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 المقدمــــة

رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد النبي األمي األمػيف، الحمد هلل  
وعمى آلو وأصحابو الطيبيف الطاىريف، شموس اليداية، ومشاعؿ النػور، وعمػى مػف 

 اتبعيـ وسار عمى نيجيـ إلى يـو الديف.
 بعـــد ...و

 –وير المآثر؛ ألنو فما أجمؿ الشعر حيف يكوف أداة لتجسيد المناقب، وتص 
 يكوف وسيمة لنشر الفضيمة، وسبيبًل إلسعاد البشرية، بإرشادىا إلى القدوة. –حينئذ 

يماًنا بما لمشعر مف رسالة سامية   ، -إف صحَّ القصد وخمصت النية  –وا 
ونشداًنا لممثؿ العميا واألخبلؽ الفاضمة التي نحف في أشد الحاجة إلييا لمسير عمى 

عجاًبا بسيرة الخميفة األوؿ أبي بكر ىدييا، واالستضا ءة بنورىا، واالقتداء بيا، وا 
ة عبد الحميـ كاف موضوع ىذه الدراسة "التصوير الكنائي في بكريَّ  ()الصديؽ 

المصري" ىذه القصيدة الرائعة التي جسَّد فييا الشاعر سيرة الخميفة األوؿ أبي بكر 
ة حب الشاعر ليذا الصحابي وسماىا باسمو، والتي عبَّرت عف شد ()الصديؽ 

معت عمى ىذه القصيدة الرائعة لمشاعر عبد الحميـ الجميؿ. والحقيقة أنني حيف اطّ 
راقني ما فييا مف براعة الشاعر في  ()المصري في تجسيد مآثر الصديؽ 

استخداـ شتى الفنوف الببلغية وبخاصة حيف يعتمد عمى التصوير الذي البد أف 
بيف الفنوف الببلغية في مثؿ ىذا المقاـ الذي يعتمد عمى  يأخذ النصيب األكبر مف

بدراسة الصورة البيانية في  –بادئ األمر  –التجسيد، وتسجيؿ المناقب مما أغراني 
الكناية( لكف بدا لي أنو نظًرا لطوؿ  –المجاز المغوي  –ىذه القصيدة )التشبيو 

وبعد دراسة متأنية، القصيدة ال يمكف لبحث كيذا أف ينيض بمثؿ ىذه الدراسة، 
ولو  –تعالى  –وحيرة طويمة في اختيار أي مف ىذه األلواف التصويرية وفقني اهلل 

التصوير الكنائي في البكرية نظًرا ألني وجدت أف أف أدرس  –الحمد والمنة 
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عند مجرد اإلخبار بيا  ()الشاعر ال تقؼ غايتو في تجسيد مآثر الصديؽ 
ة ومعروفة وظاىرة، فَمف الذي تخفى عميو مواقؼ وتعدادىا. فكميا مواقؼ مشيور 

نما أراد الشاعر أف يقرر ىذه الحقائؽ ويعدّْد ىذه المآثر مقرونة ()الصديؽ  ؟ وا 
بأدلتيا مشفوعة ببراىينيا حتى يتحقؽ اإلقناع والتقرير والتأثير، وخير ما يساعده 

جعؿ الشاعر  ، مما(1)عمى ذلؾ ىي الكناية التي ىي كدعوى الشيء ببينة وبرىاف
مما يتيح  ((يعتمد عمييا اعتماًدا رئيًسا في كؿ ما يذكر مف مواقؼ لمصديؽ 

الفرصة لدراسة القصيدة كاممة حتى تتـ الدراسة، وتكمؿ الفائدة، مما حفَّزني عمى 
 اختيارىا.

وقد اقتضتني طبيعة البحث أف أسير في استقصاء شواىد الكناية حسب  
في القصيدة ذاكًرا موطف الكناية في البيت، وكيفية  المواقؼ التي ذكرىا الشاعر

يثارىا عمى الحقيقة  ، وأىميتيا، وعبلقتيا بالسياؽ الذي وردت فيوالوصوؿ إلييا، وا 
وتكاتفيا معو في إبراز المعنى المقصود، وذلؾ بعد مقدمة بينت فييا أىمية 

عر وقصيدتو، ثـ الموضوع وأسباب اختياره، تبلىا تمييد تضمف تعريًفا موجًزا بالشا
وقفة يسيرة مع مفيوـ الكناية. واستعراض لنص القصيدة، ثـ ذيمت البحث بخاتمة 
ضمنتيا أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، ثـ قائمة بأىـ المصادر والمراجع، 

 ثـ فيرس لمموضوعات.
وتجدر اإلشارة إلى أنو لـ يكف مف المناسب تقسيـ البحث حسب األقساـ  

نسبة( نظًرا ألني وجدت  –صفة  –عند الببلغييف لمكناية )عف موصوؼ المشيورة 
 –كما سيتضح مف خبلؿ الدراسة  –أف بعض ىذه األقساـ قد اختفت في القصيدة 

 ـــــــــــــــــ

 ىػ.1323، 1ػرى األميرية، بوالؽ، ط(، المطبعة الكب4/275( ينظر: شروح التمخيص )1)
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وبعضيا لـ يأت إال مف خبلؿ نزر يسير مف الشواىد،  –تعالى  –إف شاء اهلل 
صعًبا حيث يجعؿ وبعضيا قد كثر بطريقة الفتة مما يجعؿ أمر التقسيـ الببلغي 

تفاوتًا بيف األقساـ، كما أنني وجدت أف التقسيـ حسب المواقؼ أفضؿ حتى يتـ 
 ربط الكناية بسياقيا، وما يمييا مف كنايات دوف تكرير أو إعادة.

 

 وهللا من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل
 

 

 الباحث

 ياسر عبد الحميد عرقوبدكتور/ 
 لكليةمدرس في قسم البالغة والنقد با
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 تمهيـــد

 :التعريف بالشاعر وقصيدته :أولا 

في غمضة عيف ولد شاعرنا وسريًعا ما رحؿ شأنو شأف بعض العظماء ممف  
عوىا مبكًرا، ولكنيـ مع قصر اإلقامة ظيروا عمى الساحة األدبية ثـ ما لبثوا أف ودّ 

سـ تركوا بصمات واضحة في عالـ األدب مف أمثاؿ طرفة بف العبد، وأبي القا
 الشابي وغيرىـ.

ـ ولد الشاعر عبد 1887ففي نياية القرف التاسع عشر، وبالتحديد في عاـ  
عاـ العشريف الحميـ المصري، ولكف ما لبث أف فارؽ الحياة في بداية القرف 

 ـ. وىو في ريعاف الشباب.1922
وىذه الفترة بالتحديد كانت فترة ازدىار لؤلدب، حيث شيدت ميبلد عمماء أفذاذ  
ي ميداف الشعر واألدب مف أمثاؿ أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيؿ حافظ ف

إبراىيـ، والعقاد وشكري والمازني وغيرىـ مف أصحاب األصوات القوية في عالـ 
 األدب والشعر.

وقد انتيج المصري نيجيـ في اإلقباؿ عمى الشعر القديـ وبعثو مف جديد،  
تجاه المحافظ البياني، والشاعر في ىذا االتجاه مقتفيف أثر البارودي في ريادتو لبل

)كاف يتخذ مف العالـ العربي القديـ عالًما مثالًيا يخفؽ لو قمبو، ويييـ بو خيالو، 
ويشد إليو وجدانو ألنو عالـ اآلباء األماجد والتاريخ العريؽ، والدولة العربية الغالبة، 

فكاف الشاعر  (1)لعالـ(.ومف ىنا كاف يستمد الشاعر كثيًرا مف صوره مف ىذا ا
امتداًدا لمدرسة الشعراء المحافظيف تحت ريادة البارودي. وقد نشأ المصري في 

ثبات  –كما سبؽ  –عصر يموج بالرواد  الذات، لكنو مما يوحي بصعوبة الشيرة، وا 
 ـــــــــــــــــ

 ، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر.62( تطور األدب الحديث في مصر، د/ أحمد ىيكؿ صػ1)
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قد استطاع أف يتبوأ مكانة عالية في سماء الشعر  عمى الرغـ مف صغر سنو
ى جنب مع ىؤالء الرواد، ويكوف لو دوره في إحياء الشعر آنذاؾ، وأف يقؼ جنًبا إل

زاخر بشتى صنوؼ  فو مف ديواٍف شعري  مف جديد، وخير شاىد عمى ذلؾ ما خمّ 
 الشعرية يدؿ عمى موىبة شعرية فذة، وقدـ في الشعر راسخة.األلواف 

 :وكانت وفاتو فاجعة كبيرة جسدىا حافظ إبراىيـ قائبًل في رثائو 
 رعت فكككل قل كككنر أ   ككك لكككهلل قد أككك    ككك

 وأكككك  ف ككككت فن كككك  نكككك  ف كككك  قل كككك ر   ككككر 
 ف هفكككل ع كككك    ككككهلل قب   ككك  فككككل قل  كككك 
 ونككككككك  ونكككككككج له ككككككك  ر أ ككككككك    ن هككككككك 
  ككككككك و ت  كككككككم   نككككككك هلل  فكككككككر ق    ككككككك  ق

 

 
 
 
 
 

س   ككككف   قل  كككك  ر  وآثككككرت نكككك  س كككككرمق
  فككككككككك  ج له  كككككككككك م أ كككككككككك  قل ككككككككككوق ر
 ففكككس   ككك ت أ ككك  قل  ككك   كككم  فككك  ر

 ر  كككك عروونككككج قل ككككوقفل  كككك أه   نكككك
 (1)و قهلل ل  ككككككككرد   ككككككككس  ق  قل  كككككككك فر

 

رب مف المائتي بيت تأما عف البكرية فيي قصيدة رائعة ومطولة خالدة تق 
وتجسيد مآثره، وىي  ()صاغيا الشاعر تعبيًرا عف حبو لسيدنا أبي بكر الصديؽ 

مسؾ ختاـ الجزء الثاني في ديوانو، وقد ترؾ فييا الشاعر نفسو عمى سجيتيا 
وسيرتو معددة فضائمو ومواقفو  ()تكنو مف حب متأجج لمصديؽ  لتنطمؽ بما

فأليميا ىذا الحب كؿ قوؿ جميؿ، ومعنى جميؿ، وقد اعترؼ ىو بذلؾ في 
مطمعيا. كما أنيا تعد شمعة عمى الطريؽ الحالؾ الذي تحياه أمتنا في ىذه األياـ 

حاجتنا لتعمـ ما بافتقادىا القدوة، والتذكرة بأمجاد السابقيف المخمصيف مما يظير 
فييا، والسير عمى نيجيا حتى ننيض مف كبوتنا ونعود إلى سيرتنا األولى ميتديف 

 ـــــــــــــــــ

إبػراىيـ  –أحمػد الػزيف  –أحمػد أمػيف  : ديواف حافظ إبراىيـ، ضبط وتصحيح وشػرح وترتيػب ( 1)
 (، دار العودة، بيروت، لبناف.2/202اإلبياري )
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راشديف، فقد عرض فييا الشاعر لجوانب مشرقة، ومواقؼ عظيمة في حياة 
 جديرة بالوقوؼ أماميا، واالقتداء بيا. ()الصديؽ 

َفسو في الشعر كما أف ىذه البكرية دليؿ صادؽ عمى شاعرية المصرى، وطوؿ نَ  
لما تشتمؿ عميو مف شعر جزؿ وألفاظ قوية، وصور معبرة حتى استحؽ شعره أف 
يوصؼ بأنو يجمع بيف ابتكار أبي الطيب المتنبي، وانسجاـ الوليد وجزالة ابف برد 
فكاف جديًرا بأف يناط بأسبلؾ الذىب، ويخمد في عالـ األدب، وما االعتناء بجمع 

نضيًرا وآللئ منثورة، وخميؽ بالدرر أف تدخر وبالآللئ أف ىذا الشعر إال لكونو دًرا 
، مما يدؿ عمى مكانتو العالية، ومنزلتو الرفيعة بيف شعراء (1)تصاف مف االمتياف

 عصره.
ا  :حول مفهوم الكناية :ثانيا

الكناية أف تتكمـ بشيء وتريد غيره، وكنى عف األمر  :جاء في لساف العرب 
 تكمـ بغيره مما يستدؿ عميو نحو الرفث والغائط ونحوه.بغيره يكنى كناية يعني إذا 

(2) 

"فيي لفظ أطمؽ وأريد بو الـز معناه مع جواز إرادة  :أما في اصطبلح الببلغييف 
 (3)معناه حينئذ".

 ـــــــــــــــــ

، طبػػػع مطػػػابع روزاليوسػػػؼ، إصػػػدار 446يػػػواف عبػػػد الحمػػػيـ المصػػػرى، صػػػػخاتمػػػة د :ينظػػػر ( 1)
( )الخميفػة األوؿ أبػو بكػر الصػديؽ   :ـ، وينظػر أيًضػا1993الييئة العامة لقصػور الثقافػة 

، بحػث منشػور بحوليػة كميػة 241في مرآة الشاعر عبد الحميـ المصػرى، د/ سػالـ عػواد، صػػ
 ـ.1998 -ىػ 1418، عاـ 14زىر، عدد المغة العربية بإيتاى البارود، جامعة األ

 )كنى(، دار صادر، بيروت. :لساف العرب البف منظور ( 2)
(، ت: د/ محمػػػػد عبػػػػد المػػػػنعـ خفػػػػاجي، دار 5/158اإليضػػػػاح لمخطيػػػػب القزوينػػػػي ) :( ينظػػػػر3)

 ـ.1993 -ىػ 1414، 3الجيؿ، بيروت، ط
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"والمراد  :وقد ذكر الشيخ عبد القاىر معنى الكناية، واستوفاه بالشرح فقاؿ 
المعاني، فبل يذكره بالمفظ الموضوع بالكناية أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف 

ىو طويؿ النجاد، يريدوف طويؿ القامة،  :ويجعمو دليبًل عميو، مثاؿ ذلؾ قوليـ
ة نؤوـ الضحى، والمراد أنيا مترفة أوكثير الرماد، يعنوف كثير القرى، وفي المر 

 مخدومة، ليا مف يكفييا أمرىا فقد أرادوا في ىذا كمو كما ترى معنى، ثـ لـ يذكروه
بمفظو الخاص بو، ولكنيـ توصموا إليو بذكر معنى آخر مف شأنو أف يردفو في 

 الوجود، وأف يكوف إذا كاف.
ذا   ذا كثر القرى كثر رماد القدر، وا  أفبل ترى أف القامة إذا طالت طاؿ النجاد، وا 

 (1)كانت المرأة مترفة ليا مف يكفييا أمرىا، ردؼ ذلؾ أف تناـ إلى الضحى".

كناية مف عبلقة وقرينة كما ىو الحاؿ في المجاز إال أف قرينة والبد في كؿ  
الكناية ال تمنع مف إرادة المعنى األصمي بخبلؼ قرينة المجاز فيي مانعة مف إرادة 
المعنى األصمي، مما جعؿ عمماء البياف يختمفوف حوؿ ما إذا كانت الكناية مف 

 باب الحقيقة أو مف باب المجاز ؟
  

 ـــــــــــــــــ

 عة المدني.، مكتبة الخانجي، القاىرة، مطب(66ت شاكر صػ) :( دالئؿ اإلعجاز1)
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لى باب المجاز وأنيا نوع مف أنواعو، بحجو أف المفظ فييا فمنيـ مف عزاىا إ
، ومنيـ مف نسبيا إلى باب الحقيقة معمّْبًل ذلؾ (1)مستعمؿ في غير ما وضع لو

ذكر أنيا تارة تكوف حقيقة وتارة ، ومنيـ (2)بأنيا ال تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي
مف  (5)وابف األثير (4)طيب، لكف الرأي األرجح ىو ما ذىب إليو الخ(3)تكوف مجاًزا

أنيا واسطة بيف الحقيقة والمجاز، حيث إنيا )ليست حقيقة ألف المفظ لـ يرد منو 
المعنى الحقيقي بؿ أريد الزمو، وليست مجاًزا ألف المجاز البد لو مف قرينة مانعة 

 (6) مف إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة الكناية غير مانعة(.

)كناية  :ناية باعتبار المعنى المكني عنو إلى ثبلثة أقساـوقد قسَّـ الببلغيوف الك 
 كناية عف نسبو(. –كناية عف صفة  –عف موصوؼ 

كما أفاض الببلغيوف في إطراء الكناية وبياف فضميا فذكر العموي أنيا )واد مف  
، وذكر اإلماـ (7)ية الببلغة، وركف مف أركاف المجاز، وتختص بدقة وغموض(دأو 

 ـــــــــــــــــ

(، مطبعػة 1/364المتضمف ألسرار الببلغة وعمـو حقائؽ اإلعجاز لمعموي ) :الطراز :ينظر ( 1)
 ـ.1914 -ىػ 1334المقتطؼ، مصر 

، ت / بكػري شػيخ أمػيف، دار العمػـ 272نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز لمرازي صػػ :ينظر ( 2)
 .1985، 1لممبلييف، ط

 (.4/243ضمف شروح التمخيص ) ىذا الرأي لمشيخ السبكي ( 3)
 (.5/158اإليضاح ) :ينظر ( 4)
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ويكفي أنيا  (1)ا )فف مف القوؿ دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ ...(.عبد القاىر أني
إحدى طرؽ البياف التي يتحقؽ بيا مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ الذي ىو لب 

 الببلغة.
 :وترجع بالغة الكناية إلى سببين 

أنيا تثبت الشيء بالدليؿ والبرىاف، حيث إف )كؿ عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى  :األول
يجابيا بما ىو شاىد في وجودىا نفسو أف إثبا ت الصفة بإثبات دليميا، وا 

 (2) أكثر وأبمغ في الدعوى مف أف تجيء إلييا فتثبتيا ىكذا ساذًجا غفبًل(
 وفي ىذا تأكيد لممعنى.

، مما (3) )أنيا تبرز المعنى مصوًرا، وتظير المعقوؿ في صورة محسوسة( :الثاني
اف، مما يدؿ عمى دورىا في يجعمو يتمكف في النفوس، ويستقر في األذى

برازه.  أداء المعنى، وا 

 ـــــــــــــــــ

 (.306( دالئؿ اإلعجاز، صػ)1)
 (.72( السابؽ، صػ)2)
 -ىػػ 1417(، مطبعػة التركػي، طنطػا 269أفناف البياف، د/ الشػحات أبػو سػتيت، صػػ) :( ينظر3)
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 نصُّ القصيدة

 أبو بكر الصديق

كككككككككككف        ن كككككككككككقف  و  ع كككككككككككنهس أ   فكككككككككككر         كككككككككككل       ض 
كككككككككك          س  ل كككككككككك قد     لر ككككككككككو   أ ككككككككككو   كككككككككك   ع   ه  ح 
كككككككككككككأ   فكككككككككككككو    قد   ر كككككككككككككو     س    ككككككككككككك     د ئ   ك 
كككككككككككل قل  ف ككككككككككك هلل  ق   كككككككككككو   ككككككككككك س  ل     كككككككككككح   م      ه         
  فر    كككككككككككككك و   وقل كككككككككككككك  ب قد     كككككككككككككك ت  ف ككككككككككككككأ  و  
م  و    س فنككككككككككككككهلل    لله كككككككككككككك ت     ككككككككككككككآ  ف       أ كككككككككككككك    ق 

كككككككككككككككككككككك    و  أ    كككككككككككككككككككككك    ن   و و    كككككككككككككككككككككك  م  ك 
ككككككككككككك   و    هس نكككككككككككككئ   ل    و   ال  ل كككككككككككككث ككككككككككككك       ب  ر  ض 
كككك نكككك   ن   م         ككككع   كككك     وق    كككك ع  ض   م   قله كككك م  وق   

 وح كككككككككك  نككككككككككروق  م قل لفكككككككككك  لككككككككككس  فككككككككككم
 و  كككككككككككهلل لكككككككككككس  كككككككككككر  قل لفككككككككككك   ككككككككككك ل   
 ر كككككككككككوت   ككككككككككك  حفككككككككككك  وآثر كككككككككككه  هككككككككككك 

 نحككككككككككككككك  وم  كككككككككككككككن  ق  ولئكككككككككككككككهلل أكككككككككككككككوس ال
 أضكككككوق لكككككهلل   لح ككككك   ولكككككو لكككككس  فكككككم  هككككك 
 ل ككككككككككككك م   نككككككككككككك ق  قلفكككككككككككككك ح     كككككككككككككر
 نحكككككككككككككككرهلل  كككككككككككككككم آ قم أكككككككككككككككوس أ كككككككككككككككو هس
 و كككككككككك   ككككككككككو  ال قلحكككككككككك    هككككككككككت كككككككككككو ه
 ل ككككككككككككككك م     كككككككككككككككه أكككككككككككككككرن  و ف كككككككككككككككرت

  هك    وم   ك و  ح لت    ق قلح  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كككككككككككل   طكككككككككككر     و      ن ككككككككككك       و      ل حف ككككككككككك     
كككككككككنكككككككككه    ف   م  ف ككككككككك    س  م ل كككككككككق   و     ن ككككككككك    د    ر       
ككككك      كككككو   كككككن   قس   كككككر  قل    ر  ر      (1)ن قر  ر  د قلككككك        
ككككككككككف     ن  ن كككككككككك،    وم      ه    كككككككككك  كككككككككك  ع  ف   هلل  ح       

ككككككككل كككككككك ر  أ  و  أ  ف كككككككك   ن كككككككك    ف  ر   ه    كككككككك       ن     ل قلك 
ككككككككككككل و        ه كككككككككككك       كككككككككككك   ف   ل  ح    ن كككككككككككك ل         ت    

كككككككككككككككر    ق   ككككككككككككككك    و و   كككككككككككككككورم       ِ  ِ  ق ئل 
ككككككك    كككككككور  ك  كككككككقل    نخ       كككككككف    نم          ن ككككككك       
ككككككككك ه    كككككككككوق    لف ككككككككك   ن   م     و   ككككككككك     ن ككككككككك أ       م    ف 

   ككككككككككككك  ر فكككككككككككككل     هككككككككككككك  و رقئنككككككككككككك 
 وال قل كككككككم لفكككككككم  ككككككك ل ه  ف كككككككت رقأنككككككك 
 فكككككككككك  فت   كككككككككه  ككككككككك ثر ق لكككككككككهلل رق نككككككككك 
 وال عرفكككككككوق فكككككككل    كككككككب قلحككككككك  ع لنككككككك 
  حكككككككك  ل كككككككك س قل ككككككككن  ل حكككككككك  أ ضككككككككن 
 ع ككككك  قل ككككك ل  كككككم   كككككر قلر نكككككل  وق نككككك 

 لر ككككككك   قل وقلنككككككك ف ككككككك  حرفكككككككت  نككككككك د ق
 ف كككككك س لهككككككس عككككككم    ككككككب قل  ككككككب ح فنكككككك 

ككككككككككرف ه    عككككككككككم  م نفككككككككككوم  ح  نكككككككككك    ك 
 قلح     ن    ك ل       ه كر وق أ 

 

 ـــــــــــــــــ

. :( الدراري1)  النجـو
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  و قر ف ككككككككككككت  نكككككككككككك  وضكككككككككككك ت   كككككككككككك   
   كككككككككككك ب ر كككككككككككك الت  ككككككككككككه نككككككككككككوس     ئككككككككككككوق
   كككككككككككك  قل  كككككككككككك   قبأككككككككككككك  ور   رقأككككككككككككه
 فككككككككككككك     ككككككككككككم فنهكككككككككككك  وف ككككككككككككس ر كككككككككككككه

  ن كككككككككنم لن ككككككككك  نطكككككككككود  لككككككككك   أكككككككككك  قل 
  ككككككككككككككك    وق   ككككككككككككككك ونكككككككككككككككأ ل  أ  ككككككككككككككك ر قل

 ف فكككككككككككك    ككككككككككككو  فككككككككككككر وككككككككككككك   أولككككككككككككه
 ولكككككككككوالف الر ككككككككك  قلفرنككككككككك  قلككككككككك د ق  ككككككككك م
 و ككككككك ج كككككككوت قلحكككككك  فككككككل قبر    ف  كككككك 
 ف كككككككك ئ    ككككككككه ق نكككككككك ت فككككككككس  حف ككككككككت لككككككككه
 نطككككككككككككك    كككككككككككككو  فكككككككككككككر  فككككككككككككك  ككككككككككككككحنف 
  رنككككككككككككككككت  ككككككككككككككككلال وقل ككككككككككككككككن ط فأ هكككككككككككككككك 
   ق ح نككككككككككككككت      هكككككككككككككك   كككككككككككككك      ككككككككككككككت
كككككككككككك  ح كككككككككككك  فككككككككككككأم    كككككككككككك       ككككككككككككن     
 وروح  كككككككككل  أككككككككك ب أو كككككككككنم  كككككككككم  كككككككككوم

  كككككككككككككككم رح ككككككككككككككك  قد حن هككككككككككككككك ن ر كككككككككككككككه 
ن   كككككككككككككككه  حكككككككككككككككت قل  نككككككككككككككك  رق ككككككككككككككككخ  وق 
 ف  ككككككككككككك   فككككككككككككك   قلككككككككككككك فس  ال كككككككككككككك    
  ط كككككككككككت ع نكككككككككككه رح ككككككككككك  قد  كككككككككككم نككككككككككك 
 ر م  ككككككككككور عككككككككككن  فككككككككككل  ككككككككككلس   نكككككككككك 
   كككككككككككر   ككككككككككك   كككككككككككنم قلح ككككككككككك س و ن كككككككككككه

  مككقل  س فن  ل كرم    فكس نكفرن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل  ككككككككككهلل   لنكككككككككك  (1) أكككككككككك  وق   ككككككككككنس قد
 وق  لككككككككككس    ككككككككككر   نككككككككككهلل  كككككككككك رن وأككككككككك ل

  لكككك  قلط  كككك ت قل كككك ل لككككس ن كككك  ع  نكككك 
 و ككككككككك ج فككككككككل  طحكككككككك    فكككككككك   قعنكككككككك 
 و طكككككككككككككود  لنكككككككككككككه   كككككككككككككهرق ولن لنككككككككككككك 
 ل  هككككك  أنككككك  قل كككككر  ككككك  فككككك م   فنككككك    
 و ككككككككم أ لهكككككككك  ح  كككككككك ف  ككككككككم  كككككككك ق ن 
 وعطككككككككك   ككككككككككم  نككككككككك  قل  ككككككككككو  ح لنكككككككككك 
 و كككككك ج و كككككه قلحككككك  فكككككل قبر  ف  نككككك 
 ع كككككك  قلكككككك نم  ككككككم   كككككك  قل  ككككككل  ن  نكككككك 

  ككككككككرآم  م ف ككككككككت   لنكككككككك ع نككككككككهلل  ككككككككم قل
  كككككككككك قلل  كككككككككك ر   ككككككككككرهلل قل كككككككككك    قفنكككككككككك 
     ضككككككككككككككككه   وم قلفككككككككككككككككرقر     نكككككككككككككككك 
كككككككك  م  وق نكككككككك  كككككككك    كككككككك     فككككككككئم      روح 
  كككككككككو    كككككككككم  طكككككككككل    كككككككككس  وقلنككككككككك 
 ونكككككككككككك  ق    بأككككككككككككك     ككككككككككككه  كككككككككككك ق ن 
   ق  ح  كككككككككككككه   ككككككككككككك    كككككككككككككه رق كككككككككككككن 
   ق  كككككك  رآ كككككك  قل ككككككوت لككككككس نكككككك ر    نكككككك 
  كككككرم قل كككككر  فكككككل  ن   ككككك  قل نككككك  وق نككككك 

   ه  نككككككككككك  ن كككككككككككوح   كككككككككككو  فكككككككككككر  كككككككككككه
 وفككككككككك م لكككككككككه فكككككككككل قد   ل ككككككككك   ف  نككككككككك 

 ف  ن    قد كرم    فل نكس نكولن

 ـــــــــــــــــ

 (.) فيو مع رسوؿ اهلل ( قبيمة أبي بكر وتيـ في األصؿ اسـ الجد السادس لو الذي يمتقي1)
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 (1)ونكككككككككككوس   كككككككككككوهلل لكككككككككككس  ككككككككككك ر ل  كككككككككككرس
  ككككككككككك ف ت لكككككككككككس   كككككككككككرهلل ل  ضكككككككككككهلل أطكككككككككككر 
 وأككككككككككككك   ر كككككككككككككو  قد    كككككككككككككهلل فككككككككككككك ففهس
كككككككككككك     م قل ح كككككككككككك  ككككككككككككك ح     و كككككككككككك  ر ف   
      ككككككككككككه فككككككككككككل قل كككككككككككك ر   كككككككككككك     قب م
 ف ككككككككككككككك س ووعككككككككككككككك  قد نككككككككككككككك  س أ  كككككككككككككككه

 ككككككككككككككك  ر ق  ق لكككككككككككككك   هلل قل ككككككككككككككم  لف ككككككككككككككهلل 
 ولككككككككككس ن كككككككككك    ككككككككككهلل قلككككككككككو م  ال  ككككككككككك     
 و ككككككككك  ق   هكككككككككت عن ككككككككك ف لكككككككككوال   ككككككككك أطت
 ول كككككككككككككككككككككك   رق  قد  كككككككككككككككككككككككر   ن ككككككككككككككككككككككه
 وأفككككككككككت ع كككككككككك   كككككككككك ب قل ككككككككككرن  وطن ككككككككككه  
 (2)  ق  كككككككك  ق ككككككككر  ت    كككككككك   ككككككككم  ف ضكككككككك 

 وطكككككككككككككك روق  أ كككككككككككككك  ب قل  كككككككككككككك   فككككككككككككككأ هس
  ككككككككككككككر  عنككككككككككككككوم قل كككككككككككككك   نم ح ككككككككككككككنر 
م ع نكككككككككككككككك  أ لهككككككككككككككككك  فنكككككككككككككككككهلل أولككككككككككككككككك   وق 
   ق  فكككككككككر قلكككككككككك ن  فكككككككككل  ككككككككك ر كككككككككك  ل

 فكككككككككل كككككككككك ج قلح ن نككككككككك  قلهككككككككك م  ن كككككككككت 
 ف  كككككككككككك     كككككككككككك    كككككككككككك  عكككككككككككك س   ككككككككككككه وق
 و ككككككككك    ككككككككك   ككككككككك  أككككككككك   قل  كككككككككل ل و كككككككككه

  ككم  ك نكككس   ل    نككه ن ك رن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  كككككم قلككككك ق   ككككك  نففنكككككه     كككككرت    نككككك 
 ف  ضكككككككهلل    ككككككك    كككككككهلل حكككككككرقم كككككككك  ن 
 ف  ككككككككككككت  لككككككككككككنس قد  و ككككككككككككل ف فنكككككككككككك 

كككك  ع كككك  قل هكككك    وقفنكككك  ككككل قل طككككب طلع 
 فككككككك لهلل كككككككك ر قلكككككككر ج ن  ككككككك  قل وق نككككككك 
 و  كككككككك  ن    كككككككك   ككككككككم قلحكككككككك م   فنكككككككك 
 ع كككككك  قل ككككككس    كككككك   م  ككككككرو    فنكككككك 
 فأل   هككككككككككككككك   وم قل  كككككككككككككككل قبف عنككككككككككككككك 
   كككككككككو    كككككككككل  فكككككككككر ع نكككككككككه  وق نكككككككككك 
   كككككككككك ر ر د قلككككككككككك ن  ل كككككككككك نم وقلنكككككككككك 
  ككك   لكككس نككك   فكككل  كككوطم قل كككر ف  كككن 
 ر  كككككككككككككهلل ع نهككككككككككككك    ل  نككككككككككككك    ونككككككككككككك 
 فككككككككرقا ح كككككككك س ككككككككك  فت   ككككككككهلل    نكككككككك 

 ل  كككككككككم   كككككككككل قل  نككككككككك     نككككككككك و ككككككككك ف
 نح كككككك   هكككككك  قب ثكككككك    ككككككم فكككككك م رقونكككككك 
 حنككككككككككك ئل   كككككككككككه  م   ككككككككككك  ح ككككككككككك  ن 
 و  كككككككككككككوهلل فنكككككككككككككه ل   كككككككككككككل    رنككككككككككككك 
 و فككككككب ع ككككككهلل قل ككككككهس  ككككككم فكككككك م رق نكككككك 
 (3)و عضكككككككك  ف ن ككككككككك م ل  ككككككككوت  ق نكككككككك 

    ث  نك كك م س  وال  فكفإم ف ت فنه

 ـــــــــــــــــ

 ( يقاؿ أعرس القـو وعرسوا أي نزلوا في آخر الميؿ لبلستراحة.1)
 مف الدروع الواسعة. :( المفاضة2)
 المشي الرويد. يقاؿ )دبيت( واسـ الفاعؿ عمى القياس )دابي( أي ماٍش رويدا. :( الدبي3)
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 ف  لككككككككككككت   ككككككككككككو  فككككككككككككر رأنكككككككككككك  فكككككككككككك ق ف
 ف ككككككككككككككك     أ ككككككككككككككك ف ككككككككككككككككوقحب نو ككككككككككككككك 

 قل ككككككككوت  نككككككككرف ولككككككككس نكككككككك فر فككككككككل أ ضكككككككك 
 ورنككككككككككل   ككككككككككو حفكككككككككك    ككككككككككوت  ح كككككككككك 
 وأككككككككككككك   ورب قل نكككككككككككككت ل كككككككككككككت    كككككككككككككثم
 و   كككككككككك ف  كككككككككككو  قل طنكككككككككككب آنككككككككككك  ر كككككككككككه
  هككككككككك  لكككككككككس ن   ككككككككك  قلهكككككككككو   ال حكككككككككك ف 
 ف  كككككككككك  ق كككككككككك   م قل ككككككككككوت حن  كككككككككك   ككككككككككأ   
   ككككككككك ب  هكككككككككس نككككككككك  أكككككككككوس  ككككككككك ت  ح ككككككككك 
 ف ككككككككككم   ككككككككككه ر  كككككككككك  ف كككككككككك   كككككككككك ت ر ككككككككككه
 وعككككككككككككككك   و كككككككككككككككرح قل    نككككككككككككككك   ككككككككككككككك ئ 
  هضككككككت  ككككككأ ر قل ككككككك س وقلكككككك نم لككككككس نككككككك  

 ع   كككككككككككت  قب كككككككككككر   ككككككككككك   ح ككككككككككك  ف كككككككككككوالهلل
 و و كككككككككهلل  كككككككككن  قل ككككككككك س نطكككككككككود لكككككككككوق ف
 وأككككككككككككك   ر ككككككككككككك   ل   نفككككككككككككك  ل ككككككككككككك    كككككككككككككه

 و نككككككككككككككككس قد لككككككككككككككككو  م      كككككككككككككككك   ف كككككككككككككككك 
 ل كككككككككك  ف ككككككككككت عككككككككككم ر د قل  ككككككككككل   كككككككككك   
كككككككككككك ق ق ككككككككككككم ع كككككككككككك  قد    كككككككككككك  رقنكككككككككككك     ف 
 ف ككككككككككك لوق وط كككككككككككل قل    نككككككككككك  لكككككككككككس نككككككككككك  
  روق ع ككككككككككككككر ق نفضككككككككككككككل  لنككككككككككككككه  أ ر كككككككككككككك 

 ق   عككككككككككككككم   كككككككككككككك    رقف  كككككككككككككك و ف  كككككككككككككك  ر 
م ق كككككككككككم  نككككككككككك     ككككككككككك     نكككككككككككر  ككككككككككك   وق 

     كككككككككك    كككككككككك   فككككككككككر، وق  ككككككككككهلل  م   ككككككككككر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ق أككككككك س  كككككككنم قل ككككككك س  ككككككك   قل وقفنككككككك 
  رم قد آ نكككككككككككك  و نككككككككككككر   ككككككككككككل  فككككككككككككر

   كككككككككككككككك   كككككككككككككككك فن ط ن  كككككككككككككككك  ب وق  قل 
 ضكككك رن     ق كككك   نت فككككل قل نككككفهكككك   ف كككك

   ق أ   و ككككككككككككككك   و  أكككككككككككككككطق قل وقككككككككككككككككن 
 ولكككككنس   كككككو  فكككككر ع ككككك  قل طكككككب    كككككن 
  كككككككك   ع عككككككككت   هكككككككك  قلرنكككككككك ح روق ككككككككن 
   ككككك    كككككم قل كككككرق  نح كككككب كككككك حن 
 و ل ككككككك  ع ككككككك   كككككككط قل  كككككككو  قل رق كككككككن 
ال فكككككككككككككككككككإم قد  ككككككككككككككككككك  ق    أنككككككككككككككككككك   وق 
 ع ككككككك     ككككككككب قل كككككككلس  ح ككككككككر أ  نكككككككك 
 رضكككككككككككن     كككككككككككأطرق  قل  نكككككككككككر  ح  نككككككككككك 

  ككككككم قل ككككككلس  كككككك  فكككككك م    نكككككك لهكككككك وق 
 ونككككككككككككك   ع كككككككككككك  فكككككككككككك م د   ونكككككككككككك 
  لكككككك  قل كككككك س وقرفككككككأ   لر كككككك   قلحوق ككككككن 
   طفككككككككم لح ككككككككك   و ح ككككككككوم    ئنككككككككك 
 ولككككككككو    ككككككككل وحكككككككك د  ر ككككككككت     نكككككككك 
 وفككككككك    كككككككل  فكككككككر  حككككككك  قبوق نككككككك    
 نككككككككككرم قل كككككككككك ف  ال   لح كككككككككك    وق نكككككككككك 
 فإ كككككككككككك    ن كككككككككككك   م  طنككككككككككككل قل وقلنككككككككككككك 
 ن كككككككككككككن ه فنكككككككككككككه قل  نفككككككككككككك     كككككككككككككن 

  س  وم  ف  نكككككككككككك   ق أكككككككككككك    م قل كككككككككككك
 (1)لط ولككككككككت قبع ككككككككك   فنككككككككهلل قل ككككككككك قفن 

 ـــــــــــــــــ
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 رضكككككككككنت  هككككككككك  فكككككككككل قد ال فكككككككككل   ككككككككك   
 وككككككككك  هلل فككككككككل   كككككككك  قب ككككككككور فككككككككك ح 
 ولن كككككككككككهلل فكككككككككككل  عنككككككككككك  قل ككككككككككك قئ  آنككككككككككك 
 وأفكككككككككككت   ككككككككككك س قل كككككككككككن   رفككككككككككك    كككككككككككه
 نفكككككككككك   ن كككككككككك  قل كككككككككك ر  م كككككككككككحت آ ككككككككككر ق
   ككككككككككو  لهككككككككككس ال  ح  ككككككككككوق  نككككككككككر  ق فككككككككككس
كككككككككككك  وال  ه فكككككككككككوق ح كككككككككككك   وال  ه فكككككككككككوق  رع 

ككككككككككككككككككك وال  حرأكككككككككككككككككككوق   للئككككككككككككككككككك ن  م ف  ئ  
 وال  ر  ككككككككككككوق قب ككككككككككككرم فككككككككككككرب  حكككككككككككك رب
 ر كككككككككك  و ككككككككككو ال نكككككككككك رد أككككككككككرقر   ككككككككككه ه
 وث ككككككككككك     ككككككككككك و  ع ككككككككككك   نكككككككككككر ر نكككككككككككه
ككككككككك    ق ر ككككككككك   ن كككككككككو   لككككككككك  قلهن ككككككككك   أو  
 و ككككككككككككك  ق ع نكككككككككككككه  م  طنكككككككككككككر  فو كككككككككككككهس
 ف كككككككك روق فكككككككك قت قلرعكككككككك   م طفككككككككرت  هككككككككس

 روق  ق  ككككككككككك  قل ككككككككككك  ن  ق ككككككككككك  ر  هس  ككككككككككك ف
م   ككككككككككك وق  حكككككككككككت قل  ككككككككككك     ككككككككككك  وق  وق 

  ق  وق   ككككككككككك ر م    هكككككككككككس فكككككككككككل قلحكككككككككككرب 
 وأككككككككك لوق  كككككككككرم قب طككككككككك ر  حككككككككك     ككككككككك   

    كل    رضككككف   ف ت فل ر د قل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل  ضكككككل   لح ككككك م  كككككم فككككك م ع ككككككن 
 وح ككككككك هلل   ضككككككك    عكككككككم قلحكككككككر    نككككككك 
 ر م   ككككككككك هلل قل كككككككككوقس فنهككككككككك      نككككككككك 
 و ضكككككككرس  كككككككم   كككككككهلل قل وقطككككككك     نككككككك 
 ونر كككككك   ككككككو  قل كككككك   م عكككككك ت    نكككككك 
 وال  ف كككككك وق عككككككك      ككككككم قل ككككككك     رنككككككك 
 وال   ككككككككككككككك  نحوق   كككككككككككككككو   و  رقرنككككككككككككككك 

 لل ئنم     نككككككككككككككك وال  هككككككككككككككك  وق  ككككككككككككككك 
  لكككككك  قلحككككككرب ن كككككك    فر كككككك  ال     نكككككك 
   كككككككككككك   ككككككككككككك ن     س   كككككككككككك و  أ لنكككككككككككك 

 ه آ كككككككككككككككر ق   وقرنككككككككككككككك نكككككككككككككككوطككككككككككككككك و  ف
  لنهككككككككككك  ر م ل  كككككككككككنم  ككككككككككك هس    رنككككككككككك 
   ق  كككككككو    كككككككك   كككككككك عس قل كككككككك      نكككككككك 
  كككككم قل ككككك س  هككككككر ق  كككككن هس  ككككك    ق نكككككك 
    لكككككككككهلل ف  ككككككككك حنوق و ككككككككك لوق    ضكككككككككن 
 فككككككككوت   كككككككل  فكككككككر  فهككككككك  وق قل وقلنككككككك 

  ن  فنهككككككككك   كككككككككك قون ر م وحككككككككك ف قلككككككككككك
   ككككككم  كككككك  فككككككل  ككككككو  قل  ن كككككك  ث ونكككككك 

  ككه    لنككت   ب ط ر فنكوال ف 
 ث ككككككككككككك ت   ق  ككككككككككككك  قلح  ثككككككككككككك ت   كككككككككككككر ت
 ور م   ق الحككككككككككككككككككت ثوقأككككككككككككككككككب  ككككككككككككككككككه ه
 و  ككككككككككوق  فكككككككككك   قل ككككككككككك   ككككككككككك رت   ككككككككككك و 
  حكككككككك     كككككككككو  فكككككككككر ع ككككككككك  قلكككككككككك ر  كككككككككر 
 فأو كككككككككككككل ل  كككككككككككككورم كككككككككككككك ور ر  لكككككككككككككه
  وق كككككككككككككككككككككن  ال ن رفكككككككككككككككككككككوم   نفككككككككككككككككككككك 

 رحهسف ن ككككككككك  نكككككككككروم قل ككككككككك س   كككككككككف  ل ككككككككك

 
 
 
 

 
 
 
 

  ككككككككككنوف   ع كككككككككك     نككككككككككه ر ت  وق نكككككككككك 
  ضكككك  ت لككككه  كككك  فكككك م فككككل قل نككككب  ق نكككك 
 ف ككككككككس نرفكككككككك وق فككككككككل ط عكككككككك  قد    نكككككككك 

  كككككككككككك ر س   ككككككككككككرم فكككككككككككك ق وق     نكككككككككككك  و 
 و كككككككككك   رو  قل ككككككككككلس فنهكككككككككك     لنكككككككككك 
 وال ن  ككككككل قل ككككككول  ع كككككك  قلحكككككك  وقلنكككككك 
 ون    ككككككككككوم قلحككككككككككرب   هكككككككككك   ف  نكككككككككك 
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 و وف ككككك  ع ككككك  قل كككككن  قلككككك د لكككككس نطكككككر لكككككه
كككككككر ت  ع كككككككر ق  كككككككم  كككككككطو  قلحككككككك  رعككككككك      ع 

  م قلكككككككككككك ن  فكككككككككككل قب كككككككككككر ر     ر وأككككككككككك   
 ف كككككككككك   ككككككككككرح قلن كككككككككك م ل حككككككككككرب ككككككككككك رف
 و ثكككككككككوق قل كككككككككرقن  وقح كككككككككوم قل  كككككككككل   لككككككككك  ق
  ضكككككككككك  فكككككككككك وم قلرعكككككككككك   ككككككككككنم   نكككككككككك  س
 ف ككككككككككككك  ع  كككككككككككككوق  د قلح ككككككككككككك  نم   لككككككككككككك 
 كككككككك م ع    ككككككك ت طككككككك ر  كككككككم أ ككككككك    لككككككك   

  نككككككككك   رأككككككككك  ح وأهككككككككك ففككككككككك  ت رئككككككككك ت قل
 فن  كككككككككك  س قل كككككككككك م ضككككككككككر ت ف ككككككككككس  كككككككككك ر
 ط  ككككككككت ع كككككككك  قل   كككككككك   وقلككككككككروس  ح  ككككككككل
 فكككككككأم قل وقضكككككككل  ككككككك لف هس ع ككككككك  قلكككككككو  
   ق ث  ككككككككككككككت   ككككككككككككككهلل قل نككككككككككككككوم  ه  كككككككككككككك 
 و ق ككككككككككككت ر وس  ككككككككككككم   ككككككككككككنس  و  لككككككككككككهلل  
 ففككككككككككرت ع نككككككككككه قل نكككككككككك  وق حكككككككككك رت  ككككككككككه
 ف ر عككككككككككككه قل  ككككككككككككل  )ضككككككككككككرقر  ككككككككككككم   ور(

 و        ك ب    ككه   ل كك رم    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل لككككككه قلككككككروس  كككككك  ن   كككككك قر  ولككككككس   كككككك 
 ف كككككككككككك س  إ فكككككككككككك   قل نككككككككككككو      نكككككككككككك 
 وف كككككت  رم قلكككككك ن  فكككككل قب كككككر   لنككككك 
  ن  كككككككككت  م قلحككككككككك   ككككككككك  فككككككككك م رقئنككككككككك 
 ن ككككككككو   كككككككككن ق  قل طكككككككك ح قبع  نكككككككك 
  أكككككككك ت ال    ككككككك  قلطق ككككككك    كككككككه وقأنككككككك 
 و نه كككككككككككك  فكككككككككككك م قلح كككككككككككك س قلن   نكككككككككككك 
 ن كككككككككككككو   كككككككككككككأفوقف قلرنككككككككككككك ح حككككككككككككك قرن 
 و   ككككككككككككككككل  روقح قلر كككككككككككككككك   قل رقأنكككككككككككككككك 

  لكككككككككككك  قد   ثنكككككككككككك  هكككككككككككك   كككككككككككك      ال 
ككككككف ن هلل  نككككككرهلل ح  نكككككك   ف ككككككس  ككككككر  ككككككم ك 
 و ككككككككككك        كككككككككككت  ال ع كككككككككككنهس  وقضكككككككككككن 
  حككككككككككككر هلل    هكككككككككككك    لر كككككككككككك ح قل آأنكككككككككككك 
  كككككككك ق    كككككككك  نر ككككككككو  نر ككككككككل قل رق نكككككككك 
  لكككككك    لكككككك  فككككككل أ ضكككككك  قب ككككككر ع  نكككككك 

  فككككككككك  فنكككككككككه قد  ككككككككك  فككككككككك م أ ضكككككككككن و 
  كك و    فنككت قل كك    له  ح

  كككككككرم عر  كككككككك    لر كككككككك   ككككككك    ككككككككت    كككككككك  س  
 ق   كككككككككككك روق  كككككككككككك لحفس و ككككككككككككو   لكككككككككككك   ق 

م أ  ككككككككككككككوق  هككككككككككككككر قل  ككككككككككككككم   كككككككككككككك     وق 
  ككككككككككك   هس  ككككككككككك لحرب ف  ككككككككككك ح ب قلكككككككككككو  
 وأ كككككككككككت لهكككككككككككس  ككككككككككك م     ككككككككككك  أنككككككككككككر
 ب كككككككككك س  كككككككككك ق  قل كككككككككك س وقب كككككككككك  قل ككككككككككل

 لرقفككككككككككككل لفنكككككككككككك  عككككككككككككرب  ق كككككككككككك  وق فككككككككككككإ 
 و ككككككككككك  ع كككككككككككس قلنر كككككككككككوهلل  طككككككككككك    لككككككككككك 
 و ن و كككككككككككك   ال ن  ككككككككككككب قلضككككككككككككب أن هكككككككككككك 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أنكككككك   س لككككككو ف ككككككت فككككككل قب ككككككر   فنكككككك 
 ر وف ع كككككككككك  حرنكككككككككك  قل كككككككككك ب أ ضككككككككككن 

 لضكككككككككككوقرن فإ كككككككككككهلل   ككككككككككك     ع نكككككككككككهلل ق
ت  وق نككككككككككك    هكككككككككككس    ككككككككككك   ر ت فكككككككككككرو 
 وف ككككككرم فهكككككك    ضكككككك م   لر كككككك  وق نكككككك 
   ق قف رأككككت فككككل قبر  عكككك  ت ف كككك   نكككك 
 ع ككككككككنفس  لكككككككك  نككككككككوس قلح كككككككك ب لوقئنكككككككك 
 و ككككك  فككككك م فكككككل  أكككككك  قل   لكككككهلل   ونككككك 
 ولكككككس   ككككك ل فكككككل قلككككك  ر ل  كككككم ح  نككككك 
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 ر   كككككككككككك   كككككككككككككحرق  قل كككككككككككك  وق     كككككككككككك 
 وم   ككككككككككككك لهس  ق   ئكككككككككككككوق  ككككككككككككك وق  طككككككككككككك

 ل ككككككككككك   كككككككككككر ت   كككككككككككهلل قل  ككككككككككك   ل نر ككككككككككك 
 و كككككك     ككككككت قب ككككككل  عككككككم  ككككككن   ر كككككك 
 و ككككككككككككك  أ ر   كككككككككككككوق  ال بم ن  كككككككككككككح وق  هككككككككككككك 
 ف ن ككككككككك  ن كككككككككو  قلفكككككككككرس وقلكككككككككروس عككككككككك   
 وف  ككككككككككأت   ل ن ككككككككككنم ف ككككككككككرم وأنكككككككككككر ق
كككككككككك   و كككككككككك   كككككككككك  ت ع ككككككككككهلل قل ن  كككككككككك  ف  ح 
 ولكككككككككككس    كككككككككككو   م  كككككككككككرم  نكككككككككككر ر هككككككككككك 
  كككككككككك  ت  أ كككككككككك س قلف ككككككككككوح ولككككككككككس  كككككككككك ر

ككككككك  فكككككككل قل  حفو ككككككك    فنككككككك و ككككككك  ف كككككككت نو  
  فككككككككككككككل     كككككككككككككك   قب كككككككككككككك     دق   نفكككككككككككككك 
   ق  ككككككككك   كككككككككوقرد قلحكككككككككل   كككككككككت   ككككككككك ئه 
 أ ككككككككككككك ت  كككككككككككككأ ل  قل لفككككككككككككك  ضككككككككككككك رع  

    ر ل ككب قلن   كس قلرفك    ككل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 و  ككككككككر   ككككككككم  ككككككككو  قل نكككككككك    ككككككككوقأن 
كككككككككككك  فككككككككككككوأهم كككككككككككككوق ن   و  ككككككككككككوق  فو  

 قل ككككك   كككككك فن ولكككككو ع  كككككت لكككككس   كككككرب 
 و ككككككك  أككككككك حت   كككككككه قل ل ككككككك  وقرنككككككك 
 ف ككككك  ن كككككحب قلرقعكككككل قل  كككككل   قل وق نككككك 
   كككككككككك ت  ع ككككككككككنهس  كككككككككك ل  و  قلروق نكككككككككك 
 وطنككككككر ت ل  ر ككككككنم فككككككل قل ككككككر    عنكككككك 
 وال   ككككككككككرت   ككككككككككهلل قل ككككككككككرق ب    نككككككككككك 
  كككو قل كككوت  ضككك       كككو قل كككن  رقضكككن 
 ل نكككككككككككككرهلل  ال  م ن كككككككككككككرم لكككككككككككككهلل   لنككككككككككككك 
ككككككككككك    ل لفككككككككككك   ق نككككككككككك   وال ف كككككككككككت نو  

كككككككك    فككككككككل  كككككككككر  قد    نكككككككك  هكككككككك  رقئح 
   ككككككككككككك وس حل   ككككككككككككك  و  كككككككككككككأ  رقعن ككككككككككككك 
  ككككككككككك رق  كككككككككككونه ت  و رضككككككككككك   وقرنككككككككككك 

  ك هلل    نك ر قل ك ف عم   كف   
ككككككككككككككل        ككككككككككككككه   كككككككككككككك ق     كككككككككككككك   و قلف 
 نفكككككككككك    ككككككككككم قل ككككككككككرق  نفهكككككككككك   كككككككككك لح  
   ق قل كككككككككككك س حن  ككككككككككككه وع  ككككككككككككت  رنكككككككككككك  
ككككككككرت     ككككككككت ع كككككككك  قل ككككككككور عن  كككككككككه م      وق 
   ككككككككككك   لككككككككككك  ع ككككككككككك   ث  كككككككككككنم     كككككككككككه

 (1)ر م  ككككككككم   كككككككك   ككككككككنس     كككككككك  قف  كككككككك  
  ول كككككككككككه  كككككككككككم   كككككككككككر قل لفككككككككككك     ككككككككككك   

 
 
 
 
 
 
 

  رقئن ككككككككككككك و  كككككككككككككر   كككككككككككككم   كككككككككككككرق ف  
 و أ ق ككككككككككككه فكككككككككككك  ت   كككككككككككك  قل وقلنكككككككككككك 
 نككككككككككككككك حر ه    لككككككككككككككككول  م  ل نككككككككككككككك 
 ف كككككك  لككككككو نفككككككوم قل ككككككور  كككككك ل نم رقئنكككككك 
   ق  كككككككككككك  س ل  ككككككككككككو   كككككككككككك  قل وق نكككككككككككك 
 نفككككككككك   نكككككككككرم فنهككككككككك  قل  نفككككككككك  ع رنككككككككك 

كككككككك  وقر كككككككك  ح فنكككككككك     فككككككككأل   قلح كككككككك  وقل  

 ـــــــــــــــــ

ا رأوا أقمصػو مػػف نسػج تػػيـ اهلل قبيمػة أبػػي بكػػر ... ( المجسػد القمػػيص الػذي يمػػي البػدف. أي لمػػ1)
 إلخ.
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 وأككككككككككك   فككككككككككك ق  نكككككككككككم قل  ككككككككككك وق  ف ككككككككككك فم
كككككككككككككك  ع ككككككككككككككو  ق  كككككككككككككك قر    ر م ع ككككككككككككككر نو  
 ف كككككككككككككك    وق ككككككككككككككنه  و أضككككككككككككككل   ور كككككككككككككك 
  ضكككككك     ككككككن   فككككككل  هككككككر  قلككككككك ج  قر كككككك 
 ف ككككك   لهكككككك   ككككككم فككككك م فككككككل قلحككككككل  كككككك   ل
ر      ف  لككككككككككت فككككككككككرنس  ن  ككككككككككرد قلكككككككككك قر   ككككككككككح 
 هف ككككككككك    كككككككككأ حنل قل نككككككككك   رعككككككككك  طروأككككككككك
 ف ككككككك  روق   قل نككككككك  عكككككككم رو ككككككك  قلضكككككككح 

 عككككككم ف  كككككك  عكككككك   أ  هكككككك  (1)فككككككأل   قلف كككككك 
 و ل ككككككك  قل كككككككك  فكككككككل    كككككككب  كككككككم ف  ئهككككككك 
 فكككككككك ح  كككككككه قلفككككككك رو   ككككككك  فككككككك م  ككككككك   ل
  فككككككككل فكككككككك   قر  ككككككككم   ككككككككل  فككككككككر ق ككككككككر 

ث    ال      ككع ئ   ال   ل  ككف ف ت  كك    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لف ككككككككككككككككككككككه حرنكككككككككككككككككككككك  و آ نكككككككككككككككككككككك 
  كككككككك ق قل ككككككككوت   هكككككككك  ل   نكككككككك  ح  ككككككككن 
 ف كككككك  عكككككك  ت فككككككل قل  كككككك  نم  وق ككككككن 

 ف  لهكككككك  فككككككل  هككككككر  قلف ككككككر    ككككككن فككككككأل
 و ككككككم  ق قلكككككك د ن كككككك و لككككككه  كككككك   كككككك قلن 
 فن  ككككككككككككل   كككككككككككك   ل ونككككككككككككرحس    نكككككككككككك 
 و ركككككككك   ككككككك   أ    لكككككككك  قل نكككككككر  كككككككك عن  
 ولف كككككككككه قلكككككككككك  ن   كككككككككم فككككككككك م    نككككككككك 
 و كككككككككك  ح   ككككككككككه قلكككككككككك فس  ال قل   لنكككككككككك 
 و نككككككككككككككأ فنككككككككككككككه ل  كككككككككككككك ور قبث فنكككككككككككككك 
  كككككككككوقهلل   ككككككككك   فكككككككككر وال ف كككككككككت  رقضكككككككككن 

     نككككككككككك   ق    هكككككككككك   ككككككككككك  وق   كككككككككك ب قل
 ن ككآ  ت ك  ث   ال  هلل  ك     وال

 ـــــــــــــــــ

 ( جمع كمية وىي ما يحمؿ فييا الماء.1)
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  ف ككككككككككككككك  ع ككككككككككككككك   قد نكككككككككككككككوس وف  كككككككككككككككه
 و كككككككككككككك  ف  هكككككككككككككك   ال   كككككككككككككك  نر  كككككككككككككك   
 فكككككككك ح  كككككككرق  قل  ككككككك  نم و ككككككك  لهكككككككس  
 ولفككككككككم ر م  كككككككك  ق  عككككككككم ح  كككككككك  ق  ككككككككه
 وأكككككككككك   وأكككككككككك  حكككككككككك م قلفككككككككككرق  ب  ككككككككككه
 ور وق ع كككككككككككنهس حككككككككككك ئطل فكككككككككككل  قر كككككككككككس
 وال  كككككككككككك ف و ل فككككككككككككل قل  نكككككككككككك  فإ  كككككككككككك 
  ر ككككككككت  ككككككككم قلكككككككك  ن    ف ككككككككل ولن  ككككككككل

 س ن ككككككككككرهلل   نكككككككككك  ق لككككككككككوقر و كككككككككك ت ولكككككككككك
 و كككككككككك   كككككككككك      كككككككككك   قل  نفكككككككككك  ضككككككككككن  
 ولككككو فكككك م  ككككم ن كككك ث ر قل كككك   لككككس ن ككككت
ف ر هلل  فككككككككل قبحنكككككككك    كككككككك    كككككككك قئح    فكككككككك  
 ف كككككم لكككككل  ككككك  ل قل  ككككك  نم قلككككك د  كككككرم
ككككككككك    ككككككككك      كككككككككم   كككككككككهلل قل نكككككككككوم فرقئ  
 وفككككككككك   و ح    ككككككككك   لككككككككك  قلككككككككك  م قلككككككككك د
 لنكككككككك لل فكككككككك م قل كككككككك س ال قل كككككككك    كككككككك لهس
 و ككككككك  فضككككككك   ولكككككككو  ع ككككككك   ككككككك   وقلككككككك 
 وال فككككككككر  فككككككككنهس  ككككككككنم  ككككككككول  وع كككككككك ف
 و كككككككككك  قلحكككككككككك   ال حكككككككككك ئط  ككككككككككنم أككككككككككو 
  ربق   كككككككككككككل  فكككككككككككككر  كككككككككككككن     ث كككككككككككككه
   نككككككككككككككككك   ن ككككككككككككككككك م وآثككككككككككككككككك ر   ككككككككككككككككك 
  فككككككككككرت   كككككككككك   فككككككككككر ل ككككككككككو ل ولن  ككككككككككل

 رفكل ف كر    كك   رق  قل  ككل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ف ككككككككككك س لكككككككككككه و كككككككككككط قل  ككككككككككك    الحنككككككككككك 
 رو    نككككككككك   ق ق   كككككككككت   ل ككككككككك   لكككككككككس  ككككككككك

ككككككك    كككككككه ف  كككككككن  ككككككك  ط ع    و ككككككك  فككككككك م نو  
  ككككككم قل كككككك    ولكككككك    لكككككك د  كككككك ت ط ونكككككك 
   ق  كككككككككككككككككت ر وق ع ككككككككككككككككك  س ور قئنككككككككككككككككك 
    ضكككككككككككككككن ه   ككككككككككككككك هس ور وق ككككككككككككككككح فن 
  حككككك   كككككه  كككككم فككككك م فكككككل قل ككككك س ع رنككككك 
  ر ككككككككككككت   كككككككككككك ف   ال ع كككككككككككك   وال لنكككككككككككك 
 ن ككككككككككوس  ككككككككككه فكككككككككككل قلككككككككككوقرثنم     نككككككككككك 
 وال أكككككككككك س  كككككككككك هس  ككككككككككم ن ككككككككككو   رقثنكككككككككك 

     ونككككككككك ون كككككككككرهلل لهكككككككككس  نكككككككككت قل لفككككككككك
 و فكككككككككرهلل فكككككككككل قب كككككككككوقت حككككككككك    رقثنككككككككك 
 و ككككككككك   كككككككككو  ن ككككككككك و له  ككككككككك    رنككككككككك 
 و ككككككككر    ككككككككم   ككككككككهلل قلكككككككك  و   وقلنكككككككك 
  ضكككككككككو  عكككككككككم عطكككككككككر قل لفككككككككك   قفنككككككككك 
 و ككككككك   كككككككو  ال  ككككككك    كككككككم  ككككككك   ع فنككككككك 
 و ككككككك    كككككككب  ولكككككككو   كككككككم قل ككككككك     لنككككككك 
   ق  كككككككككككك   س ع كككككككككككك  ل ككككككككككككوالف  كككككككككككك فن 
 وضكككككككككك   لككككككككككنس قل كككككككككك    ال     ضككككككككككن 
 فنككككككككككككككك رهلل  كككككككككككككككم   ن  كككككككككككككككه   رق نككككككككككككككك 

 عككككككككككككم قب ككككككككككككك ر  ال  وقأنكككككككككككك  ت ككككككككككككوقر 
    كككككت  ككككككه  ككككك  ف ككككككت فكككككل قل ككككككو  رق نكككككك 

  ك و قل ن  نك ح   ككفأ    رم قبك 

* * * * * * * * *



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 957 - 

  ()الكناية في تصوير مناجاة الشاعر للصديق 
  ()واعتذاره للرسول 

ممتمًسا منو بما يكنُّو لو مف حب  ()يستيؿ الشاعر القصيدة بمناجاة الصديؽ  
، وأف يعتذر لرسوؿ ()بأف يفضي بما في نفسو مف تعداد صفاتو أف يأذف لو  –

أعمى مف أف يمدحو الشاعر، وأيًضا فإف  ()، فمقامو (1)في عدـ مدحو لو ()اهلل 
ف لـ يمدحو صراحة،  ()فإف في مدحو صاحبو مدًحا لو  ما كاف  ()مواله فوا 

 أف يصؿ إلى ما وصؿ إليو. ()ألبي بكر 
 :ى قائبلً يجسد الشاعر ىذا المعن 

ككككككف      -2 كككككك       ككككككل       ض   نكككككك وقف  نهس أ    ككككككع   ر  ف 
كككككلر كككككو  قد لكككككس        أ كككككو   -9 ككككك          ع   ه  ح 
كككككأ   قد فكككككو     س ر كككككو     ككككك    -3  د ئ   ك 
كككككل قل  ف ككككك هلل    كككككق   و   -4 ككككك لس      ه           كككككح   م    
 

 
 
 
 

ككككككككككك   و   كككككككككككف  ل ح        كككككككككككل   ر   ط    ن ككككككككككك          و        
كككككككككف ككككككككك    م لكككككككككس  وق      ن ككككككككك        رد     م فنكككككككككه    
كككككقس ن  ر    كككككقل    ر  ر    ككككك      كككككو          ِ   رقرن  د قلككككك  
كككككككككف   ككككككككك  ع    كككككككككف   هلل  ح         (2) ن ككككككككك    ن      وم      ه    
 

 ـــــــــــــــــ

أف يعمّْػػؽ  ()يبػػدو أف الشػػاعر قػػد أراد مػػف خػػبلؿ تصػػدير قصػػيدتو باالعتػػذار لرسػػوؿ اهلل   ( 1)
وصػػػحابتو  ()عمػػػى واجيػػػة قصػػػيدتو الطويمػػػة الحافمػػػة لوحػػػة فنيػػػة مشػػػرقة بحػػػبّْ الرسػػػوؿ 

ف كػػػاف سيقضػػػي فػػػي قصػػػيدتو وقتًػػػا طػػػويبًل مػػػع الصػػػديؽ  األطيػػػار، معجًبػػػا بػػػو  ()فيػػػو وا 
 :في ما آؿ إليو الصديؽ، مؤكًدا ذلؾ بقولو ()و ذلؾ دور النبي يوبسيرتو فمف ينس

كككككك فككككككل قل ككككككلس   هلل    ككككككق   و    ه      ككككككم ح  
 

   ككككككككف  نكككككككك ن         وم   ه    كككككككك  ع    ككككككككف   هلل  ح       
 

 (.2/302و. الديواف )مما يؤكد عمى براعة الشاعر، وشدة وعي 
 الكواكب المتؤللئة. :المصباح، الدراري :( النبراس2)
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وقد اشتممت ىذه األبيات عمى جؿ صور البياف ومف بينيا الكناية، وذلؾ في  
 :البيت الثالث حيث قولو

  و    رر قل  رقس ن  د قل رقرن     س ر و  قد فو  أك ئ د

ر الثاني مف البيت "وىؿ شرر النبراس يجدي الدراريا" كناية عف عمو فالشط 
وعدـ وتأثره بمدح المادحيف، فمقامو أعمى مف أف تعبر عنو  ()منزلة رسوؿ اهلل 

 أف ترفعيا ببلغة المتكمّْميف.قصائد الشعراء، ومنزلتو أسمى مف 
ا". أف الكواكب والمعنى الحقيقي ليذا التركيب "وىؿ شرر النبراس يجدي الدراري 

السماوية المتؤللئة ال تتأثر بضوء المصباح األرضي حيث ال يزيد في ضوئيا 
نما أراد ما وراءه أو معنى المعنى  شيًئا، ولكف ىذا المعنى ليس مقصود الشاعر، وا 

بمدح مف يمدحو  ()وىو عدـ تأثر الرسوؿ  –كما يسميو اإلماـ عبد القاىر  –
لمذكور ىنا مستمـز لممستور، وىي كناية عف صفة لمتدليؿ عمى عمو منزلتو. فا

 قريبة كما ىو واضح.
يثار الكناية عمى الحقيقة ىنا دليؿ ساطع وحجة دامغة عمى عدـ تأثر الرسوؿ   وا 
()  بالمدح ألف مف طبيعتيا أنيا كدعوى الشيء ببينة وبرىاف، فضبًل عف أنيا

مو يرسخ في األذىاف، صورت المعقوؿ "عمو المنزلة" في صورة محسوسة مما يجع
وتقنع بو العقوؿ. وليذه الكناية خصوصية تعبيرية دقيقة ألف الشاعر لـ يتوصؿ 

نما أكد بيا  () إلى عدـ تأثر الرسوؿ بالمدح مف خبلؿ التعبير الكنائي فحسب، وا 
"مقاـ رسوؿ اهلل  :ما سبؽ أف ذكره صراحة في الشطر األوؿ مف البيت وىو قولو

بالغ في روعة الكناية، ويؤكد دورىا في تثبيت المعاني. فوؽ قصائدي". مما ي
وضاعؼ مف روعة الكناية ىنا تولدىا مف رحـ التشبيو الضمني المستفاد مف نفس 

  النبراس يجدي الدراريا". رالتركيب الداؿ عمى الكناية "وىؿ شر 



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 959 - 

و، كما أف ورود ىذه األلواف البيانية في صورة االستفياـ مما يؤكد المعنى ويقوي 
حيث يجد المتمقي نفسو أماـ سؤاؿ مطموب الجواب، فإذا بالجواب تأكيد لممعنى 
نفسو الذي يتضمنو السؤاؿ. مما يدؿ عمى حسّْ الشاعر. وحنكتو في اختيار 
ضافة الشرر  األلواف المؤدية لمغرض. كما تمحظ المبالغة أيًضا في إفراد النبراس وا 

فما يقولونو ىو  ()ثر المادحوف لمرسوؿ إليو، وجمع الدراري ليدؿ عمى أنو ميما ك
نما كواكب  ()شيء يسير بجانب عظمة المصطفى  فيو ليس كوكًبا واحًدا وا 

متعددة متؤللئة، وفي ىذا إتاحة الفرصة لقبوؿ عذر الشاعر في عدـ مدح الرسوؿ 
() . 

وبمعاودة التأمؿ في الكناية نجد أنيا متناغمة مع مقاـ االعتذار الذي يستجمع  
فيو الشاعر كؿ األدلة التي توصمو إلى قبوؿ اعتذاره، وال شؾ أف الكناية ىنا مف 

 أقوى األدلة التي توصمو إلى مبتغاه.
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 الكناية في تصوير حالة الشاعر حين أقدم 

 ()على مدح الصديق 
 :يقوؿ الشاعر 

 ر   ف    كككك وقل ككككو    قد    كككك ب      ت  ف ككككأ  و   -2
م   فنككككهلل   فآ  كككت   للهكككك س   -9     أ كككك    وق 
 م                و     و   ن      كك      و  أ      -3

 
 
 

كككككل ككككك ر  أ  و  أ  ف ككككك  نككككك     ف  ر   ه    ككككك     ن   ل قلك 
ككككككككل و        ه ككككككك       كككككككك   ف   ل  ح    ن كككككككك ل         ت    
 ن   ئ     ر    ق كك   م     ور         و     و  

(1) 

 :واألبيات تصؼ حالتيف مختمفتيف لمشاعر تجاه ممدوحو 
أس التي اعترتو حيف قدـ عمى تجسيد يالوىف والحالة العجز و  :الحالة األولى

 خوًفا مف أال يصؿ إلى ما يريد. ()مناقب الصديؽ 
حالة القدرة والتحفز التي توفرت لديو بعد الحالة األولى نتيجة حّبو  :الحالة الثانية

 .()الشديد لمصديؽ 
هلل وقد صور البيت األوؿ الحالتيف خير تصوير، فالشطر األوؿ "وقفت بباب ا 

والقوؿ نافر" تصوير لمحالة األولى؛ ألف قولو "والقوؿ نافر" كناية عف صفة العجز، 
حيث يدؿ ىذا التركيب عمى عجز الشاعر ورىبتو حيف قدـ عمى مدح الصديؽ 

() .وخوفو مف عدـ الوصوؿ إلى ما يريد مف تجسيد سمات ىذا الرجؿ العظيـ 
عنى المقصود وأظيرتو في صورة وبالتأمؿ يتضح أف الكناية ىنا قد أبرزت الم 

ظيار  ()محسوسة وذلؾ بتصوير حالة الشاعر حيف أقدـ عمى مدح الصديؽ  وا 

 ـــــــــــــــــ

 .()أوؿ مف أخذ بمبدأ الشورى بعد النبي  :(، ومعنى أوؿ شورى2/302( الديواف )1)
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نظًرا لعظـ شدة رىبتو وخوفو، فناسب أف يكنى عف العجز بنفور القوؿ وشروده 
 مكانة الممدوح وعمو منزلتو.

وضاعؼ مف جماؿ الكناية ىنا قياميا عمى استعارة لطيفة، وذلؾ بتشبيو  
بالناقة الشرود  ()استعصاء القوؿ عمى الشاعر وعجزه عف تجسيد مآثر الصديؽ 

عمى طريؽ االستعارة المكنية، مبالغة في التصوير، وتأكيًدا لممعنى. وفي الشطر 
الثاني مف البيت نجد قولو "فأوقر لي الصديؽ منو ركابيا" كناية عف القدرة التامة 

 .والتوفر القوي عمى تجسيد ىذه المآثر
وتأتي ىذه الكناية في مقابمة الكناية السابقة، فإذا كانت الكناية السابقة تصور  

فإف ىذه  ()عجز الشاعر وضياع الكبلـ منو حيف أقدـ عمى مدح الصديؽ 
سبلسيا  ()الكناية تصور أثر حب الشاعر لمصديؽ  في انقياد المعاني لمشاعر، وا 

رتباط الوثيؽ بيف ىذا البيت وبيف البيت ، ولذلؾ فإنو يتضح لممتأمؿ ىذا االوالقيادل
 :األوؿ )مطمع القصيدة( وىو قولو

ككككككف        ن ككككككقف  و  ع ككككككنهس أ      فككككككر  ل    كككككك   ض 
 

   كككككك      و ككككككل   ر  ط  ككككككف    ل ح       ن كككككك          و        
 

قد أفاض عميو بالقوافي والمعاني لظؿ القوؿ نافًرا،   ()فموال أف الصديؽ  
 والمعاني شاردة.

ية السابقة عمى استعارة مكنية رائقة قامت ىذه الكناية أيًضا وكما قامت الكنا 
عمى استعارة قريبة منيا مف نفس نوعيا دخواًل في المبالغة، وزيادة في توضيح 

 الصورة.
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وقد عدؿ الشاعر عف الحقيقة إلى الكناية في الموضعيف السابقيف ليقدـ لنا  
فمما ال شؾ فيو )أف دعوى المعنى ومعو دليؿ ثبوتو مما يجعمو يتمكف في النفس 

 (1)الشيء ببينة أبمغ في إثباتو مف دعواه ببل بينة".
 ىذا فضبًل عما تشتمؿ عميو الكناية مف تشخيص معجب، وتصوير خبلب. 
فإذا تركنا ىاتيف الكنايتيف وذىبنا إلى البيت األخير فإننا نجد أنواًعا مختمفة  

 :الكناية وذلؾ قولومف وألواًنا متعددة 
  ن   ئ     ر    ق        م  ور         و     و     م            و     و   ن      ك      و  أ     

وقد اشتمؿ ىذا البيت عمى أربع كنايات جاءت الثبلث األوؿ فييا تمييًدا لما  
بأوؿ صديؽ وأوؿ مؤمف وأوؿ شورى  كنايات ثبلث  :تضمنتو الكناية الرابعة، فقولو

بأبي بكر ....  :ر بداًل مف أف يقوؿوالشاع ()عف موصوؼ ىو سيدنا أبو بكر 
أف ُتجسَّد مآثره مف خبلؿ ىذه  ()أشد رجائًيا جاء باألدلة المتتابعة عمى استحقاقو 

 .()المتعددة الدالة عميو األوصاؼ 
ال تتعداه وال يتصؼ بيا  ()وكؿ صفة مف ىذه الصفات خاصة بأبي بكر  

وف يشترطوف ليذا النوع مف غيره حتى ال يكوف ىناؾ خمط أو تداخؿ، فالببلغي
الكناية )الكناية عف موصوؼ( أف تكوف الصفة أو الصفات المذكورة مف خصائص 

 (2) الموصوؼ المكني عنو ال يشترؾ معو فييا غيره.
وقد اختار الشاعر ىذه الصفات دوف غيرىا في الداللة عمى الموصوؼ ألنيا  

 .()أخص صفاتو 
 ـــــــــــــــــ

 (.377( اإليضاح في عمـو الببلغة )1)
 (.4/250شروح التمخيص ) :( ينظر2)
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 ()ا قدمت لنا الحديث عف سيدنا أبي بكر وتكمف أفضمية الكناية ىنا في أني 
 مقروًنا ببعض صفاتو التي أىمَّتو الستحقاؽ التعظيـ والتكريـ والتجسيد.

ف تعددت إال أف كؿ كناية منيا تضفي عمى الموصوؼ ظبًل وىذه   الكنايات وا 
جديًدا يساعد في التدليؿ عمى أحقيتو لممدح وتعديد المناقب. كما أنيا كنايات قريبة 

مة اإلدراؾ، ال تحتاج عناًء وتأمبًل في استخراجيا، وكميا يراد معيا المعنى سي
 الحقيقي، مما يزيد معناىا ثراًء وأبمغية.

وقد برع الشاعر في إيراده ليذه الكنايات المتعددة الدالة عمى موصوؼ واحد  
وأىميتو لممدح، واكتممت براعتو حيف خالؼ الترتيب  ()لتأكيد أحقية الصديؽ 

زمني بيف ىذه الصفات فقدـ الصفة "أوؿ صديؽ" عمى الصفة "أوؿ مؤمف" مع ال
تأخر األولى زمنًيا عف الثانية، ولكنو قدميا اىتماًما بيا فمف أبرز مواقؼ الصديؽ 

()  بؿ مف أىـ مواقفو موقفو مف اإلسراء، ومف جانب آخر فيي أشير أوصافو
 ذيوًعا وانتشاًرا.

الكنايات الثبلث )عف موصوؼ(، وما اشتممت عميو وبالرغـ مما ذكرتو عف ىذه  
مف دقائؽ إال أننا ال نستشعر فييا اإلمتاع الموجود في النوعيف اآلخريف مف الكناية 

أف ذكره عف نسبة( وذلؾ لمقاربتيا الحقيقة مما يجعمنا نقرر ما سبؽ  –)عف صفة 
القسميف الببلغيوف مف أف ىذا النوع )الكناية عف موصوؼ( "ليس فيو ما في 

ف كاف ال يخمو مف دقائؽ لطيفة" لكف يبدو أف  (1)األوليف مف االعتبارات الببلغية وا 
ليتوصؿ بيـ إلى الكناية  – كما سبؽ أف ذكرت –الشاعر ذكر ىذه الكنايات 

 ـــــــــــــــــ

 (.409د/ محمد أبو موسى، ) :( التصوير البياني1)
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عف االستعداد والتييؤ  "أشد رجائًيا" وىو كناية :قولوالرائعة في آخر البيت وىي 
 .()لتجسيد مآثر الصديؽ 

د عدؿ الشاعر عف ىذا المفظ الصريح إلى عبارة "أشد رجائًيا" لما فييا مف وق 
 مبالغة، حيث تصور االستعداد وىو معنوي في صورة محسوسة، وتثبتو ببرىاف.

وىي كناية قريبة حيث ينتقؿ الذىف مف شد الرجاء إلى االستعداد والتييؤ دوف  
 واسطة.

حفز مف الشاعر في سبيؿ الوصوؿ والكناية ىنا تكشؼ عف مدى االستعداد والت 
 إلى ما يتغياه في إيجاز بديع، وتصوير رائع.

في إيراد العبارة حاممة لونيف مف  –كعادتو  –وبالتأمؿ نمحظ براعة الشاعر  
ألواف البياف وذلؾ بتعانؽ االستعارة مع الكناية ىنا في تصوير الرجاء بصورة شيء 

كتمؿ الصورة، ويظير فجر المعنى، حسّْي يشد وذلؾ عف طريؽ االستعارة حتى ت
 وال شؾ أف ىذا يعود عمى أسموب الكناية بالقوة والمبالغة.
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ته في الخالفة  الكناية في تصوير أحقِّيَّ

 :وفي ىذا المعنى يقوؿ الشاعر 
      ل     كككككككك    لف ككككككككقل       ر    كككككككك س  ل كككككككك هلل    كككككككك   و   -2
ككككككككر   -9   ه كككككككك    ه    ككككككككر  آث  و      ف كككككككك  ح     كككككككك ت  و    
   قن    ككككككككككك حككككككككككك  وم  ال ن   وس  أ ككككككككككك ئكككككككككككهلل  ول      -3
كككأ   -4 ككك لح  ق لكككهلل    و  ض    ه ككك    م  ف ككك    س  ل ككك و  ل ككك  و       
 

 
 
 
 

  قأن ككككر    ككككت  ل ف  ه  وال قل ككككم  لفككككم  كككك ل ق 
كككككف   ككككك ت  ف      ك    ن كككككق   ر   هلل  ر ق ل كككككث       كككككه   
كككك ب     ككككل    وق ف ككككف ككككر  ع   ال  و     ن كككك ل  ع      قلح 
ككك    كككل      ن  س قل  ككك     كككل      ح  كككأ       ح   (1) ن   ض 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككأ    (1) ن   ض 

 

بخبلفة المسمميف، وىذه األحقية لـ تأت  ()واألبيات كاشفة عف أحقية الصديؽ  
لكونو غنًيا ينفؽ بسخاء، وال لكونو أكبر القوـ سنِّا، ولكنو العقؿ الراجح، واإليماف 

 القوي، والقدرة عمى تحمؿ أعباء الدعوة وحسف القياـ بيا.
 :وموضع الكناية في البيت الثالث حيث قولو 

  ن   ل  ع   قلح    ب          وق فل  رف  وال ع     ق  ن        وم  ح  ال ن   أوس    ولئهلل  

وقد حفؿ كؿ مف شطري البيت بكناية عف نفس المعنى التي تدؿ عميو الكناية  
"وال عرفوا في جانب الحؽ عاليا" كناية  :"ال يحابوف سيدا" وقولو :األخرى، فقولو

لغناه وال لكبر  ()ـ يبايعوا الصديؽ عف العدؿ، وعدـ المراءاة والمجاممة، فيـ ل
ماتيا. والحقيقة أف مظاىر عدؿ  سنو ولكف ألحقيتو في الخبلقة، وامتبلكو كؿ مقوّْ

كثيرة، لكف الشاعر يمتقط لنا دليميف متوافقيف مع  –رضواف اهلل عمييـ  –الصحابة 
انب مقاـ االستحقاؽ توصبًل إلى ما يريد، فيـ ال يحابوف سيدا وال يعرفوف في ج

 ـــــــــــــــــ

 (.2/303( الديواف )1)
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وىذا بدوره يدؿ عمى أنو أىؿ  ()الحؽ عاليا مما يدؿ عمى عدـ محاباتيـ لمصديؽ 
 صؿ إلييا الذىف دوف وسائط كما ترى.ا أولوه بو، وىي كناية قريبة يتو لم
كما أف المعنى الحقيقي لمكنايتيف مقصود بجانب المعنى الكنائي وىذا مما يزيد  

لفكر لئللماـ بكؿ الدالالت التي يحتمميا في ثراء الكناية لما يتطمبو مف إعماؿ ا
 األسموب.
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 ()الكناية في تصوير فصاحته 
 :وفي ىذا المعنى يقوؿ الشاعر 

كككككككك        م    ككككككككل   -2 ككككككككقلف   ق      ن  كككككككك        ح  ك   ر     
كككككككككن   -9  هس كككككككككو   أ    كككككككككم آ قم أكككككككككوس   ر هلل  ح 
كككككو   -3 ككككك  ال   و      ككككك   ككككك          قلح  كككككك ت  ه   ه     و  ك 
 ت  ر    ككككككككك ف  و      ن  ر  أ ككككككككك ه      ككككككككك        م    كككككككككل   -4
كككك       وم           ككككو      ت   ل ككككح   ق قلحكككك        -5  ه    
ككككككك    ت    كككككككف      و قر   -6 كككككككو      ن            ككككككك    ت     ض 
 

 
 
 
 
 
 

ككككك ل       قل  ككككك  كككككع   ككككك    م       ق ن كككككو  قلر نكككككل     ر    
كككككككف   كككككككد قلر     ن ككككككك    ت  ف كككككككر    ح       ن كككككككقل  و  قل          
ككككك س  ه كككككل    س    كككككف     ن كككككف   ح   ب    كككككقل    ب     ككككك    م  ع 
كككككككككك    كككككككككك ه  ر ف  ك      ح  ن كككككككككك وم  ف ككككككككككن   م      م  ع 
ككككككك  ككككككك        ق أ  و     ر   ككككككك    ه       ن كككككككك           لكككككككك  قلح 
 (1)    لن كككككككككك    هلل  ل   كككككككككك قد   س  ن    ككككككككككوق        أ كككككككككك   
 

وتبرز دور فصاحتو وعذوبة منطقو  ()واألبيات تتحدث عف فصاحة الصديؽ  
يصاؿ مفاىيمو ا لصحيحة إلى الناس، في دعـ مسيرة اإلسبلـ، وتقوية شوكتو، وا 

ونشر مبادئو السمحة بيف أىؿ مكة، واالىتداء بآرائو الثاقبة خاصة حيف تدليـ 
 الخطوب، وتطبؽ الظممات.

وقد تعددت مواطف ورود الكناية في ىذا المقاـ بطريقة الفتة لمنظر، ففي البيت  
 :األوؿ نطالع قولو

  ن  ق   و      نل     قلر   ر         م      ل       قل      ع    ر              ح  ك  قلف   ق      ن           م  ل  

 ـــــــــــــــــ

 :السػيوؼ. الجونػػة: جزالتيػػا وُعػذوبتيا. العػوالي: (. وغيػداؽ الفصػاحة304، 2/303( الػديواف )1)
قبيمة أبي بكر، وتيـ ىو جده السادس الػذي يمتقػي فيػو مػع رسػوؿ اهلل  :الظممة الشديدة. وتيـ

() (304ىامش الديواف، صػ.) 
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وعذوبة منطقو وفصاحتو،  ()والبيت بتمامو كناية عف طيب كبلـ الصديؽ  
ألنو ال يفعؿ ذلؾ إال الكبلـ الطيب الفصيح الذي تبتيج لو النفوس. وبالتأمؿ يتبيف 

ؾ أف صياغة البيت بأكممو قد وضعت قواعد ىذه الكناية، فيي كناية مركبة ومع ذل
فيي قريبة ال تتطمب عناًء في استخراجيا، وقد أشار ابف األثير إلى أف الكناية 

"الكناية إذا وردت عمى طريؽ المفظ المركب  :المركبة أعمى درجة مف المفردة فقاؿ
ذا وردت عمى طريؽ المفظ المفرد لـ تكف  كانت شديدة المناسبة واضحة الشبيية، وا 

"فبلف نقى الثوب"  :مشابية، أال ترى إلى قوليـبتمؾ الدرجة في قوة المناسبة وال
فإف نقاء الثوب أشد مناسبة وأوضح شبًيا، ألنا "الممس" كناية عف الجماع  :وقوليـ

إذا قمنا نقاء الثوب مف الدنس كنزاىة العرض مف العيوب اتضحت المشابية، 
ذا قمنا الم مس ووجدت المناسبة بيف الكناية والمكني عنو شديدة المبلءمة، وا 

 (1)كالجماع لـ يكف بتمؾ الدرجة في قوة المشابية".
صفة األريحية والسرور عند  ()كما أف الكناية ىنا أضفت عمى كبلـ الصديؽ  

نما ىو زىر ينشر  سماعو، وذلؾ بتصوير ما يخرج مف لسانو بأنو ليس كبلًما، وا 
 عمى األسماع أطيب الروائح، وذلؾ مما يبالغ في عذوبتو وفصاحتو.

 :لتأمؿ في ىذه الكناية نمحظ أنيا تعانقت مع لونيف مف ألواف المجازوبا 
في التعبير عف الكبلـ بالمساف في مطمع البيت لعبلقة اآللية، إذ الكبلـ  :المرسؿ

في إسناد الزىر لمربيع في الشطر  :ىو الموسوـ بالفصاحة، والمساف آلتو. والعقمي
)المرسؿ والعقمي(  :فيض بالمجاز بنوعيوالثاني مف البيت لعبلقة الزمانية، فالبيت ي

 ـــــــــــــــــ

 .(3/59( المثؿ السائر البف األثير )1)
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في استمالة النفوس واستجابتيا  ()المتعانقيف مع الكناية إلبراز أثر كبلـ الصديؽ 
 لما يدعو إليو عف قناعة وحب.

عمى السمع، يأتي البيت  ()وبعد أف صور ىذا البيت األثر الذي يحدثو كبلمو  
في القموب بعدما استباف  ()ثيا فصاحتو التالي ليبيف أثًرا آخر مف اآلثار التي تحد

 :أثره عمى األسماع وذلؾ في قولو

  ن  قل  و  قل           د قلر     ن      ت  ر ف    ح     ف    س  ه  و      أ   س  أو   ر هلل  م آ قم  ح  ن  

"يحرّْؾ مف آذاف قـو  :وفي البيت تتجمى الكناية في أبيى صورىا في قولو 
 لناس لقوة فصاحتو.كناية عف شدة تأثيره في ا قموبيـ"

 وىذه الكناية ال يمكف معيا إرادة المعنى الحقيقي نظًرا الستحالتو. 
الحقيقػػة ىنػػا ليقػػدـ لنػػا المعنػػى مشػػفوًعا بدليمػػو وآثػػر الشػػاعر طريػػؽ الكنايػػة عمػػى  

مصػػحوًبا ببرىانػػو وذلػػؾ بتصػػوير األثػػر فػػي صػػورة محسوسػػة مشػػاىدة صػػورٌة تُتػػابع 
عػػف طريػػؽ اآلذاف، وتشػػنيفو ليػػا، إلػػى  () الكػػبلـ مػػف لحظػػة سػػماعو مػػف الصػػديؽ

لحظة وصولو إلى القموب وتأثيره فييػا، وىػو بيػذا يفػتح مجػااًل أرحػب لمتخيػؿ فيتأكػد 
 المعنى في النفس حيث لـ يعد ليا تشوؼ إلى المزيد ألنيا رأتو مشاىًدا محسوًسا. 

يت األوؿ كما أف ىذه الكناية تأتي كدليؿ آخر يضاؼ إلى الكناية السابقة في الب 
وفصاحتو، وذلؾ بتجمية أثره في النفوس  ()لمتدليؿ عمى عذوبة منطؽ الصديؽ 

بعد أف بينت الكناية السابقة أثره في األسماع، وال شؾ أف ىذا مما يزيد المعنى 
تأكيًدا ومبالغة. ومما ضاعؼ مف جماؿ الكناية ىنا قياميا عمى االستعارة 

 يكسوىا جبلاًل وأبمغية.ؾ" مما التصريحية التبعية في "يحرّْ 
وبمعاودة التأمؿ في ىذه الكناية وما اشتممت عميو مف تصوير يتضح أف ىذه  

الصورة التي جاءت عمييا الكناية ىي جزء مف صورة أكبر إلبراز قوة األثر الذي 
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في نفوس متمقية، وذلؾ مف خبلؿ التصوير بالتشبيو  ()يحدثو كبلـ الصديؽ 
حيث شبو الشاعر قوة األثر الذي يحدثو كبلـ الصديؽ المتضمف لموطف الكناية، 

()  في النفوس، وشدة تحريكو ليا بشدة تحريؾ أيدي الرجاؿ لمسيوؼ، واستنفارىا
 عند مبلقاة األعداء.

وال شؾ أف تحريؾ السيوؼ مما يحدث زلزلة في نفوس العدو وبخاصة إذا كاف  
 مف يحركيا مما ينطبؽ عميو وصؼ "الرجاؿ".

 :الكناية أيًضا في البيت الثالث حيث قولو وتتوالى 

  ن   ف  ح   ب     قل     س لهس عم    ب     ف    ه     و  ك   ت  ه      ال قلح      و          و  

"عف جانب القمب" كناية عف مطابقة المقوؿ لمواقع،  :وموطف الشاىد قولو 
ومعمـو وصدؽ إنبائو عما في القمب، وأيًضا الداللة عمى أنو قوؿ نابع مف القمب، 

 أنو ما كاف مف القمب وصؿ لمقمب.
مطابؽ لمواقع ألنو خارج مف  ()إف كبلـ الصديؽ  :والشاعر بداًل مف أف يقوؿ 

القمب آثر طريؽ الكناية ليمتقط لنا ىذه الصورة الرائعة التي تختمج أركاف ىذه 
تقؿ النفس وتفاجئنا بيذه المقطة المعجبة لمكبلـ الذي يخرج مف جوار القمب حيث ين

 الذىف منو إلى اإلقرار بصدؽ ىذا القوؿ الذي قراره جانب القمب.
وقد سبقت ىذه الكناية باستعارة رائعة في "نبيت صوتو" ليكتمؿ التصوير،  

وترتفع الصورة إلى درجة عالية مف الجماؿ، فورود ىذه الكناية متكاتفة مع 
السابؽ مما يرتقي االستعارة ىنا بعد التشبيو المشتمؿ عمى الكناية في البيت 

بالصورة إلى درجة الكماؿ ويدؿ عمى شاعرية المصري حيث تدؿ ىذه الكناية عمى 
لقموب المخاطبيف في البيت السابؽ "يحرؾ مف آذاف  ()أف تحريؾ كبلـ الصديؽ 

كما ىو شأف معظـ  –قوـ قموبيـ" وتأثرىـ بو لـ يكف عف طريؽ الكذب والميو 
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نما كاف عف –الكبلـ المعجب  طريؽ الحؽ والصدؽ المدلوؿ عميو صراحة مف  وا 
 ()خبلؿ أسموب القصر في مطمع البيت "وما ىو إال الحؽ"، ففصاحة الصديؽ 

وتأثيرىا في متمقيو لـ تكف مف خبلؿ الزخارؼ، والكبلـ العاري عف الحؽ والصدؽ 
نما تستمد قوتيا مف معينيما.  وا 

تتوافر كميا وتتكاتؼ مع  وبمعاودة التأمؿ فيما سبؽ مف كنايات يظير أنيا 
والتدليؿ عمييا في أسموب  ()غيرىا مف األلواف الببلغية إلبراز فصاحة الصديؽ 

 رائع، ومعاٍف رائقة.
وفي البيت الخامس والسادس يتابع الشاعر حديثو عف فصاحة الصديؽ،  

 :ووضوح رأيو، واالىتداء بو خاصة عند المممات والشدائد فنراه يقوؿ
كككك    وم     ه    ككككو   لككككت    ح   ق قلحكككك ق       ه    

ككككككك نككككككك   و   ت    كككككككف      و قر             ككككككك    ت     ض 
 

 
 

  ن كككككك          كككككك    ككككككه  لكككككك  قلحكككككك      ق أ  و     ر  
  ن ككككككككك ل      هلل  ل   ككككككككك قد   س  ن    كككككككككوق         أ ككككككككك

 

"إذا الحؽ حالت جونو  :وقد اشتمؿ البيتاف عمى أكثر مف موضع لمكناية، فقولو 
 اب الحقائؽ.دوف شمسو" كناية عف الضبلؿ وغي

إذا ضؿ الناس  :التعبير العادي كأف يقاؿ مثبلً كثيًرا وىذا التعبير الكنائي يفوؽ  
وغابت الحقائؽ .... إلخ وذلؾ لما تشتمؿ عميو الكناية مف تصوير رائع قائـ عمى 
االستعارة كما ىو قائـ عمى الكناية وذلؾ بجعمو لمحؽ ظممة وشمًسا، وبجانب ىذه 
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نما مف لفظ داؿ عمى االستعارة تتولد ال كناية التي ال تفيـ مف صريح المفظ، وا 
 (1) معنى ىو ردفو وتابع لو فإذا دؿَّ التابع أباف عف المتبوع.

مػػػػف أجػػػػؿ ىػػػػذا كانػػػػت الكنايػػػػة )ىػػػػي المسػػػػاف الػػػػذي يخاطػػػػب الخػػػػواص الموثػػػػوؽ  
بفطػػػانتيـ، المعػػػّوؿ عمػػػى ذكػػػائيـ، وقػػػوة لمحيػػػـ، ودقػػػة فيميػػػـ، وغوصػػػيـ عػػػف مػػػراد 

 ، مما يجعميا تفوؽ مرات التعبير العادي.(2)ط قريحتو(البميغ وشو 
برازىا لدور الصديؽ   واالىتداء  ()وتتجمى ببلغة الكناية ىنا في تشخيصيا وا 

برأيو في ىذا الوقت الشديد عندما تغيب الحقائؽ وتحوؿ الظممات دوف الوصوؿ 
 إلييا.
ة إلبراز أثر الصديؽ وفي البيت التالي تأتي كنايتاف قريبتاف مف الكناية السابق 

"أو ارتفعت أيد" كناية عف شدة الخطب وعدـ  :ودوره في الشدائد وذلؾ في قولو
 االىتداء لمصواب، وقولو: "وضجت مشاىد" كناية عف التخبط.

وتتبػػػدى الببلغػػػة العاليػػػة ليػػػاتيف الكنػػػايتيف فػػػي إبرازىمػػػا لشػػػدة الخطػػػب والتخػػػبط  
لممشػػاىد وىػػذا ال شػػؾ يقػػوي المعنػػى مصػػحوبيف بػػدليميما مػػف ارتفػػاع لؤليػػدي وىػػرع 

 ويؤكده.
وىكذا صور الشاعر شدة الخطب بكنايتيف مختمفتيف اشتركتا في الداللة عمى  

ف اختمفتا في الصياغة فكاف لكؿ واحدة منيما ظبلٌؿ وارفٌة عمى  معنى واحد وا 
مف زاوية مختمفة عف المعنى، وذلؾ ألف كؿ كناية منيما قد صورت المعنى 

 ـــــــــــــــــ

(، ت د/ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي، مكتبػػة 157نقػػد الشػػعر لقدامػػة بػػف جعفػػر صػػػ) :ينظػػر ( 1)
 ـ.1978 -ىػ 1398الكميات األزىرية 

، بحػػث منشػػور بحوليػػة كميػػة المغػػة العربيػػة 243مػػـ البيػػاف: د/ سػػبلمة داود صػػػمػػدخؿ إلػػى ع ( 2)
 ـ، العدد السابع عشر.2001 -ىػ 1412بإيتاى البارود، عاـ 
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ا في نفس الوقت دالة عمى ما تدؿ عميو األخرى، وىذا ال شؾ اكتماؿ األخرى لكني
حاطة بالصورة مف جميع جوانبيا. يقوؿ اإلماـ عبد القاىر "وقد  :لمتصوير، وا 

يجتمع في البيت الواحد كنايتاف، المغزى منيما شيء واحد، ثـ ال تكوف إحداىما 
"جباف الكمب" نظيًرا  :أنو ال يكوف قولو :في حكـ النظير لؤلخرى ... مثاؿ ذلؾ

لقولو: "ميزوؿ الفصيؿ" بؿ كؿ واحدة مف ىاتيف الكنايتيف أصؿ بنفسو، وجنس 
 :عمى حدة، وكذلؾ قوؿ ابف ىرمة

        ال أرن   قب            ال    ل قل و    لفك   وال
ف كاف المكني بيما عنو واحًدا   ليس إحدى كنايتيو في حكـ النظير لؤلخرى، وا 

 .فاعرفو
 (1)وليس لشعب ىذا األصؿ وفروعو وأمثمتو وصوره وطرقو ومسالكو حد ونياية. 
وبالتأمؿ يتضح أىمية ىاتيف الكنايتيف مع سابقتيما في تجمية مكانة الصديؽ  
()  وتصوير حاجة المسمميف آلرائو خاصة حيف تدليـ الخطوب، وتحوؿ دوف

نو الرأي الصائب، الوصوؿ إلى الحؽ كثير مف المعضبلت والغيوـ فيكوف م
والضوء الثاقب الذي يفكؾ أوصاؿ الظممات ويضيء جوانب الحياة، ويقضي عمى 

 الشؾ، أثبتت الكناية كؿ ذلؾ في عبارات رائقة، ومعاٍف شائقة.
وبمعاودة التأمؿ في األبيات مف أوليا نمحظ كثرة ورود الكناية في مقاـ الحديث  

لمقاـ، إذ الكناية مف أرقى األلواف وفي ىذا تناسب مع ا ()عف فصاحة الصديؽ 
الببلغية التي ترتقي بالكبلـ إلى أعمى سماوات الفصاحة والمبالغة، فضبًل عف أنيا 

كدعوى الشيء ببينة وبرىاف، وكأف تعدد ورودىا في  –كما ذكر الببلغيوف  –
 .ووتوثيق ()الحديث عف الفصاحة تدليؿ عمى فصاحة الصديؽ 

 ـــــــــــــــــ

 (.252الئؿ اإلعجاز )( د1)
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 من اإلسراء الكناية في تصوير موقفه

إف أعظـ وأىـ المواقؼ التي كاف لمصديؽ دور  :لعؿَّ مف نافمة القوؿ أف يقاؿ 
 –والتي كانت سبًبا في وصفو بالصديؽ  –رائد فييا ىو موقفو مف حادثة اإلسراء 

وما حدث فييا مف ارتداد بعض ضعاؼ النفوس ونكوصيـ، وكذلؾ استيزاء الكفار 
أرأيت ما يزعمو صاحبؾ، إنو يزعـ أنو ذىب  :، وقوليـ()وىرعيـ إلى الصديؽ 

ًبا اإلى بيت المقدس وعاد في نفس الميمة، ونحف نضرب إلييا أكباد اإلبؿ شيًرا ذى
وشيًرا إياًبا، ولكف كاف لمصديؽ رده الناصع، ودوره الرائد في إحباط كيدىـ، ودحر 

 (1) فقد صدؽ. اؿإف كاف ق :استيزائيـ، حيث قاؿ
 :الموقؼ المشرؽ قائبلً سد الشاعر ىذا جَ يُ  

كككككككك  كككككككك    -2  وقئ كككككككك   ه نككككككككوس     الت   كككككككك ب ر  
ككككككككِ   -9 كككككككك        فك   ه  س ر  كككككككك  وف  ككككككككنه ككككككككم ف    
كككككود  لككككك   أ  ط كككككن      -3  لن ككككك    م  ن   ن  ككككك  قل   ك 
كككككككككك  ل  أ  كككككككككك ر  أ  ن ككككككككككو   -4     ككككككككككوق            قل  
 ه  أول ككككككككوككككككككك        ككككككككو  فككككككككر  ف كككككككك   ف   -5
 م ككككك   قلككككك د ق    قلفرنككككك    ف الر ككككك   ال  و  ل كككككو   -6
كك كككوت   ككك ج     و   -7   كك    ف      فككل قبر       قلح 
ككككك ه ق نككككك ت    ككككك     ككككك ئ  ف   -8  ه  ل ككككك ت    كككككف  ح   س  ف 
كككككككككن   -9 كككككككككو      ككككككككك     ق ط  ككككككككك    ف ككككككككك    ر  ف      نف  ح  ك 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كككككككككككك هلل  ن كككككككككككك       ر    كككككككككككك       س  ل ككككككككككككوق     ل  أ ككككككككككككو     ن   ر    
كككككككككككط  ل    ف ككككككككككك كككككككككككك ج     و     ن ككككككككككك قع       فككككككككككك   ح 
كككككككككككككككك    لنككككككككككككككككه  د    و  ط كككككككككككككككك   و     ن كككككككككككككككك ل  ن  ل  ر ق و  ه    
ككككككككك ر  قل  ككككككككك أنككككككككك       ه ككككككككك      ل   ككككككككك     ن ككككككككك ف       م    ف 
كككككككككككو   ككككككككككك م   لهككككككككككك  ح  ككككككككككك ف   كككككككككككم أ       ن  ق        

ككككككككككككوع     ن كككككككككككك ل  ح      و    ككككككككككككقل ق  نكككككككككككك   م    ط كككككككككككك    
ككككككك   و   كككككككو   ج     ك  ككككككك ه       ن ككككككك    ف   قبر    فكككككككل      قلح 
كككككككك نم    قلكككككككك     ككككككككع     ن كككككككك    ن      ل    ككككككككقل      كككككككك    م    
ككككككككك هلل  ن ككككككككك   ع    (2) ن ككككككككك ل       كككككككككت  ف   م      رآم  قل  ككككككككك م    
 

 ـــــــــــــــــ

(، مكتبػػة اإليمػػاف، المنصػػورة، 2/32السػػيرة النبويػػة البػػف ىشػػاـ، ت / محمػػد بيػػومي ) :( ينظػػر1)
 ـ.1995 -ىػ 1416، 1ط

 (.305، 2/304( الديواف )2)
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وقد حفمت ىذه األبيات بالعديد مف األلواف الببلغية ومف بينيا الكناية، ففي  
 :البيت الثالث يطالعنا قولو

ككككأ  د  لكككك     و  ط ككككن            ككككن  ل   م  ن    ككككن   قل   ك 
 

   ككككككككد  ل  و  ط كككككككك   و كككككككك    ه  ن    ن كككككككك ل  ن  ل  ر ق و  ه    
 

 :ف"أيطوي إلى أقصى العتيقيف ليمة" يتضمف كنايتي :فقولو 
كناية عف صفة، وىذه نستنتجيا مف خبلؿ التركيب كمو حيث إنو داؿ  :األولى 

 عمى صفة السرعة.
وورود ىذه الكناية تدليؿ منيـ عمى شدة إنكارىـ لئلسراء. والمعنى الحقيقي ليذه  

 الكناية مقصود بجانب المعنى الكنائي كما ىو واضح.
مف المعنى الحقيقي إلى المعنى وىي كناية قريبة ال تحتاج وسائط في االنتقاؿ  

الكنائي حيث ينتقؿ الذىف مباشرة مف خبلؿ التركيب إلى السرعة دوف الحاجة إلى 
 وسائط.

ولتأكيد إنكارىـ لئلسراء يأتي الشاعر بيذه الكناية في سياؽ أسموب االستفياـ  
بو  ؿ في "أيطوي" الذي يدؿ عمى شدة إنكارىـ واستغرابيـ لما يخبرىـثاإلنكاري الما

(.) 
"أقصى العتيقيف" كناية عف بيت  :الكناية عف موصوؼ وذلؾ في قولو :الثانية 

 المقدس.
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وقد ترؾ الشاعر التعبير الصريح عف بيت المقدس وأتى بوصؼ ىو ألصؽ بو  
، ومعمـو أف ىذا الوصؼ ال ينطبؽ إال عميو فيو مختص بو دوف (1)"األقصى"

 غيره مف المساجد.
في الوصوؿ إلييا. والتعبير عف ضحة سيمة ال تحتاج عناًء وىي كناية قريبة وا 
المقدس مف خبلؿ الوصؼ "أقصى العتيقيف" متناسب مع شدة إنكارىـ  بيت

لئلسراء، حيث إنو داؿّّ عمى بعد المسافة بينيـ وبينو، فكيؼ يمكف الذىاب إليو 
مف داخؿ والعودة في نفس الميمة !؟ وبالتأمؿ في ىذه الكناية يتضح أنيا متضمنة 

الكناية األولى مما يحدث تكاثًفا لمكنايات في التركيب الواحد مما يبالغ في 
التصوير وتقرير المعنى، ويدؿ مف ناحية أخرى عمى شاعرية فذة، ومقدرة فائقة 

 عمى دمج الكنايات لمنيوض بأعباء المعنى عمى أكمؿ وجو.
المتمثمة في قولو في ثـ يكمؿ اإلنكار ويبمغ ذروتو مف خبلؿ الكناية الثالثة  

كناية عف بعد المسافة، وىي "ونطوي إليو أشيًرا ولياليا"  :الشطر الثاني مف البيت
 كناية قريبة أيًضا.

يثار الكناية عمى الحقيقة متناسب مع   ، حيث إف ىذه الكناية جاءت إنكارىـوا 
 فيما ()وتضيؼ دليبًل جديًدا عمى كذب النبي  –في نظرىـ الخاطئ  –لتبرىف 

 –مف خبلؿ البراىيف المتعددة، واألدلة القاطعة  ()يدعيو، حتى يحمموا الصديؽ 
ال ينظر  ()متجاىميف أف الصديؽ ( )عمى تكذيب المصطفى  –في اعتقادىـ 

نما ينظر إلييا مف منظور إليي قادر  إلى الحادثة بمنظورىـ الدنيوي الضيؽ، وا 

 ـــــــــــــــــ

( ومعمػػـو أف وصػػؼ بيػػت المقػػدس بالوصػػؼ "األقصػػى" قػػد اسػػتعممو القػػرآف الكػػريـ فػػي الحػػديث 1)
 لى مف سورة اإلسراء.عف نفس القصة في اآلية األو 



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 977 - 

صديًقا. فالكنايات المتوالية في البيت قاىر، ولف يزيده ذلؾ إال إيماًنا ورسوًخا وت
عمى  ()جاءت لتأكيد حرصيـ عمى الوصوؿ إلى ما يتغيونو مف حمؿ الصديؽ  

 االنضماـ إلييـ في التكذيب.
يتضح جمًيا مدى المبلءمة  –موضع الكنايات  –وبمعاودة التأمؿ في ىذا البيت  

إنكارىـ، فالبيت األوؿ  والتناسؽ بينو وبيف ما قبمو وما بعده مف أبيات في تخييؿ
بمجرد سماعيـ الخبر "أىاب رجاالت  ()قبمو يخبر بفزعيـ وىرعيـ إلى الصديؽ 

ف  بو يوـ نبئوا" ولممتمقي أف يممح براعة الشاعر في التعبير بمفظ "رجاالت" وىو وا 
 (1) دؿ عمى جمع السبلمة لمذكور إال أف صورتو صورة جمع اإلناث تحقيًرا ليـ.

في ىذا األسموب االستفيامي اليازئ ألـ تنظر نبيؾ  ()ديؽ ثـ قوليـ لمص 
يثارىـ التعبير بالفعؿ "تنظر" دوف ترى الذي بمرادفو وذلؾ ألف النظر  :ساريا ؟ وا 

كما  –ه حدُّ ىو طمب اليدى، وىو أيًضا يدؿ عمى التفكر والتأمؿ ألحواؿ الشيء، وَ 
لفكر، ويحتاج في . )طمب إدراؾ الشيء مف جية البصر أو ا- ذكر العسكريّ 

 (2) إدراؾ المعنى إلى األمريف جميًعا بخبلؼ الرؤية فيي إدراؾ المرئي(.

أال يتعجؿ في التصديؽ، ثـ إضافتيـ  ()وكأنيـ بذلؾ يطمبوف مف الصديؽ  
إف ىذا االدعاء  :"نبيؾ" وكأنى بيـ يقولوف ()إلى ضمير الصديؽ  ()النبي 

دعوتو، فإف حصؿ منؾ تصديؽ سيجعؿ كؿ مف آمف بو يكذبو، وينكص عف 
 فستكوف وحدؾ الذي تؤمف بو.

 ـــــــــــــــــ

ف دؿَّ عمى جمع السبلمة إال أف القرآف لـ يستعممو.1)  ( ومما يقوي ما ذكرتو أف ىذا المفظ وا 
(، ت/ أبػػػي عمػػػرو 78، 76الفػػػروؽ المغويػػػة ألبػػػي ىػػػبلؿ العسػػػكري صػػػػ) :( ينظػػػر )باختصػػػار(2)

 عماد ذكي الباروف، المكتبة التوفيقية.
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وفي البيت التالي يكمموف فصوؿ ما حدث في ىذه الدعوى مف خبلؿ ذكر  
باألنبياء في المسجد األقصى، وتكميـ ربو إياه، وفي نفس الميمة يعود  ()صبلتو 

ير شدة إلى مكة !، وفي كؿ ىذا تكاتؼ وتآزر لمسياؽ مع الكناية لممبالغة في تصو 
 .ى التكذيب أيًضا حتى تتحطـ الدعوةعم ()إنكارىـ لئلسراء ليحمموا الصديؽ 

 –يفاجئيـ بعد ىذا اإلنكار الشديد، والمدعَّـ باألدلة والبراىيف القاطعة  ()ولكنو  
بيذا الموقؼ المشرؽ المخيب آلماليـ، والذي يعبّْر عنو الشاعر  –في نظرىـ 

 :قائبلً 
ككككككككككك و  فكككككككككككر    ككككككككككك     ف ككككككككككك   ف    ه  ل كككككككككككو    أ     وك 
 م     ككككككككد ق   قلكككككككك    قلفرنكككككككك       الر  كككككككك ف  ال  و  ل ككككككككو  
ككككك   و   ككككك ج     ك    ككككك    ف      ل قبر   ف ككككك قلحككككك    ت  و  ك 
 

 
 
 

ككككككككو   ككككككككله كككككككك   أ   م     ككككككككك م    كككككككك  ف    ح      ق ن       
ككككككككككط ككككككككككع  و     ن كككككككككك ل  ح      و    ككككككككككقل ق  نكككككككككك       م      
ككككك   و   كككككو   ج     ك    ن ككككك    ف      ر  ل قب  ف ككككك قلحككككك    ه    
 

ف يمحظ ىذه الفاء التعقيبية المفتتح بيا األبيات "فزكى" التي تدؿ عمى ولممتمقي أ 
بخبلؼ ما  ()بمجرد سماعو الخبر بادر بالتزكية والتصديؽ لو  ()أف الصديؽ 

، ثـ الجمع بيف التزكية والتصديؽ، "فزكى" و"صدَّؽ" ألف -كانوا يرجونو منو 
، (1)لتصديؽ يكوف لمقوؿالتزكية تصديؽ مف الداخؿ وىي أفضؿ فمذلؾ قدمت، وا

التصديؽ الخارجي واالطمئناف الداخمي، ثـ يبرز  ()فأثبت الفعميف لمصديؽ 
في تثبيت إيماف الميتديف،  ()الشاعر في البيتيف التالييف أثر تصديؽ أبي بكر 

 ـــــــــــــــــ

نػػور الػػديف بػػف نعمػػة اهلل الحسػػيني  –يف مفػػاد الكممػػات فػػروؽ المغػػات فػػي التمييػػز بػػ :ينظػػر ( 1)
 -ىػػػػػػػػ 1424، 1(، ط159، 106الموسػػػػػػػوي الجزائػػػػػػػري، ت د/ محمػػػػػػػد رضػػػػػػػواف الدايػػػػػػػة، )

 ـ.2003
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ومساندة الدعوة، إذ لوال ىذا الموقؼ الداعـ القوي مف أبي بكر الرتد الميتدوف، 
 عؼ أمر الدولة اإلسبلمية الوليدة، وآذنت باالنيزاـ.وتعطمت النبوة وض

 :وقد اشتمؿ آخر األبيات الثبلثة السابقة عمى موطنيف لمكناية عف صفة ىما 
"وأصبح  :"وأصبح صوت الحؽ في األرض خافتا" كناية عف الضعؼ، وقولو :قولو

ا ىو وجو الحؽ في األرض كابيا" كناية عف اليزيمة. وىما كنايتاف متقاربتاف كم
 واضح.

وقد نشرت الكناية ظبلليا عمى البيت كمو لتصور لنا تصويًرا دقيًقا صورة  
 ىذا الموقؼ. ()الضعؼ التي كاف سيمنى بيا اإلسبلـ لو لـ يكف مف الصديؽ 

وآثر الشاعر الكناية عمى الحقيقة ليقدـ لنا المعنى مصحوًبا بأدلتو، مقروًنا  
 ببراىينو.

ف اتشاحيما بوشاح المجاز الماثؿ في االستعارة وضاعؼ مف جماؿ الكنايتي 
ثبات الصوت والوجو لو وىو مما يبالغ في قيمة  القائمة عمى تشخيص الحؽ وا 

 الكناية، ويؤكد قوة التصوير مما يعود عمى المعنى بالقوة.
وقد أطمعتنا ىاتاف الكنايتاف المتعانقتاف مع االستعارة عمى أثر ىذا الموقؼ  

عبلء شأنيا وجميؿ ما قدمو ليا في أسموب  ()الرائد لمصديؽ  في مساندة الدعوة، وا 
 رائؽ، ومعاٍف رائعة.

في قضية اإلسراء  ()ولذلؾ يختتـ الشاعر األبيات التي تجسد موقؼ الصديؽ  
مف آثار طيبة، وأياد بيضاء عمى الدعوة  ()ببيتيف يدالف عمى ما لمصديؽ 
القوية المشرفة، فقد كاف كانت لو مواقفو فقد  ()اإلسبلمية قبؿ وبعد وفاة النبي 
حتى إنؾ لو طالعت القرآف الكريـ لوجدت في  ()بحؽ الرجؿ الثاني بعد النبي 

وفضيمة مف فضائمو. يمثؿ ذلؾ  ()أثًرا مف آثار الصديؽ كؿ صفحة مف صفحاتو 
 :قوؿ الشاعر
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ككككف   كككك  ت  ه ق نكككك  كككك     ئ      ه  ل كككك  ككككت  ف  ح   س  ف 
كككككككن   كككككككو      ككككككك     ق ط  ككككككك    ف ككككككك    ر  ف      فن  ح  ك 
 

 
 

ككك نم    قلككك     كككع   ككك    م       ن ككك    ن      ل    كككقل         
كككك هلل  ن كككك   ع     ن كككك ل      ت    ككككف   م      آم  ر  قل  كككك م    
 

وتعدد أياديو  ()ومجموع البيت األخير كناية عف كثرة فضائؿ الصديؽ  
أركاف ىذا الديف؛ ألف وجود أثر مف آثار  البيضاء، وآثاره الطيبة في تثبيت

في كؿ صفحة مف القرآف الكريـ دليؿ عمى كثرة ما قدمو لمدعوة مف  ()ؽ الصدي
 تضحيات ومساعدات وىذا بدوره يدؿ عمى كثرة فضائمو وآثاره الطيبة.

وىي كناية عف صفة بعيدة كما ترى لكنيا ال تحتاج إلى عناء في استخراجيا،  
أبي بكر ومساندتو  كما أنيا أيًضا كناية مركبة استغرقت البيت كمو استغراؽ فضائؿ

 الدعوة في كؿ مواقفيا.
وتبدو روعة الكناية وجماليا وقوة تأثيرىا في تصويرىا المعنى العقمي المجرد  

" بصورة محسوسة مشاىدة تمؤل النفوس اقتناًعا بدور ()"كثرة فضائؿ الصديؽ 
 في مساندة الدعوة حيف نجد في كؿ صفحة مف القرآف الكريـ أثًرا داالً  ()الصديؽ 

 عميو، ونشاىد في كؿ موقؼ مندوحة لو.
 () وال يخفى ما لربط ىذه الفضائؿ بالقرآف الكريـ مف رفعة لمنزلة الصديؽ 

عبلٍء لقدره.  وا 
وقد آثر الشاعر الكناية عمى الحقيقة ليقدـ لنا الدعوى متبوعة بأدلتيا مما  

 يجعميا تستقر في النفوس، وترسخ في األذىاف.
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 موقفه مع بالل بن رباحالكناية في تصوير 

بحمو كبلمو، وفصاحة لسانو بجانب الدعوة ومساندتيا  ()كما وقؼ الصديؽ  
وقؼ كذلؾ بمالو في مساندة المستضعفيف الذيف دخؿ اإليماف قموبيـ ولـ يستطيعوا 
أف يدفعوا عف أنفسيـ األذى تجاه جبروت الطاغيف وكاف مف ىؤالء المستضعفيف 

ذيب الصحابي الجميؿ ببلؿ بف رباح الذي كاف ممموًكا ألحد الذيف ذاقوا مرارة التع
أباطرة الشرؾ، وحيف عمـ بإسبلمو ألحؽ بو أقسى ألواف العذاب حتى يرده عف دينو 
حتى إنو كاف يمقيو في وقت الياجرة عمى بطحاء مكة عرياًنا، ثـ يأمر بالصخرة 

ببلاًل إال  يزد العظيمة فتوضع عمى صدره حتى يرده عف دينو، ولكف ىذا لـ
، ولما رأى أبو بكر ما عميو ببلؿ أعطى سيده غبلًما أسود مشرًكا تماسًكا، وصبلبة

أقوى مف ببلؿ، وأخذ ببلاًل وأعتقو ليمارس عقيدتو في حرية، ويكوف لبنة صالحة 
 (1) في بنياف ىذا الديف الجديد، ودعامة مف دعائمو.

 :ر الشاعر ىذا الموقؼ النبيؿ قائبلً وّْ صَ يُ  
  ه ككككككككككك   أ  ف   ن ط  ال  وقل  كككككككككككل    ككككككككككك نكككككككككككت  ر      -2
ككككككككه كككككككك              ت   ن ككككككككق ح         -9 كككككككك                 ت    
ككككككك    -3 ككككككك  كككككككح       ككككككك    ن                ككككككك       م  أ    ف 
و و   -4 كككك نم    ككككو  أ    ب  أ كككك    ل    كككك ح  ر   مو    كككك م    
ككككككككك ه  ر  ككككككككك   ن  ِ   -5 كككككككككح  ر   م      حن هككككككككك  قد        
كككككككككك    ه  ن    ككككككككككق   و   -6 ككككككككككر       ن ككككككككككقل    ت  ح   خ  ق  
كككككككك   ف   -7 كككككككك ال      س  ف  قلكككككككك        ف كككككككك                   ك 
كككككككح  ه ر  ن ككككككك   ع   ت    كككككككط      -8 ككككككك قد             ن ككككككك م    
كككككك ور  م   كككككك   ر   -9     ن كككككك       س  ل  ل   ككككككف كككككك    ن  ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ككككككككككك   ن كككككككككككقف      قل ككككككككككك     هلل  ر    ككككككككككك     ر    ككككككككككك ل  قل       
كككككككككككككككككك             ن كككككككككككككككككك           قر  ر  قلف كككككككككككككككككك وم       ه  ض 
ككككككككك م  ئ  ف ككككككككك          ككككككككك       وحكككككككككر        ن كككككككككق   و      م       

كككككككككك      و    كككككككككك كككككككككك    ل   ط كككككككككك    م       ن ككككككككككقل  و      س    
ككككككككككككك لأ      ق         ن كككككككككككككو     ن  ق        ككككككككككككك  كككككككككككككه          ك 
ككككككككككر   ه    كككككككككك         كككككككككك    س  ل ككككككككككه    ككككككككككح  ق             ن  ق  
كككككككككآ  ككككككككك ر     ق          ن ككككككككك        ر     ن ككككككككك س  ل ككككككككك ت  و    قل  

كككككك   ن  ل      ف ككككككر  م قل  ككككككر    كككككك   ن ككككككق       نكككككك      قل         
ككككككككككككو      كككككككككككك    وح    ككككككككككككن     ن كككككككككككك    ه     ه      كككككككككككك ر  ف 

 ـــــــــــــــــ

 (.199، 1/198السيرة النبوية البف ىشاـ ) :( ينظر1)
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كككككك     ككككككر      -22 كككككك م  ن      كككككك    ه    ككككككن     و    س  قلح  
كككر  ن ككك نس  ر  ف ككك -22   ن ككك    ف    س  قل  ككك    ل ن ككك  ف كككم   
 

   ككككككككككو كككككككككك    فككككككككككل قد   ه  ل كككككككككك  م  ف    ن كككككككككك    ف        ل  
ككككككر  ن ككككككك س  ن  ل ككككككو    (1) ن ككككككك    ف   قد      ل ن كككككك  ف كككككككم   

 

صور تمف ألواف ببلغية أخرى لوقد تألقت الكناية ضمف ما جاء في األبيات  
ىذا الموقؼ الباكي مع ىذا الصحابي الجميؿ ببلؿ بف رباح ثـ إدراؾ العناية 

 و ويعتقو خير تصوير.ليفتدي ()اإلليية لو حيف قيَّض اهلل لو الصديؽ 
 :السياط التي يضرب بيا ببلؿ اففي البيت الثاني يطالعنا قولو مصورً  
كككككككه ككككككك            ت  ن ككككككك   ق ح         ككككككك                 ت    
 

           كككككككككك   ن كككككككككك         قر  ر  قلف كككككككككك وم       ه  ض 
 

وقولو "إذا حميت أذنابيا" كناية عف قسوة التعذيب، ألف حمى أذناب السياط  
يستمـز كثرة الضرب بيا، وكثرة الضرب تستمـز شدة تعذيب مف ُيضرب، وىذا 

 المعنى ىو ما ترنو إليو عيف الشاعر.
 ما ىو ظاىر.وىي كناية عف صفة بعيدة ك 
والمعنى المكني بو ىنا مقصود مع المعنى المكني عنو وذلؾ مما يبالغ في  

ثبات المعنى.  التصوير وا 
وآثر الشاعر الكناية عمى الحقيقة ىنا لينقؿ لنا قسوة تعذيب ببلؿ مقرونة بدليميا  

سبب "أما الكناية فإف ال :وىذا أقوى وأبمغ في إثبات القسوة، يقوؿ الشيخ عبد القاىر
في أف كاف لئلثبات بيا مزية ال تكوف لمتصريح أف كؿ عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى 

 ـــــــــــــــــ

 :اـ، الحمػػمػػدالع النػػار: مصػػادرىا، أنكػػئف: ُقِشػػْرَف، المسػػاف )نكػػأ((، 306، 2/305) :( الػػديواف1)
 الموت.
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يجابيا بما ىو شاىد في وجودىا آكد وأبمغ  نفسو أف إثبات الصفة بإثبات دليميا، وا 
في الدعوى مف أف تجيء إلييا فتثبتيا ساذًجا غفبًل، وذلؾ أنؾ ال تدعي شاىد 

ؼ، وبحيث ال يشؾ فيو وال يظف بالمخبر الصفة ودليميا إال واألمر ظاىر معرو 
ىذا فضبًل عما تفيده الكناية مف تصوير مجسّْـ لمموقؼ يجعؿ  (1)التجوز والغمط".

 المتمقي وكأنو يشاىده فيكوف إدراكو لو أقوى. 
وفي البيت التالي يصور لنا الشاعر مشيًدا آخر مف مشاىد القسوة التي 

ي ذلؾ ىو وصؼ السياط أيًضا التي القاىا ىذا الصحابي الجميؿ، ووسيمتو ف
 :ُيضرب بيا بأنيا تسيؿ بالدماء الغزيرة، يجسد ذلؾ قولو

كككككك    كككككك  كككككك   ح كككككك     ن                 كككككك    أم  ف 
 

      كككك     ر كككك م  فككككئ            ككككوح    ن ككككق   و      م       
 

والبيت بمجموعو كناية عف قسوة التعذيب ومرارتو. وىي كناية عف صفة بعيدة  
سيبلف الدماء مف السياط التي ُيضرب بيا ببلؿ دليؿ عمى  كسابقتيا، وذلؾ ألف

كثرة الضرب وشدتو وكثرة الضرب دليؿ عمى قسوة التعذيب الذي القاه. وقد 
أطمعتنا ىذه الكناية عمى القسوة وذلؾ بمجيئيا بدليؿ آخر يضاؼ لما سبؽ في 

ضرب بيا ي تنزؼ مف السياط التي يُ تالبيت السابؽ وذلؾ بتصوير الدماء الغزيرة ال
 ببلؿ.
وقد تكاتؼ مع الكناية في تصوير القسوة التشبيو "كأف بجمدىا جروًحا متى  

أنكئف سمف دواميا" مبالغة في تصوير فظاعة ما أحدثو التعذيب وما خمفُو مف دماء 

 ـــــــــــــــــ

 (.72( دالئؿ اإلعجاز، ت / شاكر )1)
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غزيرة، وتبدو البراعة واضحة في التعبير بالجروح جمًعا واختيار أداة التشبيو كأف، 
 وة التصوير.وىذا مما يبالغ في ق

وبمعاودة التأمؿ في الكنايتيف السابقتيف نجد أف قسوة التعذيب قد كنى عنيا  
بصيغتيف مختمفتيف "إذا حميت أذنابيا" "تسيؿ دًما ..." ولكؿ واحدة منيما مذاؽ 
متميز عف األخرى، فالكناية األولى تصور َحْمَى السياط وىذا يكوف في صميـ 

سيبلف الدـ منيا وىذا شيء يتصؿ بيا، فبينيما فرؽ  ذاتيا، والكناية الثانية تصور
ف كانت داللتيما واحدة.  دقيؽ وا 

بعد ىذا التصوير الرائع لمشاىد التعذيب تتوالى األبيات ناقمًة لنا النتيجة  
الطبيعية ليذا التعذيب، وىي ىبلؾ مف ُيعذب بمثؿ ىذه الطريقة، فيقوؿ الشاعر 

 :في البيت الرابع
ككك م  ن    كككو  أ    ب  أ ككك    ل    ككك وح  ر  و    مو    ككك م    
 

 ككككك      و    ككككك ككككك       ل  ط ككككك    م       ن كككككقل  و      س    
 

نوى" كناية عف مقاربة اليبلؾ فإف مقاربة مف "وروح ببلؿ قاب قوسيف  :وقولو 
 فراؽ روح ببلؿ لجسده يستمـز قرب ىبلكو.

ؼ والتعبير عف مقاربة اليبلؾ بمقاربة فراؽ الروح لمجسد أبمغ في تصوير الموق 
 حيث يدؿ عمى أنو ىبلؾ ال يمكف البرء منو وال يمكف ألحد أف يدفعو عنو.

وورود ىذه الكناية بعد الكنايتيف السابقتيف ورود في قمة المبالغة، حيث جاءت  
لتؤكد ما ورد فييما مف تجسيد لمظاىر التعذيب، وتثبت أف النتيجة الطبيعية ليذا 

ؿ عمى ما قبميا، وكأنيا خير شاىد عمى ما التعذيب ىو مقاربة اليبلؾ، فكأنيا الدلي
سبقيا مف معاف، وبيذا تكاتفت الكناية ىنا مع ما سبقيا مف كنايات لرسـ صورة 
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مرئية ليذا الصحابي الجميؿ ببلؿ بف رباح في ىذا الموقؼ المحزف، وأبرزتو 
 واضًحا جمًيا يأسى لو كؿ مف يطالعو.

يا جاءت واسطة بيف لونيف مف وزاد مف تألؽ الكناية في الموضع األخير أن 
ألواف البياف: التشبيو قبميا "كأف بجمدىا جروًحا" واالستعارة بعدىا "تودع مف أطبلؿ 
جسـ بواليا" وما يوحي بو ىذا التصوير مف حزف وأسى لما آؿ إليو حاؿ ىذا 
الصحابي الجميؿ مما يحدث تكاثًفا في التصوير يساعد عمى استجبلء المعنى، 

لكناية فضبًل عما اشتممت عميو مف مبالغة حمقة وصؿ بيف لونيف مف وبيذا كانت ا
ألواف البياف لمنيوض برسـ الصورة واضحة قوية مؤثرة، وكأنيا لوحة مف رسـ فناف 

 حاذؽ يضع كؿ شيء في موضعو حتى يحوز إعجاب كؿ مف يشاىد لوحتو.
يو مف رض ىذه الموحة الباكية في األبيات السابقة، وما اشتممت عمعوبعد  

كنايات رائعة تسرد األبيات التالية بقية أحداث ىذا الموقؼ، وما كاف مف فرج بعد 
وافتداءه  ()ضيؽ، وحياة بعد اقتراب ىبلؾ محقؽ كاف السبب فيو ندى الصديؽ 
 :لببلؿ بمالو، وعتقو بعد أف كادت روحو تودّْع جسده، وفييا يقوؿ الشاعر

كككككككك    كككككككك    ف كككككككك    قلكككككككك  ف س   ال  ك         ف     
كككككككم  ن ككككككك    ككككككك   قد        ط   كككككككت  ع   نكككككككه ر ح   

كككككك ور  م   كككككك   ر       ن كككككك       س  ل  ل   ككككككف كككككك    ن  ع 
ككككككك    ر    ككككككك    كككككككقلح   م  ن      ككككككك    ه    كككككككن     و    س    
 

 
 
 
 

ن ككككك  ت  ل كككككس  ن ككككك  ر        كككككو  ككككك  ر آ  ككككك  قل        ق   
ككك   قل    كككِ  كككر م قل  كككر    ف كككل   ن         ن كككق          ن 

ككككككككككو      كككككككككك    وح    ككككككككككن     ن كككككككككك    ه         ه    كككككككككك ر  ف 
كككككككك    ل قد  ف كككككككك ه  ل كككككككك  م  ف ككككككككو     ن كككككككك       ف   ل  
 

"تعرَّض ما بيف  :وقد اشتمؿ البيت األخير منيا عمى كناية رائعة، وذلؾ قولو 
الحماـ وبينو" كناية عف تخميصو مف شدتو، ورفعو الظمـ عنو. والمعنى المقصود 

لتعبير عف ىذا الموقؼ ىنا مختبئ وراء المعنى الممفوظ. والشاعر حيف أراد ا
أبى لو إال أف يكوف في صورة مف القوة والمبالغة فأورده  ()العظيـ لمصديؽ 
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وىو  ()مقروًنا بدليمو، مشفوًعا ببرىانو وذلؾ عف طريؽ الكناية المصورة لمصديؽ 
 وبيف شبح الموت يدفعو عنو. ()يقؼ حائبًل بيف ببلؿ 

ؿ عميو مف تصوير رائع يفوؽ كثيًرا وال شؾ أف التعبيرالكنائي ىنا بما اشتم 
التعبير العادي الخالي عف التصوير والمبالغة. وبالغ مف روعة الكناية تصويرىا 
الشيء المعنوي "التخميص مف الشدة" في صورة محسوسة مما يزيد النفوس اقتناًعا 

 أنو يفعؿ ذلؾ ()بو، وقبواًل لو. ومما يرفع مف قدر ىذا الموقؼ المشرّْؼ لمصديؽ 
نما بقصد اإلخبلص والتقرب إلى اهلل، كما يدؿ عميو بقية  ال لمرياء والسمعة، وا 
البيت والبيت بعده. وضاعؼ مف جماؿ الكناية تولدىا مف رحـ االستعارة المصورة 

مرأى العيف وحًشا يتربص بببلؿ  فىأيًضا التي جسمت الحماـ تجسيًما وأضحى 
ذا بالصديؽ يحوؿ بقدر اهلل بينو وبيف ذ  لؾ.وا 

ىذا الموقؼ وما اشتمؿ عميو مف كنايات ندرؾ دور الكناية وبعد استعراض  
الرائد في تصويرىا الرائع لجوانب الموقؼ، وتوضيحيا بأدلتيا الممزمة بقبوليا عف 

 يقيف واقتناع.



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 987 - 

 الكناية في تصوير موقفه في غزوة تبوك

يؿ تثبيت وتضحيتو في سب ()مف المواقؼ العظيمة الناطقة بجياد الصديؽ  
أركاف ىذا الديف سواء كاف ىذا الجياد بالماؿ أو بالنفس موقفو في غزوة تبوؾ، 

 وكانت في السنة التاسعة مف اليجرة.
ليا ظروفيا الخاصة، حيث كانت في  تومعمـو أف غزوة تبوؾ أو العسرة كان 

كاف في غيرىا مف  ()وقت عسرة وجدب كما يظير مف اسميا، حتى إف الرسوؿ 
ت إذا أراد الغزو كنَّى عما يريد إال في غزوة العسرة فقد أخبر بيا صراحة الغزوا

لبعد الشقة، وشدة الزماف، وكثرة العدو الذي يصمد لو، ليتأىب الناس لذلؾ أىبتو، 
.  (1) فأمر الناس بالجياز، وأخبرىـ أنو يريد الرـو

كي  ()وسارع بعض الصحابة في ىذه الغزوة بتقديـ بعض ما يممكوف لمرسوؿ  
الفارس الذي ال يباري حيث  –كعادتو  –كاف  ()يجيز الجيش، إال أف الصديؽ 

عما أبقى ألىمو، قاؿ في يقيف  () وحيف سألو الرسوؿ ()قدـ كؿ أموالو لمرسوؿ 
 أبقيت ليـ اهلل ورسولو. :ووثوؽ بما عند ربو

 :يصور شاعرنا ىذا الموقؼ الوضئ قائبلً  

 ـــــــــــــــــ

(، والبدايػة والنيايػة إلسػماعيؿ بػف كثيػر الدمشػقي 4/106السيرة النبويػة البػف ىشػاـ ) :ينظر ( 1)
الشيخ محمػد بيػومي، أ/ عبػد اهلل المنشػاوي، أ/ محمػد رضػواف مينػا،  :(. خرج أحاديثو5/3)

 مكتبة اإليماف بالمنصورة.
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 ر س    ككككك   ل   ر       ككككك س  ل ككككك وهلل    ككككك    س  و  ن كككككو   -2
كككك      ل   هلل  ر    كككك    س  ل كككك ت     ف       كككك -9     ر  ط ككككأ   هلل  ض 
 س  ه  ف  ف     ف كككك هلل    كككك       قد   و     ككككر       أ ككككو   -3

 

 
 
 

ككك ككك ق   قلككك    م     ككك        نكككه  ف  ف    ن       ن ككك        ت  ر    
كككك      ف   كككك       هلل  ض  كككك هلل    كككك        كككك ر قم  ح    ن      ك 
 (1)نكككككك  ف  ل ف  قد  و  كككككك س  ن  ل كككككك    : ت    كككككك   ف  

 

وقد حفؿ كؿ بيت مف ىذه األبيات بالكناية المصورة لجوانب شتى، وأمثاؿ  
. فالبيت -تعالى  –متعددة لمتضحية في سبيؿ نصرة الدعوة، والوثوؽ بما عند اهلل 

 :األوؿ
  ن          ت  ر             نه  ف  ف    ن      ق   قل    م       ر س        ل   ر         س  ل   وهلل         س  و  ن  و  

في ىذه  ()مامو كناية عف قوة التضحية، وكثرة ما بذلو الصديؽ والبيت بت 
 الغزوة.

لؼ إلى دلـ يترؾ مف أموالو شيًئا  ()والشاعر بداًل مف أف يقوؿ إف الصديؽ  
الكناية المفيمة ليذا المعنى لما ليا مف دور في تثبيت المعاني والتدليؿ عمييا، فإف 

 تضحيتو وكثرة إنفاقو.عدـ تركو لممعرّْس شيًئا دليؿ عمى قوة 
وضاعؼ مف جماؿ الكناية ىنا التقاطيا مف عالـ الواقع، فقد درج الناس عمى  

أف يوفروا لمف يقيـ عرًسا ما يكفيو مدة مف الزمف عمى حسب حالتو كي يستمتع 
لـ يفعؿ ذلؾ وضحَّى بكؿ ما يممؾ دوف أف يقيـ حساًبا  () بعروسو، لكف الصديؽ

د ع  ، وىذا دليؿ ساطع عمى قوة تضحيتو، وكثرة إنفاقو.يو الناسملما تعوَّ

 ـــــــــــــــــ

أعػػػػػرس القػػػػػـو وعرسػػػػػوا أي نزلػػػػػوا فػػػػػي آخػػػػػر الميػػػػػؿ  : يقػػػػػاؿ : (، والمعػػػػػرّْس2/306( الػػػػػديواف )1)
 (.306لبلستراحة، ىامش الديواف صػ)
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وىي كناية عف صفة مفيومة مف وراء التركيب المذكور، وىي أيًضا كناية  
 مركبة استغرقت البيت كمو.

وفي البيت التالي يذكر الشاعر مممًحا آخر مف مبلمح التضحية، وبرىاًنا ثانًيا  
 :، وذلؾ قولوفي ىذه الغزوة ()عمى كثرة ما جاد بو الصديؽ 

  ن      ك   قم  ر  ح   هلل                    هلل  ض        ف       ر  ط  أ   هلل    ض  ل    رهلل      لس   ت     ف        

وىذا البيت ثري بكناياتو، غني بكثرة دالالتو، فقد اشتمؿ عمى كنايات متعددة  
 كميا تصب في إثبات قوة التضحية لمصديؽ في ىذه الغزوة، وكثرة ما أنفقو فييا.

ولـ يقتصر  ()فَّقت" كناية عف كثرة األمواؿ التي حمميا لمرسوؿ فقولو "تد 
نما تآزر معو في إبراز المعنى  جماؿ التصوير ىنا عمى التصوير الكنائي، وا 
معاًنا في تجسيد  وتأكيده التصوير باالستعارة أيًضا في "تدفقت" تأكيًدا لمتصوير، وا 

لكثير الماء الذي مف أوصافو كثرة العطاء، وذلؾ بتصوير الصديؽ بالبحر الواسع ا
التدفؽ، وبجانب ىذا التصوير االستعاري يقؼ التصوير الكنائي الذي يفيـ مف 
وراء الكبلـ ليصور لنا كثرة ىذا العطاء تصويًرا مختمًفا عف سابقو حتى تكتمؿ 

 الصورة، وتنطؽ بالجماؿ، وتكوف أدخؿ في المبالغة.
عضؾ قطرة"، وقؿ اشتمؿ ىذا التركيب "لـ تترؾ لب :ثـ تتبع ىذه الكناية بقولو 

"لبعضؾ" كناية عف موصوؼ، والمقصود  :قولو :عمى نوعيف مختمفيف لمكناية ىما
لـ تترؾ ألوالدؾ قطرة ترؾ ىذا  :بالبعض ىنا األوالد، فالشاعر بداًل مف أف يقوؿ

صراحة وعدؿ عنو إلى قولو "لـ تترؾ لبعضؾ" حيث ينتقؿ الذىف مف البعض إلى 
إذ الولد بعض مف أبيو وىي كناية قريبة واضحة ال تتطمب عناًء في األوالد، 

 الوصوؿ إلييا.
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والمبلحظ أف المكني بو )البعض( معنى واحد ال ينطبؽ إال عمى األوالد، والذي  
ساعد عمى تحديد داللتو ىو السياؽ، وقد تكررت نفس الكناية في الشطر الثاني. 

بالبعض قد أبرز المعنى المقصود وأظيره وبالتأمؿ يتضح أف التكنية عف األوالد 
في صورة مشرقة، فإذا كاف األوالد ىـ جزء مف أبييـ عميو أف يوفر ليـ ما 

لـ يكف ىذا  ()يحتاجونو، ويبذؿ كؿ ما في وسعو في سبيؿ ذلؾ، فإف الصديؽ 
نما أخذ كؿ ما يممكو دوف مباالة بما يحتاج إلي الذيف ىـ بعضو  –أوالده  ودأبو، وا 

وتثبيت أركاف ىذا الديف، وىذا ال شؾ  –تعالى  –ى في سبيؿ إرضاء اهلل وضحَّ  –
 دليؿ قوي عمى قوة تضحيتو، والمبالغة فييا.

ثـ تؤكَّد ىذه الكناية بأخرى تتآزر معيا، وترفع مف قدرىا، وذلؾ في قولو "قطرة"  
شيًئا فكونو لـ يبؽ ألوالده مف مالو  ()وىذه كناية أيًضا عف قوة تضحية الصديؽ 

ة في التدليؿ عمى قوة تضحيتو في غولو يسيًرا فيذا ال شؾ دليؿ قوي، وحجة دام
 ىذه الغزوة، وىي كناية عف صفة قريبة بسيطة كما ىو واضح.

تدفقت لـ تترؾ ألوالدؾ شيًئا، وبيف ما  :ولممتمقي أف يبلحظ الفرؽ بيف أف يقاؿ 
قت لـ تترؾ لبعضؾ قطرة" جاء عميو التركيب مف التصوير الكنائي المتتابع "تدف
لـ يترؾ ألوالده أي شيء  ()فسيجد أف التصوير الكنائي داؿ عمى أف الصديؽ 

ولو قميؿ، وىذا ما لـ يفده التعبير العادي، وال يمكف لو الوصوؿ إليو، مما يجعؿ 
 لمتصوير الكنائي تألًقا وتأنًقا ومبالغة.

مف كنايات لتأكيد تصوير ثـ يختـ البيت بكناية رائعة تتكاتؼ مع ما سبقيا  
في ىذه الغزوة، واإلمعاف في نقؿ المعنى كامبًل بأدلتو، وذلؾ قولو  ()تضحيتو 

"فبعضؾ أمسى منؾ حراف صاديا" فقولو "حراف صاديا" كناية عف قوة التضحية 
أيًضا، وترجع أبمغية الكناية ىنا في تأكيدىا لقوة التضحية مقترنة بدليميا، فمف 

ؾ في وقت يكوف أوالده في أشد الحاجة إلى ما يجود بو فيذا ال يجود بكؿ ما يمم
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شؾ دليؿ قوي في إثبات قوة التضحية والمبالغة فييا، فإيثار الكناية عمى الحقيقة 
ىنا دليؿ قاطع عمى التضحية القوية. وذلؾ برسميا صورة ضوئية يتضح بيا ىذا 

 المعنى.
يو الكناية يتضح جمًيا شاعرية وبمعاودة التأمؿ في ىذا التركيب الذي بنيت عم 

تتناغى مع الكناية وصواًل المصري وبراعتو في اختيار األلفاظ الموحية التي 
إلخراج المعنى في صورة مؤثرة، نممح ذلؾ في اختياره لكممة "البعض" وما تشتمؿ 

مما يبرز أىمية  ()عميو مف كناية كما سبؽ، ثـ إضافتيا إلى ضمير الصديؽ 
بمنزلة النفس، ثـ اختيار الفعؿ "أمسى" وما يدؿ عميو مف ظممة  ىذا البعض وأنو

حتى تتناسب الظممة التي تعـ األرجاء في وقت المساء مع ما ىـ فيو مف ظممة 
السبب في حاجتيـ بتصدقو  ()الحاجة، ثـ التعبير بقولو "منؾ" الداؿ عمى أنو 

وحرصو  –تعالى  – بكؿ ما يممؾ، وكاف باستطاعتو أف يكفييـ لوال خوفو مف اهلل
عمى نشر الدعوة، ثـ الختـ بالوصفيف المصوريف موطف الكناية "حراف صاديا" 
ظيارىا واضحة جمية، وبذلؾ تواءمت األلفاظ  لكشؼ شدة الحاجة التي ىـ فييا وا 

بالقوة، مع الكناية في تناسؽ معجب وتصوير خبلب مما ينعكس عمى المعنى 
 النفس. صورتو في فيزيد اإلحساس بو، وتنطبع

فإذا ما تركنا ىذا البيت المميء بالكنايات وذىبنا إلى البيت األخير طالعتنا  
وشدة وثوقو بما عند ربو، مف خبلؿ  ()كناية رائعة تصور قوة إيماف الصديؽ 

وماذا أبقيت ألىمؾ يا  :حيف قاؿ لو ()تصوير ىذا الموقؼ الرائع بينو وبيف النبي 
 تركت ليـ اهلل ورسولو. :وثباتأبا بكر ؟ فرد عميو في يقيف 

  :ىذا المعنى ىو ما نجده في البيت األخير حيث قولو 
  ن   ف  ل ف   و    قد   لنس      ت        ف       هلل ف ففهس   :قد وأ   ر و   
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أليس اهلل دوني كافيا ؟ كناية عف قوة اإليماف، وشدة الوثوؽ واالطمئناف  :وقولو 
 .-تعالى  –بما عند اهلل 

مف جماؿ ىذه الكناية ورودىا في سياؽ االستفياـ التقريري المثير وضاعؼ  
لمتفكير حتى يجاب عميو، فإذا باإلجابة تؤكد وتقرر نفس ما في السؤاؿ، مما يؤكد 

 .()ويدلؿ عمى قوة اإليماف، ورسوخ اليقيف عند الصديؽ 
وبمعاودة التأمؿ فيما سبؽ مف كنايات نمحظ أف األبيات التي تحدثت عف  
في ىذه الغزوة قد  ()قوة تضحيتو في غزوة تبوؾ، وصورت  ()قؼ الصديؽ مو 

كثرت بطريقة الفتة، حتى إف جؿ تراكيبيا كاف دااًل عمى الكناية، مما يؤكد دور 
الكناية الرائد في تصوير األحداث، وتأثيرىا القوي في التدليؿ عمى المعاني التي 

يجعؿ الشاعر يتكئ عمييا اتكاًء رئيًسا، يراد إبرازىا في سياؽ الموقؼ المراد، مما 
 ويتخذىا مطية ذلواًل لموصوؿ لتحقيؽ ىدفو.
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 الكناية في تصوير موقفه في الهجرة

لمنبي  ()مف المعموـ أنو مف أىـ المواقؼ التي تبرىف عمى شدة حب الصديؽ  
()  َّموقفو في اليجرة، ومصاحبتو النبي() لو ونفسو وأىمو.وتضحيتو بما 

ـو أيًضا أف اليجرة كانت مميئة بالخطوب والشدائد النفسية والجسدية، وىذه ومعم 
فضبًل عف شيوعيا  –المواقؼ مف الوضوح بحيث ال تحتاج إلى بياف، فيي 

في قرآنو، وأثنى عمى أبطاليا، وضمف ليـ  –سبحانو  –قد سجميا اهلل  –وشيرتيا 
الغار أحد المحطات اليامة الحفظ والحماية والسكينة والنصر. وكاف االختباء في 

في قصة اليجرة، وكاف ما حدث فيو أحد الدالئؿ الميمة، والقرائف القوية عمى شدة 
 (1).()لمنبي  ()حب الصديؽ 

  :يصور الشاعر ذلؾ قائبلً  
كككككككك ر        ككككككككو   -2 كككككككك قل ح كككككككك     م        ف          ح  ك 
كككككككك     ر  ل قل  ككككككككف كككككككك ه    كككككككك             -9  م   قب                 
 ه  أ   كككككككككككك نكككككككككككك  س   قد   عكككككككككككك   و  و    س    ككككككككككككف   -3
كككككككككك هلل         ق لكككككككككك       -4  ككككككككككك  رق   هلل   لف  كككككككككك مق قل  
كككككككال        م     قلكككككككو     كككككككهلل        كككككككن   س  ل كككككككو   -5        ك 
كككككككو   -6 ككككككك    وال  ل ككككككك عن ككككككك ف   ت  ه ككككككك        ق       ت  ط   أ    
 

 
 
 
 
 
 

كككك كككك  ع كككك  قل   ل  ط   ب  ط ككككقل    ل     ككككع    ن ككككوقف      ه 
ككككككك ككككككك لهلل     ف    ن كككككككوق     قل     ككككككك   ن   ج     قلكككككككرق  ر     ك 
   فن كككككككك   كككككككك   ككككككككم قلحكككككككك م          ن        كككككككك   و  

ِ  ر    ككككك م         ككككك       س  ع ككككك  قل قككككك   ن ككككك ف         و 
  ن ككككككككككككككك ع  قبف   قل  كككككككككككككككل   وم       ه ككككككككككككككك         ل  أ  ف  
كككككككك     (2) ن ككككككككق    و   ع نككككككككه   ل  فككككككككر     كككككككك و     
 

 ـــــــــــــــــ

 .2/86السيرة النبوية البف ىشاـ  :( ينظر1)
 : طمػػػب المرافقػػػة والصػػػحبة فػػػي اليجػػػرة بشػػػدة، ىواميػػػا : (. اسػػػتندى المحبػػػة2/307( الػػػديواف )2)

 متساقطة بكثرة.
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وصاحبو في الغار لو دالالت كثيرة، وجوانب  ()وال شؾ أف ما حدث لمنبي  
، ولكف الشاعر يمتقط جانًبا هوعموّْ قدر  ()ا عمى مكانة الصديؽ متعددة تدؿ كمي

مف ىذه الجوانب، ويسمّْط الضوء عميو، ىذا الجانب ىو جانب الوفاء، وشدة حب 
مف  ()وقد عبر الشاعر عف وفاء الصديؽ، وشدة حبّْو لمنبي  ()الصديؽ لمنبي 

التي حدثت ض المشاىد خبلؿ اإلتياف بمجموعة مف األدلة والبراىيف المصورة لبع
 في الغار والتي كانت الكناية ىي السبيؿ إلثباتيا. 

قولو في البيت الثاني "تقدمتو في الغار تستقبؿ األذى" وىذا كناية  ف ل لن  قبو  
فإف مف يتقدـ إنساًنا في موقؼ يحتمؿ فيو أذاه  ()عف شدة حب الصديؽ لمنبي 

طع، وبرىاف قوي مصور لشدة الحب، يستمـز شدة حبو ووفائو لو، وىذا دليؿ سا
ولذلؾ آثر الشاعر الكناية عمى الحقيقة ليعرض المعنى مقروًنا بدليمو فيكوف أقوى 

"إذا قمت: "ىو كثير  :في إثباتو، وأشد تأثيًرا في النفس، يقوؿ اإلماـ عبد القاىر
"ىو كثير القرى  :رماد القدر" كاف لو موقع وحظ مف القبوؿ ال يكوف إذا قمت

"ىو طويؿ النجاد" كاف لو تأثير في النفس ... ال يجيؿ  :لضيافة"، وكذا إذا قمتوا
ال مف ال ُيكمَّـ ..." ، وبتطبيؽ ما قالو (1) المزية فيو إال عديـ الحس ميت النفس، وا 

اإلماـ عمى المثاؿ الذي معنا يظير لنا صحة ما قالو والوثوؽ بو، فإف مف يشاىد 
مف خبلؿ التعبير الكنائي يتيقف بشدة حبو لو،  ()تقدـ أبي بكر عمى النبي 

 وخوفو عميو، ويعتقد ذلؾ بما ال يدع مجااًل لمشؾ.
وضاعؼ مف جماؿ الكناية ترشيحيا بالتشبيو بعدىا في قولو "كذلؾ صدر  

ويبرزه في مكانة سامقة بسبب  ()الرمح يمقى العواديا" مما يرفع مف قدر الصديؽ 
 .()شدة حبو لمنبي 

 ـــــــــــــــــ

 (.430شاكر ) ( دالئؿ اإلعجاز، ت /1)



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 995 - 

 :وقد تضمف ىذا الدليؿ البيت الرابع حيث قولو :قلث  لقل لن   
  ن   ف         و  ر        م     س  ع   قل ق   رق    ك    لف هلل   قل مق  ق ل   هلل      

ووفائو لو، فإف مف يصبر  ()والبيت كمو كناية عف شدة حب الصديؽ لمنبي  
برىاف عمى  عمى ما يفتؾ بحياتو خوًفا مف ترويع إنساف آخر ألصدؽ دليؿ وأوضح

 شدة حبو لو، وخوفو مف أف ينالو أي أذى.
التصريحية وكما تقوَّت الكناية السابقة بالتشبيو، تقوت ىذه الكناية باالستعارة  

المتمثمة في قولو "إذا لدغتؾ الجف" وذلؾ باستعارة الجف لؤلفعى القوية الفاتكة 
معاًنا في التصوير وصواًل إلى إبر  از جماؿ الكناية مبالغة في شدة المدغ، وا 

 وتقويتيا.
 :ويتضمنو البيت الخامس وىو قولو :الدليل الثالث 

  ن   ع  ف  قب   ه   وم قل  ل      ل   أ  ف            ك   ال     قلو م       هلل     ولس ن  
ة نفقولو "فألقميا دوف النبي األفاعيا" كناية عف شدة الحب والوفاء وىذه أيًضا بيّْ  

 .()ا لشدة الحب الذي يكنو الصديؽ لمنبي صادقة تضاؼ لما سبؽ تأكيدً 
ولنا أف نمحظ التعبير بالجمع "األفاعي" الذي يدؿ عمى أنيا مخاطر كثيرة  

ويضحي بنفسو حتى ال يمحؽ الرسوؿ  ()ميمكة ومع ىذا يتصدى ليا الصديؽ 
()  أي أذى وىذا مما يبالغ في شدة حبو لو، وىذا مما يحدث تكاتًفا بيف النظـ

 إلبراز قوة التصوير. والكناية
عمى  –في البيت الرابع  –وبالتأمؿ يتبيف أنو كما اتكأت الكناية السابقة  

االستعارة "لدغتؾ الجف" لئلمعاف في قوة التصوير اتكأت ىذه الكناية عمى كناية 
 :أخرى ترفع مف قدرىا وتعمي شأنيا، وذلؾ في الشطر األوؿ مف البيت حيث قولو

ال أصابعا" فيي كناية كاشفة عف شدة التعب، وقوة اإلعياء "ولـ يبؽ منؾ الوىف إ
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في اليجرة وصواًل لما تضمنتو الكناية في الشطر الثاني  ()الذي لحؽ بالصديؽ 
 .()الدالة عمى شدة حبو لمرسوؿ 

وبالتأمؿ في التركيب الداؿ عمى الكناية "ولـ يبؽ منؾ الوىف إال أصابعا" نجد  
نما المقصود ما وراءه، وىو  أف معناه ظاىر، ولكنو ليس بمقصود الشاعر، وا 

ة نليكوف ذلؾ دليبًل ساطًعا، وبيّْ  ()الكشؼ عف شدة التعب الذي حؿ بالصديؽ 
 .()صادقة عمى شدة حبو لمنبي 

وبمعاودة التأمؿ فيما سبؽ مف كنايات يتبيف لنا كيؼ أف الكناية قد نقمت لنا  
ه المواقؼ المصوَّرة بأدلتيا مما يزيد مف خبلؿ ىذ ()لمنبي  ()شدة حب الصديؽ 

النفوس اقتناًعا وتأثيًرا، ىذا فضبًل عما أفادتو مف تصوير لمدى التضحية بالنفس، 
 والذي ضرب الصديؽ أروع أمثمتيا.

في اليجرة نجد  ()لة النظر في األبيات التي صورت موقؼ الصديؽ وبإجا 
ية فييا في أربعة مواضع، وكميا أنيا استغرقت ستة أبيات في القصيدة، وردت الكنا

كنايات مركبة. ومنيا ما استغرؽ تركيبو البيت كمو مما يؤكد دور الكناية الرئيس 
دورىا الفاعؿ فيو، مما جعؿ الشاعر يعتمد عمييا اعتماًدا  رفي التصوير، ويقر 

في ىذا المقاـ ألنيا خير ما  ()رئيسًيا في تجسيد وتصوير موقؼ الصديؽ 
 وير معانيو في صورة رائقة تقنع النفوس، وتمتع العقوؿ.يساعده في تص
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 الكناية في تصوير موقفه في غزوة بدر

في نصرة الدعوة قاصًرا عمى إمداد المسمميف بما  ()لـ يكف دور الصديؽ  
نما كاف دوره في الجياد بالنفس وشجاعتو في منازلة  يحتاجوف إليو مف أمواؿ، وا 

ىمية عف دوره في الجياد بالماؿ، وخير شاىد عمى األعداء والفتؾ بيـ ال يقؿ أ
ذلؾ موقفو في غزوة بدر التي كانت في بداية الدعوة اإلسبلمية، ولمَّا يشتد ساعد 
الدولة بعد. فقد وقؼ فييا أبو بكر بطبًل مغواًرا، وفارًسا جسوًرا يطير رءوس 

مر أف عميِّا األعداء، ويمحؽ بيـ اليزائـ فيرجعوف ميزوميف مقيوريف، حتى بمغ األ
إذا ذكرت  –وىو مف ىو في الشجاعة والقوة كاف يستحيي  –كـر اهلل وجيو  –

 أف ُيسؿَّ سيفو في حضرتو. –شجاعة أبي بكر وبسالتو في ىذه الغزوة 
حيف حمى  ()يصور الشاعر ىذه المعركة، وما حدث فييا مف وقوؼ الرسوؿ  

ريش الذي بناه لو أصحابو، الوطيس، واشتدت المعركة مناجًيا ربو وىو في الع
"الميـ إف تيمؾ ىذه العصابة اليوـ لف تعبد في األرض"،  :طالًبا منو النصر، قائبلً 

إف اهلل منجز لؾ ما وعدؾ"،  :يخفؼ عنو، ويبشره بالنصر قائبلً  ()وأبو بكر 
اؾ نصر اهلل، أبشر يا أبا بكر، أت :سنو مف النوـ ثـ ينتبو قائبلً  ()فتأخذ النبي 

 (1)فرس يقوده، عمى ثناياه النقع". جبريؿ آخذ بعنافىذا 

 :يسجؿ الشاعر كؿ ذلؾ قائبلً  
كككككككككككككككل  و   -2 ككككككككككككككك    قد      رق       ه     ن  كككككككككككككككر  ك 
 وطن ككككككه ع كككككك   كككككك ب قل ككككككرن    ت  أف ككككككو   -9
ككككك       -3 كككككق    ككككك     ت     ر    ق   ككككك        كككككف      م          ض 
كككككككككوق  أ   ر  ط ككككككككو   -4 ككككككككك       ككككككككقل     ب          هس  أ  ف 

 
 
 
 

 

  وقلن كككككككككك ل كككككككككك نم    ر ر م قلككككككككككك ن     كككككككككك   
ككك ر  قل  ككك ل  كككوطم  ف ككك       ن ككك س     ل ككك  ككك   ن  ف   
  ن ككككككككككككك و       ن ككككككككككككك    ل        ه كككككككككككككن     ع   هلل    ككككككككككككك   ر  

ككككككككح   قا  ر  ف كككككككك كككككككك  س       ن كككككككك      هلل    كككككككك    ت  ف        ك 

 ـــــــــــــــــ

 (.185، 2/184( السيرة النبوية البف ىشاـ )1)
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    نر     ح       نم  قل    م  ون  ع   ر ق ك ك  -5
 

   ككككككككك ل  ف       كككككككككو   ن ككككككككك          كككككككككل قل  نككككككككك    م    
 

م ع ن ككككككككككك  أ لهككككككككككك   -6     ل كككككككككككو  أ   فنكككككككككككهلل  وق 
 فكككككل  ككككك ر كككككك   ل قلكككككك ن    فكككككر   ق        -7
 

 
 

ككككككن ح  ككككككل  هكككككك  قب ث كككككك كككككك م          ن ككككككقو  ر    م  ف 
كككككككككل   كككككككككه  م    حنككككككككك ئ   كككككككككح    ق     (1) ن        

 

في ىذه الغزوة جؿَّ طرائؽ  ((وقد استخدـ الشاعر في بيانو لمواقؼ الصديؽ  
ليبًل عمى مواقفو البياف وعمى رأسيا الكناية، حيث وردت في عدة مواطف تد

 :الناصعة الناطقة بفضمو، ففي قولو في البيت الثاني
  ن  ف     قل ر   فل  وطم     لس ن          وطنه قل رن    ع     ب   وأفت  

 قولو "موطف السر" كناية عف موصوؼ ىو عالـ الغيب. 
بالنصر حيف رآه  ()في تبشيره النبي  وىذه الكناية تصور إلياـ الصديؽ  

"إف اهلل  :قائبلً   ((ربو ويسألو النصر عمى األعداء، فيخاطبو الصديؽ يناشد 
كما بشر بو  –تعالى  -د اهلل نمنجز لؾ ما وعدؾ"، وبالفعؿ يأتي النصر مف ع

 .()الصديؽ 
 بشيء في عالـ الغيب يكوف مميًما.يخبر وال شؾ أف مف  
لنصر، وأنو لـ والتعبير بموطف السر بداًل مف عالـ الغيب يكشؼ قوة خفاء ا 

 ((مف الصديؽ  –رغـ ُبعده  –تظير لو بشريات بعد، ومع ذلؾ تأتي البشارة بو 
مما يدؿ عمى إليامو، ويشير إلى مكانتو عند ربو. والمشيور لدى الببلغييف أف 

 :يكوف موطف السر كناية عف القمب، وذلؾ كما عند أبي نواس في وصفو لمخمر
 ـــــــــــــــــ

(. السػػنا: الشػػعاع مػػف الضػػوء، المفاضػػة: الػػدروع الواسػػعة، البػػازي: 308، 2/307( الػػديواف: )1)
 يياب الموت. الذيالصقر، الساىميف: الذيف يرموف بالسياـ، ىابيا: 
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  وطم قب رقر أ ت له  أفل ل    ول    ر      و ب   ن ه 

لكف السياؽ ىنا يحدد ليا معنى آخر غير المشيور ىذا المعنى ىو عالـ  
 الغيب، مما يبرز أثر السياؽ في تحديد داللة الكناية.

وبعد أف تحدث الشاعر عف جانب التبشير بالنصر وىو ال شؾ مطموب في  
في  ()ى دور الصديؽ ميداف القتاؿ، يمتقط جانًبا آخر مف الجوانب الدالة عم

 :تثبيت أركاف الدعوة، وىو جانب القتاؿ، ومجالدة األعداء، يصور ذلؾ قولو
كككك    كككك    ت        ق  كككك  ق ككككر        ككككم  ف ض 

 فكككككككأ هس   قل  ككككككك     وطككككككك روق  أ ككككككك  ب  
 ح كككككككنر    قل ككككككك   نم   عنكككككككوم    كككككككر ق 

 

 
 
 

  ن ككككككككك و          ل  نكككككككك   ع نه كككككككك هلل  ر   كككككككك
كككك فككككرقا     ن كككك         س ككككك  فت   ككككهلل  ح  

كككككك ل   ف    كككككو     ن كككككك         ن كككككك   قل    ل    ككككك    م    
 

 :وقد وردت الكناية في ىذه األبيات في عدة مواطف 
في البيت األوؿ حيث يدؿ مجموعو عمى الكناية عف صفة الشجاعة التي  

 في ىذه الغزوة. ()اتصؼ بيا الصديؽ 
ألف مف يسطو عمى األعداء، ويقضي عمييـ بيذه الطريقة ال شؾ يكوف في  
 الشجاعة. قمة
شجاعة تنكير "ىامة" و"مفاضة" وتصدير البيت بإذا ومما بالغ في إبراز قوة ال 
يدة تحقؽ وقوع ما بعدىا، ثـ اختيار الفعؿ "اشرأبت" دوف نظرت ألف ما عبَّر المف

بو الشاعر داؿ عمى النظر بعناية وخوؼ وتطمع، ثـ التعبير في الشطر الثاني 
حالة الفزع التي تصيب األعداء حيف يروف بفعؿ الرؤية "رأتؾ" الذي يصور 

الصديؽ مجيًزا عمييـ، ثـ التعبير بالمفظيف "عمييا" و"ىاوًيا" المصوريف أيًضا لحالة 
الذلة واالنكسار التي تحيط باألعداء، وأيًضا يثبتاف الرفعة وعمو المنزلة لمصديؽ 

()  وال شؾ أف كؿ ىذا تدليؿ عمى فروسية الصديؽ()  ،حكاـ وشدة سطوتو وا 
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قبضتو عمى األعداء، مما يحدث تعاوًرا لعناصر النظـ مع الكناية في تصوير 
 المعنى ونقمو بكؿ أدلتو.

وضاعؼ مف جماؿ الكناية ىنا إيبلؤىا ببيت يشتمؿ عمى االستعارة والتشبيو في  
 :قولو

 ن       هلل       ت  ك  ف   س  ح   فرقا    وط روق  أ   ب قل     فأ هس
بصورة صقر جرئ ييبط عمى فراخ زغب فيقضي عمييـ،  () تصويًرا لمصديؽ 

 –في البيت األخير  –ويمعف الشاعر  () تومما يبالغ في التصوير، ويؤكد شجاع
 ()في تصوير حالة الذلة واالنكسار التي تصيب األعداء الذيف يواجيوف الصديؽ 

 :فنراه يقوؿ –ليتوصؿ مف خبلليا إلى إثبات قوة شجاعتو 
  ن          قل  ن    ل         م      ل  ف        و    نر      ح   م   ن      قل    م  عنو  ر ق 

"ترد عيوف الساىميف  :وقد اشتمؿ ىذا البيت عمى كنايتيف، فالشطر األوؿ 
في ىذه الغزوة،  ()حسيرة"، كناية عف صفة الشجاعة التي تحمى بيا الصديؽ 

النظـ مع الكناية في  كاتؼتفإف مف يذؿ األعداء، ويرد كيدىـ إنساف شجاع وقد 
ويظير ذلؾ مف خبلؿ التعبير بالفعؿ "ترد" الذي يعبر  ()إبراز شجاعة الصديؽ 

عف مدى الخيبة واالنكسار التي أصابت األعداء بعد أف كانوا عند الخروج لمغزو 
ثـ إسناده إلى العيوف وىي أظير ما تظير عميو الذلة واالنكسار، مغروريف فرحيف، 
ضافتيا إلى ال ساىميف الذيف يرموف بالسياـ، إشارة إلى أف الذلة واالستسبلـ وا 

تظير في المقاتميف الشجعاف فما بالؾ بغيرىـ ممف ال يصؿ إلى مرتبتيـ، ثـ 
وصؼ ىذه العيوف بالوصؼ "حسيرة" داللة الخيبة واليزيمة، مما يؤكد شجاعة 

 وقسوتو عمى أعداء الدعوة. ()الصديؽ 
ية أخرى تضمنيا الشطر الثاني مف البيت "وتدفع مف ثـ تشفع ىذه الكناية بكنا 

أيًضا فإنو مف ينقذ إنساًنا مف فـ الموت  ()نقع المنية ىابيا" كناية عف شجاعتو 
 ال شؾ يكوف لو مف فرط الشجاعة ما ال يخفى.
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ولنا أف نتأمؿ الفعؿ "تدفع" وما يدؿ عميو مف الحماية بقوة، ثـ التعبير بنقع  
عميو مف تصوير يتآزر مع التصوير الكنائي لمتأكيد عمى  المنية. وما يشتمؿ
براز دوره الرائد فييا. ()شجاعة الصديؽ   في ىذه الغزوة، وا 

في ىذه الغزوة  ()وبالتأمؿ فيما سبؽ مف الكنايات المصورة لموقؼ الصديؽ  
يتبيف أف الكناية قد وردت أربع مرات وكانت كميا متوافقة مع الحديث عف الغزو، 

لمتدليؿ عمى التيقف  عالـ الغيبالموطف األوؿ منيا "موطف السر" كناية عف  كاف
بالنصر، وىذا ال شؾ مطموب في مجاؿ الغزو ألنو يبعث الثقة والثبات في قموب 
المياجريف فيساعد عمى النصر، وتحقيؽ اليدؼ، وجاءت الكنايات الثبلث األخرى 

ما لمتكنية  –الغزوة، وال يخفى في ىذه  ()عف الشجاعة التي امتاز بيا الصديؽ 
عف الشجاعة بكنايات كثيرة مف تناسب مع سياؽ الحديث عف الغزو، فيو خير 
موقؼ تظير فيو شجاعة الشجعاف، ويستدؿ بو عمى قوة الفرساف، مما يظير 

 تناسؽ ما ورد مف كنايات مع مقاـ الغزو.
األخذ باألسباب كما أف تعدد ورود الكناية عف صفة الشجاعة مما يؤكد أىمية  

 –بالتيقف بالنصر ألف اهلل  ()في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ، فمـ يكتؼ الصديؽ 
نما باشر األسباب، ووقؼ في ميداف القتاؿ بطبًل مغواًرا.  –سبحانو  وعدىـ بو، وا 

ومحارًبا جسوًرا حتى تحقؽ النصر، مما يبرز دور الكناية في إبراز المعنى 
حضاره بأدلتو حتى تقنع النفوس  بو. وا 
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 الكناية في تصوير موقفه من صلح الحديبية

موقفو مف صمح الحديبية الذي عقده الرسوؿ  ()مف المواقؼ الجميمة لمصديؽ  
( ) ،مع سييؿ بف عمرو مبعوث قريش إليو حيف خرج قاصًدا مكة لمعمرة

فأغضب ذلؾ قريًشا، فأرسمت إليو مف يستعمـ سبب مجيئو، فأخبرىـ أنو ما جاء إال 
لف نسمح بأف يدخميا عمينا عنوة،  :رة البيت الحراـ، فغضبوا أيًضا وقالوالزيا

فحبستو  ()عثماف بف عفاف ( )ويتحدث عنا العرب بذلؾ، فأرسؿ إلييـ النبي 
أصحابو إلى البيعة، فكانت  ()قريش، وأشيع بيف المسمميف أنو قتؿ، فدعا النبي 

( )ف عمرو لمصالحة النبي بيعة الرضواف تحت الشجرة، فأرسمت قريش سييؿ ب
عمى أف يعود ىذا العاـ، ويأتي في العاـ القادـ، فمـ َيُرؽ ىذا الصمح بعض 

استدرؾ الموقؼ، وأقنع الصحابة ببعد نظر  ()الصحابة فغضبوا، لكف الصديؽ 
، وظير ليـ بعد (1)ووقؼ مسانًدا لو، ومدافًعا عف موقفو حتى تـ الصمح( )النبي 

 وُبعد نظره. ()ة عقمو حبعد ذلؾ رجا

 ـــــــــــــــــ

مح مػع سػػييؿ بػف عمػرو جػػاء الصػ ()بعػد أف عقػد النبػػي  ()حكػى أف عمػر بػف الخطػػاب  ( 1)
 :بمى، قاؿ :أولسنا بالمسمميف ؟ قاؿ :بمى، قاؿ :أليس برسوؿ اهلل ؟ قاؿ :فقاؿ ()إلى بكر 

رضػى بمػا نعػبلـ  :فعبلـ نعطى الدنية فػي ديننػا ؟ أي :قاؿقاؿ: بمى. أوليسوا بالمشركيف ؟ 
عػف طريقػة وال تختػر الػـز غػرزه )أي ال تحػد  (:)يعتبر ىواًنػا ومذلػة لنػا، فقػاؿ لػو أبػو بكػر 

وأنا أشيد أنو رسوؿ اهلل، ثـ أتى  :تاره( فإني أشيد أنو رسوؿ اهلل، قاؿ عمرخلنفسؾ إال ما ي
أولسػنا بالمسػمميف ؟  :بمػى، قػاؿ :يا رسوؿ اهلل ألست برسوؿ اهلل ؟ قاؿ :فقاؿ( )رسوؿ اهلل 

 :ة فػي ديننػا ؟ قػاؿبمى، قػاؿ: فعػبلـ نعطػى الدنيػ :أوليسوا بالمشركيف ؟ قاؿ :بمى، قاؿ :قاؿ
مازلػػت أتصػػدؽ  :أنػػا عبػػد اهلل ورسػػولو، لػػف أخػػالؼ أمػػره، ولػػف يضػػيعني ! فكػػاف عمػػر يقػػوؿ

وأصػػـو وأصػػمي وأعتػػؽ، مػػف الػػذي صػػنعت يومئػػذ، مخافػػة كبلمػػي الػػذي تكممػػت بػػو، حتػػى 
 (.3/202وف خيًرا. ينظر: السيرة النبوية: )رجوت أف يك
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أف يعرّْج عمى ىذا الموقؼ  ()ولـ ينس شاعرنا وىو يجسد مناقب الصديؽ  
 :في كؿ مواقفو، وذلؾ قولو ()ومساندتو النبي  ()ببيتيف يبرزاف ُبعد نظره 

 م    ن  كككت  فكككل كككك ج قلح ن نككك  قله كككك    -2
كككككك   ف   -9  وق   ه    كككككك      كككككك  عكككككك س    كككككك             
 

 
 

  ن ككككككككككككك ر          ككككككككككككل  نكككككككككككككه ل  ف   وهلل   قكككككككككككك   و  
كككك س  ه  قل  كككك ف ككككب ع ككككهلل     و    (1) ن ككككق   ر    م  م ف كككك  

 

عنؾ السيـ مف كاف راميا" كناية عف الرجوع  وقولو في البيت الثاني "ونكَّب 
 لمحؽ بعد النكوص عنو.

وواضح أف ليس المغزى ىنا تصوير مف كاف مخالًفا ألبي بكر في صورة مف  
نما ما وراء ذلؾ مف رجوعيـ إلى ما ارتآه، وتبينيـ الحؽ فيو  يدفع عنو السياـ، وا 
 بعد تخطئتو، مما يثبت رجاحة عقمو.

وترجع ببلغة الكناية ىنا في أنيا أبرزت الشيء المعقوؿ )الرجوع لمحؽ بعد  
التمرد عميو( في صورة محسوسة، وىي صورة مف يدفع السياـ عف مف كاف يرـو 

وس مما يزيد النفوس اقتناًعا بو قتمو، وال شؾ أف إبراز المعقوؿ في صورة المحس
وذلؾ لما لمتصوير مف تأثير قوي في النفوس. وىي كناية عف صفة كما ىو 

 واضح، والذي حدَّد داللتيا ىو السياؽ.
لـ يكف لو  ()وقد كشفت ىذه الكناية عف خطأ مف كاف يظف أف الصديؽ  

لكف لما في عقده لمصمح، ( )ًيا لمنبي ر موقؼ مف الصمح سوى أنو كاف مجا

 ـــــــــــــــــ

سػػػػمى تريبػػػػة مػػػػف مكػػػػة، وسػػػػميت بػػػػذلؾ لبئػػػػر فييػػػػا قريػػػػة ق : (، والحديبيػػػػة2/308) : ( الػػػػديواف1)
 الحديبية.



 دكتور/ ياسر عبد الحميد عرقوب
 

 - 324 - 

 ()ظيرت ليـ الحكمة بعد عاـ رجعوا عف ىذا الظف، ودافعوا عف موقؼ الصديؽ 
 وعظـ مكانتو. ()مما يؤكد رجاحة عقمو 

وبالرجوع إلى األبيات المجسدة لموقؼ الصمح يدرؾ المتأمؿ أنيا عمى الرغـ  
بيتيف كما سبؽ، مف أنيا لـ تأخذ مساحة كبيرة في جسد القصيدة )حيث وردت في 

إال أنيا لـ تبرح أف تتكئ عمى الكناية كواحدة مف أىـ األدوات التعبيرية الموصمة 
إلى المعنى، مما يؤكد عمى أىمية الكناية، ويبرز دورىا الرائد في تأدية المعنى 

 عمى أكمؿ وجو.
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 ()الكناية في تصوير موقفه حين مرض الرسول 
وكثرة ما  ()وعند حبيبو محمد  –سبحانو  – عند ربو ()نظًرا لمكانة الصديؽ  

د بو المرض مف ىو أفضؿ حيف اشت ()قدمو لخدمة ىذه الدعوة لـ يجد النبي 
لـ  ()المسمميف، فقاؿ: "مروا أبا بكر فميصؿ بالناس" لكف عائشة  منو إلمامة

 يا :عند أبي بكر، فقالت ()يكف يروقيا ىذا االختيار لما تعمـ مف مكانة الرسوؿ 
ؼ الصوت، كثير البكاء إذا قرأ القرآف، فقاؿ ينبي اهلل، إف أبا بكر رجؿ رقيؽ، ضع

() مروه فميصؿ بالناس" فعادت عائشة بمثؿ قوليا، فقاؿ الرسوؿ" :() إنكف" :
عمى اختياره، وكأنو  ()، وأصرَّ النبي (1)صواحب يوسؼ، فمروه فميصؿ بالناس"

()  يشير إلى أف يكوف أبو بكر() يفة المسمميف بعد رحيمو خم(). 
 :يعرض الشاعر ما حدث في ىذا الموقؼ في تصوير رائؽ قائبلً  

كككو   -2 ككك        ككك   كككو  ل    قل  كككلق        أ ككك      ه    
ككككك      ل  ككككك  نم   س    كككككن     رنكككككه   -9   ن     ك 
كككك     ككككو      : ت  ل كككك      ف   -3  ف  ق      ف كككك نكككك   أ  ر   ر  ف 
  و  ككككن   كككككوقحب       كككك ف   :       ككككف   -4

 

 
 

 

 

ككككككع     و   كككككك   ن   ف      ض    ن ككككككق       ل  ككككككوت   م     ك 
ككككك فكككككنهس  وال   فكككككإم ف كككككت    نككككك   ث      م  ف 

  ن ككككقف   و  قل         كككك  س  قل  كككك  ككككنم    س  ق أ كككك      
 (2) ن كككككك   آ   م قد  ر      ل  فككككككر    كككككك    نككككككر     و  

 

اًنا ببلغية كثيرة مف وقد احتشد شاعرنا في سبيؿ الكشؼ عما سبؽ مف معاف ألو  
 :مطمع األبيات يطالعنا قولوية، ففي بينيا الكنا

كككككو   كككككل       ككككك   ككككك  أككككك   قل  كككككلق     ه و  
ككككككك      ل  ككككككك  نم   س    كككككككنكككككككه ن  ر         ن  ك 

 
 

  ن كككككق       ل  كككككوت   م  كككككك      ف ن  و عضككككك    
ككككك وال      نهس  ف ككككك ف كككككت   إم  ف ككككك   ن ككككك    ث    م  ف 

 ـــــــــــــــــ

 (.4/207) :( السيرة النبوية1)
 جادا. : (، المفردات: دابيا309، 2/308( الديواف: )2)
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"وأعضاؤه ينصتف لمموت دابيا" كناية عف قوة االستسبلـ واالمتثاؿ  :وقولو 
 .-تعالى  - لقضاء اهلل

وتتجمى ببلغة الكناية ىنا في تصويرىا لمموقؼ مصحوًبا ببرىانو، وذلؾ  
يسمـ الروح لبارئيا في يقيف وىو  ()بإطبلعيا المتمقي وكأنو يشاىد الرسوؿ 

 وثبات.
وورود ىذه الكناية في سياؽ الجممة الحالية إمعاف في التصوير يزيد ىذه الحالة  

 وضوًحا وجبلًء. 
جماؿ التصوير الكنائي ىنا تعانقو مع التصوير االستعاري القائـ  وضاعؼ مف 

عمى تشبيو كؿ عضو مف األعضاء بإنساف يسمع، ثـ حذفو والرمز إليو بشيء مف 
لوازمو وىو اإلنصات "ينصتف" عمى سبيؿ االستعارة المكنية. وال شؾ أف تعانؽ 

نة يكوف أبمغ في أداتيف مف أدوات التصوير وتكاتفيما لتصوير حالة واحدة معي
التصوير، وأقوى في اإلدراؾ مما يجعؿ التعبير أدخؿ في باب المبالغة، وأقوى في 
حمؿ المخاطب عمى إدراؾ كؿ جزئيات الحالة المراد تصويرىا ومعايشتيا، مما 
يؤكد براعة الشاعر في التعبير، ومقدرتو الفائقة عمى تصوير المواقؼ ونقميا 

 دىا.لممخاطب كأنو يعايشيا ويشاى
المشفؽ عمى أبييا مف ( )ثـ تتوالى األبيات بعد ذلؾ تصور موقؼ عائشة  

وعدـ  ()القياـ بيذه الميمة الشاقة عميو نظًرا لرقتو، وشدة حبو لمرسوؿ الكريـ 
 :، يصور ذلؾ قولو()استطاعتو الوقوؼ في مقاـ رسوؿ اهلل 

  ن  قف  و  قل            قل  س    نم     ق أ س    ف  ف ق    رأن      و  فر    لت     ف  
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حيث اشتمؿ كؿ مف شطري ( )وقد تألقت الكناية في بياف موقؼ عائشة  
"أبو بكر رقيؽ فؤاده" كناية عف شدة التأثر، ورىافة حسو  :البيت عمييا، فقوليا

(). 
وىذه الكناية ال يمكف معيا إرادة المعنى الحقيقي ألف القمب معنوي ال يمكف  

نما أراد الشاعر ما وراء التعبير برقة القمب مف شدة  وصفو بالرقة أو الغمظ، وا 
 التأثر، وىي كناية عف صفة قريبة.

ومف لطائؼ ىذه الكناية أنيا أبرزت المعقوؿ )رىافة الحس( في صورة  
محسوسة )رقة الفؤاد( مما يضفي عمييا حسًنا وجمااًل ويدخؿ بيا إلى أعماؽ 

عف عدـ ( )نيا تدليؿ مف عائشة المبالغة. وتكمف أبمغية ىذه الكناية في أ
 .()إمامة المسمميف، والوقوؼ مكاف الرسوؿ  ()الصديؽ  استطاعة

نما أتبع   ولـ يكتؼ الشاعر بإيراد دليؿ واحد في بيانو لموقؼ عائشة الرافض وا 
"إذا قاـ بيف  :الكناية السابقة بكناية أخرى ال تقؿ روعة عف سالفتيا وذلؾ قولو

" كناية عف شدة التأثر أيًضا. وتبدو روعة ىذه الكناية في أنيا الناس ىاج البواكيا
وعدـ استطاعتو  ()تعميؿ آخر يضاؼ لما سبؽ أف بينتو مف رقة فؤاد الصديؽ 

لبياف موقفيا المشفؽ عمى أبييا، وتدعيمو  ()الوقوؼ في مكاٍف يقؼ فيو النبي 
كما  –يمة بياف ىذه األدلة باألدلة والبراىيف مف خبلؿ ىاتيف الكنايتيف القائميتف بم

 .-الكناية عامة  ىو شأف
وقد وفؽ الشاعر في توظيؼ كؿ العناصر التعبيرية لترسـ إطاًرا يبرز روعة  

الكناية وذلؾ مف خبلؿ التعبير بالجممة الشرطية المفتتحة بإذا، والتي تدؿ عمى أنو 
لنا أف نتأمؿ "ىاج البواكيا" و متى تحقؽ الشرط "قياـ بيف الناس" تحقؽ الجزاء 

أماميـ مما يبرز شدة التأثر ورىافة  :"بيف الناس" دوف أف يقاؿ :التعبير بقولو
فما بالنا إذا  ()الحس، فأبو بكر وىو وسط الناس ال يمكنو اإلنابة عف الرسوؿ 
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قاـ أماميـ، مما يؤكد شدة إشفاقيا عمى أبييا، ساعده التعبير بالفعؿ "ىاج" والجمع 
رىف عمى استجماع الشاعر لكؿ الطرائؽ التعبيرية، وحسف توظيفيا "البواكيا" مما يب

 ي تغياه.ذسواء عمى مستوى المفردات أو التراكيب وصواًل لتحقيؽ المعنى ال
عمى أبييا، والراغب في إعفائو  ()ويقابؿ ىذا الموقؼ المشفؽ مف عائشة  

ىو إماـ  ()المصمّْـ عمى أف يكوف الصديؽ  ()مف ىذه الميمة موقؼ الرسوؿ 
 :المسمميف في الصبلة ال غيره، يصور الشاعر ذلؾ قائبلً 

  ن  م قد آ   ر      ل  فر       ر  ن     و     و   ن   كوقحب     أ  ف   :       ف  

وبالتأمؿ يتبيف أف الشاعر كما ساعدتو الكناية في البيت السابؽ عمى توضيح  
حيث  ()الرسوؿ  عميو ىنا أيًضا في بيانو لموقؼ فمـ تضف( )موقؼ عائشة 

 :اشتمؿ البيت أيًضا عمى موضعيف لمكناية
"أتاباه صواحب يوسؼ" كناية عف خطأ عائشة في إشفاقيا عمى  :قولو :األوؿ 

ورغبتيا في إعفائو مف ىذه الميمة التي ال يصمح ليا غيره، ولذلؾ  ()الصديؽ 
وىذا  ()يذكرىا بما كاف مف صواحب يوسؼ وخطئيف في نسبتيف الفاحشة إليو 

 ىو ما يرنو إليو الشاعر مف وراء ىذا التركيب.
وألمح في ىذه الكناية فضبًل عما تشتمؿ عميو مف تصوير إيماًء إلى عائشة أف  

كما فعمت صواحب يوسؼ حيف اعتذرف  ()تعتذر عف موقفيا، وتوافؽ مراد النبي 
نجد أف الكناية عف نسبتيف الفاحشة إليو، وتبرئتو مما قد رموه بو. وبمعاودة التأمؿ 

 ()عف خطئيا مف خبلؿ التشبيو بصواحب يوسؼ تأكيد عمى مكانة الصديؽ 
وقدرتو عمى تحمؿ المشاؽ ميما كانت رىافة حسّْو ماداـ ذلؾ في مصمحة الدولة 
اإلسبلمية، وتدعيـ أركانيا، وقد أكد ذلؾ موقفو في ىذه الصدمة الشديدة حيف لحؽ 

مف زلزلة شديدة، وخطوب جسيمة فوقؼ حدث بالرفيؽ األعمى، وما  ()الرسوؿ 
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صامًدا وجمع  ()الصديؽ وىو المرىؼ الحس الشديد التأثر والحب لمرسوؿ 
المسمميف تحت لواء اإلسبلـ بحنكتو وقوة عقيدتو، فإمامتو لممسمميف حيف مرض 

 ()لف تكوف أقوى وأشد عمى نفسو مف ريادتو ليـ حيف لحؽ الرسوؿ  ()الرسوؿ 
وخطأ عائشة في رفضيا إلمامتو  ()عمى، مما يؤكد بعد نظر النبي بالرفيؽ األ

تأتي الكناية الثانية ( )لممسمميف. وبعد أف بينت الكناية السابقة خطأ عائشة 
 ()والتي اشتمؿ عمييا الشطر الثاني مف البيت بالرد القاطع مف الرسوؿ 

ى اهلل آبيا" كناية ر بكر أ واالختيار الذي ال يترؾ مجااًل لمرفض أو اإلباء "وغير أبي
 ىو إماـ المسمميف ال غيره. ()عمى أف يكوف الصديؽ  ()عف تصميـ النبي 

لغ في قوة التصميـ، ويساعد التصوير الكنائي عمى أداء المعنى نسبة اومما يب 
الذي يعمـ باألصوب واألصمح، والتعبير بفعؿ  –تعالى  –ىذا االختيار إلى اهلل 

عمى ىذا  ()الصديؽ باسمو صراحة مما يؤكد تصميـ النبي  الرؤية "أرى" وذكر
لزاميا بما يختاره اهلل  "ما كاف  :ألنو –تعالى  –االختيار، ورد رفض عائشة وا 

 لمؤمف وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمًرا أف يكوف ليـ الخيرة مف أمرىـ".
ة التأمؿ فيما بمعاودو  ()عند ربو، وعند رسولو  ()مما يؤكد مكانة الصديؽ  

وما حدث فيو مف أخذ ورد  ()سبؽ مف كنايات مصورة لموقؼ مرض الرسوؿ 
نجد أف الكناية قد وردت خمس مرات في تصوير الشاعر  ()بيف عائشة والرسوؿ 

ليذا الموقؼ وكانت غاية في الببلغة والبراعة وقوة التصوير، فالكناية األولى منيا 
رت لنا ىذا المشيد المحزف الذي يسمـ فيو "وأعضاؤه ينصتف لمموت دابيا" صو 

صورت  ()وقوة اعتماؿ الموت في جسده الشريؼ الروح لخالقيا،  ()الرسوؿ 
الكناية ذلؾ وكأننا نشاىد ىذا الموقؼ ونعايشو، أما األربعة مواضع األخرى لمكناية 

حيث استغرؽ  ()وموقؼ الرسوؿ ( )عائشة فجاءت عمى السوية بيف موقؼ 
ة، منيا بيًتا مف القصيدة، واشتمؿ كؿ بيت عمى موضعيف لمكنايموقؼ  بياف كؿ
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: "أبو بكر رقيؽ فؤاده" "إذا قاـ بيف الناس ىاج ففي بياف موقؼ عائشة نجد قولو
طالع الكناية "أتأباه صواحب يوسؼ"، ن ()البواكيا"، وفي بيانو لموقؼ الرسوؿ 

ة في الوضوح ساعدت عمى بياف "وغير أبي بكر أرى اهلل آبيا"، وكميا كنايات غاي
ىذه المواقؼ في قوة ووضوح، وكميا كنايات عف صفة قريبة، مما يؤكد دور الكناية 

 في التصوير، وقدرتيا عمى نقؿ المشاىد كاممة.
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 بالرفيق األعلى ()حين لحق الرسول   ()الكناية في تصوير موقفه 

وما لو مف مواقؼ  ()لعؿَّ خير شاىد، وأصدؽ برىاف عمى ريادة الصديؽ  
عظيمة، ودور كبير في إرساء دعائـ ىذه الدولة الفتية ىو دوره عند وفاة النبي 

()  ىذه الحادثة العظيمة والفجيعة المؤلمة التي ألمت بالمسمميف في وقت كانوا
ىو المبلذ بؿ ىو الحياة كميا، مما جعؿ ليذه الحادثة أثًرا بالًغا  ()يعدوف النبي 

وىو مف ىو في الجبلدة والصبر وقوة اإليماف قد  ()ى إف عمر في نفوسيـ، حت
زلزلتو ىذه الحادثة حتى جعمتو ييتاج كأسد فاتؾ ييدد ويتوعد كؿ مف يتمفظ بموت 

 بضرب عنقو. ()النبي 
المشرؽ، وأثرُه القوي في تثبيت  لو دوره –كعادتو  –كاف  ()إال أف أبا بكر  

رجاعيا إلى اهلل  الحي الذي ال يموت حيف أخذ بيد الفاروؽ  –لى تعا –النفوس، وا 
()  ًمف كاف يعبد محمًدا فإف محمًدا قد مات،  :أييا الناس :وخطب الناس قائبل

"وما  –تعالى  –ومف كاف يعبد اهلل فإف اهلل حي ال يموت ..." وتبل عمييـ قوؿ اهلل 
، وتجمع خمت مف قبمو الرسؿ ...." فعاد الناس إلى صوابيـ دقمحمد إال رسوؿ 
بعد أف تمزقت قموبيـ، وأنستيـ الفجيعة  –رضواف اهلل عمييـ  –شمؿ الصحابة 

 (1).-تعالى  –أسبقية ىذا األمر المحتـو الوارد في كتاب اهلل 

 :يصور الشاعر ىذا الموقؼ قائبلً  

 ـــــــــــــــــ

 (.4/211السيرة النبوية البف ىشاـ ) :( ينظر1)
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  ح كككككككككككك      ككككككككككككوت   و حفكككككككككككك      كككككككككككك رنككككككككككككل  و  
 م  ث    ككككككككككككك     ل كككككككككككككت   قل نكككككككككككككت   وربق  :       كككككككككككككف  
كككككككككككك      و    ه    ككككككككككككر      ن ككككككككككككآ   ب  ط ككككككككككككقل    و     كككككككككككك  ف    
كككككككككك ال ح     قلهككككككككككو     كككككككككك    ن   س  ل كككككككككك    ه كككككككككك            ك 
ككككككككككك   ف   ككككككككككك             أ  ن  ككككككككككك    كككككككككككح   قل كككككككككككوت    م          ق  
  ح كككككككككك     كككككككككك ت   نكككككككككك  أككككككككككوس    هككككككككككس    ب    كككككككككك   
 

 
 
 
 
 
 

كككك فككككل قل نكككك       ف كككك  ق كككك   نت  ه ككككف    ن    ر  ض 
ككككككككككككككككككقل    طق أ كككككككككككككككككك   و        و  كككككككككككككككككك        ق أ     ن  وقك 

ِ  ل ككككو   كككك    ب  ط كككك  قل     ككككع    ككككو  فككككر  س    ل    ن     
كككككك     كككككك   ع       ق    كككككك هكككككك  قلرنكككككك ح         ت  ع    ن  روق  
كككككك    كككككك      ككككككقل   م       ككككككح  ن   ق   ر     كككككك ب       ن   ح  ض 
كككككككك  كككككككك  ع    ككككككككل     و   كككككككك   و  قل    ككككككككقل    ط         ن  رق  
  

 

ككككككككف   كككككككك      كككككككك  ف    ككككككككر   ه    كككككككك    م      هر قكككككككك  ت    
  ككككككككككككككككك ئ    قل    نككككككككككككككككك    ق  و كككككككككككككككككرح  و  
ككككه             ن كككك س  ل كككك وقلكككك نم   قل كككك س    ككككأ ر   ت  ض 
  ح كككككككك      كككككككك    قب ككككككككر   ت    ككككككككع   الهلل  و    ككككككككف  

 

 
 
 
 

ال فكككككككككككككككإم   ككككككككككككككك قد   وق    ن ككككككككككككككك أ      ق           
كككككح      قل كككككلس   ب     ككككك     ككككك   ع     ن ككككك    أ   ر    
كككككككر     ن ككككككك      ح  نكككككككر     قل     كككككككأطرق    ن    ض 
ككك ق ه كككل   ككك قل كككلس   م  وق     (1) ن ككك          فككك م    

 

"وريع أبو حفص بموت  :مكناية، فقولووقد حفمت ىذه األبيات بمواطف متعددة ل 
 محمد" كناية عف شدة الخطب، وىوؿ الفاجعة.

وىذه الكناية يمكف معيا إرادة المعنى الحقيقي، ولكف المقصود األىـ ىو ما  
وراءه مف تصوير شدة الخطب توصبل لبياف موقؼ أبي بكر الحقا. وقد صورت 

أبمغ  ()بب فقد الرسوؿ وما اعتراه مف فزع بس ()ىذه الكناية موقؼ عمر 
 تصوير.

ومما يبالغ في قوة التصوير، ويبرىف عمى شاعرية المصري اختياره الكنية )أبو  
تأكيًدا  –الفاروؽ  –أو المقب  –عمر  –حفص( داللة القوة والشجاعة دوف االسـ 

 ـــــــــــــــــ

 : أقطػػػع النواصػػػي : األمػػػاكف التػػػي تسػػػكنيا السػػػباع، أقػػػط : (، الغيػػػؿ310، 2/309( الػػػديواف )1)
 مقدـ الرءوس.
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وىو المكنى بأبي حفص قد ارتاع مف ىوليا فما بالنا عمر لشدة الخطب حتى إف 
 ممف ىـ دوف عمر في الشجاعة. –رضواف اهلل عمييـ  –لصحابة بغيره مف ا

وتأخذ ىذه الكناية في البيت شكبًل آخر مف الجماؿ حيف ترشح بالتشبيو بعدىا  
كما استعديت في الغيؿ ضاريا" مما يحدث تعانًقا "فياج  :المكمؿ لمتصوير في قولو

أبمغ تصوير، ويبرىف  بيف لونيف مف ألواف البياف لتصوير الحالة المراد تصويرىا
عمى مقدرة الشاعر العجيبة عمى دمج ىذه األلواف، وحسف توظيفيا حتى تنيض 

 برسـ الصورة واضحة جمية يراىا كؿ مف يتطمع إلييا.
ذا كانت ىذه الكناية ومعيا التشبيو يتعانقاف في ىذا البيت   لتصوير سموؾ وا 

 الفاروؽ 
()  ًا عمى كناية تصور مشيًدا آخر ووصؼ حالو فإف البيت التالي يشتمؿ أيض

 .()مف مشاىد الفزع واليمع التي أصابت الفاروؽ 
الجانب وقد تمثؿ ىذا المشيد في الجانب القولي بعد أف صورت الكناية السابقة  

 :السموكي، يوضح ذلؾ البيت
ِ  قل    أطق     و       و            ق أ          م  ث          ت     ل   قل نت   وربق  :       ف     نوق  

، ()لمف يتمفظ بخبر وفاة النبي  شدة الوعيد"أو أقط النواصيا" كناية عف  :قولو 
وقد تكاتؼ مع الكناية في بياف شدة القتؿ التعبير بالفعؿ أقط دوف أقطع وىذه 

وقسوتو مع مف يتمفظ بيذا الخبر  ()الكناية إشارة واضحة إلى شدة غيظ عمر 
 شدة الوعيدى طريقة العرب في كناياتيـ عف المؤلـ، كما أف ىذه الكناية جارية عم

بقطع الناصية، ودؽ العنؽ، وقطع الرقبة، كناية عف القتؿ ولو كاف بغير ذلؾ. مما 
يحمؿ معو معاني كثيرة تعجز األلفاظ المباشرة عف حمميا، يقوؿ أستاذنا الدكتور/ 

تؿ ولو محمد أبو موسى أنيـ )حيف يذكروف دؽ العنؽ، وقطع الرقبة، كناية عف الق
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براز عنصر القسوة والعنؼ واإليجاع  كاف بغير ذلؾ فإنيـ يقصدوف إلى التشنيع، وا 
ا تراه يعمؽ بصورة دؽ العنؽ، أو واالقتدار، والتمكف، وشدة الغيظ وما شابو ذلؾ مم

 وال شؾ أف كؿ ىذه المعاني ماثمة في الكناية التي أوردىا الشاعر.( 1) الرأس( حز
إبراز قوة الوعيد القسـ في أوؿ البيت، ثـ اختياره لممقسـ  ويتعانؽ مع الكناية في 

بو "رب البيت" وما لمبيت مف مكانة عظيمة في نفوسيـ تناسًبا مع ىوؿ الخطب 
 وشدة الفاجعة.

ذا كانت ىذه الكناية تصور شدة الوعيد لمف يقوؿ بموت الرسوؿ   فإنيا  ()وا 
 مو لمحياة بدونو.وعدـ تخي ()لمرسوؿ  ()أيًضا تشير إلى شدة حبو 

ىذا الضجيج والصخب، وفي الوقت المناسب يأتي الدور المناسب  ووسط 
ويخطب الناس، ويعمف عمى أسماعيـ  ()حيث يأخذ بيد الفاروؽ  ()لمصديؽ 

ولحاقو بالرفيؽ األعمى، ويقوؿ قولتو المشيورة التي أعادت  ()تحقؽ وفاة النبي 
بد محمًدا فإف محمًدا قد مات، ومف كاف مف كاف يع :أييا الناس :لمناس صوابيـ

و    ح    ال ر و  أ   :-تعالى  –يعبد اهلل فإف اهلل حي ال يموت، ويذكرىـ قولو 
 ...  ت  م أ  ه قلر      

فكأف الناس لـ يسمعوىا إال يوميا، فأخذوا يرددونيا معتبريف بما فييا، ممتفيف  
كماؿ ()حوؿ الصديؽ   ()المسيرة التي بدأىا حبيبيـ  لمنيوض بأعباء الدعوة، وا 

أواًل، ثـ االمتناف عمى ىذه األمة برجؿ كأبي بكر  –تعالى  –وذلؾ بفضؿ اهلل 
 ثانًيا.
 :يصور ذلؾ قولو 

 ـــــــــــــــــ

 (.376( التصوير البياني، د/ محمد أبو موسى، صػ)1)
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 ه    كككككككر   آنككككككك    ب  ط كككككككقل     كككككككو     ف    ككككككك      و  
كككككح   ال        قلهكككككو     كككككلكككككس ن        ه ككككك          ك 
ككككك   ف   كككككك             أ  ن  كككككك    ككككككح   قل ككككككوت    م          ق  
ككككك    ب   ككككك       ح كككككك     ت  هككككككس نككككك  أككككككوس   
ككككككف   كككككك      كككككك  ف    ككككككر   ه    كككككك    م      ه   قككككككر    ت    
كككككككككو   كككككككككو       ع    ئ     ككككككككك     ن ككككككككك    قل    ح  ر    
ككك           ن ككك س  ل ككك وقلككك نم   قل ككك س    كككأ ر   ت  هض 
كككككك    قب ككككككر   ت    ككككككع   هلل  ال  و    ككككككف    ح كككككك            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

كككك    ب  ط كككك  قل     ككككع     ككككو  فككككر   س  ن  ل ككككو     ن     
كككك       كككك   ع       ق    ككككو  ر     قلرنكككك ح  ه كككك       ت  ع    ن  ق  
ككككقل      ككككم       كككك    كككك ب    ككككح  ن   ق   ر       ن   ح  ض 
ككككككقل    و     ككككككقل    ط      كككككك  كككككك  ع    ككككككل     و     ن  رق  
ال  و   ككككككككككككككككك قد   م  إ  ف ككككككككككككككككك ق    ن ككككككككككككككككك أ        ق     
كككككك ب     كككككك       ككككككع   ككككككح      لس  قل     ن كككككك    أ   ر    
كككككككككر     ن ككككككككك    ح   ر   ن ككككككككك   قل    ق   ر  ط  أ    ككككككككك ن    ض 
ككككك ق ه كككككل   كككككقل   م  وق    ككككك س  ل       ن ككككك         م    ف ككككك  
 

وقد تألقت الكناية ضمف ما حوتو األبيات مف ألواف ببلغية وذلؾ بورودىا  
 :مرتيف
 :في البيت الرابع حيث قولو :قبول 

   كككك ب  هككككس نكككك  أككككوس  كككك ت  ح كككك 
 

   ككككقل    قل  ككككو    و ل كككك  ع كككك   ككككط   ن  رق  
 

خمود المراسيا" كناية عف تحقؽ وفاة والشطر الثاني في البيت "وألقى عمى شط ال 
 وتأكيد موتو. ()الرسوؿ 

وتتجمى ببلغة الكناية ىنا في أنيا تدليؿ وتقرير عمى ما قبميا وىو قولو "مات  
مشفوًعا ببرىانو، كما أنيا صورت الشيء المعنوي  ()محمد" فأثبتت موتو 

 "الموت" في صورة حسية حتى يثبت في النفوس ويستقر.
جماؿ ىذه الكناية تولدىا مف رحـ التصوير االستعاري في  وضاعؼ مف 

بمرتحؿ وصمت سفينتو إلى الشاطئ منيية الرحمة تأكيًدا  ()تصوير الرسوؿ 
معاًنا في التأكيد.  لمتصوير، وا 
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 :في البيت السابع حيث قولو :قلث  ن 

       لكككس ن ككك وقلكك نم   قل ككك س    كككأ ر    هضككت  
 

    ن ككككك    ح   قل  نكككككر    رضكككككن     كككككأطرق  
 

نيضت بأمر الناس "كناية عف تحممو المسئولية، وحسف قيامو بأحواؿ  :وقولو 
 الرعية.

وىذه كناية عف صفة بعيدة ال يتوصؿ إلى الكناية إال بعدة وسائط فالنيوض  
دليؿ عمى توفر الرغبة في فعؿ شيء ما، وتوفر الرغبة دليؿ عمى إدراؾ أىميتو، 

دراؾ األىمية دليؿ عمى حسف القيا ـ بو، فالكناية ىنا مكونة عمى حد تعبير وا 
مف عدة حمقات كؿ واحدة منيا تسمـ خيط  –أستاذنا الدكتور / محمد أبو موسى 

 (1) الفكرة وشعاع اإلدراؾ إلى األخرى، حتى تنتيي إلى المقصود.
وترجع ببلغة الكناية ىنا إلى أنيا قدمت المعنى مشفوًعا بدليمو مصحوًبا  

يًضا أبرزت المعقوؿ "تحمؿ المسئولية" في صورة محسوسة مما ببرىانو، كما أنيا أ
 يزيدُه استقراًرا في النفوس.

ومما يتعاضد مع الكناية في إبراز المعنى التعبير بمفظ "الناس" دوف أف يخص  
لمناس جميًعا كما زاد مف جماؿ  ()المؤمنيف فقط وفي ىذا إظيار لعموـ خيريتو 

"والديف لـ يزؿ رضيًعا بأطراؼ  :يو بعدىا في قولوالكناية أيًضا ترشيحيا بالتشب
الجزيرة حابيا" مما يظير عظـ المسئولية، وكثرة المشاؽ مما يحتـ عمى مف 

ويثبت  ()يتصدى ليا أف يكوف عمى قدرىا، مما يبرىف عمى عظـ دور الصديؽ 
 جدارتو بيذا الدور.

 ـــــــــــــــــ

 (.391التصوير البياني، د/ محمد أبو موسى صػ) :( ينظر1)



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 327 - 

ع" مما يجعمو يحتاج ولنا أف نتأمؿ كيؼ اختار الشاعر المشبو بو "الطفؿ الرضي 
إلى حسف رعاية ورفؽ وتحمؿ مسئوليتو كاممة، وىي صورة استرفدىا الشاعر مف 

 عالـ الطبيعة المميء بكؿ مقومات الحسف والجماؿ.
نعـ العائؿ، ونعـ المربي، ونعـ الراعي والمسئوؿ،  ()وبحؽ كاف الصديؽ  

 . ()فمواله النيدـ ما كاف قد بناه الرسوؿ 
ما سبؽ مف كنايات مصورة ليذا الموقؼ نجد أف الكناية قد وردت وبالتأمؿ في 

 ()ومرتيف في بياف موقؼ الصديؽ  ()أربع مرات مرتيف في بياف موقؼ عمر 
وكاف ليا في كؿ المواضع تناغـ وتناسؽ مع السياؽ، حيث قدمت األدلة في كبل 

 الموقفيف.
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 من إنفاذ  ((الكناية في تصوير موقفه 

 زيد لغزو الروم جيش أسامة بن

 :توطئة

قد جيَّز جيًشا لغزو الروـ، وكاف عمى رأس ىذا الجيش أسامة  ()كاف الرسوؿ  
رضواف اهلل تعالى  –بف زيد بف حارثة، وتحتو جمع غفير مف كبار الصحابة 

ويمحؽ  ()أف يمرض النبي الكريـ  –تعالى  –، لكف شاءت إرادة اهلل -عمييـ 
حتى  ()رج الجيش. وما إف آلت األمور إلى أبي بكر  بالرفيؽ األعمى قبؿ أف يخ

بعد الصعاب مف أف واجيتو  ظر في أمر خروج ىذا الجيش بعضكاف عميو أف ين
، والبعض  ()تخوؼ البعض مف خروج الجيش بعد أف زلزؿ كيانيـ موت النبي 

منيـ أيًضا أراد تغيير رئاسة الجيش ونزعيا مف أسامة المولى ابف الموالي 
عط ائيا ألحد كبار الصحابة، كؿ ىذه المواقؼ كانت عبًئا ثقيبًل عمى كاىؿ أبي وا 
 وعقبات في طريقو عميو أف يواجييا بكؿ حـز وروية. ()بكر 
وبالرجوع إلى القصيدة نجد أف الشاعر قد أفاض في الحديث عف ىذا الموقؼ،  

ت مواقؼ حيث استغرؽ بيانو جزًءا كبيًرا مف القصيدة مما يجعمني أستعرضو تح
جزئية ليتبيف لمقارئ الكريـ دور الكناية في كؿ موقؼ منيا في التصوير، وقدرتيا 

 :عمى إبراز المعنى المراد، وذلؾ عمى النحو التالي
 :موقفه من إنفاذ الجيش :أولا 

 :ن و  قل  عر 
 د لككككككوق ف  طككككككو  ن   قل كككككك س    ككككككن    و ككككككهلل     و   -2
 ه    ككككككككككككك   ل   ل   نفككككككككككككك     ككككككككككككك    ر       وأ ككككككككككككك -9
      كككككككككك  م      و  ل كككككككككك قد   س  ن ككككككككككو    : ف كككككككككك   -3

 
 
 

ككككككككككككككون   ككككككككككككككع       ك    ن كككككككككككككك  فكككككككككككككك م د   و    
كككككككك ككككككككو  قلح     لر كككككككك     أ  وقرف كككككككك  س   لكككككككك  قل     ن  ق  

ككككككككككح  ل   م  ف ككككككككككط         ككككككككككح   و          ِ   ئن كككككككككك       م  و        
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كككككككل   -4 ككككككك ت    ككككككك  ف               ككككككك    قل  كككككككل   ر د   م  ع 
كككككككك    -5     قن ككككككككر        كككككككك       قد   ع كككككككك    ق ككككككككم    ق ف 
 

 
 

كككككككككل و    كككككككككك       و  ل كككككككككو   ككككككككككر  د       ح    ن كككككككككك           ت    
كككككككككو   ككككككككك    ل  فكككككككككر    ككككككككك     ق ف   (1)   ن كككككككككق   و  قب    ق ح 

 

عمى خروج الجيش بعد أف أوشؾ عمى  ()واألبيات تبيف تصميـ أبي بكر  
عمى المسمميف،  –رضواف اهلل عمييـ  –القعود نظًرا لخوؼ بعض الصحابة 

جراحاتيـ، وتقوى صفوفيـ بعد ىذا  ورغبتيـ في التميؿ في إرسالو إلى أف تمتئـ
كماؿ ما (2)الحادث الجمؿ، ولكف ذلؾ لـ يرؽ أبا بكر فصمـ عمى إنفاذ الجيش ، وا 

. وقد استخدـ الشاعر الكناية ضمف ما استعممو مف ألواف ببلغية ()قد بدأه النبي 
برازه إلى المتمقي في صورة رائقة.  لتصوير ىذا الموقؼ وا 

 :ففي البيت األوؿ يقوؿ 

 فوق   د ل ككككو  ط ككككن   قل كككك س    ككككن    و و ككككهلل  
 

   كككككككو ككككككك   ع  نك    ن كككككككك  و   د     فككككككك م    
 

 "يطوي لواءه" كناية عف القعود، وعدـ الخروج لمغزو. :فقولو 

 ـــــــــــــــــ

يرجػػع، ارفػػأ بالرجػػاؿ الحواشػػيا: ابتعػػد بيػػـ  : (، المفػػردات: يصػػدؼ311، 2/310الػػديواف: ) ( 1)
 عف الحرب، األواخي: العيود.

 :ماـ الحافظ أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشػقي، خػرج أحاديثػوالبداية والنياية لئل :ينظر ( 2)
(، 6/697الشػػيخ / محمػػد بيػػومي، أ/ عبػػد اهلل المنشػػاوي، أ/ محمػػد رضػػواف مينػػا ) :أحاديثػػو

 مكتبة اإليماف، المنصورة.
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والكبلـ ىنا يمكف أف يراد بو حقيقتو، لكف الشاعر رمى بو مرمى أبعد مف ذلؾ  
ألف طي المواء يستمـز وىو ما وراء طيّْ المواء مف التقاعس والتثاقؿ عف الفعؿ، 

 القعود وعدـ الخروج.
وال يخفى ما لمكناية ىنا مف دور عظيـ في تصوير حالة اإلحباط والفتور التي  

بعد ذلؾ في  ()ليبرز بذلؾ دور الصديؽ ( )أصابت المسمميف بعد وفاة النبي 
ثارة حميتيـ. ويتآزر مع الكناية في تأكيد تقاعسيـ عف القتاؿ اضإني  ىمميـ، وا 

التعبير بالفعؿ "أوشؾ" في مطمع البيت الداؿ عمى المقاربة، ثـ إسناده إلى مجموع 
الجيش "جيش الشاـ" ثـ الوصؿ بيف الفعميف "يطوي" الداؿ عمى التقاعس والعـز 
 عمى عدـ الخروج، و"يصدؼ" الداؿ عمى رجوعيـ بالفعؿ، وتركيـ لما كانوا ينوونو.

قؼ المخزي مف الجيش يأتي دور الصديؽ وتجاه ىذه الصورة المتقاعسة، والمو  
()  وتصميمو عمى إنفاذ الجيش، وذلؾ في بيتيف تالييف مرتكزيف عمى الكناية

 :كدعامة أساسية في توضيح ما أراد الشاعر مف معاف وىما

كككككككك   و   :      ككككككككف     كككككككك             م      و  ل كككككككك قد   س  ن 
كككككل             ككككك    قل  كككككل   عكككككم ر د   ت    ككككك  ف    
 

 
 

ككككح  ل   م  ف ككككط         ككككح   و  ل         ن كككك ئ         م  و    
ككككل و    كككك       و  ل ككككو   ككككر  د       ح    ن كككك           ت    
 

عمى  ()وقد توافرت الكناية في البيتيف لمتأكيد عمى شيء واحد ىو تصميمو  
إنفاذ الجيش وخروجو لمغزو رغـ اعتراض المعترضيف، وتقاعس المتخاذليف، 

أذؤًبا تخطفف لحمي أو حسوف دمائيا" في "لو أف  :ومواطف الكناية في البيتيف قولو
 البيت األوؿ، وقولو "ولو أنني وحدي خرجت مغازيا" في البيت الثاني.
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ـ عمى الغزو، وعدـ تغيير ما عز وىاتاف الكنايتاف تبرزاف شدة التصميـ، وقوة ال 
تاؿ حتى ولو كاف الثمف أف يدفع حياتو، أو يخرج وحده لق ()قد بدأه الرسوؿ 

 ة، وعبارة قوية مصورة.ؿ ذلؾ في صورة مشرقاألعداء، ك
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ا  :موقفه من نزع اللواء من أسامة بن زيد :ثانيا

حسبما كاف  –عمى أف تظؿ راية الجيش بيد أسامة  ()لـ يقّؿ تصميـ أبي بكر  
عف تصميمو عمى إنفاذ الجيش، خاصة وأف بعض  –قد فعؿ  ()الرسوؿ 

لجاىمية مف التفاخر بالحسب والجاه الصحابة ممف كانت ال تزاؿ بيـ بعض طباع ا
كانوا يودوف نزع القيادة مف أسامة بدعوى صغر سنو وأف أباه كاف مولى رسوؿ اهلل 

()  في يوـ مف األياـ، لكف الصديؽ()  لـ يرض بذلؾ، حتى إنيـ أرسموا سيدنا
ليقنعو بنزع القيادة مف أسامة، إذ كيؼ بيـ وىـ السادة  ()عمر بف الخطاب 

يصر عمى موقفو،  ()تحت لواء مولى مف الموالي، ولكف الصديؽ  يكونوف
ويصمـ عمى أف تظؿ القيادة ألسامة، إذ كيؼ ألبي بكر أف ينقض عيًدا عقده 

 ..... !؟ (1)()رسوؿ اهلل 
ورفع مف قدره حتى كاد  ()وال شؾ أف ىذا الموقؼ قد أعمى مف شأف أسامة  

 أف يطاوؿ بعنقو عناف السماء.
 :شاعر ما حدث في ىذا الموقؼ قائبلً يصور ال 

ككككككك    -2  قنككككككك   ر      ككككككك    قد   ق كككككككم ع ككككككك       ف 
       ن ككككككك س  ل ككككككك    نككككككك   قل     لوق وط كككككككل    كككككككف   -9
ككككككككف   ككككككككر ق ن  ع   وقر      -3    أ ر  كككككككك ل  لنككككككككه  ض 
كككككككككف   -4 ككككككككك ق   و ر        ككككككككك    م  ع   رقف ككككككككك             
م  و   -5    ككككككك        نكككككككر    ككككككك    ق كككككككم  نككككككك    ق 
كككككك          -6 ككككككك     م   هلل  وق   ككككككك ل   ككككككك   فككككككر      ر    
كككككر   -7  ال فكككككل   ككككك       هككككك  فكككككل قد   نت  ض 

 
 
 
 
 
 

ككككككككو     ن ككككككككق   و  قب   حكككككككك ق      ككككككككل  فككككككككر       ق ف 
كككككككككر  ن ككككككككك ككككككككك ال   لح    ف  م قل     ن كككككككككق     و        

  ن كككككككككككقل  و  قل       م  طنكككككككككككل    كككككككككككن          إ  كككككككككككف  
ككككككككككككن   كككككككككككك قل  نفكككككككككككك    ه فنككككككككككككه     ن       ن      

  ن كككككككككك ف      وم   قل كككككككككك س    م     ق أكككككككككك    
ككككككككك نكككككككككهلل  ف   قبع ككككككككك     ت  ل ككككككككك و  ط  ل    ن قف     قل  
ككك   لح ككك م   ضكككل        ل   كككم ع     ف ككك م      (2) ن   ك 

 ـــــــــــــــــ

 (.6/698البداية والنياية ) :( ينظر1)
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كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع     (1) ن   ك 
 

 :وقد وردت الكناية ىنا في موضعيف 
 :في البيت األوؿ حيث قولو :قبو 

 رقنكككككك       كككككك    ع كككككك  قد   ق ككككككم    فكككككك ق 
 

   ككككككو   ن ككككككوق    حكككككك  قب   ل  فككككككر     كككككك  ق ف 
 

عمى أف تظؿ القيادة ألسامة  ()والبيت كمو كناية مركبة عف تصميـ أبي بكر  
()  ألنو يمـز مف نفيو أف ينقض عيًدا عقده رسوؿ اهلل()  تصميمو عمى بقاء

 .()القيادة ألسامة ألف الذي أعطاه الراية ىو رسوؿ اهلل 
التصميـ  –وفضؿ الكناية عمى الحقيقة ىنا أنيا قدمت لنا ىذا المعنى  

حالة  :رىانو، وذلؾ بإيراد حالتيف متقابمتيفمقروًنا بب ومصحوًبا بدليم –واإلصرار 
مَّيا مف أبي بكر. وضاعؼ مف جماؿ حو  ()عقد الراية ألسامة مف قبؿ الرسوؿ 

 الكناية في البيت ورودىا في سياؽ االستفياـ اإلنكاري المفتتح بو البيت
عمى أف تظؿ القيادة ألسامة  () أكؼ ابف عبد اهلل .... المؤكد لتصميـ الصديؽ 
ساعده الطباؽ بيف  ()لؾ بإنكاره عمى نفسو أف يحؿ عقًدا أبرمو رسوؿ اهلل ذو 

الفعميف تعقد وتحّؿ مما يحدث تكاتًفا لعناصر النظـ مع الكناية لمكشؼ بوضوح 
 بيد أسامة.عمى أف تظؿ الراية  ()عف قوة تصميـ الصديؽ 

 :في البيت الخامس حيث قولو :قلث  ل

 ـــــــــــــــــ

 الخيؿ. :العيود، المذاكي :(، األواخي2/311( الديواف )1)
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م ق كككككم   ككككك  ككككك     نككككك    وق            نكككككر   
 

     ن كككككك وم  ف     قل كككككك س    م     ق أكككككك  
 

"إف الشمس دوف مكانيا" كناية عف عموّْ المنزلة، ورفعة المكانة؛ ألف  :وقولو 
 يستمـز عموَّ منزلتو، ورفعة شأنو، وثقتو بنفسو.إخباره بأف الشمس أدنى منزلة منو 

فعمو الصديؽ  وىي كناية رائعة تصور تصويًرا دقيًقا رفعة منزلة أسامة بعد ما 
() .صراره عمى أف تظؿ القيادة بيده  معو، وا 

في صورة  –رفعة المنزلة  –كما أف ىذه الكناية قد صورت لنا المعقوؿ  
 محسوسة يراىا كؿ مف يتطمع إلييا، وىي كناية قريبة واضحة كما ترى.

 عمو منزلة أسامة بعد ىذا الموقؼ مف الصديؽ بياف وقد تكاتؼ مع الكناية في  
()  "ف ابف زيد بعدىا غير مدع" "إف الشمس دوف مكانيا التأكيدات المتوالية "وا 

 تأكيًدا لعمو المنزلة، ورفعة الشأف.
ا  :الكناية في تصوير وصاياه للجيش :ثالثا

أركاف جيش أسامة، وأرسى دعائـ المحبة بيف صفوفو  ()بعد أف ثبَّت الصديؽ  
ة في غر غالية. ىذه الوصايا تبقى بالميف واإلحساف، أخذ يوصي الجيش وصايا 

جبيف التاريخ، شاىدة عمى عظمة ىذا الديف، ورعايتو لكرامة اإلنساف ميما كاف 
 ()لونو ومعتقده، كما أنيا أيًضا تظؿ برىاًنا ساطًعا عمى عظمة الصديؽ 

 ورحمتو.
 :يصوغ الشاعر ىذه الوصايا في أسموب رائع، وتصوير خبلب قائبلً  

 ه    كككككككك       ف ككككككككر       ككككككككن   قل   كككككككك س   وأفككككككككت   -2
ككككككك قل ككككككك ر   نفككككككك   ن ككككككك    -9  آ كككككككرق ت  ح   م ك 
 سف كككككككق   وق  نكككككككر      كككككككلهكككككككس ال  ح      كككككككو    -3
كككككككك  وال  ه   وال     -4 ككككككككوق ح  ف ككككككككه فككككككككوق  رع      

 
 
 
 

ككككككككو      ن كككككككك        وقطكككككككك   قل     ككككككككم   ككككككككهلل   رس  ض 
ككككككك قل ككككككك     كككككككو    ونر ككككككك ق    ن ككككككك        ت      م ع 

كككككككف  وال     ككككككك   ككككككك    وق ع    ن ككككككك ر      قل ككككككك     م        
كككككككككككككككوال       ن ككككككككككككككككقر  ر   و      نحوق   ككككككككككككككككو      
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  ككككككككككككككك    ئ     ف   نم     ئ ككككككككككككككل وق   لرأ ككككككككككككككح  وال     -5
  حككككككككك رب   ب  ر  وق قب كككككككككرم ف ككككككككك  ككككككككك   ر  وال     -6
كككككككر   -7    و كككككككو ال نككككككك رد أكككككككرقر   كككككككه ه  
 ه  ع كككككككك   نككككككككر ر ن كككككككك  و        ككككككككث  ككككككككو   -8
  كككككك   ق ر   أو كككككك     كككككك    نه لكككككك  قل  ككككككو   ن   -9

كككككككك و كككككككك  ق ع نككككككككه  م  طنككككككككر   -22  هس فو  
 

 
 
 
 
 
 

كككككككككككككككك    وال     ن كككككككككككككككك           ئنم  وق  كككككككككككككككك لل         ه 
ككككككن    لكككككك  قلحككككككرب     ن كككككك       ال      كككككك   ر  ف            

  أ لن ككككككككككككك كككككككككككككك ن     س   ككككككككككككك و         ككككككككككككك 
  ن كككككككككككككككفنكككككككككككككككه آ كككككككككككككككر ق   وقر   وطككككككككككككككك و   

  ن كككككككككككك كككككككككككك هس    ر    ر م ل  ككككككككككككنم    لنه كككككككككككك
ككككككك  ق  كككككككو       (1) ن ككككككك      قل ككككككك        ككككككك عس    

 

تحممو مف معاف، وقد وردت الكناية فييا في واألبيات واضحة الداللة عمى ما  
 :عدة مواضع جاءت عمى النحو التالي

 :فل قل نت قلث  ل حن  أوله
كككككك قل كككككك ر   نفكككككك   ن كككككك ق   آ ككككككرق ت  ح   م ك 

 
  كككك    قل  كككك  ككككو    ونر كككك ق   ن كككك        ت      م ع 

 

وقد حمؿ كؿ مف شطري البيت كناية عف نفس المعنى الذي تضمنو الشطر  
"يكاد يشؽ النار إف صحت آمرا" كناية عف كماؿ انقياد الجيش الثاني، فقولو: 

فإف مف يعرّْض نفسو لخطر اإلحراؽ حتى ينفذ ما قد ُأِمر  () وطاعتو ألبي بكر
 بو لدليؿ ساطع عمى كماؿ انقياده وطاعتو لآلمر.

ويأتي الشطر الثاني مف البيت ليؤكد عمى نفس المعنى مف خبلؿ الكناية أيًضا  
ويرتد خوؼ الظؿ إف عدت ناىيا" كناية عف كماؿ االنقياد، وقوة " :في قولو

 ـــــــــــــــــ

 :البيػػػوت المأىولػػػة بأىميػػػا، مباريػػػا :المحتمػػػيف، المغػػػاني :(، البلئػػػذيف313، 2/312) ( الػػػديواف1)
 محاربا.
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االمتثاؿ، ولنا أف نتأمؿ التعبير بالفعؿ "يرتد" وما يوحي بو مف سرعة التنفيذ تأكيًدا 
 لقوة االمتثاؿ.

والمعنى الحقيقي مراد ىنا مع المعنى الكنائي وىو مما يبالغ في عظمة الكناية،  
 ويساعد في إثراء المعنى.

كماؿ االنقياد  –تتجمى ببلغة الكناية في الموضعيف في أنيا قدمت لنا المعنى و  
ومعو أدلة ثبوتو مما يعطي التعبير الكنائي قوة ومبالغة ال توجد في التعبير  –

 الحقيقي.
ومما يبالغ في روعة الكناية في الموضعيف أنيا صورت المعنى مف خبلؿ  

يكاد يشؽ النار إف صحت آمرا"، وحالة حالتيف متقابمتيف، حالة األمر لمجيش "
النيي لو "ويرتد خوؼ الظؿ إف عدت ناىيا" فأبرزت الكناية صورتو في كمتا 
الحالتيف مؤكدة بذلؾ كماؿ انقياد الجيش وطاعتو لخميفتو سواء في األمر أو النيي 

 مما يدلؿ وبقوة عمى حسف االنقياد.
في تأدية المعنى تجمت الكناية  وكما جاءت الكناية ىنا وكاف ليا دورىا الرائد 

باألسرى، وأمره بالترفؽ بيـ،  ()أيًضا في البيت األخير الذي يأتي خاتمة وصاياه 
وعدـ إرىاقيـ، فإف فييـ مف ىو مجبور عمى الخروج والقتاؿ مف قائد متجبر ال 
ييمو أف ُيقتؿ ىؤالء األبرياء الذيف ال ىدؼ ليـ في ىذه الحرب ماداـ ىو منعًما 

 :ًئا، وذلؾ قولوىان
 هس فو  كككككك و كككككك  ق ع نككككككه  م  طنككككككر  

 
   ن كككك       قل كككك     س    ق  ككككو    كككك   كككك ع   

 

 :وقد اشتمؿ ىذا البيت عمى موطنيف لمكناية 
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"تطير نفوسيـ" كناية عف شدة الخوؼ والفزع مف الحرب، ومبلقاة  :قولو :األول
 األعداء، ألف طيراف النفوس الـز مف لواـز شدة الخوؼ والفزع.

ىي كناية رائعة تصور تصويًرا دقيًقا شدة الفزع التي تعتري ىذا المحارب و  
المجبور عمى الحرب، وتتناغى مع سياؽ الحديث عف الغزو والقتاؿ، فإف مف 
يقاتؿ لغير ىدؼ كيذا المحارب المجبور ال شؾ يصيبو مف شدة الخوؼ والفزع ما 

ؼ يبغي تحقيقو فإف ال قدرة لو عمى احتمالو عكس مف يقاتؿ وأماـ عينيو ىد
انشغالو بالظفر بمطموبو، وتحقيؽ ىدفو ربما يخفؼ مف وطأة الخوؼ، وييدئ مف 

 روعة الفزع.
"وماذا عميو لو فزعوا"  :ومعموـ أف الكناية ىنا أبمغ مف التصريح كما لو قاؿ 

وليس معنى األبمغية أنيا زادت في ذات المعنى، بؿ المراد أنيا زادت في إثباتو 
إف الكناية  :"ليس المعنى إذا قمنا :دلة عميو كما يقوؿ اإلماـ عبد القاىربتقديـ األ

أبمغ مف التصريح أنؾ لما كنيت عف المعنى زدت في ذاتو، بؿ المعنى أنؾ زدت 
"جـ الرماد" أنو دؿ  :في إثباتو، فجعمتو أبمغ وآكد وأشد، فميست المزية في قوليـ

كثير مف وجو ىو أبمغ، وأوجبتو إيجاًبا ىو عمى قرى أكثر، بؿ أنؾ أثبتَّ لو القرى ال
وىذا ىو ما نراه مف خبلؿ  (1)أشد، وادَّعيتو دعوى أنت بيا أنطؽ، وبصحتيا أوثؽ"

 ىذه الكناية.
معاًنا   وضاعؼ مف جماؿ ىذه الكناية تولدىا عف االستعارة تأكيًدا لمتصوير، وا 

عميو" الداؿ عمى  في إيضاح المعنى، وسبقيا باالستفياـ المتضمف لمنفي "وماذا
 عدـ المسئولية.

 ـــــــــــــــــ

 (.71( دالئؿ اإلعجاز، ت شاكر صػ)1)
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"إذا ىو أمسى ناعـ الباؿ" فنعومة الباؿ كناية عف صفة األماف،  :قولو :الثاني
 وذلؾ ألف نعومة الباؿ تستمـز األماف وعدـ الخوؼ.

ىذه الكناية عمى مرمى حجر مف الكناية السابقة لتقارف بيف صورة الفزع وتأتي  
ة الطمأنينة واألماف التي يحياىا قادتيـ الطغاة، التي يكوف عمييا المحاربوف، وصور 

 وىي كناية عف صفة قريبة.
وتبدو روعة الكناية ىنا في تصويرىا لممعقوؿ "األماف" في صورة محسوسة مما  

 يجعمو يستقر في القموب، ويرسخ في األذىاف.
 والكنايتاف كما ىو واضح ال يمكف فييما إرادة المعنى الحقيقي. 

ا  :ية في تصوير أثر الوصايا على الجنودالكنا :رابعا

الجنود  ()مما ال شؾ فيو أنو كاف ليذه الوصايا التي أوصى بيا الصديؽ  
أثرىا في نفوسيـ، حيث انطمقوا بعدىا كالرعد الخاطؼ ينشروف مبادئ اإلسبلـ في 
قوة وثبات، تاركيف الدنيا وراءىـ، فإذا جذبيـ شيء مف زخرفيا، وأحسَّوا ميبًل في 

ذا فترت ىمتيـ نف وسيـ تجاىيا تذكروا ىذه الوصايا فاستحيوا وجاىدوا أنفسيـ، وا 
عف القتاؿ رفَّ صوت أبي بكر في آذانيـ، فانطمقوا في نشاط وثقة ينشروف مبادئ 

 ىذا الديف، ويرفعوف رايتو.
 :يصور الشاعر ذلؾ قائبلً  

 هكككككس    ت  ر  ف ككككك م ط    ككككك روق فككككك قت قلرعككككك   ف   -2
 هس  ككككككك فروق  ق ككككككك  ر     ن       ق  ككككككك  قل  ككككككك -9

 
 

ككككككك   ن ككككككك ق         كككككككم قل ككككككك س  هكككككككر ق  كككككككن هس   
كككككككككككك ل كككككككككككك       ككككككككككككهلل ف    كككككككككككك لوق     حنوق و     ن    ض 
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م     -3 كككككككوق  كككككككقل    وق  حكككككككت           وق   ككككككك       
 

   (1) ن ككككككككوق قل وقل  فهكككككككك       ككككككككل  فككككككككر   فكككككككككوت 

 

 :وقد وردت الكناية ىنا في موضعيف 
، حيث يدؿ ىذا التركيب عمى تأثرىـ "ومالوا تغاضيا" في البيت الثاني :قولو :األول

 مف عدـ استباحة النسوة والذراري. ()بما أوصاىـ بو الصديؽ 
وذلؾ  ()وقد أطمعتنا ىذه الكناية عمى شدة تأثر الجنود بوصايا الصديؽ  

بإتيانيا بالدليؿ الحسّْي المدلوؿ عميو بقولو "ومالوا تغاضيا"، وىو صورة محسوسة 
ًفا عنو، ومعمـو ما لمتصوير الحسّْي مف مبالغة، كما ال صر نلمف ماؿ عف الشيء م

يخفى ما لمكناية مف دور في إثبات المعنى بإيرادىا الدليؿ عمى تأثرىـ مشاىًدا 
 محسوًسا يراه كؿ مف يتطمع إليو.

ومما يبالغ في شدة تأثرىـ سبؽ الكناية بصفة أخرى دالة عمى التأثر وىي  
وىذه الصفة مدلوؿ عمييا صراحة في قولو ىـ عندما يتذكروف الوصايا، ؤ حيا

"فاستحيوا" الذي يصور تأثرىـ بالوصايا داخمًيا، ثـ ما يمبث أف يظير ىذا التأثر 
عمييـ خارجًيا مف التركيب المشتمؿ عمى الكناية "ومالوا تغاضيا" مما يثبت دور 

 الكناية الرائد في إثبات المعاني وتقريرىا.
تحيوا" عمى التذكر بالفاء مف وقع عظيـ، وتدليؿ وال يخفى ما لعطؼ الفعؿ "اس 

بالغ عمى أنيـ بمجرد التذكر يحدث الحياء واالنصراؼ عما مالت نفوسيـ إليو، 

 ـــــــــــــــــ

غنػػػػائـ  :السػػػػيوؼ القويػػػػة، السػػػػبايا :غبػػػػار المعركػػػػة، العػػػػوالي :(، العجػػػػاج2/313) :الػػػػديواف ( 1)
 الحرب مف النساء خاصة.
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ويحدث تآزًرا لمنظـ مع  ()مما يؤكد شدة تأثرىـ والتزاميـ بما أوصاىـ بو خميفتيـ 
 الكناية لتأكيد شدة التأثر.

أثًرا آخر مف آثار ىذه الوصايا، ويضيؼ في البيت الثالث الذي يصور   :الثاني
دليبًل جديًدا عمى شدة تأثرىـ بيا، وىو أنيـ حيف تفتر ىمتيـ في الحرب، 
وتضعؼ عزيمتيـ يكوف صدى صوت أبي بكر ىو المحرؾ ليذه اليمـ، 
وتمؾ العزائـ، فما تمبث أف تنتفض في قوة مزلزلة مدمرة، يجسد ذلؾ 

 :قولو
م   كككك    وق    كككك   وق   وق  حككككت قل  كككك      
 

   ن كككقل  و  وق قل       ه كككف     كككل  فكككر   فككككوت  
 

 "ىاجوا العواليا" كناية عف ىرعيـ وفزعيـ إلى الحرب، ومبلقاة األعداء. :وقولو 
والمعنى الظاىر لقولو "ىاجوا العواليا" حركوا السيوؼ استعداًدا لمحرب، لكف  

ناية المصورة مف شاعرنا أبى ليذا المعنى إال أف يخرج في صورة قوية فجاء بالك
 خبلؿ المعنى المتوارى خمؼ ىذا المعنى الظاىر.

وضاعؼ مف جماؿ التصوير الكنائي ىنا تأكيده بالتصوير االستعاري المتمثؿ  
في تشبيو السيوؼ بأسد ضار ثـ حذفو والرمز إليو بشيء مف لوازمو، وىو الييجاف 

لونيف مف ألواف البياف  بيف –كعادتو  –عمى سبيؿ االستعارة المكنية ليدمج الشاعر 
معاًنا في إعطاء المبالغة حقيا.  تأكيًدا لمتصوير، وا 

وبمعاودة التأمؿ نمحظ أف الشاعر يستجمع في البيت جؿَّ طرائؽ البياف، حيث  
يسبؽ موطف الكناية بالتشبيو "تسمعوا كصوت أبي بكر" حتى تكتمؿ الصورة 

 وتتضح مف جميع زواياىا.
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 من المرتدين الكناية في تصوير موقفه

ارتد بعض ضعاؼ النفوس عف اإليماف، فامتنعوا عف  ()لما مات الرسوؿ  
وانتيت بموتو، حتى أف  ()إخراج الزكاة زاعميف أنيا كانت إتاوة يؤدونيا لمرسوؿ 

 :بعضيـ أنشد قائبلً 
  ط  ككككك  ر كككككو  قد  ككككك  فككككك م و كككككط  
  نورث ككككككككككك   فكككككككككككر ق   ق  ككككككككككك ت   ككككككككككك ف

 

 
 

  فكككككككككككككرفن ل  ككككككككككككك   قد  ككككككككككككك  ب ككككككككككككك  
 (1)و  كككككهلل ل  كككككر قد أ كككككك   قل هكككككر   

 

أف يواجو ىؤالء المرتديف بحنكة واقتدار، فجمع  ()عمى الصديؽ  فكاف 
بًل إلى يأصحابو وشاورىـ في أمر ىؤالء المرتديف، فوجد في نفوس الكثيريف منيـ م

الميادنة والمسالمة خوًفا عمى الجيش الذي لـ يزؿ في مراحؿ تكوينو األولى، وأنو 
ازاؿ ضعيًفا فيجب التروي حتى تقوى شوكتو ليستطيع مقاومة ىؤالء المرتديف، م

إف ىذه رّدة يجب مقاومتيا بكؿ سرعة  :وقاؿ ()لكف ىذا الرأي لـ يُرؽ الصديؽ 
"واهلل لو منعوني  :وقوة، فأعد الجيوش، وسيَّرىا إلييـ بعد أف قاؿ قولتو المشيورة

لقاتمتيـ عميو، إف الزكاة حؽ الماؿ، واهلل  ()عقااًل كانوا يؤدونو إلى رسوؿ اهلل 
 (2)ألقاتمف مف فرؽ بيف الصبلة والزكاة".

 :يصور الشاعر كؿ ذلؾ قائبلً  
كككككككك قل كككككككك     وق  فكككككككك     قكككككككك   و   -2      و    كككككككك ر    ك 
ككككك    -9 ككككك ع ككككك  قلكككككك ر     كككككو  فكككككر       ح   ر     
كككككككككو  أ  ف   -3 ككككككككك     لكككككككككه     ر   ور     ل ل  كككككككككورم ك 

 
 
 

  ن ككككككككككك        قد   وق فكككككككككككل ط عككككككككككك      ف كككككككككككر  ف كككككككككككس ن  
  ن ككككككككككككككككك     وق    ق      س   كككككككككككككككككرم ف ككككككككككككككككر        كككككككككككككككك   و  
ككككككككككككككو     ن كككككككككككككك ل     فنهكككككككككككككك      ل ككككككككككككككلس  ق   و   ر         

 ـــــــــــــــــ

 (.6/705( ينظر: البداية والنياية )1)
 (.6/704السابؽ ) :( ينظر2)
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 ال ن رفكككككككككككككككوم   نفككككككككككككككك   وق كككككككككككككككن    -4
 ف ن ككككك  نكككككروم قل ككككك س   كككككف  ل كككككرحهس -5
 

 
 

  ن ككككككككككوال ن  كككككككككك  قل ككككككككككول  ع كككككككككك  قلحكككككككككك  وقل  
  ن كككككككككككككككون    كككككككككككككككوم قلحكككككككككككككككرب   هككككككككككككككك   ف    

 
 

ككك و وف ككك  ع ككك  قل كككن  قلككك د لكككس   -6  لكككه   ر  نط 
كككك -7 ككككر ت  ع ككككر ق  ككككم  ككككطو  قلحكككك  رع       ع 
     ر   فكككككككل قب كككككككر   م قلكككككككك ن      وأككككككك   ر   -8
 ل حككككككرب ككككككك رف قلن كككككك م   ف كككككك   ككككككرح   -9
 

 
 
 
 

كككككككك كككككككك ولككككككككس   كككككككك ل لككككككككه قلككككككككروس   قر          ن        
 نككككككككككككككك              و   ن كككككككككككككككقل    ف ككككككككككككككك س  إ فككككككككككككككك    

  ن ككككككك ل      فكككككككل قب كككككككر    رم قلكككككككك ن    وف كككككككت  
 (1)نككككككككك ئ  قر    ككككككككك  فككككككككك م    م قلحككككككككك     ن  كككككككككت  

 

وقد اشتمؿ البيت السادس مف األبيات السابقة عمى كنايتيف متواليتيف تدالف  
"لـ يطر لو ىزار" و"لـ تسمع لو الرـو  :عمى معنى واحد، ىاتاف الكنايتاف ىما

مازاؿ في  وشاديا" كناية عف ضعؼ الجيش وعدـ قدرتو عمى مواجية المرتديف ألن
 مراحؿ تكوينو األولى.

ضعؼ  –شاعر عف صريح المفظ إلى الكناية ليقدـ لنا المعنى وقد عدؿ ال 
مصحوًبا ببرىانو، مشفوًعا بدليمو. وىذا ال شؾ أبمغ في إثباتو. وفييا  –الجيش 

أيًضا دليؿ عمى حب الشاعر ليذا الديف، ووالئو لو، وذلؾ مف خبلؿ التعبير عف 
عف طريؽ  ضعؼ جيشو عف طريؽ الكناية تحاشًيا مف إلصاقو بالضعؼ مباشرة

المفظ الصريح، وبيذا استحقت الكناية أف تكوف "فنِّا بديًعا مف فنوف البياف، ليا 
أثرىا القوي في إثبات المعاني وتأكيدىا، وىي تعطي األديب مجااًل واسًعا لمتعبير 
عف معانيو، وانتقاء األلفاظ المبلئمة ليا بعيًدا عف العبث والشيف والتعرض لما 

 ـــــــــــــــــ

 طائر مف طيور الغرد، صوتو حسف. : (، واليزار )بوزف سبلـ(2/314( الديواف )1)
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ؼ مف قيمتيا أيًضا عدـ االقتصار فييا عمى كناية واحدة ، كما ضاع(1) يسيء(
نما تأكيدىا بكناية تالية تحمؿ نفس المعنى مما يبالغ في تقرير  لمتعبير عما يريد، وا 
المعنى، ويدؿ عمى براعة الشاعر، وتمكنو مف امتبلؾ ناصية البياف. اىػ. ثـ 

الببلء الذي أببله تتوالى األبيات بعدما سبؽ تصور جوانب المعركة، وتصؼ مدى 
الذي انطمؽ ومعو  ()جيش اإلسبلـ تحت قيادة البطؿ المغوار خالد بف الوليد 

الجند بيف األعداء كدوى الرعد، باذليف أقصى الجيد في سبيؿ إعبلء راية ىذا 
 الديف حتى أخضعوا المخالفيف، وعادت األمور إلى ما كانت عميو.

 :د ذلؾ األبياتسيج 
   لككككككك  ق قن  وقح كككككككوم قل  كككككككل  ر  و ثقكككككككوق قل  ككككككك -2
كككككككك -9 كككككككك ض   نم   نكككككككك  سقلرعكككككككك    كككككككك م  و       ف 
      ل كككككككككك ف كككككككككك  ع  ككككككككككوق  د قلح كككككككككك  نم   -3
 طكككككك ر  ككككككم أ كككككك    لكككككك    ككككككك م ع  كككككك ت   -4
 وأهككككككك      ح   رأ ككككككك قل نككككككك    ففككككككك  ت رئككككككك ت   -5
ككككككك   س قل  كككككككفنككككككك   ككككككك     -6  ر     ف كككككككس   ككككككك ر ت  م ض 
ككككككح      وقلككككككروس   ع كككككك  قل   كككككك     ط  ككككككت   -7  ل   
ككككككوققل    فكككككأم   -8 ككككككض       هس ع كككككك  قلككككككو   لف   ل   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ككككككك  ن كككككككو      ن كككككككقبع      ق  قل طككككككك ح  ن  ك 
ككككككأ        ن ككككككقلطق كككككك    ككككككه وقأ        كككككك   ال     ت     ك 
ككككككككككو   كككككككككك نه     ن ككككككككككك       قلن    م قلح كككككككككك س    ف 

ككككككككككك قلرنككككككككككك ح   ن كككككككككككو   كككككككككككأفوقف     ن  قر     ح 
 قل رقأ ن كككككككككككككك  قلر كككككككككككككك      روقح   و   ككككككككككككككل  

  ن كككككككككك ث       لكككككككككك  قد   هكككككككككك   كككككككككك      ال 
ككككك  كككككك س    كككككف     ن كككككك    ح    نككككككرهلل   هلل  ن  ف  ر  ككككككم ك 

كككككككك كككككككك ال ع ككككككككنهس     ت    كككككككك        و    (2) ن  وقض 
 

 :وقد وردت الكناية ىنا في عدة مواضع 

 ـــــــــــــــــ

 (.268( أفناف البياف، د/ الشحات أبو ستيت صػ)1)
السػػػيؼ المجػػػرد مػػػف  :األمػػػاكف المتسػػػعة، األصػػػمت :البطػػػاح :(. المفػػػردات2/310) :( الػػػديواف2)

أرض  :جالًسػا عمػى ركبتيػو، البمقػاء :عظاـ الصػدر، جاثيػا :تراقياألعناؽ، ال :غمده. الطُّمى
 السيوؼ. :الشاـ، المواضي
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 :في البيت الخامس حيث قولو :قبو 

ككككككف     وأهكككككك   ح   رأ كككككك قل نكككككك    رئكككككك ت     ت  ف 
 

   ن ككككككككرقأ  قل    قلر كككككككك      روقح   و   ككككككككل  
 

ع لمكناية، فالشطر األوؿ "فكادت وقد اشتمؿ كؿ مف شطري البيت عمى موض 
رئات الخيؿ ترقى حموقيا" كناية عف شدة الجيد والتعب الذي أصاب الخيؿ بسبب 

 الكر والفر عمى األعداء.
ويأتي الشطر الثاني "وتبمغ أرواح الرجاؿ التراقيا" كناية عف نفس المعنى الذي  

 دلت عميو الكناية في الشطر األوؿ.
ريبة ال يمكف معيا إرادة المعنى الحقيقي. وىاتاف وىما كنايتاف عف صفة ق 

الكنايتاف ترسماف بطولة القائد العظيـ خالد بف الوليد وجنده، وتصوراف مدى الجيد 
، ()الذي بذلوه في سبيؿ إخضاع المرتديف، ومحو الفتف التي جدَّت بعد الرسوؿ 

ا كمفيـ ذلؾ كما أنيما تجسداف حرص ىؤالء الجنود عمى الوصوؿ إلى غايتيـ ميم
 مف جيد ومشقة في سبيؿ إعبلء كممة اهلل.

والتراقيا( الذي يربط  –وضاعؼ مف جماؿ ىاتيف الكنايتيف الجناس بيف )ترقى 
بينيما مف ترابط مف حيث المضموف بداللتيما مثمما بيف الكنايتيف مف حيث الشكؿ 

الغ في شدة عمى نفس المعنى. كما أف الوصؼ بالرجاؿ في الكناية الثانية مما يب
 التعب وقوة الجيد الذي بذلوه. 

وبمعاودة التأمؿ تتجمى براعة الشاعر في استخدامو لمكناية في تصوير كؿ  
نما ظير أثر  جوانب المشيد، حيث لـ يقتصر التصوير الكنائي ىنا عمى الجند وا 
الجيد الذي ُبذؿ عمى كؿ مف الخيؿ والجند فصور الشاعر المشيديف عف طريؽ 

وثبتت براعتو في تأكيده لمتصوير بإيراده مشيديف مختمفيف داليف عمى  الكناية،
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نفس المعنى مما يبرىف عمى قوة شاعريتو، واعتماده عمى الكناية كدعامة رئيسية 
 في إثبات المعاني وتأكيدىا.

 :في البيت السادس حيث قولو :قلث  ل

  ن   ث       ل  قد    ال              ه       ر     ف س     م ضر ت     قل    س  فن       

قولو "لـ تذر بيا سادنا إال إلى اهلل جاثيا" كناية عف صفة الخضوع واالستسبلـ،  
المعنى صراحة، ولكنو دلؼ إليو بذكر تركيب يمـز منو ىذا  ذوالشاعر لـ يذكر ىن

 المعنى، ومشيد يدؿ عميو.
وأجبرتيـ  التي أصابت األعداءكما أف ىذه الكناية تصور حالة الذلة والصغار  

 عمى الخضوع واالستسبلـ، كما أنيا أيًضا تشير إلى خوفيـ وقمقيـ.
وقد برع الشاعر في اختيار األلفاظ المعبّْرة التي تقؼ بجانب الكناية وصواًل  

لتحقيؽ اليدؼ، مف ذلؾ التعبير بالسادف وىو الكاىف، فإذا كاف الكاىف قد حدث 
ف خضوعيـ أشد، واستسبلميـ منو استسبلـ وخضوع فأولى بمف تحتو أف يكو 

أقوى، ثـ التعبير بو نكرة دليؿ عمى شمولية الخضوع، ثـ اإلتياف بالصورة عف 
 طريؽ القصر "إال إلى اهلل جاثيا" مما يبالغ في قوة االستسبلـ.

وفضؿ الكناية عمى الحقيقة ىنا أنيا أوضحت المعنى مشفوًعا بدليمو، مصحوًبا  
 ة الذلة التي عمت السدنة.ببرىانو، وبالغت في تصوير حال

 :في البيت السابع حيث قوله :الثالث

  ن      ح   نرهلل      ف نهلل  ك   م      ر      س     ف     ل     ح      وقلروس        ع   قل     ت        ط  

"فمـ تر مف صفيؾ غيرؾ حاميا" كناية عف الييمنة، وقوة  :وموطف الكناية قولو 
حاطتو بيـ مف كؿ ال  جوانب.إحكاـ قبضتو عمييـ، وا 
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فإف عدـ تمكنيـ مف االحتماء بغيره دليؿ ساطع، وحجة دامعة عمى ىيمنتو  
حكاـ قبضتو عمييـ.  عمييـ، وا 

وىي كناية عف صفة قريبة ال تتطمب عناًء في استخراجيا كما ىو شأف معظـ  
 الكنايات التي اشتممت عمييا البكرية.

مصحوًبا  –الييمنة  –وترجع ببلغة الكناية ىنا في أنيا قدمت لنا المعنى  
 –ببرىانو ليكوف أثبت في النفس، وأقوى في اإلدراؾ، كما أنيا صورت المعقوؿ 

 في صورة محسوسة مبالغة في اإلثبات. –الييمنة 
مف  ()وبمعاودة التأمؿ فيما سبؽ مف كنايات مصورة لموقؼ الصديؽ  

في معظميا المرتديف نجد أف الكناية قد وردت ست مرات في ىذا الموقؼ، وكانت 
كنايات مركزة، حيث جاءت األربع كنايات األولى منيا في بيتيف اشتمؿ كؿ بيت 
معاًنا في تأكيد  عمى كنايتيف متواليتيف تدالف عمى نفس المعنى تأكيًدا لمتصوير، وا 
المعنى، وكميا كنايات عف صفة قريبة ال تحتاج إلى عناء في استخراجيا، كما أنيا 

ي تعرَّض ليا الشاعر في بيانو ليذا الموقؼ، حيث كاف وجدت في كؿ المواقؼ الت
ليا دور في بياف موقؼ بعض الصحابة مف خروج الجيش لمحاربة المرتديف وقد 
تجمى ذلؾ في الكنايتيف األولتيف، وكاف ليا نفس الدور أيًضا في تصوير الجيد 
ف العظيـ الذي بذلو الجيش بعد خروجو لمغزو وىذا ما وضح مف خبلؿ الموضعي

الثالث والرابع، كذلؾ لـ يغب دورىا في وصؼ نتيجة الحرب مف استسبلـ األعداء 
حكاـ قبضتو عمييـ وىذا  –تعالى  –وخضوعيـ ورجوعيـ إلى اهلل  وىيمنة الجيش وا 

ما أوضحتو الكناية في الموضعيف األخيريف، مما يثبت اعتماد الشاعر عمى 
 متع بو مف قدرة فائقة عمى التصوير.الكناية كركيزة أساسية في نقؿ المعاني لما تت
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يته في التعامل مع الرعية  الكناية في تصوير فنِّ

خبيًرا بطبيعة العرب، وما ىـ عميو مف منعة وأنفة، فيـ إف  ()كاف الصديؽ  
ف استشعروا الذؿَّ واإلساءة انقمبوا  حسنت معاممتيـ صدر منيـ الخير الكثير، وا 

مف ىذا المنطمؽ بالميف  ()، فعامميـ الصديؽ ارية تدمر كؿ ما أمامياا ضأسودً 
والحنو والرحمة، وبيذا استطاع بحنكتو وخبرتو حسف توظيفيـ لخدمة الدعوة، 

 فانضووا تحت لوائو طائعيف مخمصيف متفانيف في نشر كممة الديف.
 :يصور شاعرنا جانًبا مف ذلؾ حيث يقوؿ 

ككك  س   -2   كككرم عر  ككك    لر ككك   ككك    كككت     
 روق  كككككك لحفس و ككككككو   لكككككك   ق ق   كككككك  -9
م أ  ككككككككوق  هككككككككر قل  ككككككككم    كككككككك      -3  وق 
 

 
 
 

  ن كككككك ف      فككككككل قب ككككككر    س لككككككو ف ككككككت  أنكككككك    
كككككككككر وف ع ككككككككك  حرنككككككككك  قل ككككككككك وب أ     ن   ض 

كككككككككفإ كككككككككهلل     ككككككككك          (1) ن  وقر     ع نكككككككككهلل قلض 
 

 :وقد وردت الكناية ىنا في موضعيف 
القياد كناية "ما أنت مسمس قيادىـ" وسبلسة  :في البيت األوؿ حيث قولو :األول

عف المطاوعة وحسف االنقياد، وىو مف صفات الجياد المدرَّبة، وبو تمدح 
 كما قاؿ الحارث بف عباد يصؼ خيبًل: 

كككككككك      كككككككك ت قل نكككككككك   ف     كككككككك  و     
 

 ر ق  ق  كككككككككككرم  هككككككككككك   ح كككككككككككنل و  و 
(2) 

 

 ـــــــــــــــــ

 (، المجف: الترس.2/316( الديواف: )1)
(، 1/216ديػػػواف الخيػػػؿ فػػػي الجاىميػػػة، جمػػػع وشػػػرح وتحقيػػػؽ د/ عبػػػد اهلل سػػػرحاف ) :ينظػػػر ( 2)

 ـ.2005، 1مطبعة التركي، طنطا، ط
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وبالغ مف روعة الكناية ىنا تولدىا عف االستعارة القائمة عمى تشبيو العرب  
امع أو ناقة شرود ال يردىا إال التعامؿ بالميف والرأفة. وقد أبرز ىذا بحيواف ج

التعانؽ التصويري بيف االستعارة والكناية طبيعة العربي الذي ال ينفع معيا القسوة، 
والتي ال ترضى بالذؿ واليواف، ومع أف ىذه طبيعتيـ إال أنيـ إذا عومموا بالرفؽ 

 والميف كاف منيـ الخير الكثير.
ف قمبوا ظير المجف" كناية عف تغير الحاؿ إلى  :قولو في البيت األخير :يالثان "وا 

النقيض ألف المعنى الحقيقي ليذا التركيب ال فائدة فيو في ىذا المقاـ إال 
بياف أف العرب إف استشعروا بالذؿ تغير حاليـ، وأصبح مف الصعوبة 

 .وىذا ىو المعنى الذي يحجبو التركيب وراءه السيطرة عمييـ.
ليست بعيدة عف الكناية السابقة في إثبات نفس المعنى وىو أف وىذه الكناية  

العرب ال يقبموف أبًدا بالذؿ واليواف، فيـ إف استشعروىما تغير حاليـ، وانقمبوا 
 أسوًدا ضارية.

معاًنا في   ذا كانت الكناية السابقة قد تعانقت مع االستعارة تأكيًدا لمتصوير، وا  وا 
إف الكناية ىنا قد بالغ في روعتيا ترشيحيا بالتشبيو بعدىا "فإنؾ إبراز المعنى ف

 مستعد عميؾ الضواريا" لتأكيد التصوير أيًضا، واإلمعاف في إبراز المقصود.
ا كاشفتاف موقد أكدت الكنايتاف أنفة العرب، وأنيـ ال يقيموف عمى ضيـ، كما أني 

وبإمعاف النظر فيما ورد أيًضا عف طبيعة العرب لتشير إلى حسف التعامؿ معيـ، 
مف كنايات مصورة ليذا الموقؼ نجد أف الكناية قد وردت مرتيف لمتدليؿ عمى 
طبيعة العرب، وكاف ليا مف المبالغة ما يعجز التعبير العادي عف تحقيقو، وىي 
كنايات عف صفة قريبة، كما أنيا كنايات متناغية مع السياؽ، ومتداولة بيف 

امات، لكف المبلحظ عمى ىاتيف الكنايتيف تكاتفيما مع الشعراء في مثؿ ىذه المق
صور بيانية أخرى كاالستعارة في الكناية األولى، والتشبيو في الكناية الثانية، وال 
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شؾ أف ذلؾ أدخؿ في المبالغة، وأقوى في التصوير، فالشاعر بياتيف الكنايتيف 
في صورة حسية،  وأظيره –طبيعة العرب  –البديعيتيف قد أبرز المعنى المقصود 

 وبذلؾ اتضحت الصورة تماـ الوضوح حتى لـ يعد لمنفس تشوؼ إلى المزيد.
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 الكناية في تصوير ما فعله خالد بن الوليد في 

 ()موقعة اليرموك تحت قيادة الصديق 
في العاـ الثالث عشر لميجرة أعد اإلمبراطور البيزنطي "ىرقؿ" جيًشا كبيًرا قوامو  

جيػػو نحػػو الجنػػوب لمقضػاء عمػػى دولػػة اإلسػػبلـ، فجيَّػػز الخميفػػة مائػة ألػػؼ مقاتػػؿ، وو 
حػػػيف عمػػػـ بػػػذلؾ جيًشػػػا تحػػػت قيػػػادة أبػػػي عبيػػػدة بػػػف الجػػػراح، والتقػػػى  ()الصػػػديؽ 

الجيشػػػػاف، إال أنػػػػو مضػػػػت فتػػػػرة طويمػػػػة دوف أف يحػػػػرز أحػػػػد الجيشػػػػيف نصػػػػًرا عمػػػػى 
ميف، أف يحسػـ أمػر ىػذه المعركػة، ويتحقػؽ النصػر لممسػم ()اآلخر، فأراد الصديؽ 

بخبرتػػو عمػػى كػػؿ ىػػذه الصػػعاب، حيػػث أمػػر الجنػػد  ()فأرسػػؿ إلػػى خالػػد بػػف الوليػػد 
بإظماء اإلبؿ عدة أياـ، ثـ أوردىا الماء بعد ذلؾ فشربت كثيػًرا، ثػـ أمػر الجنػد بػربط 
مشػػافر اإلبػػؿ حتػػى ال تجتػػر فيتسػػرب منيػػا المػػاء، فكػػاف ينحػػر لجنػػوده منيػػا ليػػأكموا 

وبػػذلؾ يحصػػموف عمػػى الطعػػاـ والشػػراب حتػػى نجػػا ويسػػتفرغوف المػػاء منيػػا ليشػػربوا، 
 بيذه الطريقة العبقرية، وانضـ إلى جيش المسمميف.

 :يصور الشاعر ىذا المشيد قائبلً  
   لككككككك       ط ككككككك    قلنر ككككككوهلل   س    كككككككو كككككك  ع   -2
كككككك ب  ال ن   كككككك و ن و كككككك    -9  هكككككك ب أن   قلض 
ككككككك         و   ر   ككككككك   ككككككككحرق  قل  ككككككك -3       
كككككككئكككككككو       ق     -4 ككككككك وق  طكككككككوم     ق     هس   ل     
كككككك -5 كككككك  ككككككهلل قل     ت  ر  ل كككككك      قل نككككككرف ِ         
 

 
 
 
 
 

كككككأ  و ككككك  فككككك م فكككككل       ن ككككك و  ث    لكككككهلل       قل   ك 
  ن ككككك    ولكككككس   ككككك ل فكككككل قلككككك  ر ل  كككككم ح  

كككككككك     قل ن كككككككك  ككككككككم  ككككككككو    ر   و   كككككككك   ن  قأ  و    
كككككككككككك  فككككككككككككوأ   كككككككككككك هم  و  قككككككككككككوق  فو     ن  وق   ك 

كككك   ولككككو ع   كككك لككككس   ككككرب قل كككك     ت      (1) ن   ف  ك 
 

 ـــــــــــــــــ

 ات: الديمومة: الصحراء الواسعة ال ماء بيا، القيظ: شدة الحر.(، المفرد2/317( الديواف: )1)
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ومػف  ()تحدث عف مدى الشدة والمعاناة التػي القاىػا خالػد بػف الوليػد واألبيات ت 
معو مف الجنود في بادية السماوة ومػا تتسػـ بػو مػف وعػورة فػي سػبيؿ المحػاؽ بجػيش 

 المسمميف في الشاـ.
وقػػد أتػػى الشػػاعر بثبلثػػة قػػرائف لمتػػدليؿ عمػػى ىػػذه الشػػدة، ىػػذه القػػرائف متمثمػػة فػػي  

 :الكناية حيث وردت ثبلث مرات
"وديمومة ال يقبب الضب قيظيا" كناية عف الشػدة  :قولو في البيت الثاني   :األولى

والمعاناة التي يمقاىا مف يمر بيا، والمعنى الحقيقي ليذا التركيػب أف شػدة 
الحػػػر فػػػي ىػػػذه الصػػػحراء ال تسػػػمح لمضػػػب ببنػػػاء قبػػػة فييػػػا، ولكػػػف عػػػيف 

نػاة التػي القاىػا الشاعر ترنو إلى ما وراء ىذا المفظ مف تصوير شػدة المعا
 الجيش في سبيؿ المحاؽ بإخوانيـ.

وىي كناية عف صفة بعيدة يتوصؿ إلػى المعنػى الكنػائي بعػدة وسػائط، حيػث إف  
 وصفيا بيذا الوصؼ يستمـز وحشتيا ووعورتيا، وىذا يستمـز معاناة مف يمر بيا.

لمجف "ولـ تسمع في الدىر  :في الشطر الثاني مف نفس البيت حيث قولو   :الثانية
حاديا" كناية عف نفس المعنى التي تضمنتو الكناية السابقة، وىي كناية 

 بعيدة تعتمد عمى نفس الوسائط التي اعتمدت عمييا الكناية السابقة.
"إذا ظمئػػوا شػقوا بطػػوف جمػاليـ" كنايػػة عػف الشػػدة  :قولػػو فػي البيػػت الرابػع   :الثالثةة

ى شػػدة حاجتػػو أيًضػػا، فػػإف مػػف يشػػؽ بطػػف جممػػو ليشػػرب دليػػؿ دامػػغ عمػػ
ومعاناتػػو، وىػػذا دليػػؿ ثالػػث يضػػاؼ إلػػى مػػا سػػبؽ مػػف أدلػػة لتأكيػػد شػػدة 

 المعاناة التي القاىا الجيش في بادية السماوة.
وبالتأمػػؿ فيمػػا سػػبؽ مػػف كنايػػات مصػػورة ليػػذا الموقػػؼ يتضػػح أنيػػا تكاتفػػت كميػػا  

ى لبياف معنى واحد ىػو الشػدة التػي القاىػا الجػيش، وكميػا كنايػات عػف صػفة والمعنػ
الحقيقػػػي ليػػػذه الكنايػػػات مقصػػػود بجانػػػب المعنػػػى الكنػػػائي وىػػػو ممػػػا يزيػػػد فػػػي ثػػػراء 
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داللتيػػا، كمػػا أف ىػػذه الكنايػػات متناغيػػة مػػع المقػػاـ، فالمشػػيد صػػحراوي ويختػػار لػػو 
الشػػػػاعر صػػػػوًرا صػػػػحراوية مبلئمػػػػة لػػػػو، فالضػػػػب وىػػػػو المشػػػػيور ببنػػػػاء قبابػػػػو فػػػػي 

ىػػذه الفػػبلة أف يقػػيـ فػػى يمكنػػو ال و رغػػـ كػػؿ مػػا فييػػا ال يسػػتطيع الصػػحاري والفمػػوات 
قبتو نظًرا لشدة حرىا، وكذلؾ الجف وىـ المغرموف بسكنى الفمػوات، وتفضػيؿ العػيش 
يثارىػػػػا عمػػػػى األمػػػػاكف العػػػػامرة ألنيػػػػـ يجػػػػدوف فييػػػػا مػػػػراحيـ وسػػػػػعادتيـ ال  فييػػػػا، وا 

مػػػؿ فػػػي الكنايػػػة يسػػػتطيعوف أيًضػػػا العػػػيش فييػػػا أو المػػػرور بيػػػا، وأيًضػػػا اختيػػػار الجَ 
و ممػػػا يتناسػػب مػػػع الحػػديث عػػػف وعػػورة الصػػػحراء ممػػا يػػػدؿ عمػػى براعػػػة الثالثػػة وىػػ

 الشاعر في اختيار المشاىد الدالة عمى المعنى المتناسقة مع المقاـ.
وبيػػذه الطريقػػة كشػػؼ الشػػاعر عػػف شػػدة المعانػػاة التػػي القاىػػا سػػيؼ اهلل المسػػموؿ  

مػػف  ومػف معػػو مػػف الجنػػود فػي سػػبيؿ االنضػػماـ إلػػى جػػيش الشػاـ فػػي مواجيػػة ىرقػػؿ
خبلؿ ىذه الكنايات المتوالية التي تركت كؿ واحدة منيا عمى أطراؼ المعنى ظػبلاًل 
خفية يرتادىا الذىف فيخرج منيا بالعديد مػف األسػرار والمطػائؼ، كمػا فتحػت المجػاؿ 
لمخياؿ أف ينطمؽ إلى آفاؽ أرحب فما يمبث أف يرجع وقد كشؼ العديد مف الكػوامف 

ألوؿ وىمػػػػة ممػػػػا يمتػػػػع باإلقنػػػػاع. كمػػػػا أف فػػػػي ىػػػػذه الخفيػػػػة التػػػػي ال يػػػػدركيا الػػػػذىف 
الكنايات إشارة إلى تصميـ جيش المسػمميف عمػى نصػرة الحػؽ ميمػا كمفيػـ ذلػؾ مػف 

 مشقة.
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 ()الكناية في تصوير تواضعه 
 ()إف مف أبرز الصفات التي تميز بيػا الصػديؽ  :لعؿَّ مف نافمة القوؿ أف يقاؿ 

فػي مواقػؼ كثيػرة، فانطمػت  ()النبػي  صػفة التواضػع، وال غػرو فيػو الػذي صػاحب
عميػػػو صػػػفاتو ومػػػف أبرزىػػػا صػػػفة التواضػػػع رغػػػـ أنػػػو الصػػػديؽ، وأنػػػو الخميفػػػة األوؿ 

 لممسمميف.
أنو لـ يكف في سياستو لمرعية جافًيا وال قاسًيا وال زاىًيا  ()وقد بمغ مف تواضعو  

فكاف يسير شأف معظـ الحكاـ، حتى إنو حيف تولى الخبلفة لـ تتغير مظاىر حياتو 
بيف الرعية بثيابو البالية، ولـ يتخذ الخدـ والحشـ، وكاف في بداية واليتػو يػذىب إلػى 

راجعػػوه فػػي ىػػذا  –رضػػواف اهلل عمػػييـ  –السػػوؽ ويباشػػر التجػػارة لػػوال أف الصػػحابة 
إنػػو يسػػعى عمػػى أىمػػو وعيالػػو فػػإف أضػػاعيـ كػػاف لمرعيػػة  :األمػػر، وكػػاف رده عمػػييـ

 أضيع.
 :فيقوؿ ()مف تواضعو  يعرض الشاعر صوًرا 

كككك  فككككل قلحفو كككك    -2  نكككك  ف      و كككك  ف ككككت نو  
ككككككككك      كككككككككل    ف ككككككككك    -9   د   نفككككككككك         قب  
 ه     ت    ككككك  ككككك  ق  ككككك   كككككوقرد قلحكككككل      -3
كككككككك    لف كككككككك ككككككككأ ل  قل    ت  أ كككككككك    -4   ع   ر  ض 
 

 
 
 
 

ككككككككك    ل لفككككككككك   ق      ن كككككككككوال ف كككككككككت نو  
ككككككفككككككل      هكككككك  رقئحكككككك      ن كككككك          قد  ر  ك 

  ككككككككككك  و  كككككككككككأ  رقعنككككككككككك س حل  و   ككككككككككك 
كككككككر  و     كككككككونه ت   رق      ككككككك  (1) ن كككككككقر  و  ل    ض 
 

ولػذلؾ كػاف لمكنايػة دورىػا  ()واألبيات تركز عمػى تأكيػد صػفة تواضػع الصػديؽ  
 :الرائد في التدليؿ عمى تواضعو حيث وردت في عدة مواضع

 ـــــــــــــــــ

 المبلبس البالية المتيالكة. :(. خمد األسماؿ2/318) :( الديواف1)
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"وال كنػػت يوًمػػا فػػي الخبلفػػة زاىيػػا" كنايػػة عػػف صػػفة  :قبو قولػػو فػػي البيػػت   :األول
التواضػػع، فػػإف عػػدـ الزىػػو بالخبلفػػة يسػػتمـز التواضػػع وعػػدـ الغػػرور وىػػي 

 كناية قريبة ال تحتاج عناء في استخراجيا.
"أفػػػي خمػػػد األسػػػماؿ أي خميفػػػة ... إلػػػخ" والبيػػػت  :قلثككك  لقولػػػو فػػػي البيػػػت   :الثةةةاني

فإف مف يمبس المبلبس البالية يػروح  ()بتمامو كناية مركبة عف تواضعو 
سػػػاطًعا، وبرىاًنػػػا صػػػادًقا عمػػػى و خميفػػػة فيػػػذا يعػػػد دلػػػيبًل ويجػػػئ بيػػػا مػػػع أنػػػ

 تواضعو.
وضاعؼ مف جماؿ الكناية ىنا ورودىا في سياؽ االستفياـ اإلنكاري المفتتح بو  

 البيت "أفي خمد األسماؿ ...." الذي يتكاتؼ مع الكناية في إبراز صفة التواضع.
 :قولو في البيت األخير :قلث ل 

كككككك فكككككك   قل ل  ككككككأ ل    ت  أ كككككك     ع  ر  ض 
 

 ككككككر  و     ككككككونه ت   رق      كككككك  وقرنكككككك ل    ض 
 

فػإف مػف يقػـو بنفسػو بيػذه األفعػاؿ مػع  ()والبيت كمو أيًضا كناية عػف تواضػعو  
مػػا ىػػو فيػػو مػػف مكانػػة ال شػػؾ إنسػػاف متواضػػع. وقػػد تكػػاتؼ مػػع الكنايػػة فػػي إبػػراز 

ى أنػو لػـ المعنى االستعارة فػي "أجػبلؿ الخبلفػة" والتصػغير "شػوييات" الػذي يػدؿ عمػ
 .()يكف لو كثير مف الشياه مما يتكاثؼ مع الكناية في إبراز تواضعو 

وبالتأمػػػؿ فيمػػػا سػػػبؽ مػػػف كنايػػػات واردة فػػػي ىػػػذا الموقػػػؼ يتضػػػح أف الشػػػاعر قػػػد  
ال  ()آثرىػػا عمػػى الحقيقػػة ألنيػػا تجسػػد بعػػض مظػػاىر التواضػػع وتػػدلؿ عميػػو. فيػػو 

 ()بالية مع أنو خميفة، وىو   يتكبر عمى الناس لكونو خميفة، وىو يمشي في ثياب
يحمب الشياه، ويرضي الجواري، وكؿ ىذه أدلة واضحة عمى التواضع ونبذ الغرور، 
كمػػا يتبػػيف أيًضػػا أف الشػػاعر قػػد أتػػى بػػثبلث كنايػػات تتػػوافر كميػػا عمػػى بيػػاف معنػػى 
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ليحػػػػػيط بالصػػػػػورة مػػػػػف جميػػػػػع جوانبيػػػػػا مبالغػػػػػة فػػػػػي المعنػػػػػى،  –التواضػػػػػع  –واحػػػػػد 
ؼ، كمػا أنيػػا أيًضػػا كميػا كنايػػات مركبػػة اسػتغرؽ معظميػػا بيتًػػا واستقصػاًء فػػي الوصػػ

بأكممػو، والكنايػات المركبػة بطبيعتيػا أقػوى مػف المفػردة الحتياجيػا إلػى إعمػاؿ الفكػػر 
 لموقوؼ عمييا.

كمػا أف ىػذه الكنايػات يصػػح أف تنطبػؽ عمػى أي خميفػة بيػػذه األوصػاؼ فػي كػػؿ  
 زماف ومكاف.
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 ()الكناية في تصوير القتداء به 
مػف الصػفات الحميػدة، واألخػبلؽ الفاضػمة مػا جعمػو مػثبًل  ()لقػد جمػع الصػديؽ  

لوجػدناىا تكػتظ بػالمواقؼ المشػرقة التػي تصػور  ()يحتذى بو، ولو تصػفحنا سػيرتو 
، ونظًرا لكثرة ىذه المواقؼ التػي ىػي ()واقتدائيـ بو  –بكؿ طبقاتيـ  –تأثر الناس 

ء عمػػػى موقػػػؼ واحػػػد مػػػف مواقػػػؼ ىػػػذا أكثػػػر مػػػف أف تحصػػػى، يسػػػمط شػػػاعرنا الضػػػو 
، ىػػذا األميػػر اليمنػػي الػػذي يقػػدـ عمػػى أبػػي بكػػر (1)االقتػػداء، وىػػو موقػػؼ ذي الكػػبلع

فػإذا  –كشػأف أي أميػر  –في المدينة في زينتو يحوطػو الخػدـ والحشػـ  ()الصديؽ 
بػػو يفاجػػأ بخميفػػة المسػػمميف يرتػػدي ثياًبػػا عاديػػة، ولػػيس عميػػو شػػيء مػػف آثػػار الممػػؾ 

وأقر لئلسبلـ بأنو ديف المساواة،  ()وبيف الرعية، فتأثر الرجؿ بالصديؽ  يفرؽ بينو
 في تواضعو. ()وتخمَّى عف زينتو مقتفًيا أثر الصديؽ 

 :يجسد الشاعر ىذا المشيد قائبلً  
 قلن كككككككك  ل    ككككككككر قلرفككككككككب   س    ككككككككل كككككككك      -2
كككككككككك  كككككككككك    كككككككككك ق      -9  ه     و قلفككككككككككل       
  ل ككككككك لح  نفككككككك    كككككككم قل كككككككرق  نفهككككككك   -3
   ق قل كككككككك س حن  ككككككككه وع  ككككككككت  رنكككككككك   -4
ككككككرت     ككككككت ع كككككك  قل ككككككور عن  ككككككه -5 م      وق 
   كككككككك   لكككككككك  ع كككككككك   ث  ككككككككنم     ككككككككه -6
ككككككك -7   كككككككنس     ككككككك  ق    ف  ككككككك  ر م  كككككككم    
    كككككككك     ول ككككككككه  ككككككككم   ككككككككر قل لفكككككككك    -8
 وأكككككككك   فكككككككك ق  نككككككككم قل  كككككككك وق  ف كككككككك فم -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ككككككككف كككككككك       ن كككككككك        هلل    ككككككككقل    ر   ف عككككككككم     
كككككككككككككك  رقئن كككككككككككككك    ف    ق   ر    كككككككككككككك ككككككككككككككم        ر  و   

ككككككككككككك  نككككككككككككك قل وقل   ه فككككككككككككك  ت   ككككككككككككك ق و أ ق  
 نكككككككككككككككك حر ه    لكككككككككككككككككول  م  ل نكككككككككككككككك 

  ن كككككككف كككككك  لكككككككو نفكككككككوم قل ككككككور  ككككككك ل نم رقئ  
  ن كككككككككككك  ق  كككككككككككك  س ل  ككككككككككككو   كككككككككككك  قل وق   
 ن ككككككككك نفككككككككك   نكككككككككرم فنهككككككككك  قل  نفككككككككك  ع ر  

ككككككككر  وقر كككككككك    ل  ككككككككقلح  فككككككككأل      ن كككككككك ف  ح   وقل  
  آ نككككككككككككككككككككككك  لف كككككككككككككككككككككككه حرنككككككككككككككككككككككك  و 

 ـــــــــــــــــ

 في المدينة. ()مف أمراء اليمف، أسمـ وأقبؿ عمى أبي بكر  :( ذو الكبلع اليمني1)
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 و ككككم ضكككك م قل ككككل  فككككل فكككك   ككككر   -22
 

 

  (1)ر م  ككككككك  وأككككككك ف قلحكككككككر وقل كككككككر  ف فنككككككك 
 

واألبيات تصور المشيد بتمامو مف وقت مقػدـ ذي الكػبلع فػي أبيتػو وزينتػو إلػى  
خبػػػات، كمػػػا أنيػػػا تعػػػرض حػػػالتيف مختمفتػػػيف متقػػػابمتيف  وقػػػت خروجػػػو فػػػي تواضػػػع وا 

 :لموصوؼ واحد ىو ذو الكبلع
وىػػذه  د مقدمػػوو الكػػبلع عنػػحالػػة األبيػػة والزينػػة التػػي تحمػػى بيػػا ذ  :الحالةةة األولةةى

تولت بيانيا األبيات الستة األولى، وقػد احتشػد الشػاعر إليضػاحيا 
 معظـ صور البياف ومف أكثرىا الكناية حيث ورد في عدة مواطف.

 :في البيت الثالث حيث قولو :الموطن األول

 ل    كككك لح      ه ككككف  نفكككك    ككككم قل ككككرق  ن  
 

 كككككككك كككككككك ه  و أ ق   كككككككك    ت      ف    ن ككككككككقل  و  قل     ق   
 

"يفيػؽ  :وقد اشػتمؿ ىػذا البيػت عمػى كنػايتيف تػدالف عمػى نفػس المعنػى ىمػا قولػو 
"وأقدامو كادت تمج الغواليا" كنايتاف عف العظمة واألبية، وحيف أراد  :" وقولوبالحمي

الشػػاعر التعبيػػر عػػف ىػػذه المعػػاني سػػمؾ طريػػؽ الكنايػػة ليقػػدـ لنػػا المعنػػى مصػػحوًبا 
، وأف أقدامو بالحميف ذكرىا صراحة إلى أنو يفيؽ بدليمو، مشفوًعا ببرىانو، فعدؿ ع

كػػادت تمػػج الغواليػػا لينتقػػؿ الػػذىف منيمػػا إلػػى كثػػرة مػػا يمبسػػو سػػواء فػػي أعػػبله أو فػػي 
ذا كػاف  أسفمو. ثـ ينتقؿ مف ذلؾ إلى عظمتو وأبيتػو، وىػي كنايػة بعيػدة كمػا تػرى. وا 

 ـــــــــــــــــ

 :يمجػو مجػا، ومػج بػو –فيو مج الشراب والشيء مف  :يقاؿ :(، تمج320، 2/319) :( الديواف1)
 .1رماه. لساف العرب )مج(، دار صادر، بيروت، ط
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يتصػػؼ بيػػا ىػذا شػػأف األعمػى واألسػػفؿ فمػا بينيمػػا ال شػؾ آخػػذ نفػس الصػػفات التػي 
 األطراؼ.

ومػػع جمػػػاؿ الكنػػػايتيف وقياميمػػػا بتصػػػوير الحالػػة تصػػػويًرا جيػػػًدا إال أننػػػي أعجػػػب  
" التػػي تصػػور ذا الكػػبلع بأنػػو يكػػاد يمفػػظ بػػالحمي"يفيػػؽ  :بالكنايػػة األولػػى وىػػي قولػػو

ف كاف الشاعر قد حػدَّ مػف ىػذه  أنفاسو لكثرة ما يحممو مف حميّْ مبالغة في الكثرة، وا 
الشيء بذكر فعؿ المقاربة "يكاد" في الموضعيف. كما ألمح مػف ذكػر المبالغة بعض 

فعؿ المقاربة وتكراره في الموضعيف حبِّا مف الشاعر لئلسبلـ ومف ينتمػي إليػو، فػذو 
الكبلع مع ما ىو فيو مف زينة وعظمػة إال أنػو أميػر مػؤمف قػادـ إلػى المدينػة قصػًدا 

فػػػػي الموضػػػػعيف كسػػػػًرا لحػػػػدة  لمخيػػػػر، فكػػػػاف أف ذكػػػػر الشػػػػاعر فعػػػػؿ المقاربػػػػة وكػػػػرره
 المبالغة.

 :في البيت الثالث حيث قولو :الموطن الثاني
"مشػػػى ألػػػؼ عبػػػد مثقمػػػيف أمامػػػو" كنايػػػة عػػػف العظمػػػة أيًضػػػا، وآثػػػر الشػػػاعر ىػػػذه  

الطريقة لمتأكيد عمى إثبات العظمة لػذي الكػبلع عنػد مقدمػو، وذلػؾ بػذكر الـز آخػر 
لعػدد مػف العبيػد يمػـز منػو أف يكػوف ذا مف لواـز العظمة، فإف مػف يكػوف أمامػو ىػذا ا

 عظمة وأبية، وىذا دليؿ آخر يضاؼ إلى ما سبؽ مف أدلة.
وقد بالغ في روعة ىػذه الكنايػة وصػؼ العبيػد بالوصػؼ "مثقمػيف" الػذي يبػالغ فػي  

العظمػػة، ويرقػػى بيػػا إلػػى آفػػاؽ أرحػػب ممػػا يحػػدث تكاتفًػػا بػػيف عناصػػر الػػنظـ وبػػيف 
الة النظر فيما سبؽ مف كنايات مصورة ليػذه جنى. وبإالكناية لمتوافر عمى أداء المع

ف تعددت إال أنيا تبرىف عمى معنى واحد ىػو مػدى العظمػة التػي  الحالة نجد أنيا وا 
نمػا  كاف فييا ذو الكبلع، ولكف الشاعر لـ يكتػؼ ببرىػاف واحػد لمتػدليؿ عمػى ذلػؾ، وا 

فمػرة تػدرؾ العظمػة جاء بأدلة مختمفة كميا نافػذة إلػى المعنػى المقصػود ودالػة عميػو، 
وتارة فيقودنا ىذا إلى العظمة والزينة،  بالحميمف خبلؿ رؤية ذي الكبلع وىو يفيؽ 
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نػػدرؾ العظمػػة مػػف خػػبلؿ أف أقدامػػو كػػادت تمػػج الغواليػػا، وأحياًنػػا نػػدرؾ العظمػػة مػػف 
خبلؿ رؤيتنا لمشيد ىذا الجيش مف العبيد الذيف يتقدمونو كما يفعؿ مع ذي المكانة 

ؾ اسػػػتطاع الشػػػاعر أف يمػػػتقط لنػػػا الصػػػورة مػػػف جوانػػػب متعػػػددة تأكيػػػًدا العاليػػػة، وبػػػذل
معاًنػػا فػػي إبػػراز المعنػػى، وىػػذا ممػػا يػػدؿ عمػػى شػػاعرية فػػذة، وقػػدـ فػػي  لمتصػػوير، وا 

 الشعر راسخة.
حالػػة التواضػػع والزىػػد التػػي اعتػػرت ذا الكػػبلع بعػػدما شػػاىد تواضػػع   :الحالةةة الثانيةةة

يانيػػػا األبيػػػات األربعػػػة وزىػػػده، وىػػػذه الحالػػػة تولػػػت ب ()الصػػػديؽ 
 المتبقية.

وكما تألقت الكناية في تصوير الحالة األولى تألقت أيًضا في تصوير ما يقابميػا  
فػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة، فكمػػػػا اشػػػػتمؿ البيػػػػت الثالػػػث مػػػػف األبيػػػػات السػػػػابقة عمػػػػى كنػػػػايتيف 

البيػت الثػامف وىػو تصوراف العظمة التي اتصؼ بيا ذو الكبلع عند مقدمو، يشتمؿ 
 :قولو

ككككك       قل لفككككك     كككككم   كككككر   ه    كككككول          
 

   كككك ل  ككككقلح    ل   فككككأ   ن كككك ف  ح   وقر كككك       وقل  
 

"فػػػألقى الحمػػػي والخػػػز"  :عمػػى كنػػػايتيف أيًضػػػا تقػػػاببلف الكنػػػايتيف السػػابقتيف، فقولػػػو 
كناية عف التواضع والزىد، وقولػو "ارتػد حافيػا" كنايػة عػف نفػس المعنػى أيًضػا، وىمػا 

" و"أقدامػو كػادت تمػج الغواليػا" فػي تصػوير بػالحميتيف "يفيػؽ كنايتاف مقابمتاف لمكناي
 الحالة األولى.

ولنا أف نمحظ ما وراء إلقػاء الحمػي والخػز والمشػي حافًيػا مػف زىػد وتواضػع جعػؿ  
 ىذا الممؾ المعظـ المدّجج بشتى أنواع الزينة يمقي زينتو في غير تفكير وال روية.
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مػػراد بجانػػب المعنػػى الكنػػائي وىػػو ممػػا يجػػد أف المعنػػى الحقيقػػي ىنػػا ومػف يتأمػػؿ  
 يعطي الكناية قوة.

ولنػػا أف نتأمػػؿ براعػػة الشػػاعر فػػي تنسػػيقو بػػيف الكنايػػات فػػي كمتػػا الحػػالتيف، فػػإذا  
كاف ذو الكبلع فػي الحالػة األولػى "يكػاد يفيػؽ بػالحمي" فيػو ىنػا يمقػي الحمػي والخػز 

اؿ الزىد وشدة التواضع، بزيادة الخز الذي لـ يذكر في الكناية األولى داللة عمى كم
ذا كانت أقدامو كػادت تمػج الغواليػا فػي الحالػة األولػى فيػو ىنػا قػد ارتػد حافيػا ممػا  وا 

 يجعؿ المتمقي يدرؾ ما بيف الحالتيف مف تناقض تاـ.
ذا كاف الشاعر قد برع في تنسيقو بيف الكنايات كمػا سػبؽ فيػو بػارع أيًضػا فػي   وا 

ف التعبيػػر بفعػػؿ المقاربػػة المكػػرر فػػي الحالػػة اختيػػار األلفػػاظ المعبػػرة ويتضػػح ذلػػؾ مػػ
"وأقدامػو كػادت تمػج األولى، والذي يػوحي بػأف مػا بعػده لػـ يقػع وىػو "يفيػؽ بػالحمي" 

ف كاف قد أوشؾ عمى الوقوع، بينما في الحالة الثانية يختفي فعؿ المقاربة  الغواليا" وا 
يبػػرز قػػوة تػػأثر ذي ونجػػد الفعػػؿ قػػد وقػػع فعػػبًل "ألقػػى الحمػػي والخػػز" "ارتػػد حافيػػا" ممػػا 

 وحسف اقتدائو بو عف يقيف واقتناع. ()الكبلع بالصديؽ 
كمػػا أف التعبيػػر بالفعػػؿ "ألقػػى" فػػي الكنايػػػة األولػػى ينطػػوي عمػػى شػػعور بكراىتػػػو  

لمحمػػي والخػػز، وعزمػػو عمػػى أال يمبسػػيما مػػرة ثانيػػة، وىػػذا المعنػػى ىػػو مػػا نعدمػػو لػػو 
، كمػػا أنػػو يػػدؿ أيًضػػا عمػػى تركػػو ليػػا عبَّػػر الشػػاعر مػػثبًل بالفعػػؿ خمػػع بػػداًل مػػف ألقػػى

 .()ظاىًرا وباطًنا، مما يدؿ عمى شدة تأثره بالصديؽ 
ذا كاف التعبير بالفعؿ "ألقى" في الكناية األولى قد دؿَّ عمى شدة التأثر فإف في   وا 

التعبير بالفعؿ "ارتد" في الكناية الثانية دليؿ عمػى سػرعة تػأثر ذي الكػبلع بالصػديؽ 
()  رأى مػػا ىػػو عميػػو تػػأثر بػػو، وفعػػؿ مثمػػو "ارتػػد حافيػػا"، ىػػذه السػػرعة فبمجػػرد أف

نممحيا أيًضا في الكناية األولى مػف خػبلؿ تصػدير الفعػؿ ألقػى بالفػاء "فػألقى الحمػي 
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والخز" مما يبػرز براعػة الشػاعر فػي اختيػار كناياتػو المصػورة، وفػي اختيػاره لمصػورة 
 تصوير الكنائي وروعتو.التركيبية التي تأتي عمييا مما يبالغ في جماؿ ال
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 ه إلى الخيرتيالكناية في تصوير أسبق

 –رضػػػػواف اهلل عمػػػػييـ  –كػػػػاف أسػػػػبؽ الصػػػػحابة  ()ال جػػػػداؿ فػػػػي أف أبػػػػا بكػػػػر  
وأطػػوليـ يػػًدا فػػي شػػتى وجػػوه الخيػػر فمػػـ يسػػبقو أحػػد، وخيػػر شػػاىد عمػػى ذلػػؾ القصػػة 

عائػؿ، ولمػا عمػـ المشيورة ليذه المرأة العجوز العمياء التي أضناىا السقـ وليس ليػا 
بحاليا، أسرع إلييا، وعقد العػـز أف يتػولى رعايػة شػئونيا بنفسػو، ولكنػو  ()الفاروؽ 

مف الذي سػبقني  :عندما وصؿ إلييا وجد أنيا لـ ينقصيا شيء، فيتعجب، ويتساءؿ
إلى ىذا الفضؿ !؟ فتجيبو المرأة بأنيػا عميػاء ال تعػرؼ مػف ىػذا الرجػؿ الػذي يأتييػا 

ليعرفػػو،  ()عػػى شػػئونيا، ويقػػوـ بخػػدمتيا، فيترصػػد لػػو الفػػاروؽ صػػبيحة كػػؿ يػػـو فير 
 :إلى كؿ خير قػائبلً  ()، وحينئذ يقر الفاروؽ بأسبقية الصديؽ ()فإذا بو الصديؽ 

 "ما سبقت أبا بكر إلى خير إال سبقني إليو".
 :يصور الشاعر ىذا الموقؼ قائبلً  
كككككككككك  ع ككككككككككو  ق  كككككككككك قر   -2  ر م ع ككككككككككر نو  
 أضككككككككككل   ور كككككككككك ف كككككككككك    وق ككككككككككنه  و  -9
كككك ضكككك     ككككن   فككككل     -3   كككك قر      ر  قلككككك ج  ه 
 ف ككك   لهككك   كككم فككك م فكككل قلحكككل  ككك   ل -4
ر     -5  ف  لكككككككت فكككككككرنس  ن  كككككككرد قلككككككك قر   كككككككح 
 ف كككككك    ككككككأ حنل قل نكككككك   رعكككككك  طروأككككككه -6
 ف كككك  روق   قل نكككك  عككككم رو كككك  قلضككككح  -7
 فكككككأل   قلف ككككك  عكككككم ف  ككككك  عككككك   أ  هككككك  -8
 و ل كككك  قل كككككك  فككككل    كككككب  ككككم ف  ئهككككك  -9

  ح  ككككه قلفكككك رو   كككك  فكككك م  كككك   لفككككك -22
  فكككككل فككككك   قر  كككككم   كككككل  فكككككر ق كككككر  -22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كككككك   ن   كككككك ق قل ككككككوت   هكككككك  ل   نكككككك  ح   
ككككك كككككو  فكككككل قل  ككككك  نم     ت        ف ككككك  ع    ن  ق  

كككك    هككككر  قلف ككككر  فككككألف  لهكككك  فككككل       ن     
 قلن و كككككم  ق قلككككك د ن ككككك و لكككككه  ككككك   ككككك   

   ككككككك   ل ونكككككككرحس  ككككككك   نككككككك  فن  كككككككل
 و رككككككك   كككككك   أ    لكككككك  قل نككككككر  كككككك عن  
 ولف كككككككه قلكككككككك  ن   كككككككم فككككككك م    نككككككك 
 و كككككككك  ح   ككككككككه قلكككككككك فس  ال قل   لنكككككككك 
 و نككككككككككككأ فنككككككككككككه ل  كككككككككككك ور قبث فنكككككككككككك 
  كككككككوقهلل   ككككككك   فكككككككر وال ف كككككككت  رقضكككككككن 
   ق    هكككككككك   كككككككك  وق   كككككككك ب قل    نكككككككك 
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ث  ككككككككككككككككت  فكككككككككككككككك فل   -29   ال ع ئكككككككككككككككك    ال     
 

  (1)وال   كككككككككككك هلل   ال   ث ككككككككككككت آ ككككككككككككن 
 

 :وقد وردت الكناية ىنا في موضعيف 
 :في البيت األوؿ حيث قولو :األول

ككككككك  ع كككككككو  ق  ككككككك قر    ر م ع كككككككر نو  
 

  كككك ق قل ككككوت   هكككك  ل   نكككك  ح  ككككن  
 

ف كاف التصػوير   والشطر الثاني مف ىذا البيت "غدا الموت منيا لمبقية حاسيا" وا 
االستعاري فيو بارًزا بصورة واضحة، إال أنو يحمؿ مف وراء التركيب كناية عف شدة 

 ة، مما يظير حاجتيا إلى مف يقوـ بشئونيا.ضعؼ ىذه المرأ
 –شػػػدة الضػػػعؼ  –وآثػػػر الشػػػاعر الكنايػػػة عمػػػى الحقيقػػػة ىنػػػا ليقػػػدـ لنػػػا المعنػػػى  

 مصحوًبا بدليمو، مقروًنا ببرىانو، وىذا ىو مكمف األبمغية في ىذه الكناية.
وبالتأمؿ فػي ىػذه الكنايػة نجػد أنيػا فضػبًل عمػا تبػرىف عميػو مػف شػدة حاجػة ىػذه  

إلػػى أف مػػف كانػػت ىػػذه حالتيػػا فيػػي بعيػػدة إلػػى مػػف يعوليػػا فإنيػػا تشػػير أيًضػػا  المػػرأة
عػػف األنظػػار قممػػا يمتفػػت إلييػػا أحػػد، حيػػث ال تسػػتطيع حتػػى اإلعػػبلف عػػف حاجتيػػا، 

يػنص عمػى  ()فبل يتأتى الوصوؿ إلييا إال بعد طمػب وبحػث، ولػذلؾ نجػد الفػاروؽ 
 :ذلؾ في البيت التالي مباشرة حيث قولو

 ـــــــــــــــــ

جمػػػع كميػػػة وىػػػي  :أوؿ وقتػػػو، الكمػػػى :نيػػػرة الصػػػبح :(، المفػػػردات322، 2/321) :الػػػديواف ( 1)
 القدور. :يفاثالقربة التي يحمؿ فييا الماء، األ
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  كككككككككنه  و رعككككككككك   كككككككككئو ه ف ككككككككك    وق
 

 ككككك كككككو  فكككككل قل  ككككك  نم     ت        ف ككككك  ع    ن  ق  
 

إلييػا، وأدرؾ شػدة حاجتيػا، وقػدـ ليػا مػا تحتاجػو،  ()ومع ذلػؾ وصػؿ الصػديؽ  
في وجوه الخير، ووصػولو فيػو إلػى درجػة لػـ يصػميا أحػد،  ()مما يؤكد طوؿ باعو 

 وتنقيبو عنو ميما كمفو ذلؾ مف شدة ومشقة.
ء التركيبػػي ليػػذه الكنايػػة تتضػػح لنػػا براعػػة الشػػاعر فػػي إتيانػػو وحػػيف نتأمػػؿ البنػػا 

بالمسند "غدا" الذي يدؿ عمى أف اليبلؾ قد بادرىا وافترسيا مبكًرا وقضى عمييا، ثـ 
إتيانو بالمسند إليو "الموت" ىذا المفظ المفجػع الػذي ال يمكػف الفػرار مػف قبضػتو ممػا 

بيػػر بالبقيػػة الػػداؿ عمػػى أف يػػدؿ عمػػى شػػدة تحكمػػو، وفػػرض سػػطوتو عمييػػا، ثػػـ التع
أكثرىا حتى لـ يبؽ منيا إال فتات يسػير ولػذلؾ الموت قد دب فييا فعبًل، وأتى عمى 

تناسػػب أف يػػذكر بعػػدىا الوصػػؼ "حاسػػيا" الػػذي يػػوحي بأنيػػا لشػػدة ضػػعفيا أصػػبحت 
شػػراًبا سػػيبًل سػػائًغا فػػي فػػـ المػػوت ممػػا يؤكػػد شػػدة ضػػعفيا، وسػػيطرة الػػوىف عمييػػا، 

اختيػػػار األلفػػػاظ وسػػػبكيا ليكػػػوف التركيػػػب معبػػػًرا عػػػف حالػػػة ىػػػذه فالشػػػاعر تػػػأنؽ فػػػي 
المرأة، وبيذا تآزرت الكناية مع بنائيا التركيبي لمقياـ بتصوير حالة ىذه المػرأة خيػر 

برازىا في صورة يأس  ليا كؿ مف يشاىدىا. ىتصوير، وا 
 :في البيت التاسع حيث قولو :قلث  ل

 و ل ككك  قل كككك  فكككل    كككب  كككم ف  ئهككك 
 

  فنكككككككككه ل  ككككككككك ور قبث فنككككككككك و نكككككككككأ 
 

"وألقى العصا" كناية عف التييػؤ لخػدمتيا، واالسػتعداد لرعايػة شػئونيا؛ ألف  :قولو 
 إلقاء العصا الـز مف لواـز االستعداد لفعؿ شيء ما. 



 التصوير الكنائي في بكريَّة عبد الحليم المصرى  
 

 - 355 - 

ويبلحظ ىنا أف المكني بو حسػي والمكنػي عنػو معنػوي ممػا يصػور المعقػوؿ فػي  
د المعنى. وقػد أبػرزت ىػذه الكنايػة صورة محسوسة فيجعمو يرسخ في األذىاف، فيتأك

قبالػػػو عمػػػى أفعػػػاؿ الخيػػػر بيمػػػة ونشػػػاط، وذلػػػؾ بنقػػػؿ  ()مػػػدى اسػػػتعداد الصػػػديؽ  وا 
وىػػػو يمقػػػي عصػػػاه حتػػػى ال تعوقػػػو عػػػف خدمػػػة ىػػػذه  ()الصػػػورة كمػػػا ىػػػي، صػػػورتو 

 المرأة مما يبرىف عمى شدة إخبلصو، وحبو لعمؿ الخير.
كمػػاؿ االسػػتعداد،  ()ثبػػت لمصػػديؽ وبالتأمػػؿ يتبػػيف أف الشػػاعر قػػد أبػػى إال أف ي 

وشدة اإلخبلص وذلؾ بالنص عمػى أف العصػا فػي جانػب مػف فنائيػا حتػى ال تعيقػو 
ياًبا مما يؤكد كماؿ التجرد، وشدة التييؤ.  في أثناء قيامو عمى خدمتيا ذىاًبا وا 
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 يوم وفاته الكناية في تصوير حاله

، حيث فارؽ عمؿ لآلخرةالمثؿ األعمى في الزىد، وال ()لقد ضرب الصديؽ  
تركو لورثتو مف بعده، فقد أمر برد كؿ ما كاف يممكو لبيت الحياة وال ميراث لو ي

ماؿ المسمميف، فيناؾ مف المحتاجيف والمحروميف مف ىـ أحؽ مف ورثتو، وما 
خمؼ بعد وفاتو وىو خميفة المسمميف إال سبعة دنانير، وأحبَّ أف يخرج مف الدنيا 

 ميو.معافى ال لو وال ع
 :يعبر الشاعر عف ذلؾ قائبلً  

 هف   ككككككككككككككو    ف كككككككككككككك  ع كككككككككككككك  قد نككككككككككككككوس   -2
  هكككككككككككك   ال   كككككككككككك  نر  كككككككككككك        و كككككككككككك  ف   -9
 هسقل  ككككككككك  نم و ككككككككك ل   فكككككككككك ح  كككككككككرق    -3
 ولفككككككم ر م  كككككك   ق  عككككككم ح  كككككك  ق  ككككككه -4
ككككككككك -5  ق  ب  كككككككككهر  قلف ككككككككك  م  وأككككككككك   وأككككككككك  ح 
 وق ع كككككككككنهس حككككككككك ئطل فكككككككككل  قر كككككككككسور    -6
 وال  كككككككككك ف و ل فككككككككككل قل  نكككككككككك  فإ  ككككككككككك  -7
  ر ككككككت  ككككككم قلكككككك  ن    ف ككككككل ولن  ككككككل -8
 و ككككككككك ت ولكككككككككس ن كككككككككرهلل   نككككككككك  ق لكككككككككوقر  -9

 و ككككككك   ككككككك      كككككككك   قل  نفككككككك  ضككككككككن   -22
 ولكككو فككك م  كككم ن ككك ث ر قل ككك   لكككس ن كككت -22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ككككككككو   ه  ل كككككككك  س    ككككككككف        الحنكككككككك   ككككككككقل    ط    
كككككك ت     كككككك     ق ق    لككككككس  ككككككرو    نكككككك        ل  

كككك    ككككه ف  ككككن  كككك  ط ع    و كككك  فكككك م نو  
  كككك    ولكككك    لكككك د  كككك ت ط ونكككك  ككككم قل

كككككككككككك   ن ككككككككككككقئ       س ور   ككككككككككككر قوق ع تق   ق   
    ضككككككككككن ه   كككككككككك هس ور وق كككككككككككح فن 
  حككك   كككه  كككم فككك م فكككل قل ككك س ع رنككك 
  ر ككككككككت   كككككككك ف   ال ع كككككككك   وال لنكككككككك 

 قلكككككككوقرثنم     نككككككك فكككككككل ن كككككككوس  كككككككه 
 وال أككككككك س  ككككككك هس  كككككككم ن كككككككو   رقثنككككككك 
 (1)ون كككككرهلل لهكككككس  نكككككت قل لفككككك    ونككككك 

 

 ـــــــــــــــــ

 (.2/323) :( الديواف1)
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واضحة في التعبير عف معانييا، فجاءت ألفاظيا  وقد سمكت األبيات طريقة 
عادية مجردة معتمدة طريقة السرد القريب مف الكبلـ العادي، ومع ذلؾ لـ تخؿ مف 

 :الكناية، ففي البيت الثاني يطالعنا قولو
 و كككككككك  ف  هكككككككك   ال   كككككككك  نر  كككككككك   

 
    ن كككك        و  ر    ككككت   ل كككك   لككككس   كككك  ق ق  

 

ترو ظاميا" كناية عف قمتيا وعدـ نفعيا. والشاعر لـ "إذا اتزنت بالماء لـ  :فقولو 
يذىب مباشرة إلى ىذا المعنى، ولكنو توصؿ إليو بذكر تركيب يمـز منو ىذا المعنى 
الكنائي، وال شؾ أف ذلؾ أبمغ وأقوى في إثباتو مما لو جاء بو غفبًل ساذًجا بادئ 

ميو وفي ىذا تأكيد األمر، ىذا فضبًل عما فيو مف تصوير لممعنى بإقامة الدليؿ ع
 لو.
وثقتو بما عند ربو، فإف ىذه  ()وفي الكناية أيًضا إشارة إلى شدة زىد الصديؽ  

الدنانير السبعة التي تركيا ال تعد في ُعرؼ التركات ماال، وال تؤدي الغرض 
عراض ()المطموب، وىذا تأكيد لزىده   عف زخارؼ الدنيا. ووا 

لعطش متناسب جًدا ىنا مع السياؽ، واصطفاء التعبير بوصؼ الظمأ دوف ا 
ف ظؿ العطش قائًما، ذلؾ  وذلؾ ألف القميؿ مف الماء قد يذىب الوصؼ بالظمأ وا 
فإف ىذه الدنانير لو وزنت بالماء لما كانت قادرة عمى إزالة الظمأ فضبًل عف 
العطش مما يبالغ في قمتيا وعدـ جدواىا، مما يبرىف عمى قدرة الشاعر التعبيرية، 

 ختياره لؤللفاظ المعبّْرة المتناسبة مع المقاـ.وحسف ا
 :وفي البيت الرابع يطالعنا قولو 

 ه كككك قولفكككم ر م  كككك   ق  عكككم ح  كككك  
 

  كككم قل ككك    ولككك    لككك د  ككك ت ط ونككك  
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 وموضع الشاىد قولو "بات طاويا" كناية عف الجوع وشدة الحاجة. 
تحتاج ال لؾ فيي وىي كناية عف صفة قريبة، ومتداولة في مثؿ ىذا المقاـ ولذ 

إلى تأمؿ في إدراكيا، والمكنى بو المذكور يموح منو المكني عنو بوضوح وتبدو 
روعة ىذه الكناية وجماليا وقوة تأثيرىا أيًضا في تصوير المعنى الذىني المجرد 
"شدة الحاجة" بصورة مرئية تمؤل نفوسنا إشفاًقا وأسى حيف نشاىد صورة ىذا 

حزيًنا مطوًيا عمى نفسو وىذا تأكيد لشدة حاجتو، وقد المحتاج الجائع الذي يجمس 
بدا ذلؾ جمًيا مف ىذا األسموب الكنائي. ومما يتعاضد مع الكناية لتأكيد شدة 
الحاجة التعبير بالفعؿ "بات" الذي يدؿ عمى اليأس مف الحصوؿ عمى ما يسد 

أس مف الحصوؿ عمى يالجوع، وال :الجوع مما يجمع عمى ىذا الجائع عذابيف
الطعاـ، فالجائع نياًرا يكوف أمامو الوقت والفرصة لمبحث عف طعاـ، أما وقد أدركو 
الميؿ فقد فات وقت البحث وأصبح مف الممـز المبيت عمى الطوى، ولذلؾ تناسب 
أف يعبر باسـ الفاعؿ الداؿ عمى الثبوت والدواـ "طاويا" الذي يرسـ لنا صورة ىذا 

جمع عميو مف ثقؿ الجوع، وثقؿ اليأس مما الجائع المطوي عمى نفسو لما قد است
يحفز عمى اإلشفاؽ عميو واألسى لو مما يدؿ عمى مقدرة الشاعر وتمكنو مف 
اختيار ألفاظو المعبرة وامتزاجيا مع التصوير لئلحاطة بالمشيد مف كؿ جوانبو مما 

 يجعؿ المتمقي ال يحتاج مزيًدا مف البياف.
ف  وبالتأمؿ فيما سبؽ مف كنايات نجد أف  األبيات التي احتوت ىذه الكنايات وا 

إال أنيا لـ تستغف عف الكناية كأحد أىـ  –كما بينت  –اعتمدت طريقة السرد 
الوسائؿ البيانية الكاشفة عف المعنى مما يظير أىمية الكناية ودورىا في إثبات 

ف كانت واضحة ظاىرة.  المعاني حتى وا 
ى المقصود بطريقة رائعة، وأثبتت كما أف ىاتيف الكنايتيف قد دلتا عمى المعن 

المعاني المرادة إثباتًا ال يدع مجااًل لمتشكيؾ فييا بإيرادىا األدلة الظاىرة عمى 
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وثقتو بما عند  ()ثبوتيا، كما أنيا متناغية مع مقاـ الحديث عف قناعة الصديؽ 
متعبير لربو، وحنوه عمى الضعفاء، وعدلو وغير ذلؾ مف المعاني التي ال يمكف 

لصريح أف يرقى إلييا، وفي كمتا الكنايتيف تآزرت عناصر التركيب الكنائي مع ا
الكناية لمقياـ بأداء المعنى عمى خير وجو، مما يؤكد براعة الشاعر، وقوة شاعريتو 

 تو.اوحسف اختياره أللفاظو وكناي
 

 وهللا أعلم
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 الخاتمة

ائعة، واستقصيت عرضت لكنايات مختمفة وكثيرة في ىذه القصيدة الر  دوبعد، فق 
الكنايات فييا قدر الجيد، ولـ أترؾ شيًئا منيا عامًدا، وقد بدا لي بعد ىذه المعايشة 

 :مع ىذه الكنايات عدة نتائج أجمميا فيما يمي
( موضًعا، احتمت الكناية 83)حوالي ورد أسموب الكناية في البكرية في  -1

ا شأنيا مرة، وىذ 76عف صفة النصيب األكبر منيا حيث وردت حوالي 
بيف أقساـ الكناية في الشعر عامة، وجاءت الكناية عف موصوؼ حوالي 

مرات، ولكف لؤلسؼ اختفت الكناية عف نسبة في البكرية مع ماليا مف  7
رونؽ وجماؿ ولطؼ ومبالغة، وال غرابة في ذلؾ، فالكناية عف نسبة 

كناية بطبيعتيا قميمة الدوراف في الكبلـ عامة بجانب الكناية عف صفة وال
 عف موصوؼ.

تبيف أيًضا أف المقاـ ىو الذي استدعى أف تكثر الكناية عف صفة في  -2
 اية عف صفة.نفناسبيا الك ()القصيدة، ألنيا تعداد لمآثر الصديؽ 

ظير أيًضا أف الكناية في القصيدة لـ تأت مفردة إال في مواطف قميمة،  -3
 وجاءت أكثرىا كنايات مركبة.

ات التي وردت في القصيدة كنايات قريبة واضحة بدا أيًضا أف معظـ الكناي -4
مما وشيرتيا.  ()ال تحتاج عناًء في استخراجيا وضوح مواقؼ الصديؽ 

جعميا صوًرا لطيفة تبلمس النفس، وتنأى عف التكمؼ والغموض 
 واالستكراه.

وضح أيًضا أف المواطف التي كانت الكناية فييا عف موصوؼ في  -5
ضحة الداللة عمى الموصوؼ فأرشدت عنو القصيدة كانت الصفات فييا وا

 بوضوح.
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رأينا أيًضا أف كؿ الكنايات التي اشتممت عمييا القصيدة جاءت متناسقة  -6
مع المقاـ الذي تتحدث عنو، مما يدؿ عمى براعة الشاعر في اختيار 

 كناياتو.

لمسنا أيًضا أف المعنى الحقيقي مراد بجانب المعنى الكنائي في معظـ  -7
 ناية، وىذا مما يزيد في ثراء داللة الكناية.مواطف ورود الك

الحظنا أيًضا أف الشاعر لـ يكتؼ بكناية واحدة لمتدليؿ عمى ما يذكره مف  -8
نما يأتي بكنايتيف أو أكثر لمتمواقؼ  دليؿ عمى معنى واحد تأكيًدا وا 

معاًنا في إبراز المعنى، وذلؾ في معظـ الكنايات التي أوردىا.  لمتصوير وا 

أنو في كثير مف المواطف تتعانؽ االستعارة أو التشبيو مع  شاىدنا أيًضا -9
الكناية في تصوير المعنى المراد مما ساعد عمى رسـ لوحات فنية متناسقة 
ورائعة تأسر النفوس مما زاد أسموب الكناية روعة وحبلوة، وىذا يكاد 
 يشكؿ ظاىرة أسموبية واضحة في معظـ الكنايات التي وردت في القصيدة.

 

 من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل وهللا
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