة یحتوي كتاب

  على قمة البالغة والفصاحة وجمال وحسن التعبیر وسحر البیان.

لها وحسنها جما وتدقیق البحث فیها وشرحها مبیًنا قام الشریف الرضي بدراستها

ما یستشهد  بكالم العرب وأشعارهم للمقارنة بین ل استخراجه للمجاز مستشهًدامن خال

به وبین األحادیث التي تناولها في كتابه القیم. تمت طباعة هذا الكتاب بواسطة شركة 

  .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي "محمود محمد الحلبي وشركاه"

الصادرة  یقول الشیخ طه عبد الرءوف سعد محقق الطبعة األخیرة

التي نفدت یقول: "إنَّ هذا لهذا الكتاب بعد الطبعة السابقة  م)١٩٧١هـ _ ١٣٩١بتاریخ(

الكتاب بخزانة كتب أحد بیوت العلم القدیمة ببغداد نشره السید الشریف محمد نجل 

حجة اإلسالم والمسلمین السید/ سید حسن صدر الدین وقد طبع أول مرة بمطبعة 

لكن هذه الطبعة المشار إلیها  )١(اآلداب ببغداد عام ثمانیة وعشرین وثالثمائة وألف"

كما یقول األستاذ محمود مصطفى محقق الطبعة الثانیة من هذا الكتاب یقول: تحتاج 

وقد أشار إلى ذلك  )٢("وتثبیتإنَّ هذا الكتاب به إشارات لغویة تحتاج إلى ضبط "

أشار إلى األستاذ طه عبد الرءوف سعد محقق الطبعة التي نحن اآلن بصدد دراستها 

األخطاء المطبعیة التي لم بغداد وٕالى  التحریف وٕالى األخطاء التي وقعت في نسخة

الذي وقع في بعض  واالضطرابسطور هذا الكتاب وٕالى التبدیل یخل منها سطر من 

وٕالى بعض األشعار التي أدمجت  ات الكتاب متًنا وشرًحاالحدیث وشمل عبار  نصوص

قام المحقق بتنقیح  )٣(.فرقت تفریق الشعر يالنثر الت نصوصر وٕالى بعض ثإدماج الن

                                         

) كتاب المجازات النبویة تألیف الشریف الرضي، قدم له وضبط عباراته وشرحها: طه عبد الرءوف سعد (الطبعة ١

  ) .٥م، ص ١٩٧١- هـ٣٩١األخیرة ، شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر 

  ) .٥(ص   ) المصدر السابق ،٢

  ) .٦(ص   ) المصدر السابق ،٣
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وتنقیة هذا الكتاب من الشوائب التي علقت به ومن جمیع أنواع التحریف ولم یقف في 

ناحیة مطبعیة فحسب بل قام بشرح عبارات من النصوص تصحیح وتصویب 

ونصوص األحادیث النبویة الشریفة التي اقتصر فیها المؤلف على الشواهد البالغیة 

تاب ك واصًفا بعض المعاصرینیقول  .فقط مثل العبارات التي تشتمل على المجاز

ثم طبع في القاهرة بعنایة األستاذ  ممسوًخا االمجازات النبویة: "طبع أوًال في بغداد طبعً 

   )١(."محمود مصطفى الحلبي.....

وقعت في  من األمثلة التي ذكرها المحقق مستدًال بها على األخطاء التي

رین وثالثمائة نورد ما یأتي الطبعة األولى التي طبعت بمطبعة بغداد سنة ثمان وعش

  على سبیل المثال ال الحصر:

والصواب:  "ألنه بقیة أبقتها مضارب الشوقنجد عبارة " ٢١من األصل: ص  .١

  )٢(.مضارب السیوف

     )٣(:نجد قول الشاعر )٢٤ص (من األصل:  .٢

  طیب الریق خدع      أبیض اللون لذیذ طعمه  

  والصواب: 

  )٤(ریق إذا الریق خدعطیب ال       أبیض اللون لذیذ طعمه  

لما أراد بعثه  في وصیة وصى بها أسامة بن زید" ) نجد٨٥من األصل: (ص  .٣

  ".ذنیه زیدإلى مؤته لیثأر بأ

  )٥(.والصواب: بأبیه زید

  ."یبة مكوفةاالسالل واالغالل وٕانَّ بیننا ع : "إنَّ نجد )٩٤ من األصل: (ص .٤

  )١(."وفةال إسالل وال إغالل وأنَّ بیننا عیبة مكفوالصواب: "

                                         

  ) .٦٦٧) تاریخ األدب العربي حنا الفاخوري   مصدر سابق، (ص ١

  ) .٧) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ٢

تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر،     (دار  ،الشعر والشعراء البن قتیبة انظر ) سوید بن غطیف من بني یشكر.٣

الطبعة الثانیة ، بي ضال بن محمد المفضلیات للمفضل وانظر -) ٤٢١، ص  ١(ج ١٩٩٦ف، القاهرة المعار 

  . )٣٨٢ص ( هـ ، ١٣٢٠مطبعة بیروت ، 

  ) .٨) المجازات النبویة ، مصدر سابق ( ص ٤

  ) .٨( ص   ) المصدر السابق ،٥



 10

  

ومن ذلك قوله علیه الصالة والسالم للضحاك ":  ) نجد٩٤من األصل: (ص  .٥

  ".ه مصدًقابن سفیان وقد نعت

  )٢( ".بعثه مصدًقا ":  والصواب

 نجد: "سأله رجل عمَّا شیبه فقال: هود واحوالها". ) ١٠١ : (ص من األصل .٦

  )٣(.: "هود وأخواتها" والصواب

الصالة والسالم: "إنَّ المسجد لینزوي من  ) قوله علیه١٣٣: (ص  من األصل .٧

 النخامة كما تنزوي الجلدة في النار إذا تقبضت وتجمعت".

  )٤(والصواب: "إنَّ المسجد لینزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار".

یقال انزوت الجلدة إذا اتقبضت وتجمعت فالمالحظ إن جزء من شرح المؤلف وهو 

  في متن الحدیث. "إذا تقبضت وتجمعت" دخل

الحدیث نماذج أخرى تعرض لها المحقق وذكر بعضها في نصوص  وهنالك

هذه النماذج  تذكر وقد والبعض اآلخر في األبیات الشعریة التي استشهد بها المؤلف 

الذي بذله المحقق في تصویب وتصحیح هذا  كما قلت علي سبیل المثال لتؤكد الجهد

  الكتاب.

اتیة لحیاة المؤلف تحدث فیها عن اسمه ونسبه یتضمن هذا الكتاب سیرة ذ

وعن نقابة الطالبیین  .ومولده وأشیاخه الذین تتلمذ علیهم وعن العلماء الذین عاصرهم

االجتماعیة واعتزازه بنفسه وتعظیم الخلفاء واحترامهم له وعن المؤلفات التي  ومكانته

نا هذا بشيء من التفصیل في وعن األدباء الذین رثوه وقد تناولألفها وكتبها وعن وفاته 

                                                                                                                        

شعث السجستاني المتوفى ) أخرجه أبو داود سلیمان األ١٠٤، حدیث رقم ١٠٢( ص   ) المصدر السابق ،٦

  ) .٨٦، ص  ٣هـ في السنن تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار النشر والفكر( ج٢٧٥

  ) .٨) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ١

أخرجه أبو عبداهللا  محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري  ) ،١٧٣، حدیث رقم ١٤٦(ص   ) المصدر السابق ،٢

م ، بتحقیق مصطفي عبد القادر عطا ١٩٩٠هـ _ ١٤١١طبعة األولى، دار الكتب العلمیة بیروت في المستدرك ، ال

  ) . ٣٧٤، ص  ٢(ج

) ، أخرجه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  في ١١٩، حدیث رقم ١١٦(ص   ) المصدر السابق ،٣

هـ ، بتحقیق حبیب ١٤٢٦-م ١٩٩٦المصنف ، الطبعة الثانیة ، منشورات المجلس العلمي، كراتشي باكستان ، 

  ) .١٦٩١، الحدیث رقم  ٤٣٣، ص  ١الرحمن األعظمي (ج
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وفي الكتاب مقدمة كتبها المؤلف تحدث فیها عن  )١(.التمهید الذي أفردناه لحیاة المؤلف

نه أول من طرق هذا وعن أ .دعاه لخوض هذا المجالموضوع كتابه وعن السبب الذي 

ج ینهج نفس النه مما جعله بكتابه "تلخیص البیان عن مجازات القرآن". الباب مستشهًدا

هذین الكتابین  عدّ ولذا  . لعمل كتاب یشتمل ویضم مجازات اآلثار الواردة عن النبي

فیكون هذان الكتابان بإذن اهللا لمعتین من الكتب التي لم یسبقه علیها أحد یقول: "

أي لم یسبقني كاتب في هذا  )٢("نینتین لم أسبق إلى قرع بابهمار بهما وعیستضاء 

مصادره التي  ذكرثم یاألحادیث التي فیها مجاز.  ر كلالمجال ویعترف بأنه لم یحص

غریب الحدیث وأخبار المغازي ومسانید  اعتمد علیها في أخذه لألحادیث مثل كتب

ء مشایخه أمثال أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي راآ صحیحة ذاكًراالمحدثین ال

والكتاب كما  ي وغیرهم.وأبي الفتح عثمان بن جني وأبي الحسن علي بن عیسى الربع

"هذه مكة   أول حدیث ورد فیه قوله قلت سابًقا یضم ثالثمائة وواحد وستین حدیثًا

"الحجر یمین اهللا  أما الحدیث األخیر في الكتاب فهو  )٣(قد رمتكم بأفالذ كبدها"

وقد قام المؤلف رحمه اهللا بشرح هذه األحادیث وتوضیح  )٤(فمن شاء صافحه بها".

 اً مجاز أنَّه لم یوضحه بأنواعه التفصیلیة بل یذكر أّن في الحدیث المجاز فیها إّال 

تدخل المجاز وذلك  عنده كلمة شاملة فالكنایة أحیاًنایقول استعارة وكلمة مجاز  وأحیاًنا

یقول الشریف "هذا القول مجاز" وهذا ) ٥("ال ترفع عصاك عن أهلك ": مثل قوله 

 للفظ وأراد الزم المعنى. وأحیاًنایب عنهم أطلق االحدیث فیه كنایة والمراد ال ترفع التأد

                                         

  ) .١٩-١٣(ص ،   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٢٢) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ١

) أخرجه یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر في كتاب ١، حدیث رقم ٢٤(ص   ) المصدر السابق ،٢

،  ٢،         (ج ١٩٩٢ -هـ ١٤١١علي محمد البجاوي ،الطبعة األولى ، دار الجیل، بیروت  االستیعاب ، تحقیق

  ) .٤٢٨ص 

  ) .٣٩، ص  ٥) ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ج٣٦١، حدیث رقم ٢٨٨(ص   ) المصدر السابق ،٣

  .) ٤٤، ص  ٤) ، أخرجه الحاكم في المستدرك (ج٢٢٩، حدیث رقم٢٠٢(ص   ) المصدر السابق ،٤
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هذا  )١("الناس معادن": قوله ب مثل استشهادهیدخل التشبیه البلیغ في دائرة المجاز 

وقد یقول دكتور بسیوني عبد الفتاح " .التشبیه البلیغ استعارةبعض العلماء  عدّ  وقد

ووجهه أو لحق بهما المشبه اختلف العلماء في التشبیه البلیغ وهو الذي حذفت أداته 

بعضهم فصل استعارة و وبعضهم جعله  قدیره وٕارادته فبعضهم عده تشبیًهاعلى نیة ت

ویرى  )٢(."في بعض السیاقات واستعارة في البعض اآلخر القول فجعل منه تشبیًها

وقت. باینة في ذلك البعض الباحثین أنَّ المجاز لم یعرف بأنواعه المختلفة ودقائقه المت

عن الكتب التي ُعنیت بالبالغة في القرآن في القرن  ل دكتور شوقي ضیف متحدثًایقو 

هـ ٤٠٦الرابع الهجري یقول "لعل من أهمها ما نهض به الشریف الرضي المتوفي سنة 

ثم یتحدث عن  )٣("و"المجازات النبویة "القرآن في كتابیه "تلخیص البیان في مجازات

الثاني نحو ثالثمائة وستین واختار في الكتاب قائًال: " الكتاب الثاني "المجازات النبویة"

ثم یعلل لتكرار كلمات  )٤("واتبعها ببیان ما فیها من مجازات واستعارات وكنایات حدیثًا

وقد یكون االستعارة والكنایة والمجاز دون قصد إلى تحریر الفروق بین أنواعها قائًال: "

  )٥(."د تحررت حتى عصرهمرجع ذلك إنَّ أنواعها ودقائقها لم تكن ق

  

  

  

  

  

  

                                         

أخرجه أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل  البخاري في الجامع  ،) ١٠١، حدیث رقم ١٠١(ص  ) المصدر السابق ،٥

، ص  ٣م الیمامة للطباعة والنشر ، تحقیق د. مصطفي دیب البغا (ج١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الصحیح الطبعة الرابعة 

١٠٨٨. (  

ور بسیوني عبد الفتاح بسیوني ، الطبعة األولى ، مطبعة ) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان : تألیف دكت١

  ) .١٧٠م ،( ص ١٩٨٧- هـ١٤٠٨،  ١٢رقم  السعادة ، میدان أحمد ماهر شارع الجداوي

  ) .١٣٩) البالغة تطور وتاریخ : تألیف دكتور شوقي ضیف، الطبعة السادسة ، دار المعارف ( ص ٢

  ) .١٤٠(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .١٤٠(ص   بق ،) المصدر السا٤
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ث اا  

وب وأدة ا  

  مادة الكتاب:

الحدیث بالنص  تناول الشریف الرضي دراسته للمجاز في الحدیث النبوي بذكر

 أصحابمن غیر أن یذكر السند كامًال أو ینسب الحدیث لرواته أو مخرجیه من 

فیذكر للحدیث  المحدثین . ویزید أحیاًنامن األئمة الحدیث كالبخاري ومسلم وغیرهم 

له روایة لیقوي بها صحة الحدیث الذي یعرضه ویستشهد به روایة أخرى إْن كانت 

"خمس لیس لهن كفارة: الشرك باهللا وقتل نفس بغیر حق  فمثُل ذلك شرحه لقوله 

ول: یق )١("بغیر حق أو یمین صابرة یقتطع بها ماالً  وبهت مؤمن أو الفرار یوم الزحف

وهذا مجاز ، ویشرح الیمین الصابرة بأنَّ المقصود بها یمین مصبورة ، أي مكرهة على 

أي محبوس علي  )٢(علي السیف"كالم العرب "فالن مصبور  الكذب ویستشهد ببعض

"أنَّه نهى عن  بالحدیث المروي عنه  لیه ویشرح أكثر مستشهًداالقتل مع إكراهه ع

ذیتها إلى أن تموت مكرهة على تلك الحال. فالنبي صبر البهائم" أي حبسها وترك تغ

 ة لبعدها عن الصدق ومخالفتها جهة الحق بمنزلة المكرهة على بجعل الیمین الكاذ

ركوب تلك المحجة الضلعاء المعوجة فهي كالمصبورة على السیف. ولكي یؤكد شرحه 

"من  وله وهي ق )٣(رى للحدیث یرویها سیدنا عمران بن حصینخوایة أر أكثر یذكر 

                                         

) أخرجه األمام أحمد بن حنبل في المسند طبعة ٣٢١، حدیث رقم٢٦٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ١

  ) .٣٦١،  ٢مؤسسة قرطبة بمصر بدون تاریخ ورقم طبعة (ج

  ) .٢٦٦(ص   ) المصدر السابق ،٢

ة الصحابة لعز الدین ابن األثیر أنظر أسد الغابة في معرف –عمران بن حصین بن عبید الصحابي الجلیل  )٣

  ) . ٢٨١، ص ٤الجزري تحقیق محمد صبیح وآخرین مطبعة الشعب بدون تاریخ ورقم طبعة (ج
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ففي الحدیث األول وردت یمین  )١(كاذبة مصبورة فلیتبوأ مقعده من النار" اً حلف یمین

یذكر الحدیث وال یقول فیه مجاز بل  ثاني وردت یمین مصبورة ، وأحیاًناصابرة وفي ال

ویستشهد في شرحه إن لم یجد ینتقل لیبین نوعه من أنواع المجاز فیقول: وهذه استعارة 

ت من آي الذكر الحكیم ففي عرضه للحدیث النبوي الشریف: "إنَّ من أربى بآیا حدیثًا

یقول وهذه استعارة ثم یشرح قائًال: شبه  )٢(الربا استطالة المرء في عرض أخیه المسلم"

  اإلنسان بالذم والوقیعة والطعن أكثر مما تناوله تناول اإلنسان من عرض أخیه

یعطي  مه بالربا في األموال وهو أنْ منه ذلك الذي قدح في عرضه وأغرق في ذ

الكثیر فإنه یستربي المال بذلك الفعل أي یطلب زیادته ثم یشرح  اإلنسان القلیل لیجد

فخ ومنه انت، یقولون ربا الشيء في الماء إذا زاد و  ه مأخوذ من الزیادةالربا لغویًا بأنَّ 

َوَتَرى اْألَْرَض الكریمة "والربوة وهي ما عال من األرض وارتفع ویستشهد باآلیة  الرباوة

ْت َوَرَبْت   اها وُبلَّ وكثر نباتها. وأحیاًناأي رطب ثر  )٣("َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْیَها اْلَماء اْهَتزَّ

رأى في الحدیث مسائل یجب توضیحها ولكن لیست في المجال یذكر الحدیث وٕاذا 

"ما من آدمي إّال وقلبه بین  نبي الذي یطرقه ینوه لها فمثًال عند تناوله لحدیث ال

إنَّ هذا النوع من جملة األخبار التي توهم التجسیم قال: " )٤(أصبعین من أصابع اهللا"

ونجده ال یخوض في مجال التجسیم والتشبیه. ویرى أنَّ هذا  )٥("وتقتضي التشبیه

: "ولوال قصوه غایته وأوفوه حقه یقولالمجال قد سبقه إلیه جماعة من العلماء وقد است

قد سبق إلى تفسیر متشابه األخبار التي ظاهرها  )٦(الوهابعبد أنَّ أبا علي محمد بن 

                                         

  ).٢٢٠،ص ٣أخرجه أبوداوود في السنن (ج، حدیث رقم) ٢٦٧(ص ) المجازات النبویة ، مصدر سابق ٤

بو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة ) أخرجه أ٢٧٢، حدیث رقم٢٣٤) المجازات النبویة ، مصدر سابق، (ص ١

هـ في المصنف ، تحقیق كمال یوسف الحوت ، الطبعة األولى ، مكتبة الرشد، الریاض بدون تاریخ ( ٢٣٥المتوفى 

  ) .٤٤٨، ص  ٤ج

  ). ٥(ص   ) المصدر السابق ،٢

( إن قلوب بني آدم كلها  بین أبو الحسین  مسلم بن الحجاج بلفظ  خرجهأ) ٢٦٨، حدیث رقم٢٢٩(ص   ) المصدر السابق ،٣

المفهم ألبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، تحقیق محي الدین دیب مستو وآخرین  إصبعین من أصابع الرحمن) انظر

  ) .٣٩٠، ص ٧م دار ابن كثیر للنشر بیروت ، (ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة األولى 

  ) .٢٢٩(ص   ) المصدر السابق ،٤

هاب بن سالم الجبائي من أئمة المعتزلة ورؤساء علم الكالم في عصره اشتهر في ) أبو علي محمد بن عبد الو ٥

  ) .٢٥٦،ص٦هـ. أنظر كتاب األعالم للزركلي (ج٣٠٣البصرة،توفي سنة 
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والتظلیم واستقصى هذا المعنى في كتابه الموسوم  التشبیه والتجسیم وصریحها التجویر

من كتبهم  في مواضع )١(بشرح الحدیث وتعاطى ذلك جماعة من علماء أهل العدل

مما سبق نفهم أنَّ  )٢(."ا یكشف الشبه ویوضح المشتبه....لتتبعت هذا الفن تتبعً 

الشریف اقتصر في تناوله لألحادیث على دراسة المجاز ومن ثم شرحها وٕایضاحها 

وترك مسائل التجسیم والتشبیه ال عن جهل وعدم درایة وٕانما تركها ألنَّ هذا المجال قد 

وتناولوها  هاو  واردة إّال ذكر طرق من قبله ولم یترك العلماء السابقون فیه شاردة وال

لمسائل التجسیم بل یقول إنَّ فیه  ال یتطرقنجده في تناوله لهذا الحدیث  باإلیضاح. إًذا

استعارة ، ویشرح األصبع بأنَّه في كالم العرب اسم لألثر الحسن ُیقال لفالن إصبع 

   )٣(أي قیام محمود وأثر جمیل واستشهد بقول الراعي النمیري:حسنة 

  علیها إذا ما أجدب الناس أصبعا  العصا بادي العروق ُترى له    ضعیف

ویشرح قوله "ضعیف العصا" أي ال یكثر ضربها وال  أي ترى له علیها أثًرا حسًنا

وحینما یوضح لنا أنَّ یأخذها بعنف وذلك مما یجعلها تشحم أبدانها وتغزر ألبانها 

بكالم العرب یأتي ویوضح معنى یؤكد ذلك باستشهاده  )٤(األصبع بمعنى األثر الحسن

یقول: معناه ما من آدمي  "ما من ادمي إّال وقلبه بین أصبعین من أصابع اهللا"الحدیث 

به علیه من معرفة خالقه  هما ما منَّ احدإحسنتین  نعمتینمن اهللا تعالي بین إّال وقلبه 

     )٥(قهرز وتوسیع  ورازقه واألخرى الغبطة بما أنعم اهللا به علیه من تحسین خلقه

الجهاالت ویقول هذا من  ویًدا وساًقا هللا تعالى أصابعَ  أقوال المشبهة التي تجعل ینكرو 

في التذكرة مفسرا معنى اإلصبعین  )٦( قال القرطبي تعالى اهللا عن ذلك علًوا كبیًرا.

                                         

  ) یقصد بهم المعتزلة .٦

  ) .٢٣-٢٢) المجازات النبویة ، مصدر سابق ،(ص ١

طریفي، الطبعة األولى، دار صادر للنشر بیروت  ) دیوان الراعي النمیري جمع وشرح وتحقیق دكتور محمد نبیل٢

  ) .٤١٥، ص  ٢). انظر الشعر والشعراء (ج ١٩١م ، (ص ٢٠٠٠، 

  ) .١٤٩) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان  مصدر سابق (ص ٣

  ) .٢٣١) المجازات النبویة ، مصدر سابق ،(ص ٤

قرطبي األندلسي من كبار المفسرین ، األعالم للزركلي ) أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري ال٥

  ) .٣٢٢، ص ٥(ج
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بین نعمتین من نعم الرحمن یقال لفالن علّي إصبع أي أثر  أي": الواردة في الحدیث

  . )١( "نعم علیه نعمة حسنة وللراعي على ماشیته إصبع أي أثر حسن حسن إذا أ

فإن كانت له كنیة ذكرها فحینما في عرضه لألحادیث یذكر راویه  ونجده أحیاًنا 

ُتعبر فإذا ُعبَّرت وقعت فال تحدثّن بها  لم "الرؤیا على رجل طائر ما شرح حدیثه 

بأبي رزین      ویكنى  )٣(لقیط بن عامر یذكر راوي الحدیث )٢("حبیبًا أو لبیباً إالَّ 

یقول في شرحه  شرحه ویوضحه جلًیاالعقیلي. ونجده یكثر االستشهاد بالشعر لیبین 

قائًال:  یشرحمجاز بعد أن یقول أنَّه  )٤("ال تسبوا اإلبل فإنها رقوء الدم" لحدیث النبي 

انقطاع الدماء المهدورة في  لكنها تعطى في الدیات فتكون سبًبااإلبل لیست برقوء الدم و 

بسببه یقف الدم واإلبل بسببها تقف الثأرات ة فوجه الشبه بینهما أنَّ الرقوء لوالمطلو 

    )٥(األسدي: وتنقطع الدماء ویستشهد بقول الشاعر الكمیت

    ال دواء الضغائن والذُحول  ٍق    راولكنى رقوء دم و          

یة أخرى وهي: "فإّن فیها رقوء الدم" الشيء ول: الثأر. ثم یذكر للحدیث روایقصد بالذح

یستدل بأقوال العلماء مثال  یجعل شرحه وتحلیله واضًحا. ونجده في شرحه أیًضاالذي 

یوضح أّنه استعارة ، بعد أن  )٦("إذا دخل البصر فال إذن" ذلك شرحه لقوله 

اب فقد یر بآخر وهو "من اّطلع من صَ ویدلل على ذلك بحدیث  ویشرحه شرًحا وافًیا

تكون بین أو الفرجة  ر" أي دخل ألّن الدامر هو الداخل ویشرح الصیر بأّنه الشقُّ مَ دَ 

                                         

هـ _ ١٤٢٢) التذكرة في أحوال الموتي وأمور اآلخرة للقرطبي تحقیق خالد بن محمد بن عثمان الطبعة األولى ٦

  ) .١٦١م (ص ٢٠٠١

ك                 ( ) أخرجه الحاكم في المستدر ٢٦٥، حدیث رقم٢٢٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق، (ص ١

  ) .٤٣٢، ص٤ج

  ) .٥٢٣، ص  ٤أنظر كتاب أسد الغابة البن األثیر (ج - ) لقیط بن عامر أبو رزین العقیلي . ٢

) أخرجه ابن أبي الدنیا من كالم أكثم بن صیفي ٢٦١، حدیث رقم٢٢٤) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ٣

  ) .٤١موقوفًا  (ص  - في إصالح المال 

) . ٥٨١، ص  ٢بن زید من بني أسد ویكنى أبا المستهل ، كان معلمًا. أنظر الشعر والشعراء ( ج ) الكمیت٤

م ٢٠٠٠انظر دیوان الكمیت جمع وشرح وتحقیق د. محمد نبیل طربفي دار صادر بیروت الطبعة األولى لسنة 

  ) .٣٧٥(ص

  ) .٣٤٣، ص  ٤ي السنن (جأخرجه أبو داوؤد ف، حدیث رقم) ٢٦٧(ص ) المجازات النبویة ، مصدر سابق ٥
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وبما أنَّ  )١(البابین وهذا الشرح لمعنى كلمة دمر أخذه من أبي عبیدة في غریب الحدیث

جعل البصر  المجاز له عالقة فهو یشرح لیوضح هذه العالقة وهي أّن النبي 

  .وم والمراد رؤیته لهم ومعرفته بما وراء بابهمبمنزلة الداخل من الق

  : أسلوبه

أما أسلوبه فهو أسلوب كاتب أدیب له في مجال البالغة باع طویل ال یطال 

عن الشریف "وٕان نثر  أحد یقول صاحب دمیة القصر متحدثًایسبقه فیه  ومیدان ال

 )٢(."رفضورأیت هناك خرزات من العقد تنفض وقطرات من المزن تحمدت منه األثر 

نجده   فهو حینما یشرح أحادیث النبي نضیدوحقیقة أسلوبه عبارة عن عقد در 

ءتنا لكتاب وأعذب األلفاظ وعند قرااألسالیب ینتقي أجمل العبارات وأبلغ الكلمات وأجود 

شرحه وتناوله للمجاز یحتوي على اآلیات الكریمة واألحادیث  المجازات النبویة نجد

یؤلف الشریف بینه تألیًفا جمیًال منسًقا كل هذا  .ب وأقوال العلماءالشریفة وأشعار العر 

ویخرجه في ثوب  محكًما وضًعاویضع لبناته  ویجانس بین كلماته تجانًسا محبوًبا

نا أكثر متعة ألنه واألدب السامي فهو یجعلقشیب موشى بدیباجة البیان الناصع 

ه في هذا الكتاب حافل بالسجع من أّن أسلوبغیر متكلف على الرغم  یستخدم أسلوًبا

وقد أعان الشریف على هذا البحث  . لكنه سجع كاتب مطبوع ال تكلف فیه وال صنعة

وقد كان من القوامین على  همئه وأجداده وتبحره في أدبالعمیق علمه الواسع بلغة آبا

فوق أنه من فحول الشعراء وفرسانهم ومن أصفاهم فنا  آبائهأمجاد قومه ودین 

ولكي نؤكد قولنا السابق المؤكد لجمال األسلوب عند الشریف نذكر شهادتین  )٣(.وأسلوبا

 "له شعر الشهادة األولى إلبي الحسن الباخرزي وهي قوله: :لعالمین جلیلین من علمائنا

قة إلى ر بالنجم نواصیه وٕاذا نسب انتسبت البه أدرك من المجد أقاصیه وعقد  إذا افتخر

                                         

) أبو عبیدة القاسم بن سالم الهروي األزدي الخزاعي بالوالء الخراساني البغدادي ، من كبار العلماء بالحدیث ٦

  ) .١٧٦، ص  ٥واألدب والفقه له كتاب غریب الحدیث. أنظر كتاب األعالم للزركلي (ج

هـ ، بتحقیق ٤٦٧بن علي الباخرزي المتوفى  ) دمیة القصر وعصرة أهل العصر: ألبي الحسن علي بن الحسن١

  ) .٢٧٤، ص  ١عبد الفتاح الحلو ،مطبعة المدني بدون تاریخ (ج

) انظر البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البالغیة عند العرب ومناهجها الكبرى ، دكتور بدوي طبانة ، الطبعة ٣

  ) .٣١م مطبعة الرسالة ، (ص١٩٦٢هـ _ ١٣٨١الثالثة 
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ه بأنَّه بلغ أقصى غایات المجد وقارن یصف )١("ى من نصیبهدح المعلنسیبه وفاز بالقِ 

قة والهوى إلى ي مجال األدب وٕاذا انتسب مالت الر بینه وبین النجم في السمو والرفعة ف

جمیًعا ، ویقول أیًضا على أقرانه وأنداده  بأعلى نصیب أي صار مقدًمانسیبه وفاز 

"وٕاذا وصف فكالمه في األوصاف عن علو مكانته في النظم والنثر  معدًدا ومتحدثًا

له بین أحسن من الوصائف والوصاف وٕان مدح تحیرت فیه األوهام بین مادح وممدوح 

فمن كان كالمه یحیر األلباب ویسحر العقول  )٢("المتراهنین في الحلبة سبق سابق

  ویفوز بقصب السبق جدیر بأن یكون أسلوبه من أجمل األسالیب وأبلغها.

ولو قلت أنه أشعر الشریف الرضي " للثعالبي یقول: مادًحادة الثانیة والشها

أنظر إلى انتقاء بعض كلماته الرصینة وعباراته البلیغة  )٣("قریش لم أبعد عن الصدق

البیان عن  كتابیه "تلخیص لطیفة حیث تكلم في المقدمة ذاكًرا ومادًحاوٕاشاراته ال

فیكون هذان الكتابان بإذن اهللا و "المجازات النبویة" یقول عنهما: " "مجازات القرآن

شبههما بالنجمتین أو  )٤("لم أسبق إلى قرع بابهمالمعتین یستضاء بهما وعرنینتین 

القطعتین المضیئتین النیرتین وبدل أن یقول هما أول علم طرقته وسبقت إلیه أو لم 

أول یسبقني إلیه أحد من قبل قال : وعرنینتین لم أسبق إلى قرع بابهما والعرنین هو 

وابن  )٥(الذي خاطب فیه الفضل بن عباس الشيء. أنظر إلى شرحه لحدیث النبي 

حینما طلبا منه السقایة عن أبویهما قال لهما  )٦(ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب

"أظهرا ما تكتمان في قلوبكما وصرحا بما  :شرح الحدیث بقوله )٧("أخرجا ما تصران"

بمنزلة الوعاء والكتمان بمنزلة الشيء الموعى وكل تلجلج به ألسنتكما فجعل القلب 

ته ومنه قیل لألسیر مصرور إذا جمعت یداه بالُغل وقدماه ر شيء جمعته فقد صر 

                                         

  ) .٢٧٣(ص   ة القصر، مصدر سابق ،) دمی٣

  ) .٢٧٤) دمیة القصر وعصرة أهل العصر، مصدر سابق، (ص ١

  . )١٣٦، ص٣ج( ) یتیمة الدهر ، مصدر سابق ٢

  ) .٢٢) المجازات النبویة، مصدر سابق (ص ٣

ثبت ) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي من شجعان الصحابة ووجوهم وهو أسن ولد العباس ٤

  ) . ١٤٩، ص  ٥، ج ١٩٩٢هـ. أنظر األعالم للزركلي ( ١٣یوم حنین استشهد في موقعة أجنادین سنة 

) عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابي سكن المدینة ، انتقل إلى الشام في خالفة ٥

  ) . ١٥٤، ص  ٤أنظر األعالم للزركلي (ج -هـ ٦٢توفي بدمشق سنة  سیدنا عمر 

  ) .٧٥٣، ص  ٢) أخرجه مسلم في صحیحه(ج٨، حدیث رقم٣١) المجازات النبویة ، مصدر سابق (ص ٦
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ویجعله كأنما هو عقد منظوم بكلمات من  صل الشرح تفصیالً بالحجل" أنظر للشریف یفَّ 

ناول العالم بأسرار ت ایتناوله بقیة األحادیثاألسلوب السهل الممتنع. وهكذا یستمر في 

اللغة األدیب األریب العارف والملم بعلوم البالغة وسحرها. هذا وقد شهد للشریف 

"هو  :ذكرنا بجودة الشعر وجمال األسلوب یقول ابن خلكان نعلماء آخرون غیر م

المنیف  الیوم أبدع أهل الزمان وأنجب سادة العراق یتحلى مع محتده الشریف ومفخره

باهر وحظ من جمیع المحاسن وافر وهو أشعر الطالبیین من بأدب ظاهر وفضل 

أشعر قریش لم أبعد عن  هولو قلت أنَّ  لقینفالممضى منهم ومن بقي على كثرة شعرائهم 

الشریف الرضي أّن "وقد أجمع المؤرخون على  ویقول جرجي زیدان : )١(."الصدق

أن شعره قلیل فأما مجید شعراء قریش كان فیهم من یجید القول إّال  أشعر قریش ألنَّ 

   )٢(."ومكثر فلیس إّال الشریف الرضي

هذه الشهادات جمیعها تدل وتؤكد لنا جمال أسلوب الشریف وحسنه ونصاعة 

  بیانه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .١٨٢، ص  ٣أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج -) ٢٠٩، ص  ٤) وفیات األعیان ، مصدر سابق (ج١

،  ٢دار الهالل        (ج) تاریخ آداب اللغة العربیة: جرجي زیدان ، راجعها وعلق علیها دكتور شوقي ضیف ، ٢

  ) .٢٦٠ص 
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  الفصل الثاني 

  اـــــــاز

  

  اث اول  

ًطوا ً زوم ا  

  ث اا  

ز وواع اأ  

  اث اث  

 ءآراء ا  

  راث اا  

ز وأا   
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  اث اول

 اواصطالحً  مفهوم المجاز لغةً 

  

ویقول: تجّوز في كالمه  ما بها"اهم قبلها على ر "وتجوز الد )١(ابن منظور :یقول

: "جعل فالن هذا الكالم مجازًا إلى حاجته أي طریقًا أي تكلم بالمجاز وقولهم 

وجاز الدرهم قبل  ،"جاز القول جوزًا وجوازًا ومجازاً وجاء في المعجم الوسیط  )٢(.ومسلكًا"

اوز ما . وجاء فیه أیضًا: المجاز: المصیر ومن الكالم ما تج"على ما فیه ولم یرد

جوزه جْوزًا وجؤوزًا یوجاء في محیط المحیط "جاز الموضع  )٣(له من المعنى. وضع

"والمجاز وجاز به سار فیه وخلفه أي تركه خلفه وقطعه" وجاء أیضًا  ،وجوازًا ومجازاً 

المشهور هو اللفظ المشتهر في معناه المجازي حتى إذا أطلق یتبادر منه هذا المعنى 

هذا معناه في اللغة  وورد "المجازي خالف الحقیقي"یر المشهور" إلى الفهم ویقابله غ

الكلمة المستعملة في غیر  اء البالغة المجاز بأّنه:ف علمأي المعبر أو الطریق وقد عرّ 

لعالقة مع وجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي. یقول ابن له ما وضعت 

ل "جاز بنا فالن" أي أّن الكالم إّن المجاز مأخوذ من "جاز یجوز" تقو : ")٤(فارس

ما  اً وكثیر  "الحقیقي یمضى لسنته ال یعترض علیه وقد یكون غیره یجوز جوازه لقربه منه

الباحثون في هذا المجال كیف وجدت الحقیقة والمجاز ومتى وكیف حدث  یتساءل

وذلك ألّن أي علم مثل النحو  )٥(التطور والنمو لهما كعلم حتى ظهرا في الوجود.

فمتى ُعرف المجاز والحقیقة كعلمین صرف یبدأ ببدایات وٕاشارات ثم ینمو وینهض ال

                                         

) لسان العرب للعالمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، الطبعة ١

  ) .٢٣٩،ص  ٣م ، دار صادر بیروت  ( ج٢٠٠٠األولى

النجار دار محمد علي  -أحمد حسن الزیات –حامد عبد القادر –) المعجم الوسیط قام بإخراجه إبراهیم مصطفى ٢

  ) .١٤٧-١٤٦، ص  ١الدعوة مجمع اللغة العربیة ، ( ج

) محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة تألیف المعلم بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ، ناشرون ساحة ریاض ٣

  ) .١٢٧-١٢٦م ( ص ١٩٨٧العلم بیروت/ ت ط 

هـ ، تحقیق السید أحمد صقر ، مطبعة ٣٩٥) كتاب الصاحبي ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا المتوفى ٤

  ) .٣٢٢عیسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة بدون تاریخ ( ص 

) الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق دكتور حفني محمد شرف ، الطبعة األولى، دار نهضة مصر للطباعة ٥

  ) .١٨٧م ( ص ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥والنشر ، 
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 بآرائهمیعبر بهما قبل أْن یعرفا كمبحثین من مباحث البالغة یتبارى العلماء في اإلدالء 

 ا الكوكب المضيء الباهرذ"قمر" استعملها العربي لهإّن كلمة  :العلماء فیهما. یقول

وتعمق وجدانه وأصبح یحس بأحاسیس وأفكار تضیق لغته وبمرور الزمن اتسع أفقه 

إضافة ل هذه المفردة عنده تحمل دالالت أخرى كالبهاء والسمو والرفعة عبهما مما ج

   )١(إلى معناها األصلي.

وضع له وعكسه أي استعمال األلفاظ في فالحقیقة إذًا هي استعمال الكالم فیما 

إنها اللفظ المستعمل فیما وضع :" حد الحقیقة  )٣(قال ابن األثیر )٢(غیر ما وضعت لها

الحقیقة من الحق  واشتقاق .الخطاب والمجاز عكسه بشرط العالقة اصطالحله في 

فعیل بمعنى مفعول كقتیل و والحق في اللغة هو الثابت وأصلها حقیق على وزن فعیل 

لذي هو ویعرف المجاز بقوله : " والمجاز هو مفعل من الجواز ا )٤(."بمعنى مقتول

ثم یفرق بین الحقیقة والمجاز بقوله   )٥(.التعدي من قولهم جزت موضع كذا أي تعدیت"

: " والفرق بین الحقیقة والمجاز أن الحقیقة جاریة على العموم في نظائره مثل قولك زید 

وعدم االطراد في المجاز وثبوته في  ،عالم صدق على كل ذي علم والمجاز عكسه

وعالمة  .وفرق أیضا بینه وبین الحقیقة ،ٌط لهذه العالقة في المجازواشترا الحقیقة فرقٌ 

أّن معظم  ویرى ابن جني )٦(."عكسه الحقیقة المبادرة إلى الفهم بال قرینة والمجاز 

رى ابن فارس یذهب إلى أن أكثر الكالم یوعكس ابن جني  )٧(الكالم مجاز ال حقیقة.

   )٨(.حقیقة ال مجاز فیه

                                         

  ) .١٨٨رف ، مصدر سابق (ص ) انظر الصورة البیانیة حفني ش١

) أنظر كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز تألیف اإلمام یحى بن حمزة بن علي بن ٢

  ) .٤٥، ص  ١م ، ج١٩٨٠-هـ ١٤٠٠إبراهیم العلوي الیمني (دار الكتب العلمیة بیروت/ 

  ).٦٧، ص ١صل القاهري ، األعالم  للزركلي (ج) نجم الدین أحمد بن إسماعیل بن أحمد بن األثیر الحلبي األ٣

) جوهر الكنز تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة البن األثیر تحقیق د . محمد زغلول سالم منشأة ٤

  ) .٥١المعارف اإلسكندریة جالال حزي وشركاه (ص

  ) .٥٢) المصدر السابق (ص٥

  ) .٥١) المصدر السابق (ص٦

تحقیق محمد علي النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت/ لبنان ، بدون تاریخ ) الخصائص البن جني ، ٧

  ) .٤٤٢ص  ٢(ج

  ) .٣٢١) أنظر كتاب الصاحبي ، مصدر سابق (ص ٨
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"الحقیقة هي الكلمة المستعملة فیما وضعت له في  فیقول: )١(ینيزو قوأما الخطیب ال

اصطالح التخاطب" فقولنا المستعملة احترازًا عمَّا ال یستعمل وقولنا فیما وضعت له 

أْن  ردتأاحترازًا عن شیئین: أحدهما: ما استعمل في غیر ما وضعت له غلطًا كما 

ین یدیك فغلطت فقلت "خذ هذا تقول لصاحبك "خذ هذا الكتاب" مشیرًا إلى كتاب ب

والثاني أحد قسمي المجاز وهو ما استعمل فیما لم یكن موضوعًا له في  .الفرس"

"في وقولنا  .اصطالح التخاطب وال في غیره كلفظة "األسد" في الرجل الشجاع

له ع ضاصطالح التخاطب" احترازًا من القسم اآلخر من المجاز وهو ما استعمل فیما و 

كلفظ "الصالة" یستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء  ه التخاطبب في اصطالحٍ 

من تعیین  ى بنفسه. قولنا بنفسه احترازاً عنمجازًا. والوضع تعیین اللفظ للداللة علي م

 )٢(.المجاز فإّن ذلك التعیین ال یسمى وضعاً  أعني ،عنى بقرینةاللفظ للداللة على م

هي  للغوي هو الكلمة المستعملة في غیر مافیقول: "المجاز ا )٣(وأما صاحب المطول

ها مع قرینة مانعة عن ع حقیقتو موضوعة له بالتحقیق استعماًال في الغیر بالنسبة إلى ن

وذكر القرینة هنا لیفرق بین المجاز وبین الكنایة ألّن  "إرادة معناها في ذلك النوع

فالكنایة واسطة  . األصليالكنایة لفظ أطلق وأرید به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى 

لمجاز أما كونها لیست حقیقة آلن اللفظ لم یرد به معناه بل الزمه وال ابین الحقیقة و 

فإذا قلنا "هند نؤوم  )٤(.ألن المجاز البد له من قرینة مانعة عند إرادة الموضوع له اً مجاز 

بخدمتها. ولها خدم یقومون  ودعةأي أنها تعیش في نعیم  )٥(،صفةالضحى" كنایة عن 

                                         

م. قدم له ١٣٣٨-هـ ٧٣٩) اإلیضاح في علوم البالغة جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني المتوفى ١

 - ) .    ١٤٣م ، دار مكتبة الهالل ، بیروت  ( ص ١٩٩١م ، الطبعة األولى وبوبه وشرحه دكتور علي أبو ملح

  ) .١٩٢، ص ٦انظر األعالم (ج

  ) .١٤٣) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مصدر سابق (ص ٢

هـ ٧٩٢) المطول في شرح تلخیص مفتاح العلوم تألیف العالمة سعد الدین بن مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى ٣

م ، دار الكتب العلمیة ، بیروت/ لبنان ، ( ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، تحقیق دكتور عبد الحمید هنداوي ، الطبعة األولى 

  ) .٦١١ص 

  ) .٣٦٤، ص  ١) الطراز للعلوي ، مصدر سابق (ج٤

) دالئل اإلعجاز تألیف اإلمام عبد القاهر الجرجاني ، صحح أصله الشیخ محمد عبده واألستاذ المحدث الشیخ ٥

محمد محمود التركزي الشنقیطي. ووقف علي تصحیح طبعه وعلق على حواشیه ناشره الشیخ محمد رضا مكتبة 

  ) .٥٧ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده بمیدان األزهر ، ( ص 
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في المجاز إذا قلنا رأیت أسدًا یخطب  اوقد نرید الزم المعنى أي أنها تنام الضحى أم

في المسجد ال یصح أن یكون أسدًا حقیقیًا ألّن المجاز له قرینة تمنع من إرادة المعنى 

  الحقیقي.

كان وهناك بعض الباحثین ال یرون فرقًا بین المجاز والكذب ویرون أنه طالما 

عبد البدیع: "الذین یعاملون الكلمات  ضد الحقیقة فهو كذب یقول دكتور لطفيالمجاز 

عن الحقیقة یعاملونها بالریبة والشك أّنها ال  فٌ لْ المجازیة بناًء على أنَّ المجاز خُ  فَ لْ خُ 

تضي التصدیق فما قلحقیقة تاذا كانت إ تستحق إّال بما یقابل ما تستوجبه الحقیقة و 

نظروا للمجاز بأنه كذب فالرد  فمثال هؤالء الباحثون )١("التكذیب یقابلها لیس جزاؤه إالّ 

علیهم إنَّ القرائن حالت وفرقت بین الكذب والمجاز وقد فرق العلماء بین الكذب 

والمجاز بالتأویل وهو إرادة معنى آخر غیر المعنى الظاهر بخالف الكاذب فإنه یرید 

مدوح الذي حقیقي ال یزور فأنت ترید المالمعنى الظاهر فإذا قلت زارني بدر والبدر ال

یشبه البدر في سموه وعلوه فوجود القرینة أكد أنَّ الكالم مجاز وٕاذا لم توجد قرینة 

       )٢(.فیمكن لنا أْن نصفه بالكذب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

) فلسفة المجاز بین البالغة العربیة والفكر الحدیث دكتور لطفي عبد البدیع ، مكتبة النهضة المصریة ألصحابها ١

  ) .١٦١حمد وأوالده ، (ص حسن م

  ) .١٦٢(ص   ) المصدر السابق ،٢
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ث اا  

  أنواع المجاز وعالقاته

  : أ/ المجاز اللغوي

عها ویشمل أیضًا المجاز المرسل. یشمل لفظ مجاز لغوي االستعارة بجمیع أنوا

فالمجاز اللغوي إذا كانت عالقته المشابهة سمي استعارة وٕاذا كانت عالقته غیر 

  . المشابهة سمي مجازًا مرسالً 

  : أنواع المجاز اللغوي

عرفها البالغیون بأنها كلمة استعلمت في غیر ما وضعت له لعالقة  : . االستعارة١

: )١(هالل العسكريأبو إرادة المعنى الحقیقي. یقول  المشابهة مع قرینة مانعة من

 "االستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض إما أنْ 

ضل اإلبانة عنه أو تأكیده والمبالغة فیه أو اإلشارة إلیه بالقلیل یكون شرح المعنى وف

االستعارة في الجملة أْن یكون  : "إنّ )٢(قاهر الجرجانيویقول اإلمام عبد ال "من اللفظ

لفظ األصل في الوضع اللغوي معروفًا تدل الشواهد على أّنه اختص به حین وضع ثم 

یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك األصل وینقله إلیه نقًال غیر الزم فیكون 

فتدع أن ء يبالش ءيفاالستعارة أن ترید تشبیه الش"وبقول أیضَا :  )٣(هنالك كالعاریة"

ء إلي اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیه ترید أن تفصح بالتشبیه وتظهره وتجي

وتقول رأیت   تقول رأیت رجال هو كاألسد في شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك

  وتنقسم االستعارة إلى:  )٤(".أسداَ 

  . فیها بلفظ المشبه به دون المشبه وهي ما صرح : أ. تصریحیة

                                         

) كتاب الصناعتین ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحى بن مهران العسكري ،مطبعة عیسى ١

  ) .١٩٦، ص ٢انظر األعالم (ج - ) ، ٢٧٤م ، (ص ١٩٧٦البابي الحلبي ، القاهرة ، 

رحمن بن محمد الجرجاني النحوي واضع أصول البالغة انظر كتاب األعالم بن عبد ال عبد القاهر الجرجاني )٢

 ) . ٣٣، ص ٤انظر شذرات الذهب البن العماد (ج -) . ٤٨، ص ٤للزركلي (ج

) أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني ، تحقیق دكتور محمد عبد المنعم خفاجي ودكتور عبد العزیز شرف ، ٣

  ) . ٤٤دار الجیل بیروت (ص  م١٩٩١-هـ ١٤١١الطبعة األولى 

  ) .٦٧م ،  تعلیق محمود محمد شاكر، (ص٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤) دالئل اإلعجاز ، الطبعة الخامسة ٤
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  )١(لشاعر:كقول ا 

  رمتك اللیالي من ید الخامل الذكر        ار إذا أنت أفنیت العرانین والذ

  فمن لید ترمیك من حیث ال تدري    وهبك اتقیت السهم من حیث یتقى  

شبه العظماء واألشراف وعلیة القوم بالعرانین والذرا وصرح بلفظ المشبه به بعد حذفه 

التصریحیة ، أو كقول المتنبي یمدح سیف للمشبه "العظماء" على سبیل االستعارة 

  )٢(:الدولة

  فإنك معطیه وٕاني ناظم          لفظه الحمد في الدر الذي لي  لك       

حیث شبه أبو الطیب شعره بالدر وحذف المشبه "شعره" وعبر عنه بلفظ المشبه به 

  لحقیقي.على سبیل االستعارة التصریحیة وكلمة لفظه قرینة مانعة من إرادة المعنى ا

كتفي بذكر شيء من لوازمه لیدل اوهي ما حذف منها لفظ المشبه به و  : ب. مكنیة

  )٣(علیه كقول الشاعر:

  ضحك المشیب برأسه فبكى            ال تعجبي یا سلُم من رجل 

شبه هنا المشیب بإنسان وحذف المشبه به "اإلنسان" ورمز له بشيء من لوازمه 

  مكنیة والقرینة إثبات الضحك للمشیب.على سبیل االستعارة ال "الضحك"

في  )٥(حیث شبه الشیب بشواظ النار )٤("اْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیًبا قوله تعالى " وَ ومنها أیضًا 

بیاضه وٕانارته وانتشاره في الشعر باشتعال النار وحذف المشبه به النار ورمز له بشيء 

  س.من لوازمه "االشتعال" والقرینة إثبات االشتعال للرأ

  

                                         

م ، دار الجیل ، بیروت ، ١٩٩٥- هـ١٤١٥) دیوان الشریف الرضي ، شرح یوسف شكري فرحان ،الطبعة األولي ١

  ) .٢٢٧أنظر كتاب الطراز للعلوي (ص  -) . ٤٨٥، ص  ١( ج

م ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ،  البرقوقي) شرح دیوان المتنبي ، وضعه عبد الرحمن ٢

  ) .١٠٧، ص  ٣(ج

م ، ١٩٨٩) دیوان دعبل بن علي الخزاعي ، جمعه وقدم له وحققه عبد الصاحب عمران الدجیلي ،الطبعة الثالثة٣

  ) .٢٤٩دار الكتاب اللبناني، بیروت ، ( ص 

  ) . ٤اآلیة (  ة مریم) سور ٤

م ( ١٩٧٩- هـ١٣٩٩) أساس البالغة لجار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار صادر، بیروت ، ٥

  ) .٢٣٢ص 



 27

تجعل الشيء للشيء ولیس  االستعارة المكنیة بأّنها "أنْ  )١(ف الزملكانيوقد عرّ 

  )٢(لبید بن ربیعة: له كقول الشاعر

  أصبحت بید الشمال زمامها  إذ    رة       قكشفت و  قدوغداة ریح 

  )٣(.فهذا ُمدٍع أن� للشمال یدًا وأنَّ للسحاب زماماً 

هي تسمیة المرجوح الخفي باسم  "الستعارة : معرفا ا المصري اإلصبعیقول ابن أبي 

ا مواخفض له"، وكقوله سبحانه :  "وٕانه في أم الكتاب"الراجح الجلي كقول اهللا تعالى : 

، والبد في االستعارة  "واشتعل الرأس شیبا"، وكقوله عز وجل :  "جناح الذل من الرحمة

فالمستعار في اآلیة  لهمن اعتبار ثالثة أشیاء أصول مستعار ومستعار منه ومستعار 

األخیرة االشتعال والمستعار منه النار والمستعار له الشیب والجامع بین المستعار منه 

هو أخفى بالتشبیه  والمستعار له مشابهة ضوء النار لبیاض الشیب وحكمته وصف ما

  . )٤("لما هو أظهر 

أصلیة وتبعیة إلى أكثر من ذلك إلى  هذا وقد تبارى العلماء في تقسیم االستعارة

إلى االستعارة باعتبار  وٕالى مرشحة ومجردة ومطلقة. ونخلص هنا إلى تقسیم السكاكي

  )٥(المستعار له والمستعار منه حیث قسمها إلى خمسة أقسام هي:

: "وأشتعل  استعارة محسوس لمحسوس للمشاركة في أمر محسوس مثل قوله تعالى .١

  )٦(.الرأس شیبًا"

                                         

) هو كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم بن خلف األنصاري الزملكاني أبو المكارم ویقال له ابن خطیب زملكا ١

  ) .٣٨٣، ص ٥ماد (جانظر شذرات الذهب البن الع -.

  ) .١٧٦م ( ص ١٩٦٦- هـ١٣٨٦) دیوان لبید بن ربیعة العامري ،دار صادر، بیروت ، ٢

) كتاب التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن تألیف كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم بن خلف ٣

ق دكتور أحمد مطلوب و دكتورة خدیجة هـ تحقی٦٥١الدمشقي الشافعي الزملكاني المتوفى  السماكياألنصاري 

  ) .٣١٥م ( ص ١٩٦٤-هـ١٣٨٣، الطبعة األولى   يثالحدی

) تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن البن أبي األصبع زكي الدین عبد العظیم بن عبد ٤

ارها محمد توفیق عویضة هـ ، أشرف على إصد١٣٨٣الواحد المصري تحقیق د. حفني محمد شرف طبعة القاهرة 

  ) .٦٥٤،ص ٥انظر شذرات الذهب ابن العماد (ج-) . ٩٨، ص ٢(ج

) مفتاح العلوم تألیف أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن أبي بكر محمد بن السكاكي ، منشورات المكتبة ٥

  ) .٣٢٢، ص ٨انظر األعالم (ج -) ، ١٨٣العلمیة الجدیدة ، بیروت/ لبنان ، ( ص 

  . )٤مریم اآلیة () سورة ٦
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تعار النار والمستعار له الشیب والوجة االنبساط ومشابهة المس":  )١(یقول السیوطي

  .)٢("ضوء النار لضوء الشیب وكل ذلك محسوس

َوآَیٌة لَّهُْم  استعارة محسوس لمحسوس للمشاركة في أمر عقلي مثل قوله تعالى: " .٢

كشط المستعار منه السلخ الذي هو  "یقول السیوطي :  )٣(" اللَّْیُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهارَ 

الجلد عن الشاه والمستعار له كشف الضوء عن مكان اللیل وهما حسیان والجامع 

مایعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله كترتب ظهور اللحم على 

 )٤(."الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان اللیل والترتب أمر عقلي 

ن َبَعَثَنا ِمن مَ قوله تعالى: "استعارة معقول لمعقول للمشاركة في أمر عقلي مثل  .٣

ْرَقِدَنا المستعار منه الرقاد أي النوم والمستعار له الموت  "یقول السیوطي :  )٥(" مَّ

 )٦(."والجامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي 

مَّسَّْتُهُم اْلَبْأَساء  " استعارة محسوس لمعقول للمشاركة في أمر عقلي كقوله تعالى: .٤

رَّاء  استعیر المس وهو حقیقة في األجسام وهو  "ول السیوطي : یق )٧("َوالضَّ

 )٨(."محسوس لمقاسات الشدة والجامع اللحوق وهما عقلیان 

ِإنَّا َلمَّا َطَغى  استعارة معقول لمحسوس للمشاركة في أمر عقلي مثل قوله تعالى: " .٥

نه التكبر وهو عقلي المستعار م "یقول السیوطي :  )٩("اْلَماء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَیِة 

 )١٠(."والمستعار له كثرة الماء وهو حسي والجامع االستعالء وهو عقلي أیضاَ 

                                         

) جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن ١

وانظر  -) ٧٨، ص  ٨انظر شذرات الذهب البن العماد (ج  - الشیخ همام الدین الخضري السیوطي الشافعي . 

  ) .٣٠١، ص  ٣األعالم للزركلي (ج 

م ، حققه وعلق علیه وأخرج ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١لقرآن لإلمام السیوطي ، الطبعة الثانیة ، ) اإلتقان في علوم ا٢

  ) .٥٢، ص٢أحادیثه فؤاد أحمد زمرلي ، (ج

  . )٣٧) سورة یس اآلیة (٣

  ) .٥٣(ص  ) المصدر السابق ،٤

  . )٥٢) سورة یس االیة (٥

  ) .٥٣) اإلتقان ، مصدر سابق (ص٦

    .)٢١٤) سورة البقرة اآلیة (٧

  .) ٢٤٦ص ( البن معصوم المدني أنظر أنوار الربیع في أنواع البدیع –) ٥٣إلتقان مصدر سابق (ص) ا٨

   . )١١) سورة الحاقة اآلیة (٩

  ) .٥٤) اإلتقان ، مصدر سابق (ص١
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   : االستعارة التمثیلیة ج.

بأنها تركیب مجازي استعمل في غیر معناه الحقیقي والعالقة  عرفها البالغیون

االستعارة  مجازي المشابهة. وكل من المشبه والمشبه به فيالحقیقي ومعناه ال بین معناه

یحذف المشبه وتنقل  التمثیلیة صورة مركبة تتألف من أجزاء متعددة ومن الطبیعي أنْ 

  تكون القرینة المانعة من صورة المشبه به إلیه ومن الطبیعي أنْ 

واالستعارة التمثیلیة إذا استعملت  إرادة المعنى األصلي في االستعارة التمثیلیة حالیة. 

  )١(:مثل قولهم ، استعماله بین الناس كثیرًا تحولت إلى مثل شاع

  .أمرهزم حأنت تقدم رجًال وتؤخر أخرى: تخاطب بهذه العبارة رجًال مترددًا ال ی. ١

 )٢(یجد مرًا به الماء الُزالال    م ُمٍر مریض   فذا  ومن یكْ  .١

فأبو الطیب هنا یوضح لنا حال المریض الذي یصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء 

رًا ولكنه لم یستعمله في هذا المعنى بل استعمله فیمن یعیبون شعره العذب وجده م

األدبي  وینتقصون من قدره لقلة فهمهم وعدم قدرتهم على تذوق الشعر وضعف إدراكهم

وحسهم البالغي. فالبیت فیه مجاز قرینته حالیة والعالقة عالقة مشابهة والمشبه هو 

مریض الذي یجد الماء الزالل ُمرًا. وهذه حال الذین یذمون شعره والمشبه به هو حال ال

االستعارة تسمى بالمجاز المركب وعالقته المشابهة وذلك ألّن المجاز المركب 

   :)٣(نوعان

  االستعارة التمثیلیة أو المجاز المركب الذي عالقته المشابهة.  . أ

ل ثالمجاز المركب الذي عالقته غیر المشابهة ویسمى مجازًا مركبًا مرسًال. م  . ب

اهللا" والمعنى "اللهم أرحمه". ومن  هالمستعمل في اإلنشاء كقولنا "رحم الخبر

من كذب علي متعمدًا فلیتبوأ مقعده من : "  اإلنشاء المستعمل في الخبر كقوله

                                         

  ) .٧٣) دالئل اإلعجاز ، مصدر سابق (ص ٢

رح الدیوان ، وضع فهارسه مصطفى ) دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في ش٣

، ص  ٣، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان ،            (ج شلبيعبد الحفیظ  - اريیبإبراهیم األ -السقا

٢٢٨. (  

-هـ١٣٥٧،  ٦) علم البیان الشیخ عثمان أبو النصر ، المدرس بدور العلوم العلیا ، مطبعة أبو الحسن نمرة ٤

  ) . ١٦٤- ١٦٣م ، (ص ١٩٣٨
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أي یتبوأ فهو ال یأمر بدخول النار وٕانما یخبر بما سیقع. واإلنشاء الذي  )١("النار

 )٢(ر كقول أمريء القیس:خرج عن معناه األصلي إلى معنى إنشائي آخ

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل     بسقط اللوى بین الدخول فحومل

  یقصد به هنا االلتماس.

   : المجاز المرسل

 له عالقات كثیرة لیست المشابهة من بینها وسمي بالمجازو من المجاز اللغوي 

ما وضعت له أو هو الكلمة المستعملة في غیر  )٣(المرسل لعدم تقیده بعالقة واحدة.

مصطفي الطرودي التونسي : یقول الشیخ أحمد  )٤(.لعالقة غیر المشابهة بین المعنیین

    )٥( ."ن نوعاً یاالتصال في خمسة وعشر ثم اعلم أن العلماء حصروا باالستقراء طرق  "

  : من عالقاته على سبیل المثالو  

له جهنم ال  اعتبار ما كان: مثل قوله تعالى: "إّنه من یأت ربه مجرمًا فإنّ  .١

یموت فیها وال یحى ومن یأت مؤمنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات 

 )٦(.العلى"

 )٧(:اعتبار ما یكون: كقول الشاعر شوقي .٢

  وخموالً  رضع الرجال جهالةً     وٕاذا النساء نشأن في أمیة     

َباِنَیةَ  *َفْلَیْدُع َناِدَیه  المحلیة: كقوله تعالى: " .٣ المحل  أطلق، حیث  )٨(" َسَنْدُع الزَّ

  النادي وأراد الحال.

                                         

  ) .١١٤، ص ١المفهم ، مصدر سابق ، (ج) ١

) أشعر الشعراء الستة الجاهلیین للعالمة یوسف سلیمان ابن عیسى المعروف باألعلم الشنتري ، شرح وتعلیق ٢

  ) .٢٩، ص  ١م ، ( ج١٩٩٢-هـ١٤١٢دكتور محمد عبد المنعم خفاجى ، دار الجیل ، بیروت ، 

  ) .٢٣٣سابق (ص ) اإلیضاح في علوم البالغة ، مصدر ٣

  ) .١٤٤) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مصدر سابق (ص ٤

) جامع العبارات في تحقیق االستعارات تألیف أحمد مصطفي الطرودي التونسي دراسة وتحقیق د. محمد رمضان ٥

  ) .٢٣٠، ص ١م (ج١٩٨٦هـ _ ١٣٩٥الحربي الطبعة األولى 

  ) .٧٥- ٧٤) سورة طه اآلیة (٦

م ، دار الجیل ، ١٩٩٩-هـ١٤١٩،الطبعة الثانیة  أوكیایوان أحمد شوقي ، الشوقیات ، تحقیق دكتور إمیل ) د٧

  ) .٣١٠، ص  ١بیروت ، ( ج

  ) . ١٨ - ١٧) سورة العلق اآلیة ( ١
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ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمةِ  الحالیة: قال تعالى: " .٤ الّلِه ُهْم ِفیَها  َوَأمَّا الَِّذیَن اْبَیضَّ

   )١(."َخاِلُدونَ 

 )٢(أطلق الحال وأراد المحل. ،یهاد بها الجنة ألن� الرحمة حالة فرحمة اهللا مجاز أری

حیث أطلق  )٣("َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِریَن  لى: "اآللیة: كقوله تعا .٥

وهو اآللة التي یذكر بها فكلمة لسان مجاز ألن�ه لم یرد آلة الذكر اللسان  اللسان

 بل أراد الذكر نفسه فالعالقة آلیة.

َوَجَزاء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة "الضدیة : أي تسمیة الشيء باسم ضده كقوله تعالي:  .٦

 وكتسمیة األسود أشقر وعكسه وتمثیل بعضهم بالمفازة ینافیه . )٤("ْثُلَهامِّ 

 "    الزیادة : أن یكون المعنى المجازي مبنیا على الزیادة ومنه قوله تعالى :  .٧

الكاف ألن معناها مثل ونفي مثل المثل  صلةعلى القول ب )٥("َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

 فوجب زیادة الحرف. ،لك علوا كبیراتعالى اهللا عن ذیوهم إثبات المثل 

الغائط ألنه المجاورة : أي تسمیة الشيء باسم مجاوره كتسمیة قضاء الحاجة ب .٨

رحم اهللا ثراه حیث  ومنه  في األصل اسم للمطمئن من األرض أي المنخفض.

 .رى أي التراب على المیت لمجاورتهأطلق الث

 تعالى :  المضاف إلیه مقامه كقولهحذف المضاف : سواء أقیم  .٩

  

: أنا ابن جال وطالع الثنایا . أو عكسه مثل أي حبه )٦("َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجلَ "

 . أي وضح أمره ،أي ابن رجل

یل بدل أي مؤمنة. )٧("فتحریر رقبة"اإلطالق والتقیید : كقوله تعالى :  .١٠

 .التقیید باإلیمان في آیة أخرى

                                         

  ) .١٠٧) سورة آل عمران اآلیة (٢

محمد حسن العماري دار انظر أسرار البیان علي  -) . ٢٣٧) اإلیضاح في علوم البالغة ، مصدر سابق (ص ٣

  ) .١٢٣م ، ( ص ١٩٦٥-هـ١٣٨٥القومیة للطباعة والنشر ، 

   . )٨٤اآلیة ( الشعراء) سورة ٤

  . )٤٠اآلیة (الشورى سورة ) ٥

  . )١١اآلیة ( الشورى) سورة ٦

  ) .٩٣) سورة البقرة اآلیة (١

  . )٣اآلیة ( المجادلةسورة ) ٢
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َعِلَمْت َنْفٌس "لعموم : كقوله تعالى : في موضع اإلثبات ل ةإطالق النكر  .١١

تكون  نها الأل. وٕانما عدوا ذلك من المجاز أي كل نفس )١(" مَّا َأْحَضَرتْ 

از الستعمالها للعموم إال في سیاق النفي أو شبهه فصدق علیها حینئذ حد المج

 .في غیر ما وضعت له

بیة والالزمیة ومن عالقات المجاز المرسل الجزئیة والكلیة والسببیة والمسب

والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي إما لفظیة أو  )٢(والملزومیة والعموم وغیرها

   )٣(الحدیث.حالیة تفهم من سیاق 

  المجاز العقلي:

معناه إلى غیر ما هو له لعالقة مع قرینة مانعة من ما في هو إسناد الفعل أو 

له : كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن ویعرفه الجرجاني بقو  إرادة المعنى الحقیقي.

أي كل جملة أخرجت الحكم  )٤(،ي مجازهموضوعه في العقل لضرب من التأول ف

دنا الفعل أو ما یقوم مقامه اسنكإ ،بها عن موضوعه في الفعل بضرب من التأول فادالم

فهنا  )٦(ًا"مثل قوله تعالى: "وٕاذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمان .)٥(إلى غیر ما هو له

ومثل ذلك  )٧(نسبت الزیادة التي هي من فعل اهللا تعالى إلى اآلیات لكونها سببًا فیها

، فالحكومة لم تبن المساجد قولنا: شیدت الحكومة كثیرًا من المساجد في أم درمان 

المجاز  ف السكاكيبنفسها ولكنها أمرت ففي اإلسناد مجاز عقلي عالقته السببیة. ویعرَّ 

عند المتكلم من الحكم فیه لضرب من التأویل  ابأّنه "الكالم المفاد به خالف مالعقلي: 

  )٨(."كقولك "أنبت الربیع البقل .فادة للخالف ال بوساطةإ

                                         

  ) .١٤) سورة التكویر اآلیة (٣

  ) .٧٣_ ٦٩،  ص  ١انظر الطراز للعلوي (ج -) . ٢٤٣_ ٢٣٢ارات ، مصر سابق ، () جامع العب٤

  ) . ٢٣٧) الصورة البیانیة ، مصدر سابق ، (ص ٥

هـ _ ١٣٩٨) أسرار البالغة في علم البیان للجرجاني تصحیح محمد رشید رضا دار المعرفة للطباعة والنشر طبعة٦

  ) .٣٣٥م ، (ص ١٩٨٧

  ) .٧٤تقنیة والتطور ، دكتور رجاء عید ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، (ص ) فلسفة البالغة بین ال٧

  ) .٢) سورة األنفال اآلیة (٨

  ) .٣٣٩) أسرار البیان ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .١٨٥) مفتاح العلوم ، مصدر سابق ، (ص ٢
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إلى المفعول أو إسناد المبني ي للفاعل نومن المجاز العقلي ، إسناد المب

المعنى  )١(أمر اهللا"للمفعول إلى الفاعل. فاألول مثل قوله تعالى: "ال عاصم الیوم من 

ال معصوم والثاني مثل قوله تعالى: "وٕاذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبین الذین ال یؤمنون 

بمعنى و أي استعمل المفعول بدل الفاعل  )٢(،"ساتر"من  الً بد "خرة حجابًا مستوراً باآل

 ومنه إسناد الفعل إلى زمانه مثل قول أوضح أسند الوصف المبني للمفعول للفاعل.

  )٣(:اإلخشیدي اً أبي الطیب مخاطبًا كافور 

  ُمل عزًا یخضب البیض بالدمآو     أبا المسك أرجو منك نصرًا على العدا   

  ام التنعمـا فیها مقـم الشقـأقی           ة ًا یغیظ الحاسـدین وحالــویوم

 مجاز عقلي عالقته الزمانیة فإسناد غیظ الحاسدین إلى في قوله "یومًا یغیظ الحاسدین"

ضمیر الیوم غیر حقیقي غیر أنَّ الیوم هو الزمان الذي یكون فیه الغیظ. ومنه إسناد 

  )٤(الفعل إلى مصدره مثل قول أبي تمام

   إذا لم یعوذها بنغمة طالب      تكاد عطایاه یجن جنونها      

عالقته المصدریة. هذا وللمجاز العقلي قرینتان  وٕاسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلي

  )٥(ومعنویة.لفظیة 

  

  

  

  

  

  

  

                                         

   . )٤٣) سورة هود اآلیة (٣

  ) .٢٣٠) الصورة البیانیة ،حفني محمد شرف مصدر سابق ، (ص ٤

  ) .٢٦٨، ص  ٣، مصدر سابق ، (ج البرقوقي) شرح دیوان المتنبي ٥

-هـ ١٣٨٤) كتاب أبو تمام شاعر الخلیفة محمد المعتصم باهللا ، دراسة تحلیلیة تألیف عمر فروخ ، بیروت ، ٦

  ) . ١٦٨م ، ( ص ١٩٦٤

  ) .١١٣) أسرار البیان ، مصدر سابق ، (ص ٧



 34

  اث اث

  قدیمًا وحدیثاً  آراء العلماء فیه

  

اللغوي، ألف  )١(أول من كتب في هذا المجال هو أبو عبیدة معمر بن المثنى

أسالیب  باحتذاءكتابه "مجاز القرآن" عالج فیه كیفیة التوصل إلى فهم المعاني القرآنیة 

شاملة وعامة في داللتها ومعناها  العرب في الكالم. وكلمة مجاز عند أبي عبیدة كلمة

فلفظ المجاز عند أبي عبیدة أعم وأشمل في داللته من یقول دكتور سعد سلیمان: "

ة مفهوم اللفظ عینه عند البالغیین بما هو قسیم للحقیقة إذ أنَّ أبا عبیدة یستعمل كلم

طرق  المجاز بمعنى التفسیر أو التأویل أو الغریب فكلمة المجاز عنده تتسع لتشمل

بو عبیدة بحاجة الناس إلى وصل وأحس أ )٢("القول التي یسلكها القرآن في تفسیراته

واسأل القریة التي كنا ر اللغة بماضیها ومن ذلك قوله في مجاز قوله تعالى: "حاض

محذوف فیه ضمیر مجازه  أي أهلها. ویقول أبو عبیدة "فهذا )٣("فیها والعیر التي أقبلنا

وقیل أنَّ سبب تألیفه لكتاب المجاز أنَّه كان في  .)٤("في العیر وسل أهل القریة، ومن

قد سألت عن مسألة  )٦(الكاتب إسماعیلفقال له إبراهیم بن  )٥(مجلس الفضل بن الربیع

إیاها ؟ فقال أبو عبیدة هات. قال إبراهیم: قال اهللا عز وجل  فكفتأذن لي أن أعرَّ أ

ع الوعد واإلیعاد بما عرف مثله وهذا لم یعرف. إنما یق )٧("طلعها كأّنه رؤوس الشیاطین"

فقال أبو عبیدة: إنما كلم اهللا تعالى العرب على قدر كالمهم أما سمعت أمريء القیس 

  )٨(:یقول

                                         

  ) .٢٧٢،ص ٧األعالم (ج ) هو معمر بن المثني التیمي ، انظر١

) البالغة العربیة ، دكتور سعد سلیمان حمودة ، دار المعرفة الجامعیة ، كلیة اآلداب ، جامعة اإلسكندریة ، ٢

  ) .١١٦م ، ص ٢٠٠١

  .)٨٢) سورة یوسف اآلیة (٣

جي بالقاهرة ، معمر بن المثنى تحقیق دكتور محمد فؤاد سزكین ، مكتبة الخان) مجاز القرآن الكریم ألبي عبیدة  ٤

  ).٨، ص ١بدون تاریخ (ج

  ) .١٤٨، ص ٥) الفضل بن الربیع ، انظر األعالم (ج٥

  ) .٣٣، ص ١) إبراهیم بن إسماعیل الكاتب ، انظر األعالم (ج٦

  ) . ٢٦٢انظر البالغة تطور وتاریخ ، دكتور شوقي ضیف (ص  - . )٦٥) سورة الصافات اآلیة (٧

  ) .٦٢ا الفاخوري و الدكتور وفاء الباني ، دار الجیل ، بیروت ، (ص ) دیوان أمريء القیس ، تحقیق حن٨
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  "ومسنونٌة زرٌق كأنیاب أغوالِ     أیقتلني والَمْشرِفيُّ ُمضاِجعي  

قال في  واتسع المجاز عند أبي عبیدة فشمل الكنایة واعتبرها من المجاز لذا

إنَّ اهللا  )٢("كال إذا بلغت التراقيوقوله تعالى: " )١("حتى توارت بالحجابقوله تعالى: "

  عن الشمس وفي الثانیة عن الروح.كنَّى في األولى 

كتب كتابه المسمى "تأویل  )٣(.ورينالدی / ومن الذین كتبوا في المجاز ابن قتیبة٢

: "أما الطاعنون قالوا إنَّ المجاز كذب بقوله مشكل القرآن". ردَّ فیه ابن قتیة على الذین

د والقریة ال تسأل وهذا على القرآن بالمجاز فإّنهم زعموا أنَّه كذب. ألنَّ الجدار ال یری

من أشنع جهاالتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم ولو كان المجاز كذبًا وكل 

دًا ألننا نقول نبت البقل فعل ینسب إلى غیر الحیوان باطًال كان أكثر كالمنا فاس

ویقول: "والعرب تقول: بأرض فالن شجر قد صاح  )٤(."وطالت الشجرة وأینعت الثمرة

  )٥(.أي طال لما تبین للناظر بطوله ودلَّ على نفسه بصوته"

/ ابن جني: یقول أبو الفتح عثمان بن جني: "إنَّ معظم الكالم مجاز ال حقیقة ویرى ٣

كالم ویعدل عن الحقیقة إلیه إالَّ لمعاٍن ثالثة هي: االتساع أنَّ المجاز ال یقع في ال

واستشهد بقول  )٦(والتوكید والتشبیه فإنَّ عدم هذه األوصاف الثالثة كانت الحقیقة البتة"

في وصف الفرس هو "بحر". یقول أما االتساع فألنَّه زاد في أسماء الفرس : النبي 

نَّه شبه العرض بالجوهر وهو الثبت في النفس التي هي الجواد وغیرها وأما التوكید فأل

وأما التشبیه فألنَّه جْریه یجري في الكثرة مجرى مائه. وهكذا نجده یقدم عدة نماذج 

  )٧(للمجاز.

                                         

  ) . ١٨٢، ص  ١انظر مجاز القرآن الكریم ألبي عبیدة ،(ج - . )٣٢سورة ص اآلیة () ١

  ) .٢٧٨). أنظر مجاز القرآن الكریم (ص ٢٦) سورة القیامة اآلیة (٢

،  ٣انظر وفیات األعیان البن خلكان    (ج -هـ . ٢٧٦ى ) أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوف٣

  ) .٤٢ص

  ) .١٣٢) تأویل مشكل القرآن ،  ابن قتیبة ، شرحه ونشره السید/ أحمد صقر ، المكتبة العلمیة ، (ص ٤

  . )١٣٠(ص ، دكتور بدوي طبانة ، أنظر البیان العربي  -) . ١٣٤) المصدر السابق ، (ص ٥

  ) .٤٤٢، ص  ٢) الخصائص البن جني ، (ج٦

  ) .٤٤٣) المصدر السابق ، (ص ٧
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من العلماء الذین أقروا اإلمام عبد القاهر الجرجاني  عدّ : وی / عبد القاهر الجرجاني٤

اإلفصاح نَّ الكنایة أبلغ من أع على قد أجمع الجمی"هوا ببالغته یقول: نو و بالمجاز 

ّن لالستعارة مزیة وفضَال وأن المجاز أبدَا أبلغ من التصریح وأقع من و والتعریض أ

  )١(." الحقیقة

رفوا بوجوده في اللغة هنالك علماء تومثلما هنالك علماء ذكروا المجاز واع

  أنكروا المجاز ومنهم:

ف بالظاهري توفي المعرو  )٢(:داؤود بن علي بن خلف األصبهاني  . أ

الذي نهج نهجه وتمذهب بمذهبه  )٣(وابنه محمد هـ٢٧٠سنة 

تنسب هـ وهو أحد األئمة المجتهدین في اإلسالم ٢٩٧وتوفي سنة 

إلیه الطائفة الظاهریة وتسمى بذلك ألخذها بظاهر الكتاب والسنة 

  وٕاعراضها عن التأویل والرأي والقیاس.

قهاء المعتزلة توفي سنة أبو مسلم محمد بن بحراألصبهاني: من ف  . ب

وشبهتهم في ذلك أنَّ المتكلم ال یعدل عن الحقیقة إلى  )٤(هـ.٣٧٠

المجاز إالَّ إذا ضاقت به الحقیقة فیستعیر وهو مستحیل على اهللا 

 .سبحانه تعالى

یقول: "إنَّ  )٥(ابن األثیرضیاء الدین ومن العلماء الذین تحدثوا عن المجاز 

الحقیقة في باب الفصاحة والبالغة ألنَّه لو كان كذلك  المجاز أولى باإلستعمال من

                                         

  ) .١٨٤أنظر البالغة تطور وتاریخ شوقي ضیف ، (ص  -) . ٧٠، مصدر سابق ، (ص دالئل اإلعجاز) ١

  . )٣٣٣، ص  ٢(ج، لزركلي ل األعالم نظرا.  )٢١٥، ص  ٢(ج البن خلكان ،) وفیات األعیان ٢

  ) .٢٢٧، ص  ٢) شذرات الذهب ، مصدر سابق ، (ج٣

) معجم األدباء ، إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ، یاقوت الحموي ، تحقیق دكتور أحسان عباس ، الطبعة ٤

  ) .٢٤٣٧، ص  ٦م ، (ج١٩٩٣األولى ، دار العربي للنشر اإلسالمي ، 

ضیاء الدین بن األثیر العالمة أبو الفتح نصر اهللا بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد ) ٥

  ) .٣٠٤،ص  ٥انظر شذرات الذهب ، (ج –یباني الجزري صاحب "المثل السائر" . الواحد الش
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فهو هنا ال ینكر المجاز إنما یراه  )١(.لكانت الحقیقة التي هي األصل أولى منه"

المجاز في كثیر من الكالم أبلغ من الحقیقة وأحسن فیقول: " )٢(قأبلغ.وأما ابن رشی

ابن األثیر في  هما نجم الدینافقویو  .فهو أیضًا یقر به )٣(."موقعًا في القلوب واألسماع

إذ یقول : "وقد صار المجاز أولى من الحقیقة  أنَّه أفضل وأجمل في الكالم من الحقیقة

في غالب الكالم لتنوع محاسن األلفاظ والمعاني كاالستعارة والكنایة والتشبیه وغیر ذلك 

".)٤(  

أنَّ اس من زعم ویقول اإلمام یحى بن حمزة العلوي الیمني: "أعلم أنَّ في الن

اللغة كلها حقیقة وأنكر المجاز وزعم أنَّه غیر وارد في القرآن الكریم وال في الكالم 

ومنهم من زعم أنَّ اللغة كلها مجاز وأنَّ الحقیقة غیر محققة فیها وهذان المذهبان ال 

وعة فالیمني یأخذ رأیًا وسطًا فهو ال ینكر المجاز مثلما أنكره مجم )٥(."ن فسادعیخلوان 

من العلماء وال ینكر الحقیقة كذلك ولكنَّه ویوضح أنَّ كالم العرب یشتمل على الحقیقة 

. یقول: "فإنكار الحقیقة في اللغة إفراط وٕانكار المجاز تفریط فإنَّ ویشتمل على المجاز

تقول: رأیت أسدًا وغرضك الشجاع.  كالمجازات ال یمكن دفعها وٕانكارها في اللغة فإنَّ 

  )٧(."الحقائقوال یمكن إنكار إلى غیر ذلك  )٦(أخفض لهما جناح الذل"و ى: "وقوله تعال

بقة ذكرنا فیها آراء العلماء الذین أكدوا وجود المجاز في لغة اهذه النماذج الس

للسامع ه في جمال األسلوب وتأدیة المعنى بصورة حسنة وجذابة العرب وبالغته وأهمیت

أنكروه ثم أردفنا ذلك بآراء الذین أثبتوا وجود المجاز  والقارئ وذكرنا فیه أیضًا آراء الذین

                                         

) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر تألیف أبي الفتح ضیاء الدین نصر اهللا بن محمد بن عبد الكریم ١

العصریة،  هـ ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة٦٣٧المعروف بابن األثیر الموصلي المتوفى سنة 

  ) .٧٨، ص  ١م ، (ج١٩٩٥-هـ١٤١٦صیدا لبنان ، 

أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني أحد األفاضل البلغاء لھ التصانیف الحسنة منھا : "كتاب العمدة في صناعة  )٢

  ) . ٤٧٩ص  ٣أنظر  شذرات الذھب (ج  –الشعر ونقده وعیوبھ". 

هـ ، تحقیق ٤٥٦ي الحسن بن رشیق القیرواني المتوفى سنة ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ألبي عل٣

  ).٢٦٦، ص  ١م ، (ج١٩٨١-هـ١٤٠١محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل، بیروت ، 

  ) .٥٢) جوهر الكنز، مصدر سابق ،  (ص٤

  ) .٤٤) الطراز ، مصدر سابق ، (ص ٥

  . )٢٤سورة اإلسراء اآلیة () ٦

  . )٤٤) الطراز ، مصدر سابق ، (ص ٧



 38

بقوله  القرآنأقر وجود المجاز في  بقول اإلمام السیوطي الذيوالحقیقة في اللغة. ونختم 

. )١("وأما المجاز فالجمهور أیضا على وقوعه فیه وانكره جماعة  منهم الظاهریة": 

المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وشبهتهم أن  "وذكر سبب إنكارهم للمجاز بقوله : 

وأن المتكلم ال یعدل إلیه إال إذا ضاقت به الحقیقة فیستعیر وذلك محال على اهللا 

ة باطلة ولو سقط المجاز من القرآن سقط هوهذه شب ": هقولب علیهمرد ثم . )٢("تعالى

خلو لو وجب البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقیقة و  تفقامنه شطر الحسن فقد 

   )٣(."وغیرهاالحذف والتوكید وتثنیة القصص القرآن من المجاز وجب خلوه من 

فهذا الرد یؤكد وجود المجاز ویؤكد أنَّه یجعل الكالم حسنًا وبلیغًا وفي القرآن 

الشيء الذي جعله یتحدى أمة تعد من أرقى األمم وأعالها  ،الكریم یكون أكثر بالغةً 

  .وأجملها فصاحة وبالغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .٢٩) اإلتقان ، مصدر سابق ، (ص١

  ) .٢٩(ص ) المصدر السابق ،٢

  ) .٢٩(ص  المصدر السابق ، )٣
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راث اا  

  وأهمیته بالغة المجاز

  

 صفة خاصةبالمجاز من أهم مباحث علم البالغة بصفة عامة وعلم البیان  عدّ ی

اعلم أن أرباب البالغة وجهابذة أهل الصناعة مطبقون على ":  )١(قال صاحب الطراز

سوه أن المجاز في االستعمال أبلغ من الحقیقة وأنه یلطف الكالم ویكسبه حالوة ویك

وداعیا إلى اهللا بإذنه "وقوله تعالى :  "فاصدع بما تؤمر"رشاقة والعلم فیه قوله تعالى : 

أعطى المجاز من فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما  "وسراجا منیرا

  ."البالغة

تم به العلماء منذ القدم وكان سبب اهتمامهم به الحاجة إلى فهم هولذا ا

ي القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وكالم العرب. فالمجاز األسالیب الواردة ف

یساعد المسلم العربي على فهم دینه ویساعد المستعرب على فهم لغة العرب فهمًا 

صحیحًا. والمتحدث عن بالغة المجاز البد له أنَّ یفصل في أنواعه فاالستعارة 

الغة واألهمیة والموضع اوت من حیث البفوالمجاز المرسل والمجاز العقلي كلها تت

المناسب الذي یصلح فیه. فإذا تناولنا أهمیة وبالغة االستعارة نجدها من ناحیة اللفظ 

صورة جدیدة ینسیك جمالها  شأن تركیبها یدل على تناسي التشبیه ویجعلك تتخیل وتعی

أنَّ "وأعلم  )٢(:وحسنها ما تضمنه الكالم من تشبیه خفيَّ مستور یقول اإلمام عبد القاهر

إخفاء ازدادت االستعارة ُحسنًا حتى  إرادتك التشبیهمن شأن االستعارة أنَّك كلما زدت 

تكون إذا كان الكالم قد ألف تألیفًا إْن أردت أْن تفصح فیه بالتشبیه  نَّك تراها أغرب ماأ

. هذا ونجد عبد القاهر یستشهد بقول ابن "تعافه النفس ویلفظه السمعخرجت إلى شيء 

  )٣(المعتز:

  لجناة الحسن ُعّنابا    أثمرت أغصان راحته 

                                         

  ) .٨، ص ٢) الطراز ، مصدر سابق (ج١

  ) .٢٨٤) دالئل اإلعجاز، مصدر سابق (ص ٢

،  ٤ركلي (جانظر األعالم للز  -) عبد اهللا بن محمد المعتز باهللا بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید العباسي ، ٣

م ، ١٩٦٩) و البیت من دیوانه بشرح وتقدیم میشیل نعمان ، الشركة اللبنانیة للكتاب ، بیروت لبنان ، ١١٨ص 

  ) .٣٦(ص 
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ألنَّك لو حملت نفسك على أْن تظهر التشبیه وتفصح به احتجت  ویعلق قائًال: "أال ترى

إلى أْن تقول: أثمرت أصابع یده التي هي كاألغصان لطالبي الحسن شبیه العناب من 

قول عبد القاهر ل ونؤكد ولكي ندل )١("أطرافها المخضوبة وهذا ماال تخفى غثاثته

  )٢(:السابق نذكر قول البحتري

  تهمي وطرٍف إلى العلیاء طّماح     بكف على العافیین حانیة یسمو

والقاصدین نجده یجعل كفه وقد صارت سحابة هتانة تصب وابلها على المحتاجین 

فمثل هذا الصورة تهز المشاعر وأجمل ما فیها اختفاء التشبیه. وهذا ما یجعل االستعارة 

  غ من التشبیه البلیغ ألنَّ أحد طرفي التشبیه غیر موجود.أبل

أما بالغة االستعارة من حیث االبتكار وروعة الخیال وما تحدثه من أثر في 

فیه  نفوس سامعیها فالمجال فسیح وواسع لإلبداع وهي میدان ومضمار یتبارى

  )٣(اهیة:المجیدون من أهل البیان فرسان الكالم فمثًال إذا قرأنا قول أبي العت

  إلیه تجرر أذیالها    أتته الخالفة منقادة     

عرض عنهم جعل الخالفة غادة حسناء مدللة افتتن بها الناس جمیعًا وهي تأبى علیهم تُ 

ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دالل تجر أذیالها في أدب واستحیاء. ومثل ذلك قول 

  )٤(الشریف الرضي

  ا ما بنا من األشواقوبن    نسرق الدمع في الجیوب حیاًء   

فهو یسرق الدمع حتى ال یوصف بالضعف والخور لحظة الوداع وكان یمكن له أْن 

 یقول "نستر الدمع" ولكنَّه یرید أْن یصل إلى أعلى درجات البیان فاستخدم كلمة "نسرق"

ألنَّها ترسم وتصور في الخیال صورة لشدة خوفه أْن یظهر فیه أثر الضعف لمهارته 

  )٥(إخفاء الدمع عن عیون الرقباء.وسرعته في 

                                         

  ) .٢٨٥) دالئل اإلعجاز ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .١١٤، ص  ١م  ، مطبعة هندیة بالموسكي، مصر ، (ج١٩١١- هـ١٣٢٩) دیوان البحتري،الطبعة األولى ٢

) ، ١٠٩، ص  ٢أنظر شذرات الذهب البن العماد (ج  - العتاهیة إسماعیل بن القاسم العنزي الكوفي ،  ) أبو٣

  ) .٣٧٥م ، ( ص ١٩٦٤-هـ١٣٨٤البیت من دیوانه ، دار بیروت للطباعة والنشر ، 

  ).٨٥، ص  ٢) دیوان الشریف الرضي ، مصدر سابق ، (ج٤

  ) .٣٦٩ر سابق ، ( ص ) الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق ، مصد٥



 41

أما بالغة المجاز المرسل والعقلي فهي المهارة في تخیر العالقة بین المعنى 

األصلي والمعنى المجازي بحیث یكون المجاز مصورًا للمعنى المقصود خیر تصویر 

ٕاطالق األذن على كثیر االستماع للوشایة و  كما في إطالق العین على الجاسوس

سناد الشيء إ على الجمال والحافر على الخیل في المجاز المرسل. و  وٕاطالق الخف

عقلي فالبالغة توجب اختیار السبب القوي إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز ال

والمكان والزمان المختصان. یقول صاحب أسرار البیان: "في المجاز فضیلتان: 

قلي وذلك أنَّ قولك: فالن عاز الاإلیجاز والمبالغة وتتجلى هاتان الفضیلتان في المج

ًا من قولك فالن صام في نهاره كما أن� في األول مبالغة لیست صام نهاره أقل ألفاظ

ال یعدل عن الحقیقة إلى : "يویقول دكتور بسیون )١("في الثاني إذ جعلت نهاره صائماً 

  )٢("المجاز المرسل إال إلفادة أسرار متنوعة وتحقیق أغراض بالغیة متعددة

كذلك نجد مبالغة في هذین المجازین تعتبر مبالغة بدیعة ذات أثر في جعل 

المجاز رائعًا جمیًال فإطالق الكل على الجزء مبالغة وٕاطالق الجزء على الكل أیضًا 

مبالغة مثال لذلك إذا قلت فالن "فم" ترید أنَّه شره یلتقم كل شيء. ویرى جمهور البلغاء 

قد أجمع الجمیع على یقول اإلمام عبد القاهر الجرجاني: " أنَّ المجاز أبلغ من الحقیقة

مزیة وفضًال  أنَّ الكنایة أبلغ من اإلفصاح والتعریض أوقع من التصریح وأنَّ لالستعارة

یضًا في مزیة وفضل أاهر قوتحدث عبد ال )٣("وأنَّ المجاز أبدًا أبلغ من الحقیقة

لیست فضیلة قولنا رأیت أسدًا على قولنا ف االستعارة على التشبیه البلیغ بقوله: "......

رأیت رجًال هو واألسد سواء في الشجاعة أنَّ األول أفاد زیادة في مساواته لألسد في 

الشجاعة لم یفده الثاني بل هي إنَّ األول أفاد تأكیدًا إلثبات تلك المساواة لم یفده 

  )٤(الثاني"

فاالستعارة التمثیلیة أبلغ منه ر من أبلغ التشبیهات عتبوبما أّن تشبیه التمثیل ی

وتمتاز عنه بالمبالغة في التشبیه وهي تبنى على أساس تناسي التشبیه وال یستعار فیها 

إالَّ أنَّها مع  باإلیجازمنه. ومع أنَّ االستعارة التمثیلیة تمتاز  إال المركبات وهي أوجز

                                         

  ) .١١٤) أسرار البیان ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .١٦٦) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مصدر سابق ، (ص ٢

  ) .٦٠) دالئل اإلعجاز ، مصدر سابق ، (ص ٣

  ) .٢٦٠) أسرار البالغة ، مصدر سابق ، (ص ٤
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یره فهي تبرز الخفي تعمل عمل اإلطناب ألّن فیها إیضاحًا للمعنى وجمال تصو  إیجازها

في صورة الواضح والمعقول في صورة المحسوس وقد مرت علینا األمثلة السابقة التي 

تدل على تأثیر االستعارة التمثیلیة في نفس السامع مثل قولك لمن ضیع الفرصة بنفسه 

عن  ونختم حدیثنا )١("یعت اللبنضالصیف ثم جاء یطلبها بعد فوات وقتها تقول له: "

مجاز بحدیث الدكتور حفني محمد شرف عن بالغة االستعارة یقول: "إنَّ بالغة ال

ألنَّها مجاز فیه إیجاز بالغة االستعارة في إیجازها ولذا اهتم بلغاء العرب ونقادهم بها 

فهو یوضح لنا أنَّ سر بالغة المجاز في إیجازه والعرب تحب  )٢("واإلیجاز بالغة

قیمة االستعارة أنَّها رؤیة للشيء أخرى من دكتور جورج شكور: "و اإلیجاز. وحدیث 

أْن تبدل بعض المقاییس وقد ترفع الموجودات أحیانًا إلى مستوى كیاني أعلى ،  شأنها

كأن تخلع على الجماد بعض طبیعة النبات أو على النبات والجماد والحیوان بعض 

ها جمال المجاز وقد مرت علینا هذه األمثلة من قبل وعرفنا من خالل )٣("طبیعة اإلنسان

  .وحسنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .٢١٦) البالغة تطور وتاریخ ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٣٧٣الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق ، مصدر سابق ، (ص ) ٢

م ، دار الفكر اللبناني، ١٩٩٢) كتاب البیان موجز في البیان والعروض تألیف جورج شكور، الطبعة األولى ٣

  ) .٧٠بیروت ،  (  ص 
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  الفصل الثالث 

  اازات النبوية من خالل الكتاب

  

  اث اول

   ام 

  ث اا  

 زاتواع اأ  

  اث اث  

و درا  

  ا وا واوت

راق واا  
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  اث اول

  منهجه العام

    

لم یقسم الشریف كتاب المجازات النبویة إلى أبواب أو فصول ومباحث ولكنَّه 

ه ویكتب فیه وهو قسم وضوعه والمجال الذي یرید أْن یطرقبدأه بمقدمة حدد فیها م

الحدیث عنه في األحادیث النبویة الشریفة. یقول  یرید المجاز ثم حصر المجاز الذي

الشیخ عبد السالم عبد الحفیظ متحدثًا عن منهج الشریف: "ال یحدث إالَّ عن المجاز 

في الحدیث لذا انحصرت دائرته في األحادیث المتضمنة عبارات مجازیة ولم یتجاوزها 

األحادیث التي تضمنها  وكتاب المجازات النبویة لم یستوعب جمیع )١(.إلى سواها"

إالَّ أنني بعون اهللا أورد من ذلك  ....."المجاز ولكنَّه یضع خطته وطریقة كتابه قائًال: 

ثم یذكر المصادر التي اعتمد علیها في  )٢(".ما كان داخًال في باب االستعارات اللغویة

سانید أخذه لألحادیث ویوضح أنَّه أخذها من كتب غریب الحدیث وٕاخبار المغازي وم

أستاذه فیها وقد جازة أالمحدثین الصحیحة. ویوضح أیضًا أنَّه قد أجیز في بعضها أي 

اكتسب إلى جانب معرفته بالروایة معرفة جیدة بالتجریح والتعدیل مما یجعلنا نؤكد 

على الرغم من عدم ذكره  "المجازات النبویة"صحة هذه األحادیث التي أوردها في كتابه 

 ال یمیل الً منهج الشریف منهجًا معتد یعدّ  ورووا هذه األحادیث.  لرجال السند الذین

ظهار الحسن إللمذهب دون اآلخر ولعل مرد ذلك أنَّ دافعه وغرضه لم یكن إالَّ 

" وفي الحدیث تلخیص البیان"والجمال البالغي في القرآن الكریم وذلك من خالل كتابه 

سالم عبد الحفیظ متحدثًا عن الل عبد یقو  .النبوي من خالل كتابه "المجازات النبویة"

منهجه في كتابیه السابقین: "إذًا فالرجل لم یقصد إلى غرض خارج عن بیان ما في 

وٕاثارة دفائنهما ولم یدفعه إّال  امخبوءاتهمعلى  اإلطالعالقرآن الكریم واآلثار النبویة من 

                                         

العربي ، الطبعة األولى  ) مناهج البحث البالغي في الدراسات العربیة ، عبد السالم عبد الحفیظ ، دار الفكر١

  ) .١٩٨م (ص ١٩٧٨

  ) .٢٣المجازات النبویة ، مصدر سابق ( )٢
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یقول أیضًا: "وٕاذا  )١(."أْن یكون الكتابان لمعتین یستضاء بهما في صورة لم یسبق إلیها

كان الدافع والهدف من تألیف الكتابین معًا فإّنه كفیل بأْن یجرد البحث في صح أْن هذا 

األثرین الكریمین من كل مؤشر خارجي إالَّ ما یعتقده فیهما ویوصل إلیه البحث من 

یأخذ  تأویل ودلیل اعتداله أنَّه في مسائل الخالف واآلیات التي تحتاج إلى )٢("خاللهما

رأي المعتزلة ویمیل إلى رأیهم أیضًا في الثواب والعقاب. وینقل رأیًا لعلماء الشیعة في 

وآله  إنَّ المراد في ذلك تقلب الرسول  )٣("َوَتَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِدینَ قوله تعالى: "

الفقه الحنفي خاصة  وینقل آراء لعلماء )٤(".الطاهرین في أصالب اآلباء المؤمنین

َوَال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم ویحكي رأي اإلمام أبي حنیفة في قوله تعالى: " ،الخوارزميشیخه 

واستدل من اآلیة على أّنه ال عدة للحربیة إذا خرجت إلى دار اإلسالم  )٥("اْلَكَواِفرِ 

هذا وبعض الباحثین  )٦(.مسلمة وبانت عن زوجها بتخلیفها له في دار الحرب كافراً 

ولكنني أرى أّن إطالع الشریف وفهمه الثاقب ودرایته  .ن إمامیاً یرون أنَّ الشریف كا

مذهب بعینه فهو ینقل اآلراء التي یراها صحیحة في كل إلى التامة جعله ال یمیل 

إضافة إلى ذلك نجد أنَّ الشریف قرأ على شیوخ ینتمون لمذاهب متعددة فهو  ،مذهب

ضى ي روایة الحدیث أّنه ال یر یأخذ ما یراه صحیحًا من آرائهم ویعمل به. ومنهجه ف

 یهو افمثًال تعرض لحدیث الرؤیا في سنده ألًن ر  ،عدالً  خبر اآلحاد إّال أن یكون راویه

 وكان األخیر منحرفًا عن أمیر المؤمنین )٨( عن جریر البجلي )٧(قیس بن أبي حازم

همته علي كرم اهللا وجهه ویقال أنَّه كان من الخوارج وذلك یقدح في عدالته ویوجب ت

في روایته یضف لذلك أنَّه رمي في عقله قبل موته وكان مع ذلك یكثر الروایة فال یعلم 

                                         

  ) .١٨٩) مناهج البحث البالغي في الدراسات العربیة ، مصدر سابق ، (ص ٣

  ) .١٨٩) المصدر السابق ، (ص ١

  . )٢١٩اآلیة ( الشعراء ) سورة٢

  ) .٤٧، (ص  ) كتاب الشریف الرضي ، دكتور إحسان عباس ، مصدر سابق٣

  ).١٠) سورة الممتحنة اآلیة (٤

  ) .٤٧) كتاب الشریف الرضي ، دكتور إحسان عباس ، مصدر سابق ، (ص ٥

  ) .٢٠٧، ص ٥) قیس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث البجلي تابعي جلیل ، انظر األعالم (ج٦

  ) .٣٣٣، ص ١) جریر بن عبد اهللا بن جابر البجلي ، انظر أسد الغابة (ج٧
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هل روى الخبر في الحال التي كان فیها سالم التمییز أم الحال التي كان فیها غیر 

  )١(عاقل وهذا یدل على ثقافته الواسعة وحرصه على أخذ الحدیث الصحیح.

تطبیقي عام تتكرر فیه كلمات االستعارة على العموم فمنهج الشریف منهج و 

فكأنه یقصد من المجاز  )٢(.والمجاز والكنایة من غیر أنَّ یفرق بین أنواعها بالتفصیل

االستعارة وهي عند البالغیین ضرب من المجاز هذا اللون الواحد من ألوانه وهو 

   )٣(.اللغوي عالقته المشابهة وكتابه كله في هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .٤٣) كتاب الشریف الرضي ، دكتور إحسان عباس ، مصدر سابق ، (ص ٨

  ) .١٤٠) البالغة تطور وتاریخ ، مصدر سابق ، (ص ٢

  ) .٣٠) البیان العربي ، بدوي طبانة ، مصدر سابق ، (ص ٣
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ث اا  

  أنواع المجازات فیه

في هذا المبحث نتناول أمثلة ألنواع المجازات المختلفة التي وردت في كتاب المجازات 

معروفًا في ذلك  النبویة ونسبة ألنَّ المجاز بتقسیماته المختلفة وتفاصیله الدقیقة لم یكن

 انضیف إلیهو ط ر المجاز في االستعارة والمجاز المرسل والعقلي فقانحصالوقت ال

فیأتي بالتشبیه البلیغ أو الكنایة  .التشبیه البلیغ والكنایة ألنَّ الشریف عدهما من المجاز

التشبیه البلیغ من  عدّ ویقول: "وهذا مجاز" وقد ذكرنا من قیل أنَّ بعض البالغیین 

وقد فصلناها  )١(.وبعضهم اتخذ موقفًا وسطًا بینهما ،وبعضهم قال غیر مجاز ،المجاز

  ثم المجاز المرسل والعقلي وأخیرًا الكنایة. ،االستعارة، التشبیه البلیغ :لي الترتیبع

  أ/ التشبیه البلیغ

یقول الشریف  )٢(في كالم لألنصار: "أنتم الشعار والناس الدثار" قال  .١

أراد أنَّهم أقرب الناس منى وأشدهم اشتماًال عليَّ  الرضي: "هذا مجاز ألنَّه 

ومعنى  )٣(وأنتم بینهم وبیني" يلناس الدِّثار ألنَّهم أبعد منفأنتم كالشعار وا

شبه األنصار بالشِّعار وهو الثوب الذي یلي الجسد ویكون  الحدیث أنَّه 

 أقرب للجسم وشبه الناس بالدَّثار وهو الثوب الذي یستدفأ به من فوق الشَّعار

ر جسد جاء في لسان العرب: والشعار: ما ولي شع وهو أبعد من الجسم.

، وفي حدیث األنصار أنتم الشعار والناس اإلنسان دون ماسواه من الثیاب

  )٤(الدثار أي أنتم الخاصة والبطانة. والدثار الثوب الذي فوق الشعار.

                                         

تطور أنظر البالغة  -) .١٧٠) علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ، دكتور بسیوني، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٢١٠وتاریخ شوقي ضیف ، (ص 

 ٣) أخرجه اإلمام أحمد في المسند          (ج٢٢الحدیث رقم  ، ٤٢) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٢

  ) .٢٤٦، ص 

  ) .٤٢(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ).٩٠، ص ٨) لسان العرب:ابن منظور(ج٤
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. )  الشِّعار (  والمشبه به ) أنتم ( المشبه في الجملة األولى : التشبیه البلیغ

  .)  الدِّثار ( مشبه بهوال ) الناس ( وفي الجملة الثانیة: المشبه

الناس بالمعادن ألنَّ المعادن  شبه النبي  )١(: "الناس معادن" قال   .٢

داخل األرض ال تعرف إالَّ بعد استخراجها ومعرفة خبایاها وهي تختلف في 

جودتها وقیمتها وأنواعها المختلفة من ذهب وفضة وحدید وكذلك الناس یختلفون 

والكاذب فال یمكن لنا أنَّ نعرفهم إالَّ بعد فیهم المصلح والمفسد والصادق 

ارهم فالظواهر ال تعطي الحقائق في كثیر من األحیان یقول الشریف: باخت

"فكذلك الناس ال یجب أْن یحكم عل مجالیهم وال یقطع على بوادیهم حتى 

یخبروا ویعرفوا ویثاروا ویبحثوا فیخرج البحث جواهرهم ویمحص االمتحان 

  )٢(."وطیب الغرائز نحائزالینئذ كرم مخابرهم فیتبین ح

    والمشبه به ) الناس ( في تشبیه الناس بالمعادن ، فالمشبه : التشبیه البلیغ

 .)  المعادن (

یقول الشریف الرضي: "وهذه استعارة والمراد  )٣(: "القلوب أوعیة" قال   .٣

وغیرها  تشبیه القلوب باألوعیة وهي الظروف والعیاب التي تحرز فیها األمتعة

ون فیها المتاع والجمع كوالعْیبة: وعاء من أَدم ی، " )٤(من األشیاء المحفوظة"

والعیبة ما یجعل فیه الثیاب وفي الحدیث، أنه أملى في كتاب   .ِعَیاب وِعَیبْ 

الل وال سالل وبیننا وبینهم غالصلح بینه وبین كفار أهل مكة بالحدیبیة: ال ا

لصدور والقلوب التي تحتوي على الضمائر والعرب تكني عن ا. عیبة مكفوفة

خفاة: بالعیاب وذلك أّن الرجل إنما یضع في عیبته ُحّر متاعه وصون ثیابه مال

وب ویكتم في صدره أخص أسراره التي ال یحب شیوعها فسمیت الصدور والقل

ومن هنا یتضح لنا أنَّ األوعیة والعیاب  )٥(."ِعیابًا، تشبیها بعیاب الثیاب

                                         

  )  ١٠١قم ، الحدیث ر  ١٠١) المجازات النبویة، مصدر سابق ، (ص ١

  )١١سبق تخریجه انطر البحث (ص - 

  ) .١٠١(ص   ) المصدر السابق ،٢

  ) .١٧٧، ص  ٢) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ، (ج٣٠٧، الحدیث رقم  ٢٥٦( ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .٢٥٦(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ). ٣٤٧ص ،  ١٠ج : مصدر سابق (لسان العرب  )٥
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مل معنًى مشتركًا وهو ما تحفظ فیها األشیاء أو تجمع فیها فیكون والظروف تح

معنى الحدیث أنَّ القلوب بحفظها للعلوم واألفكار واألسرار تكون مثل األوعیة 

  في حفظها لألشیاء. 

والمشـبه )  القلوب (للقلوب باألوعیة ، فالمشبه  في تشبیهه  التشبیه البلیغ :

 . ) األوعیة (به 

صالة والسالم في ذكر الخوارج: "یمرقون من الدین كما یمرق قوله علیه ال .٤

وهذا الحدیث أورده المحقق كامًال یقول: الحدیث كما في  )١(السهم من الرمیة"

البخاري: حدثنا عبد اهللا بن محمد ، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن 

بن ابد اهللا یقسم جاء ع أبي سلمة عن أبي سعید الخدري قال: "بینما النبي 

ذي الخویصرة التمیمي فقال: أعدل یا رسول فقال: ویلك من یعدل إذا لم أعدل 

فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه ، قال: دعه فإنَّ له أصحابًا یحقر 

أحدكم صالته مع صالته وصیامه مع صیامه یمرقون من الدین كما یمرق 

ء؟ ثم ینظر في نصله فال السهم من الرمیة ینظر في قذذه فال یوجد فیه شي

رجل أحدى یدیه أو قال: ثدییه مثل  یتهمآیجد فیه شيء قد سبق الفرث الدم ، 

 من الناس". لبضعة تدردر یخرجون علي حین فرقةثدي المرأة أو قال: بمثل ا

: " وهذا القول مجاز ألنَّه علیه الصالة والسالم شبه دخولهم في   یقول الشریف

بالسهم  بطینتهعة من غیر أْن یتعلقوا بعقدته أو یعیقوا الدین وخروجهم منه بسر 

الذي أصاب الرمیة وهي الطریدة المرمیة ثم خرج مسرعًا من جسمها ولم یعلق 

والمعنى أنَّهم لم ینالوا من الدین شیئًا مثل السهم الذي  )٢(بشيء من فرثها ودمها"

  یمرق من الرمیة. 

،  ین بمروق السهم من الرمیةحیث شبه مروقهم من الد :البلیغ  التشبیه

  . ) مروق السهم من الرمیة (والمشبه به  ) مروقهم من الدین (فالمشبه 

                                         

) ٧٤٨، ص ٢مسلم في صحیحه (ج أخرجه ، )١٤الحدیث رقم ،  ٣٧ (ص مصدر سابق ،المجازات النبویة ، ) ١

.  

  ) .٣٧(ص   ) المصدر السابق ،٢
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یقول الشریف: "وهذه  )١(: "كل صالة ال یقرأ فیها بأم الكتاب فهي خداج"قال  .٥

استعارة عجیبة ألنَّه علیه الصالة والسالم جعل الصالة التي ال یقرأ فیها ناقصة 

. والمراد أنَّ )٢(لتي ولدت ولدُا ناقص الخلقة أو ناقص المدة"بمنزلة الناقة ا

الصالة إذا لم یقرأ فیها سورة الفاتحة فهي ناقصة مثلها مثل الناقة التي تلد ولدًا 

 .  قبل أوان وضعه أو التي ألقته ناقص الخلقة

 شبه الصالة التي ال قراءة فیها بالناقة التي ألقت ولدها ناقص :البلیغ  التشبیه

 . ) الناقة (والمشبه به  ) الصالة (، فالمشبه  الخلقة خدیج

یقول الشریف: "وهذا القول مجاز والمراد  )٣(: "سید األیام یوم الجمعة" قال  .٦

،  )٤(یبین بهما من سائر األیام فیكون مقدمًا لها". ونباهةً أنَّ لیوم الجمعة شرفًا 

ه ومعظمًا ومبجًال كذلك یكون والمعنى أنَّه مثلما السید یكون مقدمًا على قوم

  . یوم الجمعة له شرف ومكانة سامیة یفوق بها بقیة األیام

السید من الناس بجامع التعظیم بحیث شبه یوم الجمعة  :البلیغ  التشبیه

 .)  السید ( والمشبه به)  یوم الجمعة (، فالمشبه  والشرف في كلٍ 

یحبه منافق وال یبغضه : "حسان حجاز بین المؤمنین والمنافقین ال  قال  .٧

: "وفي هذا الكالم مجاز ألنَّه علیه الصالة والسالم  یقول الشریف )٥(مؤمن"

جعل حّسان كالسیاج المضروب بین حیزي اإلیمان والنفاق فمن كان في حیز 

اإلیمان أحبه ومن كان في حیز النفاق أبغضه وذلك لما كان یظهر عنه من 

والمعنى  )٦(سالم بسیف لسانه ونوافذ أقواله"وآله واإل المنافحة عن رسول اهللا 

                                         

في كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  جهیخر انظر ت ) .٧٩، الحدیث رقم   ٨٧( ص   ) المصدر السابق ،١

ه الشیخ بكري حیاتي و الشیخ صفوت السقا ، لعالء الدین علي بن حسام الدین الهندي البرهان فوري ، اعتنى ب

  ) .٤٣٧، ص ٧م ، منشورات مكتبة التراث اإلسالمیة ، حلب (ج١٩٧١ -هـ ١٣٩١الطبعة األولى 

  ) .٨٧(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٢

  ) .٧١٧، ص ٧مخرج في كنز العمال (ج . )٢٣٧الحدیث رقم ،٢٠٨ص(  المصدر السابق ، )٣

  . )٢٠٨(ص   ابق ،المصدر الس) ٤

   . )٦٧١، ص ١١مخرج في كنز العمال (ج.  )٩٧ رقم الحدیث،  ٩٩ص(  المصدر السابق ، )٥

  . )٩٩(ص   المصدر السابق ،) ٦
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أنَّ حسان یقف سدًا أو فاصًال بین اإلسالم والكفر فأهل اإلسالم یحبونه لدفاعه 

 .  عنهم وأهل الكفر یبغضونه لهجائه لهم

 ) حّسان( فالمشبه  ، بالحجاز حّسان   شبهحیث  :البلیغ  التشبیه

 . ) الحجاز ( والمشبه به

: "وهذا القول  یقول الشریف )١(ل: "ظهورها حرز وبطونها كنز"في الخی قال  .٨

خارج على طریق المجاز ألّن بطون الخیل على الحقیقة لیست بكنز وٕانَّما أراد 

ما تنمي به أموالهم وتحسن  األفالء علیه الصالة والسالم أصحابها ینتجونها من

زًا إذا أراده معه أحوالهم فهم الستیداع بطونها نطف الفحولة كمن كنز كن

  )٢(وجده".

أي أنَّ الخیول حصن ألصحابها وحرز وحمایة لهم من العدو كما أنَّ بطونها 

  بإنجابها وٕانتاجها كنز مدخر لهم. 

 )ظهور الخیل(في الحدیث تشبیهان بلیغان: حیث شبه  :البلیغ  التشبیه

الشبه ووجه  )الكنزـ(ب )بطونها(ووجه الشبه الصیانة والحفظ وشبه  )الحرزـ(ب

 . بینهما النماء واإلنتاج وفي كال التشبیهین حذفت األداة ووجه الشبه

یقول الشریف: "فكأنَّه علیه  )٣(: "الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة"قال  .٩

الصالة والسالم جعل صوم الشتاء غنیمة باردة ألنَّ الصائم یحوز فیه الثواب 

مالقاة كلفة لقصر نهاره وعدم الجزیل والخیر الكثیر بال معاناة ومشقة وال 

ومعنى الحدیث الشریف أنَّ الصوم في الشتاء بنهاره القصیر وعدم  )٤("إحراره

وجود الحر فیه وعدم تأثر الصائم بالعطش كأنَّما هو غنیمة باردة ألنَّ الغنیمة 

غنیمة بال  يالباردة هي التي یكسبها الفرسان من غیر طعن وضرب وجراح. فه

 تعب أو نصب.

                                         

  لم أقف على تخریجه.  )٤ الحدیث رقم،  ٢٨ص ( مصدر سابق ، المجازات النبویة ، ) ١

  ).٢٨(ص   ) المصدر السابق ،٢

  ) .١٦٣، ص ١القضاعي في مسنده (ج أخرجه ) ١١٩الحدیث رقم ،  ١٦٢(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .١٦٢(ص   ) المصدر السابق ،٤
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  الصیام في الشتاء بالغنیمة الباردة فالمشّبه شبه النبي  :البلیغ  تشبیهال

ووجه الشبه المحذوف عدم التعب والشدة  )الغنیمة الباردة(به ) والمشبهالصیام(

 .والألي في كلٍ 

إن المؤمن إذا أذنب كان الذنب نكتة  "قال علیه الصالة والسالم:   .١٠

ُصِقل قلبه فإن زاد زادت حتى تغمر  ونزع واستغفر سوداء في قلبه فإن تاب 

استعارة  "صقل قلبه"فقوله علیه الصالة  والسالم " یقول الشریف: ) ١("قلبه

والمراد إزالة تلك النكتة السوداء عن قلبه ولكنها لما كانت بمنزلة الدرن في 

والمعنى أنَّ  )٢(."به منهالالثوب أو الطبع على السیف حسن أن یقال صقل ق

اهللا علیه وسلم شبه الذنب في القلب بالدرن في الثوب أو الطبع النبي صلى 

  والصدأ على السیف. واالستغفار ینظف الذنب مثلما الماء یغسل الدرن والوسخ.

  .) النكتة(والمشبه به  )الذنب(هو تشبیه الذنب بالنكتة فالمشبه  التشبیه البلیغ:   

هم دعامیص " : قال علیه الصالة  والسالم في أطفال المسلمین .١١

وهذه استعارة والدعموص دویبة صغیرة تكون في  ":  یقول الشریف )٣("الجنة

الدعموص دودة سوداء تكون في الغدران إذا و  )٤("میاه العیون یقال أنها ضفدع

والمعنى أن النبي صلى اهللا علیه وسلم شبه  )٥(نشت والعامة تسمیها البلعط

عامیص في الغدران. واألطفال لعب أطفال المسلمین في الجنة بسباحة الد

لصغر حجمهم شبههم بالدعامیص ألنها ال تسبح في الغدران اإل إذا نشت أي 

 قل ماؤها وبدأ في النضوب.

والمشبه به  )األطفال(هو تشبیه األطفال بالدعامیص فالمشبه  : التشبیه البلیغ

  . )الدعامیص(

                                         

 ٤(ج            مخرج في كنز العمال) .  ٣٢١، حدیث رقم  ٢٦٥(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

   . )٢١٠، ص

  ) .٢٦٥(ص ،   ) المصدر السابق ،٢

   . )٢٧٥، ص ١٦مخرج في كنز العمال (ج) .  ٣٢٣ث رقم ، حدی٢٦٦(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .٢٦٦(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ).٩٣،ص  ٨(ج  )  انظر لسان العرب ، مصدر سابق٥
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یقول  )١("الصوم ُجنَّة ما لم یخرقها"والسالم: قال علیه الصالة .١٢

وهذه استعارة وذلك أنه علیه الصالة والسالم شبه الصوم الذي  یجن "الشریف:

صاحبه من لوازع العذاب وقوارع العقاب إذا أخلص له النیة وأصلح فیه السریرة 

 تصم في صومه من الزلل وتوقى جرائرفجعل علیه الصالة  والسالم من أع

فالنبي صلى اهللا علیه وسلم ) ٢(."القول والعمل كمن صان تلك الجنة وحفظها

شبه الصوم الذي یحفظ اإلنسان من الوقوع في الشرور واألخطاء والزالت شبهه 

بالُجنَّة التي تقي صاحبها من الضرب والطعن إذا حفظها ولم یخرقها أي لم 

 یمزقها ویجعل فیها خرقًا. وكذلك الصوم إذا التزم بآدابه حفظه أیضًا.

) الُجنة(والمشبه به  )الصوم(تشبیه الصوم بالجنة فالمشبه  هو : التشبیه البلیغ    

. 

 )٣("الحجر یمین اهللا فمن شاء صافحه بها"قال علیه الصالة  والسالم: .١٣

وهذا القول مجاز والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب من "یقول الشریف: 

باشره قرب من طاعته تعالى فكان كالالصق بها  اهللا تعالى فمن استلمه و

والمباشر لها فأقام علیه الصالة  والسالم الیمین هنا مقام الطاعة التي یتقرب 

.فالمعنى أن النبي صلى )٤(."بها إلى اهللا سبحانه على طریق المجاز واالتساع

اهللا علیه وسلم جعل التقرب من الحجر ومصافحته مثل القرب من اهللا أي كلما 

مصافحته زدت قربًا من اهللا اقتربت من الحجر واستمعت إلى أوامر الدین ب

وقد تكون الیمین "تعالى.والیمین عند العرب تدل على التعظیم یقول القرطبي: 

في كالم العرب بمعنى التبجیل والتعظیم ویقال عندنا بالیمین أي بالمحل 

   )٥(."الجلیل

  .) یمین اهللا(والمشبه به  )الحجر(المشبه  : التشبیه البلیغ   

                                         

 ١) . أخرجه القضاعي في مسنده       (ج ٢٤١، حدیث رقم  ٢٠٩(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

  ) .٦٣،ص

  ) . ٢٠٩(ص   ) المصدر السابق ،٢

  .من البحث)  ١١(ص ) سبق تخریجه ٣٦١، حدیث رقم  ٢٨٨( ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٣

  ) . ٢٨٩(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .١٦٢( ص  مصدر سابق ، ) التذكرة ، ٥
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والنساء حبائل "لسالم: في خطبة طویلة: قال علیه الصالة  وا .١٤

  )١(."الشیطان

" وهذه من أحسن االستعارات وذلك أنه علیه الصالة  والسالم  : یقول الشریف

  .)٢(جعل النساء من أقوى ما یصید به الشیطان الرجال"

والمعنى أن الشیطان یصطاد الرجال بالنساء فالنساء مثل الحبائل التي یبثها 

ك  التي ینصبها للقبض على فریسته من الرجال بالنساء. ویعلل الصیاد واالشرا

الشریف لذلك بقوله: "ألنهن مظان الشهوات ومقاود الخطیات وبهَّن یستخف 

  )٣(.الركین ویستخون األمین"

حیــــث شــــبه النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلم النســــاء بالحبائــــل.  التشــــبیه البلیــــغ:

  مشبه به. )الحبائل(مشبه و )فالنساء(

 )٤(".أنا النذیر والموت المغیر"علیه الصالة والسالم:قال  .١٥

یقـــــول الشـــــریف: وهـــــذه مـــــن االســـــتعارات الناصـــــعة والمجـــــازات الواضـــــحة ألنَّ 

لیتهــا وغامضــة یضــطر إلــى اســتنباط بحاالســتعارة علــى ضــربین: ظــاهرة تعــرف 

خبیئتها فكأنه علیه الصالة والسالم شبه الموت الذي یطلـع الثنایـا ویطلـب البرایـا 

الجیش المغیر الذي یهجم هجـوم السـیل ویطـرق طـروق اللیـل وشـبه نفسـه علیـه ب

  )٥(.الصالة والسالم بالنذیر المتقدم أمامه

فــي تحــذیره وٕانـذاره النــاس مــن العـذاب وســوء األحــوال یــوم  والمعنـى أن النبــي 

القیامــة وفــي حثــه لهــم بــأن یتــزودوا باألعمــال الصــالحة لیــوم المعــاد مثــل النــذیر 

ذر قومه وینذرهم من جیش قادم علیهم حتى یستعدوا فإن سمعوا نصحه الذي یح

  نجوا وانتصروا وٕاال هلكوا وقتلوا.

  .)النذیر(والمشبه به:  )أنا(المشبه:  التشبیه البلیغ:

                                         

 ١) . أخرجـه القضـاعي فـي مسـنده     (ج ١٥٨، حـدیث رقـم  ١٤١( ص  مصـدر سـابق ، ) المجازات النبویـة ، ١

  .) ٦٦،ص

  ) .١٤٢-١٤١( ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٢

  ) .١٤٢( ص   ) المصدر السابق ،٣

  .)٢١٨ص ، ١ج (. أنظر سند الشهاب ١٤٤)رقم ، ١٣١ص ( :مصدر سابق) المجازات النبویة٤

  .)١٣١ص ( : مصدر سابقالمجازات النبویة5)
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 )١(".الدعاء سالح المؤمن وعمود الدین"قال علیه الصالة والسالم: .١٦

ستدفع بالدعاء كید الكائدین یقول الشریف: وهذا القول مجاز والمراد أّن المؤمن ی

  )٢( .األعداء وظلم الظالمین فیقوم له مقام السالح الذي یریق الدماء ویفل 

والمعنـــى أن المـــؤمن حینمـــا یـــدعو ربـــه یرفـــع اهللا عنـــه البالیـــا والمصـــائب بســـبب 

الدعاء. فالدعاء للمؤمن حصن منیـع وحـرز قـوي فهـو مثـل السـالح الـذي یحمـي 

  داء.به اإلنسان نفسه من األع

  .)سالح المؤمن(. والمشبه به: )الدعاء(المشبه:  التشبیه البلیغ:

  

  ب/ االستعارة

: "تعس عبد الدینار والدرهم تعس عبد الحلة والخمیصة إْن أعطي قال  .١

هذا وقد ذكر  )٣(رضي وٕاْن منع سخط تعس فال انتعش وٕاذا شیك فال انتقش"

وهي "تعس عبد الدینار المحقق روایة أخرى للحدیث وردت في صحیح البخاري 

وعبد الخمیصة إْن أعطي رضي وٕاْن لم یعط سخط وانتكس وٕاذا شیك فال 

رة قدماه إْن برأسه مغ ثانتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبیل اهللا اشع

كان في الحراسة كان في الحراسة وٕاْن كان في الساقة كان في الساقة وٕاْن 

حول ذلك اإلنسان الطماع  رالحدیث یدو  .استأذن لم یؤذن له وٕاْن شفع لم یشفع"

لذلك دعا  ،ذللته وصار عبداً دینار والدرهم والثیاب امتهنته وأالذي إْن أعطیته ال

: بالتعاسة والشقاء وذالك بقوله: "وٕاذا شیك فال انتقش" أي إذا علیه النبي 

بمناقش من قدمه فیطول ألمه. دخلت شوكة في قدمه ال یستطیع أْن یخرجها 

الشریف "وهذا الكالم مجاز وذلك أنَّه علیه الصالة والسالم جعل الرجل  یقول

الشدید الجشع الذي یرضى بإعطاء ما سأل ویسخط بمنع ما طلب  القوي الطمع

                                         

  .)٦٦ص ، ١ج (سند الشهاب مأنظر   .)١٧١رقم ، ١٤٦ص ( : مصدر سابقالمجازات النبویة )١

  .)١٤٦ص ( : مصدر سابق) المجازات النبویة٢

  ) .١٠٥٧، ص  ٣) أخرجه البخاري في صحیحه (ج٢٤٦الحدیث رقم  ، ٢١٣(، ص   ) المصدر السابق ،٣
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بمنزلة العبد للدینار والدرهم والثوب والعرض ألنَّه بإعطاء هذه األشیاء یسترق 

  )١(."لها على المجازُیملك ویستبذل فجعله علیه الصالة والسالم عبدًا و 

: اإلنسان الطماع الشدید الحرص في كلمة "عبد" حیث شبه  : االستعارة

بالعبد وحذف المشبه "اإلنسان الطماع" وصرح بلفظ المشبه به "العبد" على 

  . سبیل االستعارة التصریحیة والقرینة حالیة

دیث في هذا الح خاطب النبي  )٢(رفقًا بالقواریر" شةأنج: "یا قال  .٢

یرفق بالنساء ألنَّه یحدو ویغني لإلبل بصوت  أنحادي اإلبل  الشریف أنجشة

هو كما یقول و جمیل والنساء لضعف طبائعهن وغرائزهن أكثر تأثرًا بالحداء 

المؤلف یحرك مواضع الصبوة وینقض معاقد العفة وتخوفًا على النساء من أْن 

  بالرفق. حادي إبله أنجشةمواله و  أمر النبي وتحوطًا  )٣(یتأثرن أو یضعفن

والنساء ال وأرى أن المراد من النهي هو أن اإلبل حینما تسمع الحداء تسرع 

  بالرفق بهن. تطیق سرعتها فأمر النبي 

النساء بالقواریر بجامع  في كلمة "القواریر" حیث شبه النبي  : االستعارة

"القواریر" على  اللین والضعف وحذف المشبه "النساء" وصرح بلفظ المشبه به

 . سبیل االستعارة التصریحیة األصلیة والقرینة حالیة

إْن الحسد  أراد  )٤(: "الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"قال   .٣

یقود صاحبه إلى ارتكاب اآلثام والوقوع في األخطاء األمر الذي یمأل صحیفته 

ار التي تأكل الحطب وال بالسیئات ویجعلها خالیة من الحسنات وشبه الحسد بالن

  تبقي منه شیئًا.

                                         

  ) .٢١٣(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

،   ٥خرجه البخاري في صحیحه        (ج) أ١١الحدیث رقم  ، ٣٥(، ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٢

  ) .٢٢٧٨ص 

  ) .٣٥(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .٢٧٦، ص  ٣) أخرجه أبو داوود في سننه (ج١٧٩، الحدیث رقم  ١٥٣(ص   ) المصدر السابق ،٤
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 فناءالللحسنات بأكل النار للحطب بجامع  شبه إذهاب الحسد : االستعارة

یأكل" بمعنى یفني نى الفناء والقضاء "عوالقضاء في كل واشتق من األكل بم

 . رة التصریحیة التبعیةعااالست قویقضي على طری

الحسنات كما تأكل النار الحطب" : "الحسد یأكل في الحدیث السابق قوله  .٤

في هذا الحدیث أیضًا استعارة مكنیة في كلمة "النار" حیث شبه النار بحیوان 

 وحذف المشبه به "الحیوان" ورمز له بشيء من لوازمه "یأكل" على سبیل

 االستعارة.

 مكنیة والقرینة إثبات األكل للنار. : االستعارة

یأرز  )١(دینة كما تأرز الحیة إلى جحرها": "إنَّ اإلسالم لیأرز إلى المقال  .٥

وأرز إلى المكان إذا آوى إلیه  )٢(بضم الراء وفتحها وكسرها والمشهور كسرها

جعل المدینة بمثابة المركز الذي یأوي إلیه ویلتجئ أهل اإلسالم  فالنبي 

فاإلسالم یأوي إلیها كما  .اإلسالمیة للعالم ألنها المكان الذي خرجت منه الدعوة

أوي الحیة إلى جحرها یقول الشریف الرضي: "فجعل علیه الصالة والسالم ت

طب مداره قالمدینة كالوجار لإلسالم یتقلص إلیها وینضم إلى حماها ألنَّها 

فقصد الشریف ومعنى حدیثه أنَّ المدینة ملجأ لإلسالم یأوي  )٣(ونقطة ارتكازه"

 إلى وجارها أي جحرها.  حیةإلیها مثلما تأوي ال

اإلسالم بالحیة وحذف المشبه به  في كلمة "اإلسالم" حیث شبه  : ستعارةاال

" على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة رز"الحیة" ورمز إلیه بشيء من لوازمه "یأ

 ألروز واالنقباض لإلسالم.إثبات ا

                                         

،  ٢) أخرجه البخاري في صحیحه        (ج٧٥، الحدیث رقم  ٨٥(، ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

  ) .٦٦٣ ص

دار إحیاء التراث العربي هـ ٨٥٥عمدة القاري  شرح صحیح البخاري لإلمام بدر الدین العیني المتوفى ) ٢

  ) .٢٤٠، ص  ١٠(جبیروت/لبنان ، بدون تاریخ ،

  ) .٨٥(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٣
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 یثدقال هذا الح )١(: "وصلِّ الظهر بعد ما یتنفس الظل وتبرد الریاح"قال   .٦

لى الیمن وأراد أْن یمتد حینما بعثه إ طبُا سیدنا معاذ بن جبل الشریف مخا

تقول العرب تنفس النهار إذا طال. یقول الشریف: "ومنه قوله  .تطیلالظل ویس

 )٢(""والصبح إذا تنفس" أي زاد ضیاؤه وانتشرت أنواره: تعالى

ان" في كلمة "الظل" حیث شبه الظل بإنسان وحذف المشبه به "اإلنس : االستعارة

ورمز إلیه بشيء من لوازمه "یتنفس" على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة إثبات 

 .  التنفس للظل

قال الشریف: "وهذا القول مجاز ، والمراد أنَّ  )٣(.: "شفاء العي السؤال"قال  .٧

ثلج صدره بمعرفته كان في السؤال عنه بیان الشيء إذا عيَّ اإلنسان به ولم ی

أنَّ العيَّ والجهل یبتعد عن اإلنسان بالسؤال فكأنما الجهل  یقصد )٤(."اسهبالت

 مرض وشفاؤه السؤال.

شبه العيَّ والجهل بالمرض بجامع الفساد واأللم والضرر في كلِّ ثم  االستعارة :

حذف المشبه به "المرض" ورمز إلیه بشيء من لوازمه "شفاء" والقرینة إثبات 

 الشفاء إلى العيَّ .

یقول الشریف:  )٥(."المرأة طالق أختها لتكتفئ ما في إنائها ال تسأل: "قال  .٨

"وفي هذا الكالم استعارة ألنَّه علیه الصالة والسالم أراد أنَّ المرأة ال ینبغي لها 

حظها إلیه أْن تطلب طالق أختها لتتصل بالزوج الذي كان لها طلبًا ألْن تجر 

إنائها ، أي أمالت اإلناء إلى وتستبد بالنفع علیها فتكون كأنَّها اكتفأت ما في 

شبه  إْن النبي والمعنى  )٦(."نفسها فقلبته لتستفرغ ما فیه وتستأثر علیها به

المرأة التي تسأل زوجها لیطلق أختها لتستأثر به ، وتنفرد به دون غیرها أي 

                                         

  )٤٠٩، ص ٥٨یخ دمشق(جابن عساكر في تار  أخرجه )١٨٣، رقم الحدیث  ١٥٧(ص   ) المصدر السابق ،١

  ) .١٥٧(ص   ) المصدر السابق ،٢

) أخرجه أبو داوود في السنن          ( ٢٨٣، الحدیث رقم  ٢٤٢( ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٣

  ) .٩٣، ص  ١ج

  ) .٢٤٢(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٢٤٣٥، ص  ٦ه (ج) أخرجه البخاري في صحیح٣٠، الحدیث رقم  ٥٠(، ص   ) المصدر السابق ،٥

  ) .٥٠(ص   ) المصدر السابق ،٦
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لیكون الزوج لها وحدها ال تشاركه فیه زوجة أخري شبه هذه المرأة بتلك التي 

في آنیتها طمعًا وحرصًا وجشعًا ومعنى كفأ أخرى  امرأةام من آنیة تستفرغ الطع

ماله وكفأت اإلناء إذا كببته وأكتفأته إذا شربت جمیع ما فیه أو أالشيء إذا 

ملته ولذا قیل: أكفأت أأكفأت الشيء إذا یقول ابن فارس: " .أكلت جمیع ما فیه

فتكفي هنا بمعنى  )١(."القوس إذا أملت رأسها ولم تنصبها حین ترمي عنها

بمعنى تستفرغ أي تستقصي  تستفرغ یقال أفرغت الماء أي صببته وتكتفئ هنا

یقال: "من قولنا أفرغت. االستقصاء كل طاقتك في اإلفراغ وهي أشد في 

وافرغت الدما:  .افرغت اإلناء إفراغًا وفرغته تفریغًا إذا قلبت ما فیه

الصب. وفرغ علیه الماء وأفرغه:  وفرغته تفریغًا أي صببته. واالفراغ:.أرقتها

استخدم لفظة  المجهود إذا استقصیت الطاقة. فالنبي استفرغت  )٢(."صّبه

ألنَّه یؤكد بذل أقصى غایة الجهد ویظهر لنا هذا جلیًا في حدیث آخر "تكتفئ" 

تسأل طالق أختها  المرأة: "ال یحل یختلف لفظه عن هذا الحدیث وهو قوله 

 أي لتستفرغ ما في إنائها.  "لها لها ما ُقدَّر لتستفرغ صفحتها فإنَّ 

المرأة التي  في الحدیث الشریف استعارة تمثیلیة حیث شبه  االستعارة :

تطلب طالق أختها لتنفرد باإلنفاق والمعاشرة ، بتلك التي تأخذ إناء أختها 

طالق به وتصبه في إنائها وال تترك لها شیئًا تأكله. فهذه استعارة تمثیلیة ألنَّ ال

تدمیر الحیاة األسریة وتفكیكها وخرابها وكذلك الطعام أو الشراب بهما حیاة 

اإلنسان وراحته فإذا ُحرم منهما أصابه الهالك والدمار فالمشبه به المذكور 

 صورة مركبة والمشبه المحذوف أیضًا صورة مركبة والقرینة حالیة.

ل الشریف: "وهذا القول یقو  )٣(: "ما مأل آدمي وعاًء شرًا من بطنه"قال  .٩

مجاز إنما جعل علیه الصالة والسالم البطن بمنزلة الوعاء ألنَّه قرار للطعام 

                                         

هـ ، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان ٣٩٥) مجمل اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي المتوفى ١

  ) .٧٨٨،  ص  ٣م، (ج١٩٨٤- هـ ١٤٠٤، الطبعة األولى 

  ).١٦٨ص ، ١١ج  : مصدر سابق () لسان العرب ٢

 ٤) أخرجه الحاكم في المستدرك       (ج٣٦٠، الحدیث رقم  ٢٨٨( ص  مصدر سابق ،  المجازات النبویة ، )١

  ) .٣٦٧، ص
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و ما والوعاء ه .شبه بطن اآلدمي بالوعاء والمعنى أنَّ النبي  )١(والشراب"

والوعاُء واإلعاُء على البدل والُوعاء كل ذلك: "تجمع فیه األشیاء وتوضع. 

یة، ویقال أصدر الرجل وعاء علمه واعتقاده تشبیهًا ظرف الشئ، والجمع أوع

یقال أوعیت الشئ في الوعاء . و بذلك. ووعى الشئ في الوعاء. وأوعاه: جمعه

فوجه الشبه بینهما أْن الوعاء تجمع فیه األشیاء والبطن تجمع  )٢("أو خلته فیه

  فیها المأكوالت والمشروبات على اختالف أنواعها.

بطن اآلدمي بالوعاء وحذف المشبه "البطن" صرح  بي شبه الن : االستعارة

بلفظ المشبه به "الوعاء" بجامع أْن كًال من البطن والوعاء ُیمأل إذا كان فارغًا 

 على سبیل االستعارة التصریحیة.   

یقول الشریف: "وهذه  )٣(: "خیر المال عین ساهرة لعین نائمة"قال  .١٠

نهارًا و الجاریة التي ال ینقطع جریها لیًال استعارة ألنَّ المراد بذلك عین الماء 

 )٤(فسماها ساهرة لهذا المعنى وألنَّ في لیلها دائبة وعین صاحبها نائمة"

دوام جریان الماء وعدم انقطاعه بالسهر بجامع عدم  شبه  : االستعارة

االنقطاع في كٍل واشتق من السهر بمعنى عدم االنقطاع ساهرة بمعنى غیر 

  یل االستعارة التبعیة.منقطعة. على سب

قال علیه الصالة والسالم في مثل ضربه لقریش یطول الكتاب بذكره:  .١١

یقول الشریف:  )٥("ویقطع الناس في آثارهم حتى بقیة عجز من الناس عظیمة"

"وهذه استعارة ألنَّ المراد بالعجز مآخر الناس وعقابیلهم تشبیهًا بعجز الناقة أو 

ا یتحرك للسیر هادیها وعنقها ثم یتبعها في السیر غیرها من الدواب ألنَّ أول م

أي أوائلهم  :یقال قد طلعت أعناق القوم .كما سمى المتقدمون أعناقاً  هاأعجاز 

                                         

  ) .٢٨٨(ص   ) المصدر السابق ،٢

  ). ٢٤٦،ص  ١٥لسان العرب: مصدر سابق( ج ) ٣

 ٢ابن قتیبة في غریب الحدیث   (ج أخرجه)  ٦٠، الحدیث رقم   ٧٦(ص مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٤

  م .١٩٨٨هـ _ ١٤٠٨) تحقیق نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الطبعة األولى ٣٦٤، ص

  ) .٧٦(ص   ) المصدر السابق ،٥

  ) لم أقف على تخریجه.٥٢،  الحدیث رقم ٦٩(ص   ) المصدر السابق ،٦
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ما یتبقى  هنا شبه  )١(.ومتقدموهم وجاءت أعجازهم: أي أواخرهم ومتثبطوهم"

 من الناس باألعجاز ألنَّ األعجاز في الحیوانات تكون متأخرة. 

شبه بقایا الناس بأعجاز الحیوان بجامع التأخر في كٍل ألنَّ العجز  : ةاالستعار 

مؤخر الحیوان واستعمل لفظ المشبه به في المشبه على سبیل االستعارة 

 التصریحیة والقرینة قوله: "من الناس".

یقول الشریف:  )٢(قال علیه الصالة والسالم: "إذا دخل البصر فال إذن" .١٢

نَّ من استأذن على بیت فولج فیه بصره قبل أن یلج فیه "وهذه استعارة والمراد أ

بدنه فقد بطل إذنه ألنَّ اإلذن إنَّما یكون من قبل أن یقع البصر على ما یشتمل 

یكون ال والمعنى أنَّ اإلنسان إذا نظر داخل البیت ورأى ما فیه  )٣(.علیه البیت"

اإلنسان على عورات ألنَّ اإلذن أصًال یكون لئال یطلع ، حاجة لإلذن فيبعدها 

 غیره. 

حیث شبه وصول النظر إلى داخل البیت بالدخول بجامع الوصول  : االستعارة

في كٍل واشتق من الدخول بمعنى الوصول دخل بمعنى وصل على طریق 

 االستعارة التبعیة.

یقول الشریف: "وهذا  )٤(: "إنَّ السقط لیجر أمه إلى الجنة بسرره"قال  .١٣

أنَّ المرأة إذا أسقطت الولد عن حادث أصابها واتفق أْن القول مجاز والمراد 

كان لها بذلك أجر تستحق به دخول الجنة إذا  هامنیتیكون ذلك اإلسقاط سبب 

ومعنى هذا الحدیث أنَّ  )٥(كانت سلیمة من الكبائر الموبقة والمعاصي المرهقة"

 .  قالسقط قد تسبب في دخول أمه الجنة فكأنما یجرها بهذا الجلد الرقی

شبه تسبب السقط في إدخال أمه الجنة بجره إلیها بجامع اإلیصال  : االستعارة

 إلى الجنة في كٍل واشتق من الجر بمعنى یسبب على سبیل االستعارة التبعیة.

                                         

  ) .٧٠) المجازات النبویة، مصدر سابق(ص ٤

  .  ) من هذا البحث١٦سبق تخریجه انظر (ص) .   ٣٢٦، الحدیث رقم  ٢٦٧(ص  سابق ، المصدر ) ال٢

  ) .٢٦٧(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) ، لم أقف على تخریجه.٢٤٨، الحدیث رقم  ٢١٤( ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٢٤٨(ص   ) المصدر السابق ،٥
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یقول ) ١(: "أنزل القرآن علي سبعة أحرف لكل آیة ظهر وبطن"قال  .١٤

طن على الحقیقة إنَّما المراد الشریف: "وهذا القول مجاز ألنَّه ال ظهر لآلیة وال ب

 )٢(فالظهر هنا بمعنى الظاهر والبطن بمعنى الباطن" ،أنَّ لها فحوى ظاهرًا وسراً 

لذا یرى الشریف أن  اً وآخر باطن اً أي أنَّ هذه اآلیات تحمل معنیین معنى ظاهر 

یقول: وهذا القول  .هذا الكالم یقصد به اآلیات المتشابهة دون المحكمة

ي المتشابهة دون اآلیات المحكمة ألنَّ المتشابهة هي التي ال ینصرف إلى اآل

  )٣(ظهر لها والمحكمة هي التي ال بطن لها".

شبه اآلیة بالدابة التي لها ظهر وبطن وذلك ألنَّ الدابة ظهرها هو  : االستعارة

المرئي وبطنها هو الخفي وحذف المشبه به "الدابة" ورمز إلیه بشيء من لوازمه 

 ر والبطن والقرینة إثبات الظهر والبطن لآلیة.وهو الظه

) ٤(رون اإلسالم ثم یلفظونه"فقال علیه الصالة والسالم: "إنَّ قومًا یض .١٥

: "وهذا القول مجاز ألنَّ المراد أنَّهم یلقنون اإلسالم ویعلمونه  یقول الشریف

وذلك  جوفهإلي  وال یسیغهویفارقونه كالذي یلقم الشيء فیدسع به فیتناسونه 

" أي أنَّ مأخوذ من قولهم: ضفرت البعیر أضفره ضفرا إذا لقمته لقما عظاماً 

وقوله فیدسع أي یتقیأ  .ویتناساه كالذي یأكل شیئًا ویتقیأهاإلسالم یدرس الذي 

  )٥(.ألنَّ الدسع هو القيء"

: الذین یلقنون القرآن ثم یتناسونه بهیئة حیث شبه  : االستعارة التمثیلیة

ضع العلف في فمها ثم تلفظه بجامع محاولة الشيء وعدم قبوله الدابة التي یو 

 فوجه الشبه هیئة منتزعة من متعدد على سبیل االستعارة التمثیلیة.

                                         

  ) . ٥٣، ص ٢) ،  مخرج في كنز العمال (ج  ٢٨، الحدیث رقم  ٤٩مصدر سابق،(ص  المجازات النبویة ، )١

  ) .٤٩(ص   المصدر السابق ، )٢

  ) .٤٩(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) لم أقف على تخریجه .  ٦٤، الحدیث رقم  ٧٧(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٧٧(ص   ) المصدر السابق ،٥
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یقول  )١(قال علیه الصالة والسالم: "ال تمشوا على أعقابكم القهقرى" .١٦

الشریف: "وهذه استعارة والمراد ال تراجعوا عن دینكم وال تكفروا بعد إیمانكم 

أي أنَّ الذي  )٢(تكونوا كالراجع على عقبه عاكسًا لقدمه وناكصًا بعد تقدمه".ف

یترك دینه ویتبع غیر سبیل اإلسالم مثل الذي یسیر في طریق مستقیم ثم 

االستعارة ینحرف عنه ویرجع إلى الخلف مغیرًا ومبدًال وجهة أمره ومساره. 

إلى الكفر بالراجع عن حیث شبه الراجع عن دین اإلسالم العائد  : التمثیلیة

وجهته دائرًا على عقبه عائدًا إلى الخلف واستعمل اللفظ الدال على المشبه به 

 في المشبه على سبیل االستعارة التمثیلیة.

والعصر إذا كان "قال علیه الصالة  والسالم وهو یذكر أوقات الصالة:  .١٧

أن  ظل كل شيء مثله ما دامت الشمس حیة والعشاء إذا غاب الشفق إلى

ن األولى قوله ییذكر الشریف في هذا الحدیث استعارت .)٣("تمضي كواهل اللیل

والثانیة قوله صلى اهللا علیه  "ما دامت الشمس حّیه"صلى اهللا علیه وسلم: 

والمراد بحیاة الشمس "یشرح األولى قائًال:  "إلى أن تمضي كواهل اللیل"وسلم: 

شمس مریضة إذا "دل بقول العرب: ویست )٤("هاهنا كونها في بقیة من االحمرار

والمعنى أنه صلى اهللا علیه وسلم جعل وجود  .)٥("ولى احمرارها وأقبل اصفرارها

أي شبهها بإنسان وحذف اإلنسان المشبه  -الشمس قبل أن تغیب بمثابة الموت

به ورمز له بشيء من لوازمه على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة إثبات الحیاة 

والمراد إلى "بقوله:  "إلى أن تمضي كواهل اللیل"الستعارة الثانیة: وا . للشمس

أن تمضي أوائله فسماها كواهل تشبیهًا للیل بالمطایا السائرة التي تتقدم أعناقها 

                                         

 ،٢ابن عبد البر في التمهید (ج أخرجه )١٢١، الحدیث رقم  ١١٧(ص   ) المجازات النبویة ،مصدر سابق ،١

  ).٢٩٩ص

  ) .١١٧(ص   ) المصدر السابق ،٢

أبو بكر محمد بن اسحق بن خزیمة  أخرجه)  ١٨١، حدیث رقم  ١٥٥) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٣

  م.١٩٨٠ـ _ ÷١٤٠٠) تحقیق د. محمد مصطفي األعظمي الطبعة ١٨٣، ص ١في صحیحه (ج

  ) .١٥٥(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .١٥٥ (ص  ) المصدر السابق ،٥
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والمعنى أن النبي صلى اهللا علیه وسلم  )١(."وهوادیها ویتبعها أعجازها وتوالیها

هل وهذا مستخدم بكثرة في لغة العرب شبه اللیل بالجمل وشبه أوائل اللیل بالكوا

 :    یقولون ركب فالن اللیل إذا سار لیًال ویقول امرؤ القیس

   ولیل كموج البحر أرخى سدوله    علىَّ بأنواع الهموم لیبتلي       

   دف أعجازًا وناء بكلكلوأر لبه    ـطى بصـا تمـفقلت له لم      

وأعجاز وكلكل. یقول ابن فامرؤ القیس هنا شبه اللیل بجمل له صلب 

ر األعجاز التي أنظر كیف جعل للیل صلبًا قد تمطى به وثنى بذك"الزملكاني: 

بالكلكل الذي علیه یعتمد البعیر إذا برك فاستوفى اللیل  هي ردف الصلب وثلث

  ) ٢(."جملة أركان البعیر حتى خیل أنه على صورته

للیل بكواهل اإلبل وحذف حیث شبه صلى اهللا علیه وسلم أوائل ا : االستعارة

المشبه "أوائل اللیل" وصرح بلفظ المشبه به على سبیل االستعارة التصریحیة 

 . والقرینة "ال تمضي" بجامع السیف في كل

حنین فأعطى المؤلفة قلوبهم غنائم قال علیه الصالة والسالم لما قسم  .١٨

بكم من یا معشر األنصار أوجدتم في قلو "ولم یعط األنصار في كالم طویل: 

یقول الشریف:  )٣(."ُلَعاعة من الدنیا تألفت بها قومًا لیسلموا ووكلتكم إلى إیمانكم

وهذه استعارة. واللُّعاعة: البقل أول ما یبدو وهو ناعم رقیق وقیل: هي بقلة "

واللعاعة أیضًا بْقلة من "جاء في لسان العرب:  )٤(."ناعمة تعرف بعینها

وقال أیضًا:  )٥(."ِلع العاعًا: أنبتت الُلَعاعالحشیش تؤكل وألعَّْت األرض تُ 

فشبه علیه "ویقول الشریف أیضًا:  )٦("واللعاعة الهندباء واللعاع أول النبت"

                                         

  ) .١٥٦(ص   المجازات النبویة ، مصدر سابق ، )١

  .)  ٥٩ص(  البن األثیر الكنزانظر جوهر  –)  ٤٦ص( ، مصدر سابق ،التبیان ) ٢

، ٣أحمد في المسند       (ج أخرجه ) ٢٥١، حدیث رقم ٢١٧- ٢١٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٣

  ).٧٦ص 

  ) . ٢١٧(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) . ٢٠٧( ص مصدر سابق ، ) لسان العرب ، ٥

  ) .٢٠٧) لسان العرب ،مصدر سابق ، (١
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الصالة والسالم حالوة المال المبذول وتعلق القلوب به وتتبع النفوس له بهذه 

 . )١("البقلة الناعمة التي تستطاب مجانیها ویتتبعها جانیها

میل النفوس لهذه البقلة الناعمة وحبهم لها بمیل  النبي  حیث شبه :االستعارة 

وصرح بلفظ  "المال"النفوس للمال الذي ینفق ویبذل باللعاعة وحذف المشبه 

على سبیل االستعارة التصریحیة بجامع التعلق في كل  "اللعاعة"المشبه به 

 ."تألفت بها قومًا لیسلموا"والقرینة 

أعطوا الطرق حقها. قیل وما حقها یا رسول "الم :قال علیه الصالة والس .١٩

 )٢("؟ قال غض البصر وكف األذى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهللا

وهذه استعارة كأنه علیه الصالة والسالم جعل للطرق على "یقول الشریف: 

ومعنى هذا أن النبي  )٣(."القاعدین علیها حقًا یجب علیهم الخروج إلیها منه ...

 إال فعلیه  یجب على من یجلس علیها أن یلتزم بها و عل للطریق حقوقاً ج

 .ثماً إأو  عدم الجلوس حتى ال یرتكب ذنباً 

غض البصر وكف األذى واألمر بالمعروف والنهي  حیث شبه  االستعارة :

بالحق الذي یجب عن المنكر في وجوبها على الجالس في الطرقات وٕالزامها به 

شبه به الحق واستعمل لفظه في المشبه على سبیل أداؤه . هنا ذكر الم

 االستعارة التصریحیة .

أمرت بقریة تأكل القرى تنفي الخبث كما "قال علیه الصالة والسالم:  .٢٠

یرید علیه الصالة والسالم الهجرة "یقول الشریف : . )٤("ینفي الكیر خبث الحدید

مراد أن أهلها یقهرون مجاز وال "أمرت بقریة تأكل القرى " إلى المدینة فقوله :

والمعنى أن القریة التي أمر  )٥(."أهل القرى فیملكون بالدهم ویغتنمون أموالهم

اهللا نبیه للهجرة إلیها قریة تنتصر على كل القرى وتكون لها السیادة وهي 

                                         

  ).٢١٧( ص مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٢

،  ١١عبد الرازق في المصنف                (ج أخرجه ، ) ٢٩٧، حدیث رقم  ٢٥١) المصدر السابق ، ( ص ٣

  ) .٢١ -  ٢٠ص

  ).٢٥١(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٦٦٢، ص٢البخاري في صحیحه (جأخرجه )  ٢٥٥، حدیث رقم  ٢٢٠( ص   ) المصدر السابق ،٥

  ) .٢٢٠(ص   ) المجازات النبویة، مصدر سابق ،١
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المدینة. وهي قریة ال یسكن فیها إال مؤمن صادق مخلص أما المنافق والفاسق 

حیث شبه  : االستعارة كما ینفي الكیر خبث الحدید.یخرج منها وتنفیه عنها 

اإلنسان "صلى اهللا علیه وسلم القریة بإنسان أو حیوان وحذف المشبه به 

ورمز له بشيء من لوازمه على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة إثبات  "والحیوان

 األكل للقریة.

العشاء  قال علیه الصالة والسالم وقد سأله رجل من جهینة متى یصلي .٢١

وهذا مجاز ألن "یقول الشریف:  )١(."كل واد بطن إذا مأل اللیل"اآلخرة فقال: 

وٕانما  .اللیل على الحقیقة ال تمأل به بطون األودیة كما تمتلئ بطون األوعیة

المراد إذا شمل ظل اللیل البالد وطبق النجاد والوهاد فصار كأنه سداد لكل 

ث أن النبي صلى اهللا علیه وسلم أراد  ومعنى الحدی )٢(."شعب وصمام لكل ثقب

إذا اللیل غطى بظالمه كل البالد فصار الظالم في كل مكان حینها تجب 

 . صالة العشاء اآلخرة

حیث شبه صلى اهللا علیه وسلم األودیة بالحیوانات وحذف  : االستعارة المكنیة

تعارة على سبیل االس "بطن"ورمز له بشيء من لوازمه  "الحیوانات"المشبه به 

 المكنیة والقرینة إثبات البطن لألودیة.

ال تقوم الساعة حتى یكثر المال ویفیض إلى "قال علیه الصالة والسالم:  .٢٢

فقوله "یقول الشریف:  )٣(."أن یخرج الرجل بزكاة ماله فال یجد أحدًا یقبلها منه

استعارة كأنه شبهه بالماء  "حتى یكثر المال ویفیض"علیه الصالة والسالم 

والمعنى أن النبي صلى  )٤(."امي الذي یفیض من قراراته ویسیح من كثرتهالط

اهللا علیه وسلم شبه كثرة المال وزیادته في ذلك الزمان الذي یكون بالقرب من 

 قیام الساعة شبهه بالماء الكثیر الذي یفیض فیمأل كل شيء.

                                         

  ) .٣٩٣، ص ٧) ، مخرج في كنز العمال (ج ٣٥٢، حدیث رقم  ٢٨٢(ص سابق ، المصدر ) ال٢

  ) .٢٨٢(ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) . ٢٠٤، ص ١٤) ، مخرج في كنز العمال (ج ٣٢٩رقم  ٢٦٨(ص   ) المصدر السابق ،٤

  ) .٢٦٩(ص    ) المصدر السابق ،٥
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      به  حیث شبه صلى اهللا علیه وسلم المال بالماء وحذف المشبه : االستعارة

على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة  یفیض ورمز له بشيء من لوازمه الماء

  إثبات الفیضان للمال. 

 )١(."من أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه" : قال علیه الصالة والسالم .٢٣

وهذه استعارة والمراد أنَّ من تأخر بسوء عمله عن غایات " یقول الشریف:

والمعنى أن )٢("تقدم إلیها بشرف نسبه وكریم حسبهالفضل ومواقف الفخر لم ی

النبي صلى اهللا علیه وسلم جعل الشرف والسبق لإلسالم بالعمل ال بالنسب 

فاإلسالم یهتم  .أي أنَّ من تأخر ولم یخلص في عمله ال ینفعه نسبه.والقرابة

 )٣(."إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم" قال تعالى: ،باألعمال ال باألنساب

العمل بالدابة وحذف المشبه به الدابة ورمز له بشيء  حیث شبه  رة :االستعا

  من لوازمه على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة إثبات اإلبطاء للدابة.

: وقد سمع إعرابیًا یقول في مسجده صلى اهللا  قال علیه الصالة والسالم .٢٤

عنا أحدًا فقال علیه وآله بعقب صالة صالها: اللهم أرحمني ومحمدًا وال ترحم م

وهذه استعارة ": یقول الشریف )٤(."لقد تحجرت واسعاً ": علیه الصالة والسالم

وأصل التحجر أن یختط اإلنسان ُخطة ویضرب علیها سیاجًا لیحوزها به ویعلم 

أنها في قبضته ومنه الحجرة وهو البیت المضروب وجعلت بعد ذلك لبناء 

الحاكم على فالن إذا منعه حجر  ومن ذلك قولهم:. مخصوص وجمعها حجر

التي قال  ،فدعاء اإلعرابي هنا یحصر الرحمة الواسعة )٥("من التصرف في ماله

 .یحصرها في مكان ضیق )٦(."ورحمتي وسعت كل شيء" : اهللا عز وجل فیها

 .وقصد اإلعرابي أن تكون الرحمة محصورة فیه هو وفي النبي 

                                         

  ) .٢٤٥، ص  ١) ، أخرجه القضاعي في مسنده (ج٣١٧، رقم  ٢٦٣) المجازات النبویة، مصدر سابق ، (ص١

  )٢٦٣) المصدر السابق (ص٢

  )١٣) سورة الحجرات (آیة٣

  ).٣٩، ص ٢ابن خزیمة في صحیحه (ج أخرجه)  ٣١٦، رقم ٢٦٢) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص٤

  ) .٢٦٢) المصدر السابق ، (ص٥

  ).١٥٦) سورة األعراف (اآلیة ١
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حمة اهللا علیه هو واإلعرابي شبه صلى اهللا علیه وسلم قصر ر  االستعارة :

 ا محصورة وكذلك التحجر واشتقبالتحجر بجامع المنع في كل ألنَّ الرحمة هن

من التحجر بمعنى المنع تحجرت بمعنى ضیقت ألنَّ كل من بنى حجرة فقد 

  واالستعارة تبعیة. ضیق وحصر الواسع من األرض.

 )١(".ةبین یدي الساعة ینطق الرویبض"قال علیه الصالة والسالم: .٢٥

وهـذه اسـتعارة ألنـه علیـه الصـالة والسـالم أراد أمـام السـاعة فقـال: "یقول الشریف:

بین یـدیها تقریبـًا لهـذه الحـال مـن قیـام السـاعة ألنـه لـو قـال قبـل قیـام السـاعة لمـا 

  )٢(".أفاد ذلك من القرب منها ما أفاد قوله بین یدیها

ة جــدًا نطــق الرویبضــة ذكــر أن مــن أشــراط الســاعة القریبــ والمعنــى أن النبــي 

والرویبضـــة هـــو التافـــه الخامـــل الـــذي یـــتكلم فـــي شـــأن العامـــة وللحـــدیث بقیـــة لـــم 

  للرویبضة حینما سأله الصحابة عنه. یذكرها المؤلف منها تفسیر النبي 

: أنـــه ذكـــر مـــن وفـــي حـــدیث الفـــتن: روي عـــن النبـــي ":جـــاء فـــي لســـان العـــرب

امـــة، قیـــل: ومـــا الرویبضـــة یـــا أشـــراط الســـاعة أن تنطـــق الرویبضـــة فـــي أمـــر الع

رسول اهللا؟ قال: الرجل التافه الحقیر ینطـق فـي أمـر العامـة، قـال أبوعبیـد: وممـا 

الشـاء  یثبت حدیث الرویبضة الحـدیث اآلخـر: مـن أشـراط السـاعة أْن یـرى ِرعـاء

س النــاس. قــال أبــو منصــور: الرویبضــة تصــغیر رابضــة وهــو الــذي یرعــى رؤو 

ي ربـض عـن معـالي األمـور وقعـد عـن طلبهـا وزیـادة الغنم، وقیل هو العاجز الـذ

  )٣(".الهاء للمبالغة في وصفه

ومعنـــى هـــذا أن الرویبضـــة هـــو الـــرابض فـــي بیتـــه الخامـــل الـــذي ال یـــنهض فـــي 

  األمور العظیمة والجسیمة.

" اإلنســان"الســاعة بإنســان وحــذف المشــبه بــه   حیــث شــبه النبــي  اإلســتعارة:

  لى سبیل اإلستعارة المكنیة.ع "یدان"ورمز له بشئ من لوازمه 

                                         

  ).٢٦، ص٢انظر الفائق في غریب الحدیث (ج .١١١، رقم ١١١) المجازات النبویة : مصدر سابق (ص ١

  ).١١١) المصدر السابق (ص ٢

  ).٨١، ص٥) لسان العرب : مصدر سابق (ج ٣
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وفي  )١(".هذه مكة قد رمتكم بأفالذ أكبادها"قال علیه الصالة والسالم: .٢٦

  ".قد ألقت إلیكم أفالذ كبدها"روایة أخرى:

وهذه مـــن أنصـــع العبـــارات وأوقـــع اإلســـتعارات، وقـــال ذلـــك علیـــه یقـــول الشـــریف:"

مكــة مجلبــة  الصـالة والســالم: عنـد خروجــه إلـى بــدر للقتـال وقــد خـرج قــریش مـن

 علیـه ومجلبــة إلیـه وكــان المسـلمون قــد ظفــروا بـبعض فــراطهم، فـأتو بــه النبــي 

عمــن خــرج فــي ذلــك الجمــع مــن ِعْلیــة القــوم فقــال: فــالن وفــالن، وعــدد قــادتهم 

وذادتهم والوجوه والسادات منهم فقال علیـه الصـالة والسـالم: هـذه مكـة قـد رمـتكم 

ن المــــراد بــــأفالذ كبــــدها أعیــــان القــــوم ثــــم یوضــــح المؤلــــف أ )٢(."بــــأفالذ أكبادهــــا

  ورؤساؤهم.

جعل مكـة بمثابـة الحشـا  والمعنى أن أفضل ما في البطن القلب والكبد فالنبي 

والبطن وهذه األعضاء أفضل مـا فـي الـبطن. ورد فـي لسـان العـرب وفـي حـدیث 

هذه مكة قد رمـتكم بـأفالذ كبـدها، أراد صـمیم قـریش ولبابهـا وأشـرافها، كمـا "بدر: 

اللحـم: مـا  ال: فالن قلب عشیرته ألّن الكبـد مـن أشـرف األعضـاء. والِفْلـَذُة مـنیق

   )٣(قطع طوًال".

وبالمثــل هـــؤالء القـــادة واألعیـــان الـــذي جـــاءوا أفضــل مـــا فـــي مكـــة ألنهـــم ســـادتها 

  وقادتها.

به مكة بإنسان وحذف المشبه به ورمز له بشئ من لوازمه شاالستعارة: حیث 

  عارة المكنیة.(رمتكم) على سبیل االست

  

  

  

  

  

                                         

  ). سبق تخریج الحدیث.١، رقم ٢٠(ص مصدر سابق، ) المجازات النبویة ، ١

  ).٢٠) المصدر السابق (ص  ٢

  ).٢١٨،ص ١١) لسان العرب مصدر سابق (ج ٣
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  ج/ المجاز المرسل والعقلي

 )١(.: "إنَّ المسجد لینزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار"قال  .١

النخامة هي ما یدفعها اإلنسان من صدره أو أنفه وتنزوي الجلدة إذا انقبضت 

، فالبصاق غیر الئق في : یأمر بعدم البصاق في المسجد إكرامًا لهفالنبي 

 ًا،معنى الحدیث رأیًا آخر في  )٢(شریفوذكر ال .أمرًا مشینًا ومستهجناً  عدحقه وی

  )٣(وهو أنَّ المراد هنا أهل المسجد واستدل بقول مهلهل بن ربیعة

  لیب المجلسواستبَّ بعدك یا ك          

كلمة "المسجد" حیث أطلق المحل "المسجد" أراد المصلین.  : المجاز المرسل

  حال فالعالقة المحلیة.أي أطلق المحل وأراد ال

: "من القتلى رجل قرف على نفسه من الذنوب والخطایا حتى إذا لقي قال  .٢

اُء  العدو قاتل حتى قتل فتلك مضمضة محت ذنوبه وخطایاه إنَّ السیف محَّ

هذا القتیل المذكور اقترف الذنوب واآلثام وارتكبها ولكن بجهاده  )٤(.للخطأ"

غفر اهللا ذنوبه وتاب علیه. فسه في طاعته،  وبذل نواستشهاده في سبیل اهللا

یقول الشریف الرضي: "وهذا الكالم مجاز ألنَّ السیف على الحقیقة ال یمحو 

شیئًا من الذنوب ولكن القتل بالسیف لما كان سببًا للشهادة التي یستحق بها 

 والمعنى  )٥(."الئكة للقتیل بأنَّه من أهل الجنةدخول الجنة وحقیقتها شهادة الم

: مصمصت اإلناء إنَّ قتله بالسیف صار مضمضة له أي نظافة له ُیقال

ومضمضته بالصاد والضاد إذا غسلته وجاء في مختار الصحاح "والمصمصة: 

                                         

،  ١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف   (ج١٧٣، الحدیث رقم  ١٤٦(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

  ) .٤٣٣ص 

  ) .١٤٧(ص   ) المصدر السابق ،٢

) وصدر البیت ، نبئت ١٥، (ص  ١٩٩٦) دیوان المهلهل بن ربیعة ، إعداد وتقدیم طالل حرب الطبعة األولى ، ٣

  أنَّ النار بعدك أوقدت .

) أخرجه أبو حاتم محمد بن حبان في  ١٧٤، الحدیث رقم ١٤٧(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٤

  ) .٥١٩، ص  ١٠م ، ( ج١٩٩١-هـ١٤١٢صحیحه ، الطبعة األولى 

  ) .١٤٧) المصدر السابق ، (ص ٥
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 : المجاز المرسل )١(.المضمضة ولكن بطرف اللسان والمضمضة بالفم كله"

تحق في كلمة "السیف" فالسیف ال یمحو الذنوب ولكنه سببًا للشهادة التي یس

 .بها دخول الجنة فأطلق السبب وأراد المسبب وهو دخول الجنة فالعالقة سببیة

  )٢(ومنه قول الشاعر:

    رأیتك محض الحلم في محض قدرة     ولو شئت كان الحلم منك المهندا 

   حر الذي یحفظ الیداـن لك بالـوم      م ـفو عنهـا قتل األحرار كالعـوم

 ألنَّها سبب في العطاء والبذل. ،القته السببیةففي كلمة الید مجاز مرسل ع

یقول الشریف الرضي: "إنهنَّ لما  )٣(.: "أسرعكن لحاقًا بي أطولكن یدًا"قال  .٣

وآله جعلن یتذارعن ینظرن أیهنَّ أطول یدًا إلى أْن توفیت زینب  سمعن منه 

ة وكانت كثیرة المعروف فعلمن حینئذ أنَّه علیه الصال )٤(،ةبنت جحش األسدی

لم یرد  فالمعنى أْن النبي  )٥(."والسالم أراد بطول الید كثرة البر وبذل الوفر

بطول الید صاحبة الید الطویلة المدیدة كما تبادر لفهم أزواجه الطاهرات أول 

أول من تموت بعده هي الكریمة كثیرة الصدقات. والعرب  ولكنه أراد أنَّ  ،مرة

  )٦(:ن عطاء وبذل یقول المتنبيتطلق الید وترید ما تتسبب في الید م

  أعد منها وال أعددها           له أیاد علي سابغة       

هنا أطلق الید وأراد بها العطاء والخیر الذي یبذله علیه ممدوحه فتكون األیادي 

  .سبب العطاء 

في كلمة "یدًا" حیث أطلق الید وأراد بها أیضًا العطاء وكثرة  المرسل :المجاز 

 یة.ان أي أطلق السبب وأراد المسبب فالعالقة السببالبر واإلحس

                                         

حاح للشیخ اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي عني بترتیبه محمود خاطر١ مراجعة لجنة  -) مختار الصَّ

  ) .٦٢٦-٦٢٥من مركز تحقیق التراث بدار الكتب المصریة الهیئة المصریة العامة للكتاب (ص 

  ) .١١، ص  ٢للبرقوقي ، مصدر سابق ، (ج ) شرح دیوان المتنبي٢

،  ٢) ، أخرجه البخاري في صحیحه         (ج٣٩، الحدیث رقم  ٥٨مصدر سابق ، (ص  ) المجازات النبویة ،٣

  ) .٥١٥ص 

  ) .٦٦، ص ٣) السیدة زینب بنت جحش األسدیة (أم المؤمنین ) ، انظر األعالم (ج٤

  ) .٤٨مصدر سابق ، (ص  ) المجازات النبویة ،٥

  ) .٢٨، ص  ٢) شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ، مصدر سابق ، (ج٦
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یقول الشریف: "وهذا القول مجاز ألنَّ السالمة  )١(.: "كفى بالسالمة داء"قال  .٤

فضي إلى األدواء القاتلة واألعراض لیست بداء في نفسها وٕانَّما المراد أنَّها ت

ألنَّ  ،ها إلیهأْن السالمة لیست بمرض ولكنها تقود صاحبفالمعنى  )٢(."المهلكة

وطول العمر یؤدي  ،بعد العافیة المرض وبعد القوة الضعف وبعد الشباب الهرم

إلیه وسبب فیه یقول لبید بن  فالسالمة إذًا لیست داء ولكنها طریق .للهالك

  )٣(:ربیعة

لیصحني فإذا السالمة داء            بي بالسالمة جاهدًا ر ودعوت 

 " حیث أطلق السبب وأراد المسبب.في كلمة "السالمة : المجاز المرسل

یحبنا : "وقد نظر إلى أحد منصرفه من غزوة خیبر: هذا جبل قال  .٥

: "فالمراد إذًا أنَّ أحدًا جبل یقول الشریف بعد أْن یؤكد أنَّه مجاز )٤(."ونحبُّه

یحبنا أهله ونحب أهله وهم أهل المدینة من األنصار أوسهم وخزرجهم وغیر 

فالمعنى المقصود هنا إذًا لیس الجبل ألنَّ  )٥(."به لهمحو  خاٍف حبهم النبي 

الجبل باعتباره من الجمادات ال یحب ولكن المقصودین هم أهله ومثل ذلك 

  )٦(كثیر في كالم العرب یقول عنترة بن شداد:

  إْن كنت جاهلة بما لم تعلمي    هال سألت الخیل یا ابنة مالك    

   . أهل الخیلفالخیل ال تسأل وٕانَّما المقصود هم 

                                         

، حدیث رقم ) أخرجه القاضي أبي عبد اهللا محمد بن سالمة  ٢٨٠(ص مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ١

م، ١٩٨٦-هـ١٤٠٧هـ في مسنده ، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ، الطبعة الثانیة ٤٥٤القضاعي المتوفى 

  ) .٣٠٢، ص  ٢لرسالة ، ( جمؤسسة ا

  ) .٢٨٠(ص   المصدر السابق ،)  ٢

) لبید بن ربیعة بن مالك أبو عقیل العامري أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلیة أدرك اإلسالم . انظر ٣

م ، ص ١٩٩٦-هـ١٣٨٦) أنظر دیوان لبید بن ربیعة العامري (دار صادر/ بیروت ، ٨٨، ص ١شذرات الذهب (ج

٢٢١.(  

 ٢) أخرجه البخاري في صحیحه            (ج٢، الحدیث رقم  ٢٥(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة ، ٤

  ) .٥٣٩، ص 

  ) .٢٥(ص   المصدر السابق ،) ٥

  ) .٢٥م، دار صادر، بیروت ، ( ص ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤) دیوان عنترة ، الطبعة الثالثة ٦
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أطلق الجبل المحل وأراد أهله الحالین به وحینما یطلق  : المرسل المجاز

  . المحل ویراد الحال تكون العالقة محلیة

وذلك مجاز " : یقول الشریف )١(."مات حتَف أنفه" قال علیه الصالة والسالم: .٦

       ویقول  )٢(."ألنه جعل الحتف ألنفه خاصًا وهو في الحقیقة له عاماً 

فخص علیه الصالة والسالم األنف بذلك ألنه جهة لخروج النَّفس " : أیضا

أراد النبي صلى اهللا علیه وسلم أن المیت ینقص نفسه ویقل  )٣(."وحلول الموت

 . شیئًا فشیئًا وتتفضى حركته ویتوقف قلبه من النبض

 ،نفوأراد النَّفس ألنها تخرج من األ ) األنف ( حیث أطلق  : المجاز المرسل

  . أطلق المحل وأراد الحال فالعالقة المحلیةفواألنف محله 

أنِّي ممسٌك بحجزكم هلموا عن النار وتغلبونني " : قال علیه الصالة والسالم .٧

 : الشریف یقول  )٤(.ٍ "تقاحمون تقاحم الفراش والجنادب وُأوشك أْن أرسل ُحَجَزكم

ومراده  ."زكم عن النارأنِّي آخذ بحج" : وحسن أن یقول علیه الصالة والسالم"

ألنَّ السبب للشيء جاٍر مجرى نفس  ،من األعمال المؤدیة إلى دخول النار

ففي هذا الحدیث نجد أنَّ النبي صلى اهللا علیه وسلم ینهانا عن  )٥(."الشيء

  المعاصي ألن المعاصي تدخلنا النار وذكر النار وأراد المعاصي. ارتكاب

وأراد المعاصي ألنَّ النار مسببة من  )نارال (حیث أطلق  : المجاز المرسل

  سببیة.مسبب فالعالقة مسبب وأراد الالمعاصي والمعاصي سبب وهنا أطلق ال

                                         

) تحقیق ٩٨، ص ٢أخرجه الحاكم في المستدرك (ج) ،  ٤٠، رقم ٥٩) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص١

  م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١مصطفي عبد القادر عطا دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان / الطبعة األولى 

  ).٦٠) المصدر السابق ، (ص٢

  ).٦٠) المصدر السابق ، (ص٣

  . ) ١٧٥، ص ٢) ، أخرجه القضاعي في مسنده (ج ٥٠، رقم  ٦٧) المصدر السابق ، ( ص٤

  ).٦٨) المصدر السابق ، (ص٥
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یقول الشریف: "وهذا مجاز ألنَّه وصف  )١(.: "كل هوى شاطٍن في النار"قال  .٨

الهوى بالشطون وهو البعد وأراد به تباعد صاحبه عن الرشد وترامیه إلى 

 مراد هنا صاحب الهوى ألنَّ الهوى لیس بشاطن وال بعید. وال )٢(.الغي"

حیث أطلق الحال الهوى وأراد المحل صاحب الهوى فالعالقة  : المجاز المرسل

  حالیة. ویمكن أن یكون مجازًا بالحذف والتقدیر كل صاحب هوى.

یقول الشریف: "وهذا القول  )٣(: "المجالس ثالثة سالم وغانم وشاجب".قال  .٩

أي  )٤(.مراد أنَّ أهل هذه المجالس الثالثة سالمون وغانمون وشاجبون"مجاز وال

فاألول یسلم والثاني یغنم والثالث  ،أنَّه یسلم ویغنم ویهلك أهل هذه المجالس

 یهلك. 

أسم الفاعل إلى ضمیر اسند  شاجب حیث وفي سالم ، غانم  : المجاز العقلي

  المجلس والمراد أهله والعالقة المحلیة.

یقول الشریف الرضي: "وهذا  )٥(."ال تعادوا األیام فتعادیكم" :قال  .١٠

فالمعنى أْن  )٦(.مجاز ألنَّ األیام على الحقیقة ال یصح أْن تعادى وال تعادى"

أمرنا أْن ال نخص األیام بالكراهیة والبغض فربما حدثت لكم هذه  النبي 

مًا واعتقد أْن األضرار والمصائب التي تعتقدونها فیها فاإلنسان إذا كره یو 

 الضرر جاءه في هذا الیوم یكون كأنَّما هذا العداء أتاه من ذلك الیوم. 

حیث أسند المعاداة لألیام وٕاسناد المعاداة لألیام غیر حقیقي  : العقلي المجاز

نَّ األیام هي الزمان الذي یكون فیه العداء والعالقة الزمانیة ومثله قول أبي أل

  )٧(ن قبل:الطیب الذي أشرنا إلیه م

                                         

 ٣ابن قتیبة في غریب الحدیث       (ج . أخرجه)٦٠، الحدیث رقم ٧٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق،(ص ١

  )٧٥٩، ص

  ) .٧٦(ص سابق ، المصدر ) ال٢

  ) . ١٤٠، ص ٩) ، مخرج في كنز العمال (ج٢٩٨، الحدیث رقم ٢٥١) المصدر السابق ، (ص ٣

  . ) ٢٥١(ص،  ) المصدر السابق٤

  ) . لم أقف علي تخریجه .٣١٥، الحدیث رقم  ٢٦٢) المصدر السابق ، ص ٥

  ) .٢٦٢) المصدر السابق ، (ص ٦

  ) .٢٦٨) دیوان المتنبي للبرقوقي ، مصدر سابق ، (ص ١
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  وآمل عزًا یخضب البیض بالدم   أبا المسك أرجو منك نصرًا على العدا 

  أقیم الشقا فیها مقام التنعم          یومًا یغیظ الحاسدین وحالة و 

 فهذا أیضًا مجاز عقلي أسند غیظ الحاسدین إلى ضمیر الیوم عالقته الزمانیة.

یقول الشریف:  )١(.": "ثم یكون ُملك ِعض یستحل الفرج والحریرقال  .١١

قوله علیه الصالة والسالم "ملك عض" وهو  :هماإحدا ن"وفي هذا الكالم مجازا

 .ما سمي أیضًا بذلك الرجل السیئ الخلق المتكبر". وربالرجل الداهیة المنكر

قوله علیه الصالة والسالم "یستحل الفرج والحریر" وٕانَّما أراد  :والمجاز اآلخر

فحسنت إضافته إلى الملك لما كان االستحالل واقعًا في  أنَّ أهله یستحلون ذلك

ویفهم من هذا الشرح أنَّ الملك ال یستحل الفرج والحریر وٕانَّما أراد ) ٢(الملك".

 أصحاب الملك. 

في إسناد یستحل إلى ضمیر الملك والمستحل إنَّما هو أهل  : المجاز العقلي

 ملك.الملك فالعالقة الظرفیة ألنَّ أهل الملك في ال

یقول  )٣(.قال علیه الصالة والسالم: "یكون قبل الدجال سنون خداعة" .١٢

الشریف: "وهذه استعارة ألنه جاء في التفسیر أنَّ المراد بذلك اتصال الحول 

والمعنى المقصود بالسنین الخداعة تلك  )٤(.وقلة األمطار في تلك السنین"

نَّ الخداع یأتي من واألصل أ .السنین التي ینقص فیها الزرع وتقل زیادته

 المطر ال من السنین ألنَّ الزراعة تكون باألمطار فعدم نزولها یهلك الزرع.

فخداعة  ،حیث أسند الخداع إلى السنین في قوله "خداعة" : المجاز العقلي

والخداعة  .صیغة مبالغة من الخداع وفیها ضمیر تقدیره هي یعود على السنین

ها هي التي یتخیل اإلنسان أنَّها تمطر ثم ال في الحقیقة إنَّما هي السحب ألنَّ 

 خداعة إلى السنین مجاز عقلي.  دتمطر فإسنا

                                         

  ) لم أقف على تخریجه .٢٤٠، الحدیث رقم ٢٠٨) المجازات النبویة ، مصدر سابق  ، (ص ٢

  ) . ٢٠٩- ٢٠٨) المصدر السابق (ص ٣

  ) .٢٣١، ص ١٤) ، مخرج في كنز العمال (ج٢٣، الحدیث رقم ٤٢(ص   المصدر السابق ،) ٤

  ).٤٣) المصدر السابق ، ( ص ٥
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قال علیه الصالة والسالم لرجل من وفد تجیب: "إنَّي ألرجو أْن تموت  .١٣

جمیعًا. فقال: "أو لیس الرجل یموت جمیعًا یا رسول اهللا" فقال علیه الصالة 

یة الدنیا فلعل أجله یدركه في بعض والسالم: تتشعب أهواؤه وهمومه في أود

یقول الشریف: "وفي هذا الكالم مجازان  )١(.ذلك فال یبالي في أیَّها هلك"

قوله علیه الصالة والسالم: إنَّي ألرجو أْن تموت جمیعًا وٕانَّما أراد  :إحداهما 

أي أنَّه  )٢(.أنَّي ألرجو أْن ال یدركك الموت وهمومك متقسمة وأهواؤك متشعبة"

ثم یذكر الشریف بعد ذلك المجاز  .رق بتفرق همومه وبتشعب آرائه وأمانیهمتف

الثاني: "في أودیة الدنیا" ویعقد مقارنة بین طرق الدنیا وتباین أحوالها وبین 

األودیة المختلفة من حیث البعد والقرب والخصب والجدب ویقول: "وهذه 

ها وتباین أحوالها ونوائبها استعارة عجیبة ألنَّه شبه اختالف طرائق الدنیا ومذاهب

باألودیة المختلفة فمنها البعید والقریب والمخصب والجدیب والواسع والضیق 

  )٣(والمنحني والمعطب".

حیث أسند جمیعًا إلى ضمیر الشخص والمراد أهواؤه ورغباته  : المجاز العقلي

 ألنَّ جمیعًا بمعنى مجموع فهو فعیل بمعنى مفعول والعالقة الظرفیة ألنَّ 

 اإلنسان موضع لرغباته.

: "ما من أمیر عشرة إالَّ وهو یجيء یوم  قال علیه الصالة والسالم  .١٤

یقول  )٤(القیامة مغلولة یداه إلى عنقه حتى یكون عمله الذي یطلقه ویوثقه".

الشریف: "وهذه استعارة ألنَّ العمل على الحقیقة ال یطلق المرء من وثاقه وال 

عنى هذا أنَّ العمل ال یطلق وال یوثق وٕانَّما اهللا تعالى وم )٥(.یوثقه بعد إطالقه"

هو الذي یطلق ویوثق یقول الشریف: "وٕاّنما أضاف علیه الصالة والسالم 

  )٦(.اإلطالق واإلیثاق للعمل ألنَّ العمل سببهما وصالحه وفساده مؤثر فیهما"

                                         

  لم أقف على تخریجه. )٧١، الحدیث رقم ٨٢) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٨٢) المصدر السابق ، (ص ٢

  ) .٨٢) المصدر السابق ، (ص ٣

  ) .٣٢، ص ٦)  ، مخرج في كنز العمال (ج٢٢٢، الحدیث رقم ١٩٧در السابق ، (ص المص )٤

  ) .١٩٧) المصدر السابق ، (ص ٥

  )  .١٩٧) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (٦
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یوثق حیث أسند یطلق ویوثق إلى ضمیر العمل والذي یطلق و  : المجاز العقلي

 هو اهللا تعالى أما العمل فهو السبب.

یقول  )١(.: "اللهم إنَّي أحمدك على العرق الساكن واللیل النائم"قال  .١٥

الشریف: "ووصف اللیل بالنوم مجاز ألنَّ النوم إنَّما یكون فیه ال منه ولكن لما 

ولكي یؤكد  )٢(.كان مطیة للنوم وظرف له حسن أْن یوصف له ویضاف إلیه"

  )٣(:حة قوله استشهد بقول جریرالشریف ص

  لقد لمتنا یا أم غیالن في السرى      ونمت وما لیل المطي بنائم           

حیث أسند اسم الفاعل الذي هو نائم إلى اللیل ألنَّ في النائم  : المجاز العقلي

ضمیر یعود على اللیل واللیل لیس بنائم وٕانَّما هو ظرف لنوم اإلنسان فهو من 

 ا في معنى الفعل إلى ظرفه وزمانه.إسناد م

قال علیه الصالة والسالم في كالم تكلم به عند منصرفه من تبوك: "فلم   .١٦

 )٤(.یبق من تحت أدیم السماء إالَّ رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب اهللا"

یتحدث الشریف عن المجاز في هذا الحدیث قائًال: "فمنعه الحرم من عذاب 

یقة غیر مانع من العذاب الذي یرید اهللا سبحانه أْن ینزله اهللا والحرم على الحق

لعباده تعظیمًا لقدره  أنَّ اهللا تعالى جعل الحرم معاذة بالمستخفین وٕانَّما المراد

ٕانَّما نسب و  .والمراد أنَّ المانع من العذاب هو اهللا تعالى )٥(وتفخیمًا ألمره".

 المنع إلى الحرم على سبیل المجاز. 

حیث أسند منع العذاب إلى الحرم وٕانَّما الذي یمنع العذاب هو  لي:المجاز العق

  اهللا تعالى بسبب الحرم ففیه إسناد الفعل إلى سببه.

                                         

  .لم أقف على تخریجه) ٤٢، الحدیث رقم ٦٦) المصدر السابق (ص ١

  ) . ٦٦) المصدر السابق (ص ٢

بن كلیب بن یربوع التمیمي. أنظر دیوان جریر، شرح وتحقیق  بالمحذیفة الملقب ) أبو حرزة جریر بن عطیة بن ٣

  ، بحر الطویل). ٦٩٦یوسف عید (الطبعة األولى ، دار الجیل بیروت ، ص 

). أخرجه ابن حبان في الصحیح         (ج ٩٨، الحدیث رقم ١٠٠المجازات النبویة ، مصدر سابق ، ( ص  )٤

  )٧٧، ،ص٤

  ) .١٠٠ق،  (ص ) المصدر الساب٥
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في الحدیث أیضًا استعارة مكنیة في قوله: "أدیم السماء" حیث شبه  ملحوظة:

السماء بالحیوان الذي له جلد وحذف المشبه به "الحیوان" ورمز له بشيء من 

 .وهو "األدیم" على سبیل االستعارة المكنیة والقرینة إثبات األدیم للسماءلوازمه 

: "إنَّ من أشراط الساعة سوء الجوار وقطیعة األرحام وٕاْن یعطل قال  .١٧

یقول الشریف: "والكلمة األخیرة  )١(.السیف من الجهاد وأْن تختل الدنیا بالدین"

نافع الدنیا وحطامها داخلة في باب المجاز والمراد بها النهي عن طلب م

والمعنى النهي عن  )٢(.واستدرار أحالبها وموادها بإظهار الورع وٕابطان الطمع"

یظهر اإلنسان الدین أن استخدام الدین مطیة للمكاسب الدنیویة الفانیة ، أي 

 لینال به الدنیا. 

نیا حیث ذكر الدنیا واألصل أهل الدنیا والعالقة الظرفیة ألنَّ الد المجاز العقلي:

 ظرف ألهلها.

قال علیه الصالة والسالم وقد سأله رجل عما شیبه فقال: "هود وأخواتها  .١٨

یقول الشریف: "وهذا القول مجاز ألنَّ أصل القصف  )٣(.قصفن على األمم"

ویقول الشریف أیضًا: "فنسب علیه الصالة والسالم  )٤(.كسر الشيء وحطمه"

عن ذكر هالكهم والهاتفة ثانیًا إهالكهم إلى هذه السورة لما كانت المترجمة 

فالمعنى أنَّ أخبار هالك األمم البائدة  )٥(.ببوارهم على طریق المجاز واالتساع"

التي وردت في سورة هود شیبته حیث نسب الشیب إلى السورة وٕانَّما سبب 

 الشیب اإلخبار بالهالك.

                                         

 ١٤) ، مخرج في كنز العمال             (ج١٥٠، الحدیث رقم ١٣٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٢٤٠، ص

  ) .١٣٦) المصدر السابق ، (ص ٢

لم أقف على من هذا البحث )  ١١(ص ) ، سبق تخریجه ١١٩ الحدیث رقم ، ١١٦ص( المصدر السابق ، ) ٣

  تخریجه .

  ) .١١٦السابق ، (ص  ) المصدر٤

  )  .١١٧) المصدر السابق ، (ص ٥
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مم هو حیث أسند الفعل إلى غیر ما هو ألنَّ الذي قصف األ : المجاز العقلي

اهللا تعالى وٕانَّما نسبت إلى السورة ألنَّها محل إخبارها وهالكها وتقصیفها فیكون 

 إسناد الفعل إلى محله وٕانَّما كان المحل هنا معنویًا. 

یقول الشریف: "وهذا القول  )١(.: "الیمین الفاجرة تدع الدیار بالقع"قال  .١٩

دیار وال تعفي اآلثار وٕانَّما مجاز ألنَّ الیمین الفاجرة على الحقیقة ال تخرب ال

المراد أنَّ اهللا سبحانه وتعالى إذا أقدم الحالف على الیمین استهانة بها واستقرارًا 

بالعقوبة المرصدة علیها قطع تعالى دابره وأخرب منازله ورداه رداء خزیه وقنَّعه 

 والمعنى أنَّ خراب الدیار وهالكها من اهللا عز وجل والیمین )٢(.قناع بغیه"

 الفاجرة سبب في ذلك. 

حیث أسند "تدع" إلى الیمین الفاجرة مع أنَّ الفعل هللا تعالى  : المجاز العقلي

 وٕانَّما هي سبب لخراب الدیار فأسند الفعل إلى سببه.

   

  الكنایةد/ 

یقول الشریف الرضي: "وهذا القول  )٣(.": "الخیل معقود بنواصیها الخیرقال  .١

ة ال یصح أْن تعقد به نواصي الخیل وٕانَّما المراد أْن مجاز ألنَّ الخیر في الحقیق

والمعنى أْن الخیر یوصل إلیه بالخیل وأنَّها  )٤(."یدرك بهاالخیر كثیرًا ما 

هو معقود بنواصیها والنواصي الوسیلة والطریق الذي یبلغ اإلنسان الخیر فكأنما 

 منبتها. یقول ابن فارس: "ومنه الناصیة سمیت بذلك الرتفاع .جمع ناصیة

یقول اإلمام  .وهو الشعر المسترسل على الجبهة) ٥(والناصیة: قصاص الشعر".

                                         

،  ١) . أخرجه القضاعي في مسنده (ج٤٨، الحدیث رقم ٦٧) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) . ١٧٦ص

  ) .٦٧المصدر السابق (ص ) ٢

  ) . ١٠٤٧، ص  ٣) أخرجه البخاري في صحیحه (ج٢٩، الحدیث رقم  ٤٩(ص  المصدر السابق ، ) ٣

  ) .١٤٤، ص  ١٤انظر عمدة القارئ شرح صحیح البخاري (ج - ) ٥٠-٤٩(ص  المصدر السابق ، ) ٤

) معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق وضبط عبد السالم محمد هارون ، دار ١

  ) .٤٣٣م  ، ( ص ١٩٩١-هـ١٤١١الجیل ، بیروت ، الطبعة األولى 
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ألنَّ العرب تقول غالبًا فالن مبارك  بدر الدین العیني: "وخص النواصي

  )١(."الناصیة فیكنى بها عن اإلنسان

حیث نسب الخیر إلى جزء له صلة  في لفظ "معقود بنواصیها الخیر" : الكنایة

ولكنَّه لم یرد أْن الخیر في النواصي فقط وٕانَّما أراد أْن  ،هو النواصيبالخیل و 

قول أبي  نسبةالومثل الكنایة عن  .الخیر في الخیل فهذه كنایة عن نسبة

   )٢(نواس:

   ولكن یسیر الجود حیث یسیر   فما جازه جود وال حل دونه 

د للممدوح الممدوح والمعنى المقصود هو نسبة الجو  سیرفقد نسب الجود إلى 

فهذا أیضًا كنایة عن نسبة. وفي روایة أخرى "یصیر الجود حیث یصیر" نسبها 

. فیقول ابن الزملكاني شارحًا لهذه الكنایة: "توصل إلى مكانه الذي یصیر فیه

إلى إثبات الصفة للممدوح بإثباتها في مكانه وٕالى لزومها له بلزومها الموضع 

  )٣(.الذي یحله"

یقول الشریف الرضي: "وهذا مجاز  )٤(.اك عن أهلك": "ال ترفع عصقال  .٢

على أكثر األقوال وذلك أنَّ علیه الصالة والسالم لم یرد الضرب بالعصا على 

أراد ال ترفع عنهم  نَّه المعنى أ )٥(.الحقیقة ألنَّ ذلك مكروه عنده مذموم فاعله"

العصا فهو فكنى عن ذلك ب ،التوجیه والتأدیب وأمرهم بالخیر ونهیهم عن الشر

  لم یقصد ولم یرد الضرب بالعصا أو السوط. إذاً 

أطلق لفظ ال ترفع عصاك عن أهلك، وأراد الزم معناه وهو التوجیه  : الكنایة

 والتأدیب واإلرشاد فهذه كنایة عن صفة.

                                         

  ).١٤٣، ص  ١٤بق ، (ج) عمدة القارئ ، مصدر سا٢

الحسن بن هاني بن عبد األول بن صباح الحكمي بالوالء شاعر العراق في عصره ، انظر األعالم للزركلي (ج  )٣

  ) .٤٨١). والبیت من دیوانه بتحقیق أحمد عبد المجید الغزالي دار الكتاب العربي بیروت لبنان (ص٢٢٥، ص ٢

  ) .٣٩) التبیان ، مصدر سابق ، (ص ٤

  من البحث) . ١٢تم تخریجه (ص )  ٢٢٩، حدیث رقم  ٢٠٢مجازات النبویة، مصدر سابق (ص ) ال٥

  ) . ٢٠٣ -٢٠٢(ص  المصدر السابق ، ) ٦
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أْن العاهر ال  أكد النبي  )١(.: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"ومثله قوله  .٣

الحجر ال یستفاد منه. یقول الشریف:  ال نفع مثلما أنْ یجد فائدة وال حظ له و 

"وهو أْن یكون المراد أنَّ العاهر ال شيء له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر: 

أي له من ذلك ما ال حظ فیه وال انتفاع به كما ال ینتفع بالحجر في أكثر 

  )٢(.األحوال كأنَّه یرید أنَّ له من دعواه الخیبة والحرمان"

الفائدة واالنتفاع أطلق اللفظ وأراد  محیث أطلق لفظ الحجر وأراد به عد ة:الكنای

الكنایة عن صفة قول أبي الطیب الزم معناه فهي أیضًا كنایة عن صفة. ومثال 

   )٣(:في إیقاع سیف الدولة ببني كالب

  وصبحهم وبسطهم تراب     فمساهم وبسطهم وحریر      

سادة أعزاء وبقوله "بسطهم تراب" أي  بقوله "بسطهم حریر" أنَّهم كانواقصد 

 )٤(فقراء وهذه كنایة عن صفة. أذالءصاروا 

یقول الشریف: "وهذا القول مجاز  )٥(.: "الید العلیا خیر من الید السفلى"قال  .٤

ألنَّه علیه الصالة والسالم أراد بالید العلیا ید المعطي وبالید السافلة ید 

هناك عالیًا وسافًال وصاعدًا ونازًال وٕانَّما المستعطي ولم یرد على الحقیقة أنَّ 

فضل المعطي والمنفق  النبي  أي أنْ  )٦(."أراد المعطي في الرتبة فوق اآلخذ

على الذي یطلب من الناس أْن یعطوه ویمنحوه شیئًا. ویقول و على السائلین 

 مراد من الید العلیا على قول هي المتعففة وٕاْن كان المشهورالبدر العیني: "ال

                                         

،  ٢) أخرجه البخاري في صحیحه        (ج ١٠٦، حدیث رقم  ١٠٤) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٧٢٤ص 

  ).١٠٥ -١٠٤المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص  )٢

) دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الدیوان . طبعه وصححه ووضع ٣

، ص  ١فهارسه مصطفى السقا و إبراهیم االبباري و عبد الحفیظ شلبي ، دار المعرفة ، بیروت/لبنان ،      (ج

٨٥. (  

م ، (ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ر النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ) علم البیان للدكتور عبد العزیز عتیق ، دا٤

٢١٣. (  

 ٥)، أخرجه البخاري في صحیحه           (ج ١٧، الحدیث رقم ٣٨) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٥

  ) .٥١٨، ص 

  ) .٣٨(ص  المصدر السابق ، ) ٦
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أراد بالید العلیا تلك التي تنفق على الناس والسفلى  فالنبي  )١(."هي المنفقة

التي تطلب العطاء من الناس فاألولى خیر من الثانیة. ویرى الشریف الرضي 

أْن هذه األفضلیة لیست في الدین وٕانَّما في المصلحة والمنفعة التي تعود على 

 .لدین بل المراد خیر في النفع للسائلینیقول: "ولیس المراد أنَّه خیر في ا الناس

 )٢(.وٕانَّما كنى علیه الصالة والسالم عن هاتین الحالتین بالیدین"

وأراد  في لفظ "الید العلیا" ولفظ "الید السفلى" حیث أطلق اللفظ األول : الكنایة

الزم معناه وهو الرجل المعطي المنفق وأطلق اللفظ الثاني وأراد أیضًا الزم 

معناه وهو الرجل الذي ُیعطى وینفق علیه وهاتان الكنایتان عن موصوف 

  )٣(ومثلهما قول أبي الطیب:

   كمن في كفه منهم خضاب     ومن في كفه منهم قناة          

و الرجل وفي الشطر الثاني عن حیث كنى في الشطر األول عن موصوف وه

  موصوف هو المرأة.

قال علیه الصالة والسالم في صفة الخوارج: "یقرءون القرآن یحسبون أنَّه لهم  .٥

یقول الشریف: "وهذا القول مجاز والمراد  )٤(.وهو علیهم ال یجاوز حناجرهم"

بزواجره  أنَّهم ال یعملون بأحكام القرآن وفرائضه وال یأتمرون ألوامره ال ینزجرون

هذا وقد ذكر المحقق  )٥(.وكأنهم لیس لهم منه إالَّ الصوت الخارج من حناجرهم"

قال: "یخرج فیكم  الحدیث كامًال بالروایة اآلتیة: "عن أبي سعید عن النبي 

قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم وصیامكم مع صیامهم وعملكم مع عملهم 

الدین كما یمرق السهم من  ویقرءون القرآن ال یجاوز حناجرهم یمرقون من

الرمیة ینظر في النصل فال یرى شیئًا وینظر في القدح فال یرى شیئًا وینظر في 

الریش فال یرى شیئًا ویتمارى في الفوق". ومعنى الحدیث أنهم بعدم تدبرهم 

                                         

  ) .٥٢، ص  ٩) عمدة القارئ ، مصدر سابق (ج١

  ) .٣٩ویة ، مصدر سابق ، (ص ) المجازات النب٢

  ) .٨٥، ص ١) دیوان أبي الطیب المتبني للعكبري ، مصدر سابق ، (ج٣

) من هذا ٥١سبق تخریجه انظر (ص) ، ٢٧٣، حدیث رقم  ٢٣٥) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٤

   البحث

  ) .٢٧٣(ص  المصدر السابق ، ) ٥
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للقرآن وعدم عملهم بأحكامه ال ینالون من الخیر شیئًا فهم بعیدون عن الدین 

 والقدح والریش فال یرى فیها أثرًا لإلصابة.  مثل السهم في النصل

حیث كنى عن تدبرهم للقرآن وعملهم بما فیه بعدم مجاوزة القرآن  الكنایة:

  لحناجرهم فیه كنایة عن صفة.

هذا الجزء من  )١(.قال علیه الصالة والسالم: "اإلیمان یمان والحكمة یمانیة" .٦

كر زیادة للحدیث من الحدیث هو الذي رواه الشریف عن أبي عبیدة وقد ذ

: "رحا اإلسالم دائرة في قحطان وحمیر رءوس مصادر أخرى وهي قوله 

العرب وبهاؤها واألسد كاهلها وجمجمتها ومذحج هامتها وغلصمتها". ویذكر 

الشریف عدة مجازات في هذا الحدیث ونذكر هنا حدیثه عن هذا الجزء الذي 

قول الشریف: "والمراد أهل اإلیمان ی .ذكره وهو: "اإلیمان یمان والحكمة یمانیة"

ویفهم من شرح الشریف أنَّ اإلیمان والحكمة من  )٢(.وأهل الحكمة یمانیون"

 صفات أهل الیمن. 

بقوله الشریف عن أنَّ أهل الیمن متصفون بحسن اإلسالم  كنى  الكنایة:

  ومتصفون أیضًا بالحكمة.

عصاكم وُیَفِرق  ُیرید أن َیُشق من أتاكم وأمُركم ُجْمعٌ " قال علیه الصالة والسالم: .٧

ُیرید أن َیُشق "فقوله علیه الصالة والسالم " یقول الشریف: )٣(."جماعتكم فاقتلوه

استعارة والمراد به تفریق أمرهم وتشتیت جمعهم فشبه ذلك بشق العصا  "عصاكم

شبه  والمعنى أن النبي  )٤(."ألنَّ عن شقَّها یكون تشظیها وتطایر الصدوع

معهم وتناحرهم بعد تألفهم وبعدهم بعد قربهم وعدم جقوم وتفرقهم بعد تصدع ال

وجود القوة والمنعة التي یحمون بها أنفسهم شبه هذا بالعصا التي حینما تكون 

غیر مشقوقة ومتصدعة یستطیع صاحبها أن یدفع بها ویحمي نفسه ولكن إذا 

                                         

) ٧٣، ص ١) . أخرجه مسلم في صحیحه (ج٢٦٣لحدیث رقم ، ا٢٢٥) المجازات النبویة، مصدر سابق ، (ص ١

.  

  ).٢٢٥) المصدر السابق ، (ص ٢

  ) .٦٣، ص٤أخرجه مسلم بلفظ (وأمركم جمیع) المفهم (ج )١٢٢رقم حدیث،  ١١٨) المصدر السابق ، (ص٣

  ) .١١٨) المصدر السابق ، (ص٤
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أن َیُشق "أراد بقوله  . فالنبي  تصدعت وتشققت تصبح ال فائدة منها

  أمرهم بعد تلك القوة. وانِ أراد تفرق جمعهم وضعف كلمتهم وهَ  "عصاكم

عن تفرق الجمع وتشتتهم بشق العصا، أي أطلق اللفظ  حیث كنى  : الكنایة

  . وأراد به الزم معناه

ورجل تصدق بصدقة أخفاها ال تعلم شماله ما تنفق " في حدیث طویل: قال  .٨

ذا مجاز والمراد المبالغة في صفته بكتمان نفقته وه" یقول الشریف: )١(."یمینه

وٕاخفاء صدقته فإذا كانت شماله ال تعلم ما تنفقه یمینه وهي سریحتها وقسیمتها 

في هذا  )٢(."ولصیقتها فأجدر أن ال یعلم بذلك غیرها ممن شط دارًا وبعد جواراً 

إخفاء  الحدیث أراد أن یصف النبي صلى اهللا علیه وسلم الرجل الذي یبالغ في

صدقته ویعمل جاهدًا بأقصى ما یستطیع كتمانها حتى ال یراه أحد أو یعلم به 

  شخص.

 وأراد الزم معناه وهو "ال تعلم شماله ما تنفق یمینه"لفظ  حیث أطلق  الكنایة:

  شدة كتمان الصدقة وقوة إخفائها.

عه ما من بایع إمامًا فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه ونخیلة صدره فلیط" : قال  .٩

أي عاهده وبایعه  "صفقة یده"معنى قوله صلى اهللا علیه وسلم  )٣(."استطاع

 : . جاء في لسان العرب وصفقة الید في اللغة: ضرب الید على الید

: ضرب بیده على  وتصافقوا: تبایعوا وصفق یده بالبیعة والبیع وعلى یده صفقاً "

یقصدون  أخیهده على ید والعربي حینما یضع ی )٤(."یده وذلك عند وجوب البیع

بذلك التعاهد والتعاقد والمعافاة لذا أراد النبي صلى اهللا علیه وسلم بذلك إعطاء 

  العهد.

وأراد الزم معناه وهو العهد.فالحدیث كنایة  "صفقة یده"حیث أطلق لفظ  الكنایة:

 "ثمرة قلبه" هذا وفي الحدیث الشریف أیضًا استعارة مكنیة في قوله: عن صفة.

                                         

  ) .٨٨، ص ٣خاري في صحیحه (ج) ، أخرجه الب٣٣١، رقم ٢٧٠) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص١

  ) .٢٧٠المصدر السابق ، (ص )٢

  ) .٦٤، ص ٦) ، مخرج في كنز العمال (ج١١٨، رقم ١١٥) المصدر السابق ، ( ص٣

  ) . ٢٥٣، ص  ٨) لسان العرب ، (ج٤
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مرة تكون في األشجار ال في القلوب حیث شبه صلى اهللا علیه وسلم القلب والث

ورمز له بشيء من لوازمه على سبیل  "الشجرة" بالشجرة وحذف المشبه به

  االستعارة المكنیة والقرینة إثبات الثمرة للقلب.

لیدخلن هذا الدین على ما دخل علیه " قال علیه الصالة والسالم: .١٠

وهذا القول مجاز والمراد انتشار اإلسالم في الشرق " یف:یقول الشر  )١(."اللیل

والغرب واشتماله على البر والبحر فجعله علیه الصالة والسالم من هذا الوجه 

في  )٢(."بمنزلة الداخل دخول اللیل في األطالل واألطباق وتجلیل البالد واآلفاق

خوله في كل هذا الحدیث وصف النبي صلى اهللا علیه وسلم انتشار اإلسالم ود

 بقعة من بقاع األرض بانتشار اللیل ووجوده في كل مكان في الجبل والسهل.

وأراد الزم معناه وهو دخول  "ما دخل علیه اللیل"لفظ  حیث أطلق  : الكنایة

  اإلسالم على كل شيء في الدنیا. 

یقول  )٣(.قال علیه الصالة والسالم: "ال تسُبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر" .١١

ف: "وهذا مجاز وذلك ألن العرب إذا قرعتها القوارع ونزلت بها النوازل الشری

وحطمتها السنون الحواطم وسلبت كرائم أعالقها من ولد مؤمَّل أو حمیم ُمرجَّب 

وأشعارها استقاد  األقت المالوم على الدهر فقالت في كالمها وأسجاعها وأرجازه

لنبي صلى اهللا علیه وسلم أراد أن والمعنى أن ا) ٤(.منا الدهر وجار علینا الدهر"

یصحح عقیدة الذین ینسبون األفعال للدهر ویعتقدون أن الدهر هو الذي ینفعهم 

ویضرهم بأن یتركوا هذه المعتقدات ألن النفع والضر واإلعطاء والنزع كله بأمر 

هو وحده المتصرف في األمور ملیك كل شيء وهو على كل شيء  ،اهللا تعالى

َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّْنَیا  "   یف مستدًال باآلیة الكریمة: قدیر. یقول الشر 

) ٥(."ٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّونَ َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعلْ 

                                         

) ١٨١،ص ٩) أخرجه البیهقي في السنن الكبرى (ج٣٣٧، رقم ٢٧٤) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص١

  یبلغن هذا األمر ما بلغ اللیل  " بلفظ " ل

  ) .٢٧٤)المصدر السابق ،  (ص٢

  ) .٦٠٧، ص ٣) ، مخرج في كنز العمال (ج ١٩٠، حدیث رقم  ١٦١( ص   ) المصدر السابق ،٣

  ) .١٦١) المصدر السابق ، (ص٤

  ).٢٤) سورة الجاثیة اآلیة (١
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هلكهم ویعطیهم یقول: "فصرح تعالى بذمهم على اعتقادهم أنَّ الدهر یملكهم وی

ویسلبهم ودلَّ بمفهوم الكالم على أنه سبحانه وتعالى هو المالك لألمور 

والمعنى أّن النبي صلى اهللا علیه وسلم ذكر الدهر وأراد  )١(.والمصَّرف للدهور"

به أشیاء أخرى من اعتقادات العرب مثل المنع واإلعطاء والغنى والفقر والحیاة 

 والموت وغیرها.

ــة : ث أطلــق صــلى اهللا علیــه وســلم كلمــة الــدهر وأراد بهــا الزم معنــاه حیــ الكنای

 .ذكرناه سالفًا من اعتقادات العربوهي ما 

 

یمین اهللا مألي سَحًا ال یقبضها اللیل "قال علیه الصالة والسالم: .١٢

وهذه استعارة ألن المراد بالیمین هاهنا نعمة اهللا "یقول الشریف :)٢(".والنهار

 )٣(."ة منافعها وعموم مرافدها فجعلها كالعین الثَّرةووصفها باالمتالء لكثر 

 كثیرة ال حصر لها وال عد وفضائله واسعة وصفها بأنها والمعنى أّن نعم اهللا

وسح :"جاء في لسان العرب .ممتلئة كثیرة المنافع والفوائد فهي مثل المطر

به. د انصباتالدمع والمطر والماء یُسُح سحًا وُسُحوحًا أي سال من فوق وأش

وساح یسیح سیحًا إذا جرى على وجه األرض. وعین سحساحة: كثیرة الصب 

  )٤( ."للدموع. ومطر َسْحَسح وَسْحساح: شدید یسح جدًا َیْقَشُر وجه األرض

للیمین ألنها في الغالب أكثر عطاًء  ویوضح الشریف سب تخصیص النبي 

حباء على طریق وخص الیمین ألنها في األكثر مظنة العطاء وموصلة ال":یقول

  )٥(."المجاز واإلتساع

وأراد به غنى اهللا  "یمین اهللا مألى سّحاً "لفظ  حیث أطلق النبي  الكنایة:

 وكرمه.

                                         

  ) .١٦٢(ص  مصدر سابق ، ) المجازات النبویة، ٢

  .لم أقف على تخریجه )٦٥، رقم ٧٨(ص ق سابالمصدر ال) ٢

  .)٧٨) المصدر السابق (ص ٣

  . )١٣٤ص ، ٢ (ج) لسان للعرب٤

 

 

  ).٧٨) المجازات النبویة ، مصدر سابق ( ص  ٥
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قال علیه الصالة والسالم لرجل قیل له: أنه نام عن الصالة حتى  .١٣

وهذا مجاز ألنه "یقول الشریف:  )١(".ذاك رجل بال في أذنه الشیطان"أصبح:

الم أراد أن الشیطان تهكم به وسخر منه ألنهم یقولون ذلك علیه الصالة والس

فیمن ظهر اختالله وبان انحالله وأصله مأخوذ من اإلفساد فكأنه علیه الصالة 

والمعنى أن من ینام عن  )٢(".والسالم أراد أن الشیطان قد أفسده وفسخ عقده

البول وذكر البول ألن  .الصالة حتى الصباح فذاك رجل خدعه الشیطان وغشه

  یفسد الماء العذب فیصیر نجسًا والشیطان یفسد اإلنسان فیحجبه عن الطاعات.

  وأراد إفساده وغوایته. "بال في أذنه الشیطان"حیث أطلق لفظ  الكنایة:

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  .لم أقف على تخریجه )٦٩، رقم ٨١) المصدر السابق (ص  ١

  ).٨١) المصدر السابق (ص  ٢
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ث اثا  

و درا  

  أوًال: اجتهادات الشریف:

از في الحدیث النبوي وتحدیده یبدو اجتهاد الشریف ظاهرًا للعیان في كشفه للمج

موضع المجاز في الحدیث وكذلك كشفه للمجاز في القرآن الكریم وتحدیده مواضع 

أول من طرق هذا الباب من العلماء وأول من غاص في  دفلذا یع .أیضاً  هالمجاز فی

تني هبحر اآلثار النبویة واستخرج هذه الدرر الثمینة للناس یقول: "فإني عرفت ما شاف

ن استحساناتك الخبیئة التي اطلعتها والدفینة التي آثرتها من كتابي الموسوم به م

ب"تلخیص البیان عن مجاز القرآن" وأني سلكت من ذلك محجة لم تسلك وطرقت بابًا 

لم یطرق وما رغبت إلى فیه من سلوك مثل تلك الطریقة في عمل كتاب یشتمل على 

فالشریف ال یحدد فحسب وٕانَّما  )١(.ه"وآل مجازات اآلثار الواردة عن رسول اهللا 

یشرحه ویوضح جماله وحسن بیانه فحینما تقرأ وتتمعن توضیحه لنوع من أنواع 

المجازات النبویة یتضح لك غزارة علمه وسعة أفقه ومعرفته الواسعة بأسرار اللغة فكأنَّما 

ة: "إذ هو غواص یستخرج الدر من أصدافها یقول متحدثًا عن مجازات اآلثار النبوی

كان فیها كثیر من االستعارات البدیعة ولمع البیان الغریبة وأسرار اللغة اللطیفة یعظم 

وقد یوجد من العلماء السابقین للشریف  )٢(.معادنها واستخراج كوامنها" طالنفع باستنبا

من ذكر حدیثًا أو بضعة أحادیث یستشهد بها في المجاز ولكن لم یوجد من وضع 

: مؤیدًا هذا القول  . یقول الشریف كامًال في اآلثار النبویة قبل الشریف كتابًا أو مصنفاً 

بقوله:"فیكون هذان الكتابان بإذن اهللا لمعتین یستضاء بهما وعریننتین لم أسبق إلى قرع 

من أهم الكتب التي اعتنت بالبحث البالغي وساعدت  دانالشریف یع اوكتاب )٣(.بابهما"

لقرن الرابع الهجري. یقول دكتور شوقي ضیف: "رأینا تطور ونهضة البالغة في ا في

وهو نمو  ،موهي القرن الرابع الهجري مما هیأ لنبیئات كثیرة تعنى بالبحث البالغي ف

تطبیقیة لعل أهمها ما نهض به الشریف الرضي المتوفى الدراسات الصاحبته بعض 

                                         

  ) .٢١) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١

  ) .٢١المصدر السابق ، (ص  )٢

  ) .٢٢) المصدر السابق ،  (ص ٣
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المجازات للهجرة في كتابیه تلخیص البیان في مجازات القرآن" و " ٤٠٦سنة 

وهذه بعض األمثلة على اجتهاداته یقول في شرحه لكلمة "ید" التي وردت  )١(.النبویة"

: "المسلمون تتكافأ في حدیثین مختلفین من األحادیث النبویة ، الحدیث األول قوله 

یشرح كلمة "ید" هنا بعد أن یوضح أنَّها مجاز  )٢(.دماؤهم وهم ید على من سواهم"

أن یكون شبه المسلمون في التضافر والتوازر واالجتماع  :حدهماأان یقول: "ولذلك وجه

والترافد بالید الواحدة التي ال یخالف بعضها بعضًا في البسط والقبض والرفع 

أراد الشریف بشرحه هذا أنَّ المسلمین في تعاونهم واتحادهم مثل الید  )٣(.والخفض"

لكلمة الید بمعنى القوة والقدرة  :نيالواحدة في قوتها وتماسكها. ثم شرح المعنى الثا

یقول: "والوجه اآلخر أْن الید هنا بمعنى القوة فكأنَّه علیه الصالة والسالم قال هم قوة 

وهذا صحیح أیضًا ألنَّ العرب تعبر أیضًا عن القوة بالید مثال  )٤(.على من سواهم"

  للعطاء. ذلك قول القائل "اتسعت الید في البلد" فاستخدمها هنا للقدرة ال

وهو قوله: "علیكم بالجماعة فإنَّ ید  ثم یأتي في الحدیث الثاني المروي عنه 

یرى الشریف أنَّ المراد بالید هنا حفظ اهللا ورعایته ویشرح  )٥(.اهللا على الفسطاط"

أمرهم بلزوم الجماعة وعدم التفرق وأنَّ الذي  الفسطاط هنا بمعنى البلد ویرى أنَّ 

ج عن حفظ اهللا ورعایته بقوله: "والفسطاط هاهنا البلد ومنه سمي یخرج من البلد خار 

فسطاط مصر فكأنَّه علیه الصالة والسالم أمرهم بلزوم الجماعة في األمصار ونهاهم 

عن االنشعاب واالفتراق ولم یرد أنَّ الخارج من المصر خارج عن قبضة اهللا ومملكته 

بلزوم األمصار ألنَّها األكثر مواضع  وٕانَّما أمرهم .لكنَّه خارج حفظ اهللا ورعایته

الفسطاط ضرب من األبنیة في السفر دون الُسرادق " ورد في لسان العرب )٦(.الجماعة"

: فإنَّ ید اهللا  وبه سمیت المدینة. ویقال لمصر والبصرة: الُفسطاط. ومعنى قوله 

                                         

  ) .١٣٩) البالغة وتطور وتاریخ ، مصدر سابق ، (ص ١

،  ٣مسلم بلفظ (المؤمنون) المفهم     (ج أخرجه). ٣، الحدیث رقم ٢٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٢

  ) .٥١٥ص

  ) .٢٧) المصدر السابق ، (ص ٣

  ) .٢٧(ص  ، المصدر السابق ) ٤

  ) .٢٧المصدر السابق ، (ص  )٥

  ) .٢٧(ص المصدر السابق ، ) ٦
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ته یهللا ووقاجماعة اإلسالم في كنف ا والُفسطاط، أنَّ  ."على الفسطاط، موضع الجماعة

  )١(."فأقیموا بینهم وال تفارقوهم ،

فكلمة ید تبدو بمعنى واحد ولكنَّ الشریف بأدلته الواضحة وبیانه الناصع یوضح 

والقارئ لكتب الشریف یجد األمثلة على ذلك  .مدى اختالف معانیها وتباین مقاصدها

  ي السدید.كثیرة یدلي برأیه ویأتي له بالحجة الدامغة والبینة الواضحة والرأ

ض الناس أنها آیة العلم الواسع عومع ذلك نجده ال یعنى بالكثرة التي قد یبدوا لب

ا المنهج بالتنقیب والفحص ویهیم بالعمق أكثر مما یعنى بالطول وهو بهذ كنه یعنىول

سورة على حسب ترتیب السور  إذ یتتبع القرآن الكریم سورة .یسایر أحدث مناهج البحث

آیات السورة حتى یستوقفه المجاز فیعالجه بمعرفته وذوقه وحذقه  في المصحف ویسایر

   )٢(.لفنون التعبیر العربي

  ثانیًا: اعتداله وتمیزه:

على الرغم من الشریف من ساللة األمام الحسین بن علي رضي اهللا عنهما 

ین واعتناقه للمذهب الشیعي بالمولد وتتملذ وهو صغیر على یوآلت إلیه نقابة الطالب

خ المفید أمام الشیعة إالَّ أننا نجده أكثر اعتداًال وال یتحیز للشیعة  إّال نادرًا أو في الشی

اآلراء التي یرى أن�ها صائبة وصحیحة ولعل السبب الذي جعل الشریف یمیل إلى 

االعتدال وعدم التحیز لمذهب بعینه هو تتلمذه على مشایخ وعلماء مشاربهم مختلفة 

ضافة إلى دراسته على الشیخ المفید درس على القاضي أبو ومذاهبهم متباینة فهو إ

الحسین عبد الجبار المعتزلي وعلى الشیخ أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي شیخ 

الحنفیة وغیرهم من العلماء الذین تحدثنا عنهم من قبل وقد ذكرهم في عدة مواضع في 

ید بعضها ویعارض اآلخر كتاب المجازات النبویة حیث نجده یذكر آراءهم وأقوالهم یؤ 

فمذهبه في الغالب الرأي الصحیح الصواب الذي یراه مناسبًا فهو غیر متعصب وال 

متحیز لفئة دون أخرى فحینما ذكر قوله علیه الصالة والسالم: "حسان حجاز بین 

قال في الشرح إنَّ أهل اإلیمان  )٣(المؤمنین والمنافقین ال یحبه منافق وال یبغضه مؤمن"

                                         

  .)٨١، ص ١١) لسان العرب (ج ١

  ) .٣١) البیان العربي ، بدوي طبانة ، مصدر سابق ، (ص٢

  ) .٩٩) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١
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حسانًا وأهل النفاق یبغضونه یقول: "فمن كان في حیز النفاق أبغضه وذلك لما یحبون 

كان یظهر عنه المنافحة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله واإلسالم بسیف لسانه 

 ثم یأتي بعد ذلك لیقول إنَّ هذا الكالم ینطبق على سیدنا حسان  )١(.ونوافذ أقواله"

ام علي كرم اهللا وجهه فإن حسانًا لم یكن حجازًا . أما في زمن اإلمفي زمن النبي 

بین اإلیمان والضالل بل ناصرًا للضالل یقول الشریف: "وهذا الكالم عندنا متعلق 

بوقت مخصوص وهو زمن النبي صلى اهللا علیه وآله فإما حین ظاهر أمیر المؤمنین 

یكون حجازًا  علیه السالم بعداوته ورماه بمقاریض القول في أشعاره فقد خرج من أنْ 

فهنا نجد الشریف یؤید رأي  )٢(.بین اإلیمان والنفاق وتحیز إلى جانب النقمة والضالل"

الشیعة الذین یتهمون كل من خالف اإلمام بعدم إتباع الحق أما الرأي الصحیح 

 فالصحابة رضوان اهللا علیهم كلهم عدول لیس فیهم مفضول وٕانَّما فیهم أفضل وفاضل

ومثل هذه اآلراء هي التي جعلت بعض المؤلفین یقول أنَّه  .معینأج رضي هللا عنھم

: "فإنَّ قوله  )٣(صاحب نسمة السحروقد نقل الدكتور إحسان عباس عن كان زیدیًا. 

جماعًة مما قصر فهمهم من المؤلفین بالیمن یتوهمون أنَّه على مذهب اإلمام أبي 

رأي شیخه القاضي  یري تارة ووهذا غیر صحیح فه )٤(.الحسین زید بن زین العابدین"

عبد الجبار المعتزلي قاضي القضاة ورأي شیخه إبراهیم بن أحمد الطبري الفقیه المالكي 

ورأي شیخه أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي الحنفي فهل إذا أخذ أحد اآلراء 

أْن السابقة یصنف بأنَّ هذا مذهبه؟ هذا مما ال یستقیم عقًال فالرأي الذي أراه صحیحًا 

هب وفهمه الثاقب ودرایته التامة جعله ال یمیل إلى ااضطالع الشریف على معظم المذ

مذهب بعینه بل ینقل اآلراء التي یراها صحیحة في كل مذهب ویتبعها. یقول األستاذ 

محمد عبد الغني حسن: "وتبدو شخصیة الشریف مستقلة متمیزة من خالل نقده فهو 

فلو أننا وجدنا له رأیًا موافقًا لمذهب من  )٥(استقامة".رأى فیه صحة و  ىیعتد بالرأي مت

  المذاهب لیس معنى هذا أنَّه یتبع لذلك المذهب وٕانَّما رأیه وافق ذلك الرأي المذهبي.

                                         

  ) .٩٩) المصدر السابق ، (ص ٢

  ) .١٠٠) المصدر السابق ، (ص ٣

  ) .٢٥٨، ص ٨الصنعاني ، انظر األعالم (جالیماني بن الحسین سف بن یحي ) هو یو ٣

  ) .٤٦(ص كتاب الشریف الرضي ، للدكتور إحسان عباس ، مصدر سابق ، ) ٥

  ) .٨٢) كتاب الشریف الرضي ، لمحمد عبد الغني حسن ، مصدر سابق ، (ص ١
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  دقته في النقل:

اعتمد الشریف الرضي في روایته للحدیث على كتب غریب الحدیث وأخبار 

على آراء مشایخه خاصة شیخه المغازي ومسانید المحدثین الصحیحة كما اعتمد 

عیسى بن علي بن عیسى الذي درس علیه الحدیث ورواه عنه واكتسب إلى جانب 

الروایة معرفة جیدة بالجریح و التعدیل األمر الذي جعله یتحرى الدقة في الروایة أنظر 

 إلى دقته في الروایة حینما ذكر قوله علیه الصالة والسالم: "ترون ربكم یوم القیامة كما

قال: "وهذا الخبر مطعون في  )١(.ترون القمر لیلة البدر ال تضامون في رؤیته"

ثم یأتي لیذكر سبب الطعن في هذا الحدیث یقول: "وهذا الخبر كما قلنا  )٢(.سنده"

مطعون في سنده ولو صح نقله وسلم أصله لكان مجازًا كغیره من المجازات التي 

د احار اآلوبعد فهذا الخبر من أخب .للعقلفقة تحمل على التأویالت المواأن تحتاج إلى 

فیما من شأنه أن یكون معلومًا فغیر جائز قبوله ألنَّ كل واحد من المخبرین یجوز 

لط فیما یخبر به ویصح كونه كاذبًا في نقله وال یجوز أن یقطع في دیننا على غعلیه ال

من أن یكون جهًال وال ال نأمن باإلقدام على اعتقاده و الشيء من وجه یجوز فیه الغلط 

فهو ) ٣(.نأمن من أن یكون أخبارنا عنه كذبًا وٕانما نعمل بأخبار اآلحاد في فروع الدین"

ال یطعن في كل أحادیث اآلحاد ولكنه یخشى أن یكون أحد الرواة مطعون فیه بكذب 

أو نسیان أو اختالل في عقله إلى غیرها من األسباب التي تجعل المحدثین یطعنون 

ي الحدیث ثم یأتي بعلة أخرى تجعله یطعن في أحادیث اآلحاد وهو أن یكون في راو 

راویه عدًال یقول: "ومما علقته عن قاضي القضاة أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد عن 

ن شرط قبول خبر اآلحاد أن یكون بلوغي القراءة علیه إلى الكالم في الرؤیة إلى مَ 

بي حازم عن جریر بن عبد اهللا البجلي وكان راویه عدًال وراوي هذا الخبر قیس بن أ

فوجود  )٤(.منحرفًا عن أمیر المؤمنین علي علیه السالم ویقال: أنه كان من الخوارج"

جعل الشریف یطعن في صحة جریر بن عبد اهللا البجلي من ضمن رواة الحدیث 

                                         

 ١رجه مسلم في صحیحه              (جأخ ) .٧٢، حدیث رقم  ٤٥) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ٢

  ) .٤٣٩، ص

  ) .٤٥(ص  المصدر السابق ، ) ٣

  ) .٤٦) المصدر السابق ، (ص ٤

  ) .٤٦) المجازات النبویة ، مصدر سابق ، (ص ١
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اهللا  الحدیث ولم یطعن الشریف في عدالة جریر بن عبد اهللا لمخالفته اإلمام علي كرم

وأیضًا فقد كان رمي في عقله وجهه فحسب وٕانما إلصابته في عقله قبل موته یقول: "

روي هذا الخبر في الحال التي كان علم هل قبل موته وكان مع ذلك یكثر الروایة فال یُ 

وكل ذلك یمنع من قبول  .الحال التي كان فیها فاسد المعقولفیها سالم التمییز أو في 

أن یكون صحیحًا إذا كان الرؤیة أخیرًا ویقول إن هذا الحدیث یمكن  ثم یعلق )١(."خبره

ألنَّ هذا مشهور في كالم العرب یقول: "ولو كان هذا الخبر صحیح  ،بها العلم اً مقصود

لفظ رؤیة بمعنى العلم  إطالقضح النقل لكان عندنا محموًال على العلم ألنَّ األصل وا

فتأویل الشریف صحیح ألنَّ التأویل  )٢(."كثیرفي الكالم مشهور واالستشهاد على ذلك 

  .شبهة فیهبمعنى العلم الذي ال 

راجعًا إلى القمر ال  ویرى الشریف أن� الضمیر في قوله: "ال تضامون في رؤیته"   

تعلمون ربكم كما ترون القمر ال تضامون في رؤیته "كأنه قال: إلى اهللا سبحانه وتعالى 

إلى اهللا فیكون التأویل في رأي  اً ذا كان الضمیر راجعأما إ )٣(."أي في رؤیة القمر

یقول الشریف: "ال تضامون في علمه أي في الشریف تعلمون ربكم كما ترون القمر 

هذا التحلیل یدلنا على دقة الشریف في النقل وتحریه في تناول األحادیث  )٤(.علم ربكم"

    .إضافة لذلك صدق الشریف الذي شهد به معاصروه

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  ) .٤٧) المصدر السابق ، (ص ٢

  ) .٤٨) المصدر السابق ، (ص ٣

  ) .٤٨) المصدر السابق ، (ص ٤

  ) .٤٩) المصدر السابق ، (ص ٥
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الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم 

صحبه وسلم. والحمد هللا الذي وفقني على إكمال و  آله علىو األنبیاء والمرسلین وٕامامهم 

  هذا البحث المتواضع.

  وبعد .

بدأت البحث بالمقدمة وفیها خطة البحث ثم تمهید تحدثت فیه عن حیاة 

ضي ، ومولده ، نشأته ، أسرته العریقة ، نقابة الطالبیین ، شیوخه ، الشریف الر 

  وتالمیذه.

وفیه مبحثان. المبحث األول  الفصل األول:ثم قسمت البحث إلى ثالثة فصول: 

كان عن دراسة وصفیة لكتاب المجازات النبویة. والمبحث الثاني تحدثت فیه عن مادة 

مته إلى أربعة مباحث ، المبحث األول كان هذا وقس الفصل الثاني: الكتاب وأسلوبه.

عن مفهوم المجاز لغة واصطالحًا. والمبحث الثاني عن أنواع المجاز والمبحث الثالث 

الفصل  عن آراء العلماء فیه والمبحث الرابع تحدثت فیه عن بالغة المجاز وأهمیته.

ث األول عن أما هذا الفصل فقد قسمته إلى ثالثة مباحث ، تحدثت في المبح الثالث:

منهجه العام. وفي المبحث الثاني تناولت أنواع المجاز الموجودة في كتاب الشریف 

الرضي والمجازات النبویة وذكرتها بالتفصیل. أما المبحث الثالث فكان عبارة عن دراسة 

  تقویمیة لكتاب المجازات النبویة.
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 ا  

  

  من خالل هذا البحث یتضح لنا اآلتي:

الحدیث النبوي بطریقة  المجاز في أول من تحدث عن دلشریف الرضي یعإنَّ ا .١

  موسعة تصل درجة أن یؤلف فیه كتابًا.

كتاب المجازات النبویة من أوائل الكتب التي ُألَّفت في المجاز النبوي  دیع .٢

 بصورة خاصة.

إنَّ كلمة المجاز في عصر الشریف ال تحمل نفس معنى المجاز المعروف  .٣

كانت كلمة شاملة تشمل كل ألوان البیان حتى التشبیه البلیغ الیوم وٕاّنما 

 والكنایة.

رغم میول الشریف للمذهب الشیعي وهو نقیب الطالبیین إالَّ أننا نجده أكثر  .٤

 اعتداًال وبعدَا عن العصبیة المذهبیة.

إنَّ الشریف درس العلم على شیوخ من مدارس مختلفة من سنة وشیعة ومعتزلة  .٥

 ملمًا بكل اآلراء المتباینة في عصره. األمر الذي جعله

في كثیر من األحیان نجده ال یذكر الحدیث كامًال وٕانَّما یقتصر على شاهده  .٦

 من المجاز فقط.

ال یذكر السند حینما یستشهد بالحدیث ربما ألنَّه یرى أنَّ المنهج الذي یتبعه في  .٧

 تألیفه یختلف عن منهج المحدثین.

ء شیوخه وربما یذكر أسماء بعضهم أمثال ابن جني نجده كثیرًا ما یستشهد بآرا .٨

 والقاضي عبد الجبار المعتزلي وعلي بن عیسى الربعي.

في كل األحادیث التي أوردها في كتابه لم یفصل أنواع المجاز وٕانَّما یقول: هذا  .٩

 مجاز أو یكتفي بقوله: وهذه استعارة.

 هم السامع.في عرضه لألحادیث یمیل إلى توضیح المعنى وتقریبه إلى ف .١٠
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لمعرفته الواسعة باألدب ودرایته الكاملة بفنونه وهو مع ذلك شاعر أدیب نجده  .١١

یستشهد بأشعار العرب خاصة العصر الجاهلي واألموي لكي یؤكد به المجاز 

 الذي یذكره في الحدیث تارة وتارة أخرى لكي یوضح به المعنى.

  اوت

  

النبوي وفي كتاب المجازات النبویة القیام بدراسة الصور البالغیة في الحدیث  .١

  خاصة.

المقارنة بین كتابي الشریف الرضي المجازات النبویة وكتابه اآلخر مجازات  .٢

 القرآن.

 تحقیق األحادیث النبویة في كتاب المجازات النبویة. .٣

 دراسة منهج الشریف الرضي من خالل الكتب العلمیة التي ألفها. .٤
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  اق

  

دد
لع
ا

  

  اللـون البیانـي  الصفحة  الرقم  الحــــــدیث

  استعارة تصریحیة  ٢٨  ٥  في الجنین غرة: عبد أو أمة  ١

  استعارة تصریحیة  ٢٩  ٦  عسلهإذا أراد اهللا بعبد خیر   ٢

  استعارة تصریحیة  ٣٠  ٧  ویل ألقماع القول ویل للمصرین  ٣

أخرجا ما تصران قاله علیه الصالة   ٤

وابن ربیعة  والسالم للفضل بن العباس

  بن الحارث

  استعارة تصریحیة  ٣١  ٨

فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق یقطعها   ٥

  اهللا في شأن قریش
  استعارة تصریحیة  ٣٢  ٩

هذا كتاب من محمد رسول اهللا لعمائر   ٦

كلب وأحالفها من ظأوه اإلسالم من 

  غیرها

  استعارة تصریحیة  ٣٤  ١٠

ي فإنَّي ألرجو أال یطلع علینا نقابها (ف  ٧

  شأن الطاعون)
  استعارة مكنیة  ٣٥  ١٢

  تشبیه بلیغ  ٣٧  ١٥  مضر صخرة اهللا التي ال تنكل  ٨

بعثت في نسم الساعة إن كادت   ٩

  لتسبقني
  استعارة مكنیة  ٣٨  ١٦

  استعارة تصریحیة  ٣٩  ١٩  إنَّ هذه األخالق بید اهللا   ١٠

أغبط الناس عندي مؤمن خفیف   ١١

  الحاذ ذو حظ من صالة
  تصریحیة استعارة  ٤٠  ٢٠
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ذاك رجل ال یتوسد القرآن (في شأن   ١٢

  شریح المقرئ)
٤١  ٢١  

 التوسد تبعیة(اشتق

  بمعنى المالزمة)

  استعارة تصریحیة  ٤٣  ٢٤  تحابوا بذكر اهللا وروحه  ١٣

قد أناخت بكم الشرف الجون (في   ١٤

  شأن الفتن المتوقعة)
  استعارة تصریحیة  ٤٤  ٢٥

  استعارة تبعیة  ٤٥  ٢٦  اآلن حمي الوطیس (في یوم حنین)  ١٥

ترون ربكم یوم القیامة كما ترون   ١٦

  القمر لیلة البدر
  استعارة تبعیة  ٤٥  ٢٧

  استعارة تصریحیة  ٥٠  ٣١  تنكح المرأة لمیسمها  ١٧

  استعارة مكنیة  ٥١  ٣٢  اإلسالم یجب ما قبله  ١٨

وستجدون آخرین للشیطان في   ١٩

احص فاقطعوها بالسیوف فم مرؤوسه

  جیش مؤتة) (في وصیة ألمراء

  استعارة تصریحیة  ٥١  ٣٣

٢٠  
  ٥٢  ٣٤  أجد نفس ربكم من قبل الیمن

  مرسل مجاز

  "المحلیة" 

  استعارة مكنیة  ٥٣  ٣٥  الحمى رائد الموت  ٢١

٢٢  
  ٥٤  ٣٦  كیف أنتم إذا مرج الدین

  تبعیة استعارة

  "سدف بمعنى مرج"

٢٣  
  ٥٥  ٣٧  لتجبنون وتبخلون وتجهلون

  مجاز عقلي

  "السببیة" 

یعلمون ما یكون في هذا األمة من لو   ٢٤

  الجوع األغبر
  استعارة مكنیة  ٥٧  ٣٨

  استعارة تصریحیة  ٦٠  ٤١  إیاكم وخضراء الدمن  ٢٥

  استعارة تصریحیة  ٦١  ٤٢  األنصار كرشي وعیبتي  ٢٦

 ةحلو  ةیا حكیم إن هذا المال خضر   ٢٧

  لحكیم بن حزام
  استعارة تصریحیة  ٦٣  ٤٣
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  بیه بلیغتش  ٦٤  ٤٤  الصدقة عن ظهر غنى  ٢٨

من أكل من هاتین البقلتین فال یقربن   ٢٩

  "یعني الكراث والثوم"مسجدنا 
٦٦  ٤٦  

في "استعارة تبعیة 

  "كلمة فلیمتها

  تشبیه بلیغ  ٦٦  ٤٧  المؤمن مرآة أخیه  ٣٠

في شأن "تصلي في حالقیم البالد   ٣١

  "الجمعة
  استعارة تصریحیة  ٦٧  ٤٩

الخطاب "ة اإلسالم أقتلته في غر   ٣٢

  "بن جثامة اللیثيلمحلم 
  استعارة تصریحیة  ٦٩  ٥١

الخطاب "إن لك بیتًا وٕاّنك لذو قرینها   ٣٣

  "لعلي بن أبي طالب
  تشبیه  ٧١  ٥٤

أخاف علیكم إذا صبت الدنیا علیكم   ٣٤

  صباً 
  استعارة تبعیة  ٧٢  ٥٥

  استعارة تبعیة  ٧٣  ٥٦  كل عین زانیة  ٣٥

ال یلقى اهللا عبد لم یشرك باهللا شیئًا   ٣٦

ذ بدم حرام إّال دخل من أي ولم یتن

  أبواب الجنة

٧٣  ٥٧    

من فعل كذا وكذا فقد احتظر من   ٣٧

  النار بحظار 
  استعارة تبعیة  ٧٤  ٥٨

  استعارة تبعیة  ٧٥  ٥٩  اغتربوا وال تضووا  ٣٨

سئل علیه الصالة والسالم: أي   ٣٩

الحالُّ "األعمال أفضل فقال: 

  "المرتِحل...

  استعارة تصریحیة  ٧٧  ٦٣

  تشبیه بلیغ  ٧٨  ٦٦  المساجد واتخذوها ُجّماً  ابنو  ٤٠

  استعارة مكنیة  ٧٩  ٦٧  ال یزال العبد خفیفًا معتقًا بذنبه  ٤١

  استعارة تبعیة  ٨٠  ٦٨  ُبّلوا أرحاكم ولو بالسالم  ٤٢

  تشبیه مرسل  ٨٢  ٧٠  تعرض للناس جهنم كأّنها سراب   ٤٣
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في شأن "اسكنت بأقل األرض مطرًا   ٤٤

  "المدینة
  كنایة  ٨٢  ٧٢

  تشبیه بلیغ  ٨٣  ٧٣  الحیاء نظام اإلیمان  ٤٥

  استعارة تبعیة  ٨٥  ٧٦  ال یدخل الجنة لحم نبت من سحت  ٤٦

إنك إذا فعلت ذلك هجمت عیناك   ٤٧

خطاب لعبد اهللا بن عمرو بن 

  "العاص

  استعارة تبعیة  ٨٦  ٧٧

ألن یمتلئ جوف أحدكم قیحًا حتى   ٤٨

  یریه خیر له من إن یمتلئ شعراً 
  مثیلتشبیه ت  ٨٦  ٧٨

  كنایة  ٨٨  ٨٠  عائد المریض على مخارف الجنة  ٤٩

لو نظرت إلیها فإنَّه أحرى أن یؤدم   ٥٠

  "خطاب للمغیرة بن شعبة"بینكما 
  استعارة تبعیة  ٨٨  ٨١

  استعارة تبعیة  ٩٠  ٨٣  إال أن یتغمدني منه برحمته  ٥١

  استعارة تصریحیة  ٩١  ٨٤  اللهم إني أسالك رحمة تلم بها شعثي  ٥٢

  استعارة تصریحیة  ٩١  ٨٥  باهللا من شر عرق نعارأعوذ   ٥٣

٥٤  
  ٩٢  ٨٦  من كانت الدنیا همه وسدمه

  مجاز مرسل

  "المحلیة" 

في صفة "فجاءت به كله قالب لون   ٥٥

  "ثناء
٩٢  ٨٧  

  كنایة

  "ألوانها مساواة"

خیر الخیل األدهم األقرح الُمحّجل   ٥٦

  ثالثًا طلق الید الیمنى
  استعارة  ٩٢  ٨٨

فعم علینا بتهور النجوم قف ها هنا   ٥٧

  الخطاب لسراقة بن مالك
  استعارة تصریحیة  ٩٣  ٨٩

وهذه الخطوط إلى جنبه األعراض   ٥٨

  "في وصفه أحوال بني آدم"تنهشه 
  استعارة تصریحیة  ٩٤  ٩٠

  استعارة تصریحیة  ٩٥  ٩٢  الحجاز قطیفة اإلیمان  ٥٩
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إن هذه المسائل َكّد یكذبها الرجل   ٦٠

  وجهة
  غتشبیه بلی  ٩٥  ٩٣

  استعارة تبعیة  ٩٦  ٩٤  لقد غلغلت النظر یا عدو اهللا  ٦١

ولیس من ملك إّال وله حمى وٕاّن   ٦٢

  حمى اهللا محارمه
  استعارة تصریحیة  ٩٧  ٩٥

ت إذنك یا غالم وصدق اهللا حدیثك وف  ٦٣

  "خطاب لزید بن أرقم"
  استعارة تبعیة  ٩٧  ٩٦

  تشبیه بلیغ  ١٠٠  ٩٩  أوثق العرى كلمة التقوى   ٦٤

  استعارة مكنیة  ١٠١  ١٠٠  على جناح سفر إني  ٦٥

. من كتاب صلح  ال إسالل وال إغالل  ٦٦

  الحدیبیة
  استعارة تصریحیة  ١٠٢  ١٠٤

  تشبیه بلیغ  ١٠٣  ١٠٥  "في شأن الرحم"هي شجنة من اهللا   ٦٧

  استعارة تصریحیة  ١٠٦  ١٠٧  اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر   ٦٨

في "إّنما یجرجر في بطنه نار جهنم   ٦٩

  شأن الشارب في آنیة الذهب والفضة"
  استعارة تبعیة  ١٠٧  ١٠٨

هي لیلة اضحیانة كأن القمر یفضحها   ٧٠

وصف لیلة القدر الفضح كشف في "

  القبیح"

  استعارة مكنیة  ١٠٩  ١٠٩

وغطفان أكمة خشناء تنفي الناس   ٧١

  عنها
  تشبیه بلیغ  ١١١  ١١٢

یجئ یوم القیامة معه لواء الشعر إلى   ٧٢

  النار
١١٢  ١١٣  

"في شأن تشبیه بلیغ 

  أمريء القیس"

ما من جرعة یتجرعها اإلنسان أعظم   ٧٣

  أجرًا عند اهللا من جرعه غیظ في اهللا
  تشبیه بلیغ  ١١٢  ١١٤

والذي نفسي بیده ما من عبد یأت في ف  ٧٤

جوفه شيء من هذه البقلة إال بات 
١١٣  ١١٥  

  استعارة مكنیة

  "یعني الجرجیر"
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  الجذام.......

ل یكب الناس على مناخرهم إال وه  ٧٥

  حصائد ألسنتهم 
١١٣  ١١٦  

  استعارة مكنیة

  القرینة الحصائد

  استعارة تبعیة  ١١٤  ١١٧  تدور رحا اإلسالم لسنة كذا  ٧٦

٧٧   
  ١١٧  ١٢٠  الرحم تتكلم طلق

  استعارة مكنیة

  القرینة التكلم

  تشبیه بلیغ  ١١٩  ١٢٣  من لبس في الدنیا ثوب شهرة  ٧٨

هما "في شأن رجل یشكو اللهم أر بین  ٧٩

  إمرأته" 
  استعارة تبعیة  ١١٩  ١٢٤

فو الذي نفسي بیده لكأنما ینضحونهم   ٨٠

بالنبل "في شأن هجاء شعراء 

  المسلمین لمشركي مكة" 

  استعارة تبعیة  ١٢٠  ١٢٥

أخاف أن تصف حجم عظامها في   ٨١

شأن فبطیة كساها أسامة بن زید 

  إمرأته"

  استعارة تبعیة  ١٢٠  ١٢٦

تعضیه في میراث إال ما حمل ال   ٨٢

  القسم
  استعارة تصریحیة  ١٢١  ١٢٧

  استعارة تصریحیة  ١٢١  ١٢٨  وال تسلط علیهم عدوا من سوي أنفسهم   ٨٣

من كسب ماال من نهاوش أنفقه في   ٨٤

  نهابر
  استعارة تصریحیة  ١٢٢  ١٢٩

٨٥  
  ١٢٣  ١٣٠  ال یباح ماؤه وال یعقر مرعاه

مجاز عقلي "اسناد 

  "العقر إلى المرعي

  تشبیه مرسل مجمل  ١٢٣  ١٣١  الوالء لحمة كلحمة النسب  ٨٦

  تشبیع بلیغ  ١٢٤  ١٣٢  المؤمن موه راقع  ٨٧

من خلع یدا من طاعة لقي اهللا وال   ٨٨

  حجة له
  استعارة مكنیة  ١٢٤  ١٣٣
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  كنایة   ١٢٤  ١٣٤  من كانت نیته اآلخرة   ٨٩

علیكم بسنتي وسنة المهدیین من   ٩٠

  بعدي
  ةاستعارة تبعی  ١٢٥  ١٣٥

  استعارة تبعیة  ١٢٥  ١٣٦  حبك الشيء یعمي ویصم  ٩١

  استعارة تبعیة  ١٢٥  ١٣٧  تنام عیناي وال ینام قلبي  ٩٢

  استعارة مكنیة  ١٢٦  ١٣٨  إیاكم والمشارة   ٩٣

  استعارة تبعیة  ١٢٧  ١٣٩  دب إلیكم داء األمم من قبلكم  ٩٤

٩٥  
  ١٢٨  ١٤٠  قیدوا العلم بالكتاب 

  استعارة مكنیة 

  یوان""شبه العلم بح

  تشبیه بلیغ  ١٢٩  ١٤١  سیحرصون بعدي على اإلمارة  ٩٦

  تشبیه بلیغ  ١٣٠  ١٤٢  ال تغالوا بمهور النساء  ٩٧

  تشبیه بلیغ  ١٣٠  ١٤٣  إن اهللا سبحانه جعل اإلسالم دارا  ٩٨

  تشبیه بلیغ  ١٣١  ١٤٥  أنه لبحر"في وصف فرس جاء سابقا"  ٩٩

  یةاستعارة تبع  ١٣٢  ١٤٦  أال أخبركم بأحبكم إلي   ١٠٠

  استعارة تبعیة  ١٣٣  ١٤٧  رأیت أمر الجاهلیة إال ماحسن  ١٠١

  استعارة تبعیة  ١٣٥  ١٤٩  یا كعب بن عجرة : الناس غادیان  ١٠٢

  استعارة تبعیة  ١٣٦  ١٥١  وال تكلم الیوم بكالم تعتذر منه  ١٠٣

  تشبیه بلیغ  ١٣٧  ١٥٢  العلم خلیل المؤمن  ١٠٤

  عیةاستعارة تب  ١٣٨  ١٥٣  والمهلكات شح مطاع  ١٠٥

  تشبیه بلیغ  ١٣٩  ١٥٤  الكلمة الحكیمة ضالة الحكیم  ١٠٦

  استعارة مكنیة  ١٣٩  ١٥٥  أال إن الدنیا قد ارتحلت   ١٠٧

  تشبیع بلیغ  ١٤٠  ١٥٦  اإلحتباء حیطان العرب  ١٠٨

  استعارة تبعیة  ١٤١  ١٥٧  المجاهد من جاهد نفسه  ١٠٩

  تشبیه بلیغ  ١٤٢  ١٥٩  والشباب شعبة من الجنون  ١١٠

  تشبیه بلیغ  ١٤٢  ١٦٠  إن الغضب جمرةإال   ١١١

  تشبیه بلیغ  ١٤٣  ١٦١  العلم رائد  ١١٢
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  تشبیه بلیغ  ١٤٣  ١٦٢  كل واعظ قبله  ١١٣

  تشبیه بلیغ  ١٤٣  ١٦٣  نعم وزیر اإلیمان العلم  ١١٤

  تشبیه بلیغ  ١٤٤  ١٦٤  زاد المسافر الحداء  ١١٥

من عد غدا من أجله فقد أساء   ١١٦

  صحبة الموت
  ریجیةاستعارة تص  ١٤٤  ١٦٥

  تشبیه بلیغ  ١٤٤  ١٦٦  أنا مدینة العلم وعلي بابها  ١١٧

  تشبیه بلیغ  ١٤٥  ١٦٧  لكل شيء وجه  ١١٨

  استعارة تبعیة  ١٤٥  ١٦٨  أطعموا اهللا یطعمكم  ١١٩

  تشبیه بلیغ  ١٤٥  ١٦٩  العلم خزائن   ١٢٠

  تشبیه بلیغ  ١٤٥  ١٧٠  الموت ریحانة المؤمن  ١٣١

  تشبیه بلیغ  ١٤٦  ١٧٢  ومنهن ربیع مربع "في وصف النساء"  ١٣٢

  تشبیه بلیغ  ١٤٨  ١٧٥  اتبعوني تكونوا بیوتا  ١٣٣

وأسألكم عن ثقلي كیف خلفتموني فیها   ١٣٤

  یوم الغدیر" "من كالم له 
  تشبیه بلیغ  ١٤٩  ١٧٦

أحسني جوار نعم اهللا "من خطاب   ١٣٥

  "لبعض زوجاته 
  استعارة مكنیة  ١٥٢  ١٧٧

صدقك كل رطب ویابس"في شأن   ١٣٦

ند قوله أشهد أن ال إله إال مؤذن ع

  اهللا"

  استعارة تبعیة  ١٥٢  ١٧٨

  تشبیه بلیغ  ١٥٤  ١٨٠  فإن هذا القرآن حبل اهللا المتین  ١٣٧

  تشبیه بلیغ  ١٥٦  ١٨٢  مفاتیح الجنة ال إله إال اهللا  ١٣٨

  استعارة تصریحیة  ١٥٧  ١٨٤  أقیلوا ذوي الهیئات عثراتهم  ١٣٩

  ة تصریحیةاستعار   ١٥٨  ١٨٥  جبریل ناموس اهللا   ١٤٠

بلغني عن فالن كالم تشذر لي عن   ١٤١

  إبعاد 
  استعارة تبعیة  ١٥٨  ١٨٦

مجاز بالحذف أي   ١٥٩  ١٨٧  اإلیمان هیوب  ١٤٢
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  صاحب اإلیمان

  تشبیه بلیغ  ١٥٩  ١٨٨  االستغفار مهدمة للذنوب  ١٤٣

ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنبي یتغني   ١٤٤

  بالقرآن 
  استعارة تبعیة  ١٦٠  ١٨٩

اهللا في النساء فإنهن في أیدیكم اتقوا   ١٤٥

  عوان
  تشبیه بلیغ  ١٦٣  ١٩٢

استعیذوا باهللا من طمع یهدي إلى   ١٤٦

  طبع 
  استعارة تبعیة  ١٦٣  ١٩٣

أردد على ابنك ماله "خطاب لرجل   ١٤٧

  تصرف في مال ابنه بدون إذنه"
  تشبیه بلیغ  ١٦٤  ١٩٤

  تشبیه بلیغ  ١٦٥  ١٩٥  الخلق عیال اهللا  ١٤٨

  تشبیه بلیغ  ١٦٥  ١٩٦  خبائثالخمر أم ال  ١٤٩

  تشبیه بلیغ  ١٦٦  ١٩٧  كل أمر ذي بال   ١٥٠

  استعارة تصریحیة  ١٦٩  ١٩٨  هدنة على دخن   ١٥١

دع داعي اللبن"خطاب لرجل حلب   ١٥٢

  ناقته فاستفرغ جمیع ما في ضرعها"
  استعارة تبعیة  ١٧١  ١٩٩

  مجاز مرسل  ١٧٣  ٢٠١  من أحیا أرضا میتة فهي له  ١٥٣

  استعارة تصریجیة  ١٧٤  ٢٠٢  م شعثنااللهم الم  ١٥٤

  استعارة تبعیة  ١٧٤  ٢٠٣  قلدوا الخیل وال تقلدوها األوتار  ١٥٥

  مجاز بالحذف  ١٧٦  ٢٠٤  ضالة المؤمن حرق النار  ١٥٦

  تشبیه ضمني  ١٧٦  ٢٠٥  إن هذا الدین متین   ١٥٧

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب   ١٥٨

  اسنتها
  استعارة تبعیة  ١٧٧  ٢٠٦

  كنایة  ١٧٩  ٢٠٧  بريء من كل مسلم مع مشرك أنا  ١٥٩

  تشبیه بلیغ  ١٨٢  ٢٠٨  إن عم الرجل صنو أبیه  ١٦٠

  تشبیه بلیغ  ١٨٢  ٢٠٩  تمسحوا باألرض فإنها بكم برة  ١٦١
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  استعارة مكنیة  ١٨٣  ٢١٠  رب تقبل توبتي وأغسل عني حوبتي  ١٦٢

من سره أن یذهب كثیر من وحر   ١٦٣

  صدره
  استعارة تصریحیة  ١٨٤  ٢١١

  استعارة تصریحیة  ١٨٥  ٢١٢  أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم  ١٦٤

  تشبیه بلیغ  ١٨٧  ٢١٣  العین وكاء السه  ١٦٥

كیف ترون قواعد "في السؤال عن   ١٦٦

  سحابة"
  استعارة تصریجیة  ١٨٨  ٢١٤

  تشبیه بلیغ  ١٨٩  ٢١٥  كلكم بنو آدم طف الصاع  ١٦٧

  ة تصریحیةاستعار   ١٩١  ٢١٦  اللهم إنا نعوذ بك من األیهمین  ١٦٨

ال تقوم الساعة حتى یظهر الفحش   ١٦٩

  والبخل
  استعارة تصریحیة  ١٩٢  ٢١٧

إن لنا الضاحیة من البعل "من كتاب   ١٧٠

  إلي صاحب دومة الجندل"
  مجاز مرسل  ١٩٢  ٢١٨

  استعارة تصریحیة  ١٩٣  ٢١٩  واستذكروا القرآن   ١٧١

  تشبیه بلیغ  ١٩٤  ٢٢٠  أعنان الشیاطین "في شأن اإلبل"  ١٧٢

  تشبیه بلیغ  ١٩٦  ٢٢١  من شر ما إعطي العبد الشح  ١٧٣

وٕان ما كان لكم من دین إلى أجل   ١٧٤

  "من كتاب لثقیف"
  تشبیه بلیغ  ١٩٧  ٢٢٣

  استعارة تصریحیة  ١٩٩  ٢٢٤  إن للشیطان نشوقَا ولعوقاَ   ١٧٥

  استعارة تبعیة  ١٩٩  ٢٢٥  أغبطت على الحمى    ١٧٦

خیر الناس في آخر الزمان الرجل   ١٧٧

  ومةالن
  استعارة تبعیة  ٢٠٠  ٢٢٦

من خالف الجماعة فقد ربقة اإلسالم   ١٧٨

  عن عنقه
  استعارة تصریحیة  ٢٠١  ٢٢٧

  استعارة تصریحیة  ٢٠١  ٢٢٨  تؤخرون الصالة إلى شرق الموتي  ١٧٩

  تشبیه بلیغ  ٢٠٣  ٢٣٠كیف تصنع في فتن "خطاب لبعض   ١٨٠
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  الصحابة"

  استعارة تصریحیة  ٢٠٤  ٢٣١  فعند ذلك تقيء األرض أفالذ كبدها  ١٨١

  استعارة مكنیة  ٢٠٥  ٢٣٢  من قال كذا وكذا غفر له  ١٨٢

  تشبیه بلیغ  ٢٠٥  ٢٣٣  إن القرآن شافع مشفع  ١٨٣

  تشبیه بلیغ  ٢٠٥  ٢٣٤  ال یكونوا مغویات لمال اهللا  ١٨٤

  مجاز مرسل  ٢٠٦  ٢٣٥  أیاكم والمغمضات من الذنوب  ١٨٥

إنه تشافها "في شأن من حیا رسول   ١٨٦

  " اهللا 
  استعارة تبعیة  ٢٠٧  ٢٣٦

  استعارة تبعیة  ٢٠٨  ٢٣٨  تزوجوا الشوائب فإنهن أغر أخالقا  ١٨٧

إنكم قد أخذتم في شعبین بعیدي   ١٨٨

  الغور"لمن تذاكروا القضاء والقدر"
  استعارة تصریحیة  ٢٠٨  ٢٣٩

  تشبیه بلیغ  ٢١٠  ٢٤٢  إن المسلم إذا توضأ  ١٨٩

أري علیه سفعة من الشیطان "في   ١٩٠

  جل متهم في دینه"شأن ر 
  استعارة تصریحیة  ٢١١  ٢٤٣

  استعارة تبعیة  ٢١٢  ٢٤٤  خیر الناس منزلة  ١٩١

  استعارة تبعیة  ٢١٢  ٢٤٥  أعوذ بك من شر الجوع  ١٩٢

ال حرج على رجل اقترض عرض   ١٩٣

  أخیه بظلم
  استعارة مكنیة  ٢١٤  ٢٤٧

ال یمنعنكم من سحوركم الفجر حتى   ١٩٤

  یستطیر
  ةاستعارة تبعی  ٢١٥  ٢٤٩

  استعارة تبعیة  ٢١٦  ٢٥٠  یبلغ العرق هناك ما یلجمهم  ١٩٥

  تشبیه بلیغ  ٢١٨  ٢٥٢  تحفة المؤمن الموت  ١٩٦

  استعارة مكنیة  ٢١٨  ٢٥٣  إن اهللا یغفر لعبده ما لم یقع الحجاب  ١٩٧

  تشبیه بلیغ  ٢١٩  ٢٥٤  المعروف والمنكر خلیفتان  ١٩٨

  تصریحیة استعارة  ٢٢١  ٢٥٦  الرحم لها حجنة كحجنة المغزل  ١٩٩

  مجاز مرسل  ٢٢١  ٢٥٧  من قتل تحت رایة عمیة   ٢٠٠
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  تشبیه بلیغ  ٢٢٢  ٢٥٨  من أراد أهل المدینة یكیدهم  ٢٠١

سلمان ابن اإلسالم "في شأن سلمان   ٢٠٢

  الفارسي"
  تشبیه بلیغ  ٢٢٣  ٢٥٩

  استعارة تصریحیة  ٢٢٣  ٢٦٠  معترك المنایا بین الستین والسبعین  ٢٠٣

  تشبیه بلیغ  ٢٢٤  ٢٦١  ها رقوء الدم ال تسبوا اإلبل فإن  ٢٠٤

إن ذا الوجهین لخلیق إال یكون عند   ٢٠٥

  اهللا وجیها
  استعارة تصریحیة  ٢٢٤  ٢٦٢

  استعارة تصریحیة  ٢٢٦  ٢٦٤  ینادي مناد یوم القیامة  ٢٠٦

  تشبیه بلیغ  ٢٢٦  ٢٦٥  الرؤیا على الرجل طائر  ٢٠٧

  تشبیه بلیغ  ٢٢٨  ٢٦٦  إن الشیطان ذئب اإلنسان  ٢٠٨

  تشبیه بلیغ  ٢٢٨  ٢٦٧  لینقضن اإلسالم عروة عروة  ٢٠٩

ما من آدمي إال وقلبه بین أصبعین   ٢١٠

  من أصابع اهللا
  مجاز مرسل  ٢٢٩  ٢٦٨

  استعارة تبعیة  ٢٣٢  ٢٦٩  یهرم ابن آدم ویشب معه اثنتان  ٢١١

  استعارة تبعیة  ٢٣٣  ٢٧٠  من سره أن یقرأ القرآن غضا  ٢١٢

  استعارة مكنیة  ٢٣٣  ٢٧١  منكرلتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ال  ٢١٢

إن من أربا الربا استطالة المرء في   ٢١٣

  عرض أخیه المسلم
  تشبیه بلیغ  ٢٣٤  ٢٧٢

واهللا ال أعطیكما وأدع أهل الصفة   ٢١٤

  ""لمخاطبین من أهله 
  استعارة مكنیة  ٢٣٥  ٢٧٤

  تشبیه بلیغ  ٢٣٦  ٢٧٥  اإلیمان قید الفتك  ٢١٥

  استعارة تصریحیة  ٢٣٦  ٢٧٦  الصبر عند الصدمة األولى  ٢١٦

والذي نفسي بیده ال یسلم عبد حتى   ٢١٧

  یسلم قلبه ولسانه
  استعارة تبعیة  ٢٣٧  ٢٧٧

  استعارة تبعیة  ٢٣٨  ٢٧٨  إن اهللا سبحانه لم یحرم حرمة  ٢١٨

  استعارة تبعیة  ٢٣٨  ٢٧٩نهاهم علماؤهم عن المعاصي "في   ٢١٩
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  شأن بني إسرائیل"

  مجاز مرسل  ١٣٩  ٢٨٠  ا األیدي ثالثة فید اهللا العلی  ٢٢٠

  تشبیه بلیغ  ٢٤٠  ٢٨١  لیلة الجمعة غراء ویومها أزهر  ٢٢١

  تشبیه بلیغ  ٢٤١  ٢٨٢  إال إن عمل الجنة حزن بربوة  ٢٢٢

احفظ اهللا یحفظك "في نصیحة لعبد   ٢٢٣

  اهللا بن عباس"
  مجاز مرسل  ٢٤٢  ٢٨٤

  استعارة تبعیة  ٢٤٢  ٢٨٥  العین حق تستنزل الحالق   ٢٢٤

  استعارة مكنیة  ٢٤٤  ٢٨٦  ذلول  اإلسالم  ٢٢٥

  مجاز عقلي  ٢٤٥  ٢٨٧  من تقرب إلى اهللا شبرا   ٢٢٦

ما للشیطان من سالح أبلغ في   ٢٢٧

  الصالحین من النساء
  تشبیه ضمني  ٢٤٥  ٢٨٨

  استعارة تصریحیة  ٢٤٦  ٢٨٩  ما لك ولها "في شأن ضالة اإلبل  ٢٢٨

  صریحیةاستعارة ت  ٢٤٧  ٢٩٠  فإذا طلع حاجب الشمس فال تصلوا  ٢٢٩

  استعارة تبعیة  ٢٤٨  ٢٩١  المؤمن یأكل في معاء واحد  ٢٣٠

  استعارة تبعیة  ٢٤٩  ٢٩٢  جیئوا بكبش أقرن   ٢٣١

لیست هذه بالحیضة "في شأن إمرأة   ٢٣٢

  استحیضته"
  تشبیه بلیغ  ٢٤٩  ٢٩٣

  تشبیه مرسل  ٢٥٠  ٢٩٤  إن اهللا لیربي ألحدكم التمرة  ٢٣٣

  استعارة مكنیة  ٢٥٠  ٢٩٥  من عاد مریضا لم یزل یخوض   ٢٣٤

  استعارة تصریحیة  ٢٥٠  ٢٩٦  ال ترسلوا فواشیكم وصبیانكم  ٢٣٥

٢٣٦  

  ٢٥٢  ٢٩٩  إن إبراهیم ابني مات في الثدي

مجاز بالحذف أي 

مات في رضاع 

  الثدي

إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال   ٢٢٧

  شفعة
  استعارة تبعیة  ٢٥٣  ٣٠٠

  استعارة مكنیة  ٢٥٣  ٣٠١وسیأتي على الناس زمان "في ذم   ٢٢٨
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  الناس"

  مجاز مرسل   ٢٥٣  ٣٠٢  ونهیتكم عن الشرب في األوعیة  ٢٢٩

  استعارة تبعیة  ٢٥٤  ٣٠٣  حفت الجنة بالمكارة   ٢٣٠

ال حتى یكون اآلخر قد ذاق من   ٢٣١

  عسیلتها "في شأن المطلقة ثالثا"
  استعارة تصریحیة  ٢٥٤  ٣٠٤

  مجاز مرسل  ٢٥٦  ٣٠٥  ال یتطهر فیحسن طهوره  ٢٣٢

  استعارة تبعیة  ٢٥٦  ٣٠٦  نه لیغان على قلبي إ  ٢٣٣

  مجاز مرسل  ٢٥٧  ٣٠٨  ما یخرج رجل شیئا من الصدقة  ٢٣٤

  استعارة تصریحیة  ٢٥٧  ٣٠٩  ید اهللا مع القاضي حین یقضي  ٢٣٥

  تشبیه بلیغ  ٢٥٨  ٣١٠  ألقه على بالل "في شأن األذان"  ٢٣٦

  تشبیه بلیغ  ٢٥٨  ٣١١  من قال حین یصبح   ٢٣٧

  استعارة مكنیة  ٢٦٠  ٣١٢  أول من أحیا أمرك اللهم إني  ٢٣٨

كل ذلك لم یكن "في شأن السجدة   ٢٣٩

  "التي أطالها 
  استعارة تبعیة  ٢٦٠  ٣١٣

لن تبرحوا مبتلین "من كالم لبعض   ٢٤٠

  الصحابة"
  تشبیه بلیغ  ٢٦١  ٣١٤

  مجاز مرسل  ٢٦٣  ٣١٨  رحم اهللا حمیرا   ٢٤١

  ة تبعیةاستعار   ٢٦٤  ٣١٩  أكثروا ذكر هادم اللذات  ٢٤٢

خشب باللیل جدر بالنهار "في شأن   ٢٤٣

  قوم منافقین"
  تشبیه بلیغ  ٢٦٥  ٣٢٠
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بیروت  –دار صادر  –خشري لجار اهللا أبي القاسم محمود ابن عمر الزم –أساس البالغة 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩سنة –

٢. 

  علي محمد البجاوي  –االستیعاب: ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر 

 .م١٩٩٢- هـ ١٤٢١دار الجیل بیروت  ١ط

٣. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد 

الواحد الشیباني المعروف بابن األثیر الجرزي الملقب بـ عز الدین. أشرف  الكریم بن عبد

على التحقیق: محمد صبیح. مطبعة الشعب وأشرف على التحقیق: محمد صبیح. مطبعة 

 بدون تاریخ طبعة. محمد البنا - محمد عاشور –الشعب وأشترك في التحقیق : محمود فاید 

٤. 

ي: تحقیق: د. محمد عبد المنعم خفاجي دكتور: عبد أسرار البالغة: عبدالقاهر الجرجان

 .م١٩٩١هـ ١٤١١ –العزیز شرف. دار الجیل بیروت 

٥. 

 .٦ م.١٩٦٥-هـ ١٣١٥دار القومیة للطباعة والنشر  –أسرار البیان: علي محمد حسن العماري 

تري أشعر الشعراء الستة الجاهلیین: للعالمة یوسف سلیمان ابن عیسى المعروف باألعلم الشن

هـ ١٤١٢بیروت سنة  –دار الجیل  –شرح وتعلیق دكتور محمد عبد المنعم خفاجى 

 .م١٩٩٢

٧. 

أنوار الربیع في أنواع البدیع: تألیف السید علي صدر الدین بن معصوم المدني. حقق وترجم 

 .م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٨مطبعة النعمان. النجف األشرف  ١لشعرائه. شاكر هادي ط 

٨.  

لبالغة : جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني  قدم له وبوبه اإلیضاح في علوم ا

 م.١٩٩١ بیروت –دار مكتبة الهالل  – ١ط  –وشرحه دكتور علي أبوملحم 

٩. 

جامعة  - ة اآلدابكلی –دار المعرفة الجامعیة  –البالغة العربیة : دكتور سعد سلیمان حمودة 

 م.٢٠٠١اإلسكندریة 

١٠. 

 .١١ بدون تاریخ طبعة. دار المعارف ٦د. شوقي ضیف ط  –خ البالغة تطور وتاری

ادرها الكبرى : البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البالغیة عند العرب ومناهجها ومص

  بدون تاریخ طبعة. دكتور بدوي طبانه

١٢. 

 بیروت  –دار الفكر اللبناني  ١البیان موجز في البیان والعروض: تألیف جورج شكور ط

  م.١٩٩٢

١٤. 

دار  –تاریخ آداب اللغة العربیة: جرجي زیدان. راجعها وعلق علیها دكتور شوقي ضیف 

 بدون تاریخ طبعة. الهالل

١٥. 

 .١٦ .م١٩٠٦لیسیة القاهرة تاریخ األدب العربي: حنا الفاخوري المطبعةالبو 

 .١٧ .م١٩٩٦دار المعارف  ٤تاریخ األدب عصر الدول واألمارات: دكتور شوقي ضیف ط 

 .١٨ –تحقیق مصطفى عبد القادر عطا  –تاریخ بغداد أو مدینة دار السالم : الخطیب البغدادي 

  

راا  

اإلتقان في علوم القرآن : اإلمام السیوطي حققه وعلق علیه وأخرج أحادیثه فؤاد أحمد زمرلي 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سنة  ٢ط –

١. 
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 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧دار الكتب العلمیة بیرت  ١ط 

تاریخ دمشق الكبیر: لإلمام ثقة الدین أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي بن 

سنة  ١التراث العربي بیروت لبنان طعساكر تحقیق عبد اهللا علي عاشور دار إحیاء 

  م.٢٠٠١هـ _ ١٤٢١

١٩. 

بدون  شرحه ونشره السید / أحمد صقر المكتبة العلمیة –تأویل مشكل القرآن: البن قتیبة 

  تاریخ طبعة.

٢٠. 

التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن: تألیف كمال الدین عبد الواحد األنصاري 

 ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٣سنة  ١أحمد مطلوب و دكتورة خدیجة الحدیثي ط  د. –الزملكاني تحقیق 

٢١. 

 –تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن: البن أبي األصبع المصري 

هـ أشرف على إصدارها محمد توفیق ١٣٨٣ –تحقیق دكتور حفني محمد شرف طبعة القاهرة 

 عویضة

٢٢. 

سنة  ١مور اآلخرة: للقرطبي  تحقیق خالد بن محمد عثمان ط التذكرة في أحوال الموتى وأ

 م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

٢٣. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید: تألیف اإلمام أبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن 

  عبد البر األندلس مطبعة فضالة المحمدیة .

٢٤. 

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  -  الجامع الصحیح: ألبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري

 م١٩٩١ - هـ ١٤١٢ ١بیروت الحدیث القاهرة ط  –دار إحیاء التراث –

٢٥. 

طبعة  –الجامع الصحیح: ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري الیمامة للطباعة والنشر 

نشر وتوزیع دار ابن  -تحقیق دكتور مصطفى دیب الُبغا - م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: سنة ٤

 بیروت –دمشق  –كثیر 

٢٦. 

جوهر الكنز تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة: لنجم الدین أحمد بن األثیر. تحقیق 

 جالل حزي وشركاه –منشأة المعارف اإلسكندریة  - دكتور محمد زغلول سالم

٢٧. 

م دار ١٩٥٢هـ ١٣٧١تحقیق محمد علي النجار  –الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني 

  لبنان –لعربي دار الهدى للطباعة والنشر / بیروت الكتاب ا

٢٨. 

دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني: تحقیق محمود محمد شاكر الناشر: مكتبة الخانجي 

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤سنة  ٥بالقاهرة: ط

٢٩. 

هـ تحقیق ٤٦٧دمیة القصر وعصرة أهل العصر: ألبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي 

 .مطبعة المدني –حلو عبد الفتاح ال

٣٠. 

 .٣١  .شرح وتقدیم: میشیل نعمان–دیوان ابن المعتز 

دیوان أبي الطیب المتنبئ بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في شرح الدیوان: وضع  ٣٢. 
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عبد الحفیظ شلبي دار المعرفة للطباعة والنشر  –إبراهیم األبیاري  –فهارسه مصطفى السقا 

 .لبنان –بیروت  –

 .٣٣  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤دیوان أبي العتاهیة : دار بیروت للطباعة والنشر 

 .٣٤  لبنان - بیروت -دار الكتاب العربي - دیوان أبي نواس: تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي

 .٢٥  .م ١٩١١-هـ ١٣٢٩مطبعة هندیة بالموسكي / مصر  ١دیوان البحتري: ط

دار صادر للنشر بیروت  ١حقیق محمد نبیل طریفي ط دیوان الراعي النمیري: جمع وشرح وت

 .م٢٠٠٠

٣٦. 

دیوان الشریف الرضي: منشورات وزارة اإلرشاد اإلسالمي بالتعاون مع مؤسسة نهج البالغة 

 .هـ ١٤٠٦واستجازة الناشر األول رجب 

٣٧. 

دار الجیل بیروت  ٢ط –أوكیا  –تحقیق دكتور أمیل  -دیوان الشوقیات: ألحمد شوقي 

 م.١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

٣٨. 

 .٣٩ .م٢٠٠٠سنة  ١دیوان الكمیت بن زید: تحقیق د. محمد نبیل طریفي. دار صادر بیروت ط 

 .٤٠  .١٩٩٦ ١دیوان المهلهل بن ربیعة : إعداد وتقدیم طالل حرب ط

 .٤١  .دیوان امرئ القیس : تحقیق حنا الفاخوري بموازرة الدكتور وفاء الباني دار الجیل / بیروت 

 .٤٢  .دار الجیل بیروت ١ان جریر: شرح وتحقیق یوسف عید طدیو 

 ٣ط –دیوان دعبل بن علي الخزاعي : جمعه وقدم له وحققه عبد الصاحب عمران الدجیلي 

 .١٩٨٩دار الكتاب اللبناني بیروت 

٤٣. 

 .٤٤  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ - دار صادر/ بیروت -٣دیوان عنترة: ط

سنة  ١البیهقي تحقیق محمد عبد القادر عطا ط السنن الكبرى: لإلمام أحمد بن الحسین

  م.١٩٩٤هـ _١٤١٤

٤٥. 

تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  -السنن: ألبي داؤود سلیمان بن األشعث السحستاني

 .لبنان -بیروت–دار العربي 

٤٦. 

منشورات دار األوقاف الحدیثة  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب: البن العماد الحنبلي 

  بدون تاریخ طبعة.بیروت 

٤٧. 

هـ ١٤١٥دار الجیل بیروت سنة  - ١شرح دیوان الشریف الرضي: لیوسف شكري فرحان ط 

 .م١٩٩٥ -

٤٨. 

هـ  ١٤١٧دار الجیل بیروت  ١ط  –شرح دیوان الشریف المرتضى: الدكتور محمد التونجي 

 .م١٩٩٧ -

٤٩. 

لبنان سنة  –بیروت  –العربي شرح دیوان المتنبئ : وضعه عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب 

 م.١٩٨٦هـ ١٤٠٧

٥٠. 
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 .٥١ .١٩٥٩دار صادر للطباعة والنشر بیروت  –الشریف الرضي: دكتور إحسان عباس 

 .٥٢ .الشریف الرضي: محمد عبد الغني حسن دار المعارف مصر

 .٥٣ .م١٩٩٦تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر دار المعارف القاهرة  –الشعر والشعراء: البن قتیبة 

الصاحبي: ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا. تحقیق السید: أحمد صقر. مطبعة عیسى 

 .البابي الحلبي وشركاه القاهرة أول یولیو

٥٤. 

 .٥٥  .م١٩٩١ هـ_١٤١٢ ١صحیح ابن حبان: ط

حمد مصطفي صحیح ابن خزیمة : ألبو بكر محمد بن اسحق بن خزیمة ، تحقیق د. م

  م.١٩٨٠_ هـ١٤٠٠األعظمي الطبعة 

٥٦. 

 –مطبعة عیسى البابي الحلبي  –الصناعتین: ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا العسكري 

 .م١٩٧٦القاهرة 

٥٧. 

دار نهضة  –الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق: دكتور حفني محمد شرف الطبعة األولى 

 م.١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥مصر للطباعة والنشر 

٥٨. 

 –دار المعرفة ونشر العلم بیروت  ٢ط  –: تألیف تاج الدین السبكي طبقات الشافعیة الكبرى

 .دون تاریخ طبعة ٥٧٦٩ص.ب  –لبنان 

٥٩. 

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: تألیف اإلمام یحى بن حمزة بن 

 م.١٩٨٠هـ _ ١٤٠٠ني دار الكتب العلمیة بیروت علي بن إبراهیم العلوي الیم

٦٠. 

 ١كتور بسیوني عبد الفتاح بسیوني طالبیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان: تألیف د علم

 م.١٩٨٧_ هـ ١٤٠٨سنة  ١٢میدان أحمد ماهر شارع الجداوي رقم  –مطبعة السعادة 

٦١. 

 _         هـ ١٣٥٦سنة  – ٦علم البیان: الشیخ عثمان أبو النصر مطبعة أبو الحسن نمرة

 .م١٩٣٨

٦٢. 

بیروت  -دار النهضة العربیة للطباعة والنشر -: دكتور عبد العزیز عتیقعلم البیان

  م.١٩٨٥- ١٤٠٥

٦٣. 

 –دار إحیاء التراث العربي  - عمدة القارئ : لبدر الدین العیني شرح صحیح البخاري

  .دون تاریخ طبعة لبنان-بیروت

٦٤. 

هـ ٤٥٦واني المتوفىالعمده في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ألبي علي الحسن بن رشیق القیر 

  م.١٩٨١هـ _١٤٠١حمید دار الجیل بیروت تحقیق محمد محي الدین عبد ال -

٦٥. 

الغدیر في الكتاب والسنة واألدب : تألیف عبد الحسین أحمد األمین نشره الحاج حسن ابراني 

 م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧ ٤لبنان ط  - بیروت –دار الكتاب العربي  –النجفي 

٦٦. 

 ١ط-هـ ٢٧٦أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفى غریب الحدیث: تألیف 

   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨دار الكتب المصریة صنع فهارسه نعیم زرزور 

٦٧. 
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كتاب األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین: تألیف خیر 

 .م١٩٧٩ینایر  ٤دار العلم للمالیین بیروت ط  –الدین الزركلي 

٦٨. 

دار  –لسان العرب: ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریق المصري 

 .م٢٠٠٠صادر بیروت الطبعة األولى سنة 

٦٩. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: تألیف أبي الفتح ضیاء الدین نصراهللا بن محمد بن 

تحقیق محمد محي الدین  – ٦٣٧سنة عبد للكریم المعروف بابن األثیر الموصلي المتوفي 

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦لبنان –عبد الحمید / المكتبة العصریة صیدا 

٧٠. 

عارضه بأصوله وعلق علیه دكتور  –مجاز القرآن: ألبي عبیدة معمر بن المثنى التیمي 

  .دون تاریخ طبعة الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة –محمد فؤاد سزكین 

٧١. 

قدم له وضبط عباراته وشرحهاز طه عبد  –تألیف الشریف الرضي  المجازات النبویة:

الطبعة األخیرة: شركة مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر  –الرؤوف سعد 

   .م١٩٧١- هـ ١٣٩١

٧٢. 

تحقیق زهیر  -هـ ٣٩٥مجمل اللغة: ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي المتوفى 

   م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤عبد المحسن سلطان 

٧٣. 

 –قاموس مطول للغة العربیة: تألیف المعلم بطرس البستاني مكتبة لبنان  –محیط المحیط 

 م.١٩٨٧بیروت سنة  –ناشرون ساحة ریاض العلم 

٧٤. 

 –مختار الصحاح: للشیخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي عني بترتیبه محمود خاطر 

الهیئة المصریة العامة للكتاب  –ر الكتب المصریة مراجعة لجنة من مركز تحقیق التراث بدا

  .بدون تاریخ طبعة

٧٥. 

دار الكتب العلمیة  ١ط –المستدرك: ألبي عبد هللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري

دار الكتب العلمیة بیروت  –م تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ١٩٩٠ - هـ ١٤١١بیروت 

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١لبنان  –

٧٦. 

 - هـ٤٥٤ند : للقاضي شهاب الدین أبي عبد اهللا محمد بن سالمة القضاعي المتوفى المس

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة  - ٢ط - تحقیق حمدي عبد المجید السلفي

٧٧. 

عادل مرشد مؤسسة الرسالة بیروت  –المسند: لإلمام أحمد بن حنبل تحقیق شعیب األرنؤوط 

  م.١٩٩٣-هـ ١٤١٣سنة  ١ط

٧٨. 

 .٧٩ لإلمام أحمد بن حنبل طبعة مؤسسة قرطبة بمصر دون تاریخ طبعة.المسند: 

تحقیق كمال  –المصنف في األحادیث واآلثار: ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة 

 ، دون تاریخ طبعة.مكتبة الرشد الریاض ١یوسف الحوت ط

٨٠. 

مجلس العلمي كراتشي منشورات ال ٢المصنف: ألبي بكر عبد الرازق بن همام العسفاني ط  ٨١. 
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 تحقیق حبیب الرحمن األعظمي.  - هـ ١٤١٦-م ١٩٩٦باكستان 

یاقوت الحموي تحقیق دكتور إحسان  –إرشاد األریب إلى معرفة األدیب  –معجم األدباء 

  م.١٩٩٣دار العربي للنشر اإلسالمي  ١ط–عباس 

٨٢. 

 –أحمد حسن الزیات  –لقادر حامد عبد ا –المعجم الوسیط : قام بإخراجه إبراهیم مصطفى 

 دون تاریخ طبعة. ،دار مجمع اللغة العربیة - محمد علي النجار

٨٣. 

معجم مقاییس اللغة: ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق وضبط عبد السالم محمد 

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١سنة  ١دار الجیل بیروت ط -هارون

٨٤. 

 –بیروت  –منشورات المكتبة العلمیة الجدیدة مفتاح العلوم: تألیف أبي یعقوب السكاكي 

 ، دون تاریخ طبعة.لبنان

٨٥. 

 .٨٦  .هـ١٣٢٠مطبعة بیرةت  ٢ط  –المفضلیات: للمفضل بن محمد الضبي 

المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم: ألبي العباس أحمد بن عمر القرامیي تحقیق: 

ابن  دار  -ید / محمود إبراهیم بزالمحي الدین دیب / یوسف علي بدیوي / أحمد محمد الس

 م.١٩٩٦-هـ ١٤١٧ ١ط -بیروت - كثیر دمشق 

٨٧. 

مناهج البحث البالغي في الدراسات العربیة : عبد السالم عبد الحفیظ ملتزم الطبع والنشر 

  م.١٩٧٨ ١ط - دار الفكر العربي

٨٨. 

رك بن محمد بن محمد غریب الحدیث: البن األثیر مجد الدین أبو السعادات المبا النهایة في

 –دار إحیاء التراث العربي  –طاهر أحمد الداوي  –الجزري تحقیق محمود محمد الطناحي 

  .دون تاریخ طبعةلبنان،  –بیروت 

 

٨٩. 

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان: ألبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن 

دار الكتب العلمیة  ١تورة مریم قاسم طویل. ط خلكان. تحقیق دكتور یوسف علي طویل ودك

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بیروت 

٩٠. 

یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري شرح 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة بیروت  ١وتحقیق دكتور مفید محمد قمیحة ط 

٩١. 
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  رس ات

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیة

وأشتعل الرأس شیبا  ٢٦/٢٧  ٤  مریم  

 إنا لما طغى الماء حملناهم في الجاریة   ٢٨  ١١  الحاقة  

  من بعثنا من مرقدنا  ٢٨  ٥٢  یسن  

مستهم البأساء والضراء  28  ٢١٤  البقرة  

خ منه النهاروآیة لهم اللیل نسل  ٢٨  ٣٧  یسن  

 ربه مجرما ...   إنه من یأت    ٣٠  ٧٤/٧٥  طه  

  سندع الزبانیة   ٣١  ١٨  العلق  

 فلیدع نادیه   ٣١  ١٧  العلق  

 لیس كمثله شيء   ٣١  ١١  الشورى  

  وجزاء سیئة سیئة مثلها    ٣١  ٤٠  الشورى  

ففي رحمة اهللا ٣١  ١٠٧  آل عمران  

في اآلخرین وأجعل لي لسان صدق  ٣١  ٨٤  الشعراء  

 فتحریر رقبة   ٣٢  ١٤  التكویر  

فتحریر رقبة ٣٢  ٣  المجادلة  

إیمانا موٕاذا تلیت علیهم آیاته زاد ته  ٣٢  ٢  األنفال  

واشربوا في قلوبهم العجل  ٣٢  ٩٣  البقرة  

 الیوم من أمر اهللا مال عاص  ٣٣  ٤٣  هود  

طلعها كأنه رؤوس الشیاطین   ٣٤  ٦٥  الصافات  

... وأسال القریة التي كنا فیها   ٣٤  ٨٢  یوسف  

 كال إذا بلغت التراقي   ٣٥  ٢٦  القیامة  

حتى توارت بالحجاب  ٣٥  ٣٢  ص  

 أخفض لهم جناح الذل  ٣٧  ٢٤  اإلسراء  

 ... وال تمسكوا بعصم الكوافر   ٤٥  ١٠  الممتحنة  

 وتقلبك في الساجدین  ٤٥  ٢١٩  الشعراء  

عت كل شيءورحمتي وس ٦٨  ١٥٦  األعراف  

 ... وقالوا ما هي إال حیاتنا الدنیا    ٨٦  ٢٤  الجاثیة  

  



 119 

  رت ادث

                                                                      

  البحث  المجازات  الحدیث

  ١٨  ٣١  أخرجا ما تصران 

  ٦١ -١٧  ٢٦٧  إذا دخل البصر فال أذن

  ٦٦  ٢٨٢  للیل بطن كل وادإذا مأل ا

  ٧١  ٥٨  أسرعكن لحاقًا بي أطولكن یداً 

  ٦٥  ٢٥١  أعطوا الطرق حقها

  ٦٥  ٢٢٠  أمرت بقریة تأكل القرى تنفي الخبث

  ٧٠ - ١٠  ١١٦  إن المسجد لینزوي

  ١٤  ٢٣٤  إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض

  ٧٨  ١٣٦  إن من أشراط الساعة سوء الجوار

  ٥٤  ١٣١  أنا النذیر

  ٤٧  ٤٢  أنتم الشعار والناس الدثار

  ٦٢  ٤٩  أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آیة ظهر وبطن

  ٥٧  ٨٥  إنَّ اإلسالم لیأرز إلى المدینة

  ٦٢  ٢١٤  إنَّ السقط لجر أمه إلى الجنة بسرره

  ٥٢  ٢٦٥  إنَّ المؤمن إذا أذنب كان الذنب 

  ٦٢  ٧٧  إنَّ قومًا یضفرون اإلسالم ثم یلفظونه 

  ٧٦  ٨٢  ألرجو أن تموت جمیعاً إني 

  ٧٣  ٦٧  إني ممسكن بحجزكم

  ٨٣  ٢٢٥  اإلیمان یمان والحكمة یمانیة

  ٦٨  ١١١  بین یدي الساعة ینطق الرویبضة

ترون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر ال 

  تضامون في رؤیته 

٩٢  ٤٥  
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  ٥٥  ٢١٣  تعس عبد الدینار والدرهم

  ٧٥  ٢٠٨  رج والحریرثم یكون ملك عض یستحل الف

  ٥٣ - ١١  ٢٨٨  الحجر یمین اهللا

  ٩١ - ٥٠  ٩٩  حسان حجاز بین المؤمنین والمنافقین

  ٥٦  ١٥٣  الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

  ١٣  ٢٦٦  خمس لیس لهن كفارة 

  ٦٠  ٧٦  خیر المال عین ساهرة لعین نائمة

  ٧٩  ٤٩  الخیل معقود بنواصیها الخیر

  ٥٥  ١٤٦  ؤمنالدعاء سالح الم

  ٨٧  ٨١  ذاك رجل بال في أذنه الشیطان

  ١٦  ٢٢٦  الرؤیا على رجل طائر

  ٥٠  ٢٠٨  سید األیام یوم الجمعة

  ٥٨  ٢٤٢  شفاء العي السؤال

  ٥٣  ٢٠٩  الصوم جنة ما لم یخرقها

  ٥١  ١٦٢  الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة

  ٥١  ٢٨  ظهورها حرز وبطونها كنز

  ٧٧  ١٠٠  ء إال رجل في الحرمفلم یبق من تحت أدیم السما

  ٤٨  ٢٥٦  القلوب أوعیة

  ٧٢  ٢٨٠  كفى بالسالمة داءٌ 

  ٥٠  ٨٧  كل صالة ال یقرأ فیها بأم الكتاب فهي خداج

  ٧٤  ٧٦  كل هوًى شاطن في النار

  ٩  ١٠٢  ال إسالل وال إغالل

  ٨٠ - ١١  ٢٠٢  ال ترفع عصاك عن أهلك

  ٥٨  ٥٠  ال تسأل المرأة طالق أختها

  ١٦  ٢٢٤  بل فإنها رقوء الدمال تسبوا اإل
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  ٨٥  ١٦١  ال تسبوا الدهر

  ٧٤  ٢٦٢  ال تعادوا األیام فتعادیكم

  ٦٦  ٢٦٨  ال تقوم الساعة حتى یكثر المال

  ٦٣  ١١٧  ال تمشوا على أعقابكم القهقرى

  ٦٧  ٢٦٢  لقد تحجرت واسعاً 

  ٧٧  ٦٦  اللهم إني أحمدك على العرق الساكن واللیل الناعم

  ٨٥  ٢٧٤  لیدخلن هذا الدین

  ٦٠  ٢٨٨  ما مأل آدمي وعاء شر من بطنه

  ٦٠-١٤  ٢٢٩  ما من آدمي إال وقلبه بین أصبعین من أصابع اهللا

  ٧٦  ١٩٧  ما من أمیر عشرة إال وهو یجئ یوم القیامة

  ٧٣  ٥٩  مات حتف أنفه

  ٧٤  ٢٥١  المجالس ثالثة سالم وغانم وشاجب

  ٨٩  ٢٦  المسلمون تتكافأ دماؤهم على من سواهم 

  ٨٧  ٢٦٣  طأ به عملهمن أب

  ٨٣  ١١٨  من أتاكم وأمركم جمع

  ٧٠  ١٤٧  من القتلى رجل قرف على نفسه من الذنوب

  ٨٤  ١١٥  من بایع إماماً 

  ١٣  ٢٦٧  من حلف بیمین كاذبة مصبورة

  ١٣  ٢٦٧  من حلف یمینًا كاذبة مصبورة

  ٤٨ – ١١  ١٠١  الناس معادن

  ٧٢   ٢٥  هذا جبل یحبنا ونحبه

  ٦٩-١١  ٢٤  ذ كبدهاهذه مكة رمتكم بأفال

  ٥٢  ٢٦٦  هم دعامیص الجنة

  ٧٨ - ١٠  ١٤٦  هود وأخواتها
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  ٦٤  ١٥٥  والعصر إذا كان ظل كل شيء مثله 

  ٥٤  ١٤١  والنساء حبائل الشیطان

  ٨٤  ٢٧٠  ورجل تصدق بصدقة

  ٥٨      ١٥٧  وصل الظهر بعدما یتنفس الظل

  ٨١  ١٠٤  الولد للفراش وللعاهر الحجر

  ٦٠  ٦٩  تى یقیة عجز من الناس عظیمة ویقطع الناس في آثارهم ح

  ٥٧  ٣٥  یا أنجشة رفقًا بالقواریر

  ٦٤  ٢١٦  یا معشر األنصار أوجدتم

  ٨١  ٣٨  الید العلیا خیر من الید السفلى

  ٨٢  ٢٣٥  یقرأون القرآن یحسبون أنه لهم وهو علیهم

  ٧٥  ٤٢  یكون قبل الدجال سنون خداعه

   ٤٩  ٣٧  ةیمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمی

  ٧٩  ٦٧  الیمین الفاجرة تدع الدیار بالقع 

  ٨٦  ٧٨  یمین اهللا مألي
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ررس ا  

  قافیة الهمزة

  صحني فإذا السالمة داءدعوت أبي بالسالمة جاهدا                                   لی

  قافیة الباء                                        

  أثمرت أغصان راحته                                       لجناه الحسن عنابا

  تكاد عطایاه یجن جنونها                                     إذا لم یعوذها بنغمة طالب

  وصبحهم وبسطهم تراب                                 فمساهم وبسطهم حریر      

  ومن في كفه منهم قناة                                        كمن في كفه منهم خضاب

  قافیة الحاء                                      

  اء طماحجانبه                               تهمي وطرف العلی نیالعافییسمو بكف على 

  قافیة الدال                                    

  رأیتك محض الحلم في محض قدرة                         ولو شئت كان الحلم منك المهندا

  وما قتل األبرار كالعفو عنهم                                ومن لك بالحر الذي یحفظ الیدا

  أعد منها وال أعددها                                   له أیاد علي سابقة             

  قافیة الراء                                     

  إذا أنت أفنیت العرانین والذرا                                رمتك اللیالي من الخامل الذكر

  ید ترمیك من حیث ال ندريوهبك اتقیت السهم من حیث یتقى                             فمن ل

  فما جازه جود وال حل دونه                                  ولكن یسیر الجود حیث یسیر

  قافیة السین                                     

  یا للرجال لفجعة جزمت یدي                                 وددتها ذهبت علي برأسي

  أتت                                 فحسوتها في بعض أنا حاسي ما زالت ابي وردها حتى

  وهطلتها زمنا فلما صممت                                  لم یثنها هطلي وطول مكاسي

  ال تنكروا من فیض دمعي عبرة                             فالدمع خیر مساعد ومواس

  ولرب عمر طال باألرجاس                   واها لعمر من قصیر طاهر              

  خذني غلیك فقد أمنت تنماسي                               وكفیت مني الیوم صدق مراسي

  ولقیتني متخشعا ال یرتجى                                   نفعي وال یخشى العشیة بأسي
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  لعینقافیة ا                                          

  وأبیض اللون لذیذ طعمه                                طیب الریق إذا الریق خدع

  ضعیف العروق یأوي العروق ترى له                  علیها إذا ما أجدب الناس أصبعا

  قافیة القاف                                        

  في دوحه العلیاء ال نتفرق         عطف أمیر المؤمنین  فإننا                    

  ما بیننا یوم الفخار تفاوت                              أبدا كالنا في المعالي معرق

  إال الخالفة میزتك فإنني                                أنا عاطل منها وأنت مطوق

  قافیة الكاف                                      

  سلم من رجل                            ضحك المشیب برأسه فبكى ال تعجبي یا

  قافیة الالم                                      

  ولكني رقوء دم وراق                                ال دواء الضغائن والذحول

  زالالومن یكن ذا فم مر مریض                            ال یجد مرا به الماء ال

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل                       بسقط اللواء بین الدخول فحومل

  إذا النساء نشأن في أمیة                              رضع جهالة وخموال

  یقتلني والمشرقي مضاجعي                           ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

  إلیه تجرر أذیالها                             أتته الخالفة منقادة         

  ولیل كموج البحر أرخى سدوله                        علي بأنواع الهموم لیبتلي

  فقلت له لما تمطى بصلبه                               روادف أعجاز وناء بكلكل 

  قافیة المیم                                   

  ي الدر الذي                                 لفظه فإنك معطیه وٕاني ناظملك الحمد ف

  غداة ریح قد كشفت وقره                               إذا أصبحت بید الشمال زمامها

  أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا                  وأُهل عزا یخضب البیض بالدم

  أقیم الشقا فیها مقام التنعم                         ویوم یغیظ الحاسدین وحاله    

  هال سألت الخیل یابنة مالك                              إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

  لقد لمتنا یا أم غیالن في السرى                        ونمت وما لیل المطي بنائم
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  ام

  رقم الصفحة  مـــاالس

  ١  ماد الحنبليابن ع

  ٤  إسحاق الصابئ أبو

  ٤/٩١   ق إبراهیم بن أحمد الطبرياأبو إسح

  ٤/٥/١١/٩٢/٩٥  أبو الحسن علي بن عیسى

  ٤/٩٠/٩١/٩٢/٩٥  أبو الحسین عبد الجبار

  ١/٤/١١/٢٢/٣٥/٩٥  الفتح عثمان بن جني أبو

  ٣٤  معمر بن المثنى  ةأبو عبید

  ٣٧  أبوعلي رشیق القیرواني

  ٣٦  د بن بحرمحم مأبو مسل

  ٢٢  أبي الحسن أحمد بن فارس 

  ٢/٩١  إحسان عباس

  ٣٠  أحمد مصطفى الطرودي

  ١/٩٠  الحسین بن علي

  ١/٥  السیرافي

  ١/٢/٣/٦/١٣/١٤  الشریف الرضي أبو الحسن

  ١١/٤١  بسیوني عبد الفتاح

  ٣  بشر بن الحارث

  ٢  بهاء الدولة

  ١  جعفر الصادق

  ٢٥  جالل الدین محمد بن عبد الرحمن

  ٢٣  جمال الدین بن محمد

  ٦/١٠  حنا الفاخوري

  ١٦  خالد بن محمد 
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  ١  خیر الدین الزركلي

  ٤٠  داؤود بن علي بن خلف

  ٣١  زكي الدین عبد العظیم بن عبد الواحد

  ٣٨  سعد سلیمان حمودة

  ١٠  سوید بن عطیف

  ١  شاكر هادي 

  ٢/١٣/٢٠  شوقي ضیف

  ٤٠  ضیاء الدین بن األثیر

  ٩  سعدطه عبد الرؤوف 

  ٢٦/٤  عبد القاهر الجرجاني

  ٤  عبد اهللا محمد بن النعمان

  ١٩  عبد المطلب بن ربیعة

  ١/٣  عبد الملك بن محمد ((الثعالبي))

  ٣  عبد الوهاب بن علي السبكي

  ٤  علي الفارس

  ١  علي صدر الدرین

  ٣١  كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم

  ١٥  كمال یوسف

  ٢  حمدألبي العباس أحمد بن م

  ٢٩  ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا 

  ٦  محمد التونجي

  ٣٨  محمد المعتصم باهللا

  ٤  محمد بن عبد اهللا األسدي

  ٢٤  محمد زغلول سالم

  ٥  محمد عبد الغني حسن

  ١٠  محمد محي الدین

  ١٦  محمد نبیل

  ٩  محمود مصطفى

  ١١  مصطفى عبد القادر



 127 

  ٢  مفید محمد قمیحة

  ٥  مهبار بن مرزویه

  ١  وسى الكاظمم

  ٢٤  یحى بن حمزة

  ٤١  یحى بن حمزة العلوي

  ٣٤  یوسف سلیمان بن عیسى ((الشنتري))

  ٢  یوسف علي طویل
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  رس ال

  الصفحة  القبیلة

  ١٧  أزدي

  ١٧  بني أسد

  ٥٤  بني تمیم

  ٣١/٧٤  بني عامر

  ١٠  بني یشكر
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  رس ادان وادن

  

  رقم الصفحة  البلد أو المدینة

  ٣٦/٣٨  اإلسكندریة

  ١٦  األندلس

  ٦٤  البصرة

  ١٧  الخرسان

  ١٢  الخوارزم

  ١٥/٢٣  الریاض

  ١٩  الشام

  ٤/١٩  العراق

  ٣١/١٠/٢٣/٢٤/٢٩/٦  القاهرة

  ٤٠  القیروان

  ١٩  المدینة

  ١/٥  النجف

  ٢٤/٤٠  الیمن

  ١١  باكستان

  ١/٢/٣/٤/٥/٦/٧/٩/١٠/١٧/٢٠  بغداد

  ١/٢/٦/١١/١٧/٢٣/٢٤/٢٥/٣٠/٣٣/٣٤/٣٨/٤٣  وتبیر 

  ٣٤  تونس

  ٤١  صیدا

  ٥  فارس

  ١٤/١٦  قرطبة

  ١١  كراتشي

  ٣/٢٣/٢٤/٢٥/٣٠/٣٣/٣٤/٤١/٤٣  لبنان

  ٢/٩/١٤/٢٣/٣٦  مصر

  ١  مكة

  ١  نیسابور

  



 130 

  اووت رس

  

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــوع  الترقیم

  د -أ   ........................................................ المقدمة  .١

  ١  تمهید .........................................................  .٢

  ٧  ..........................كتاب المجازات النبویة. الفصل األول:  .٣

  ٨  كتاب المجازات النبویة دراسة وصفیة.......... : المبحث األول  .٤

  ١٣  مادة الكتاب وأسلوبه........................... : المبحث الثاني  .٥

  ٢٠  المجاز.......................................... الفصل الثاني:  .٦

  ٢١  مفهوم المجاز لغًة واصطالحًا.................. : المبحث األول  .٧

  ٢٥  ........................أنواع المجاز وعالقاته. : المبحث الثاني  .٨

  ٣٣  آراء العلماء فیه............................... : المبحث الثالث  .٩

  ٣٩  بالغة المجاز وأهمیته......................... : المبحث الرابع  .١٠

  ٤٣  المجازات النبویة من خالل الكتاب............... الفصل الثالث:  .١١

  ٤٤  .........................منهجه العام ........... المبحث األول:  .١٢

  ٤٧  أنواع المجازات فیه........................... : المبحث الثاني  .١٣

  ٨٤  دراسة تقویمیة................................ : المبحث الثالث  .١٤

  ٩٠  الخاتمة ........................................................  .١٥

  ٩١  .......................................................النتائج .  .١٦

  ٩٢  التوصیات .....................................................  .١٧

  ٩٣  المالحق ......................................................  .١٨

  ١٠٨  .............المراجع ..........................................  .١٩

  ١١٥  الفهارس ......................................................  .٢٠

  ١١٦  فهرس اآلیات الكریمة..........................................  .٢١

  ١١٨  فهرس األحادیث الشریفة.......................................  .٢٢

  ١٢٢  ................................................فهرس األشعار.  .٢٣




