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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

) الَمَجاُز الُمْرَسُل _ والَمَجاُز ( )َلَمَساٌت َبَياِنيٌَّة في َقصيَدِة )َبـاَنْت ُسَعاُد( في َمدِح َخيِر الَبريَِّة 
 الَعْقِلّي / ُأنُموَذجًا (

 محمد الجبوري الدكتور:  فالح حسن
ـُص الَبْحثِ   ُمَلـخَّ

 القارئ على اللمسات البيانية الواردة في قصيدة الصحابي الجليل يهدف الباحُث إلى وضِع يدِ 
ها قطوفًا دانية فيها صاحبُ  ؛ إذ أودع  --( في مدح خير البريةَبـاَنـْت ُسَعادُ )--َكْعِب بِن ُزَهير

من أفانين القول وعلوم البالغة ما ال يحيط به الحصر، ألجل ذلك اخترُت دراسة هذه القصيدة 
بعد و دراسًة بالغيَّة)المجاز المرسل والمجاز العقلي/ ُأنموذجًا(؛ خدمًة لتراثنا المجيد ولغتنا المباركة، 

 استشارة ذوي االختصاص جاء هذا البحُث بعنوان:
 ( قصيدة )َبـاَنـْت ُسَعاُد( في َمدِح  َخيِر الَبِريَِّة) ـَياِنـيٌَّة فيَلَمساٌت بَ 

 )المجاُز المرسل والمجاز العقلي ــــ  ُأنـُموذجًا (
( 83وقد تبين أنَّ للقصيدة أغراضًا بالغية كثيرة، توزعت على شواهد هذا البحث البالغ عددها)

لفة التَّأثير بالمتلقي والتعبير عن المعنى الواحد بطرق مختبيتًا، حقَّقت جميعها طريقة المجاز في 
 أبلغ تأثير؛ ألنَّهما يبعثان المعنى إلى النَّفس بوضوٍح وجالٍء، ومن غير تكلٍُّف ُيذكر.

مُت البحث على مقدِ مٍة وتمهيٍد ومبحثيِن وخاتمة، ثم بث ب ٍت للمصادر والمراجع ب ـيَّـنُت في  ،قسَّ
 ، وعرَّفت علم  (َبـاَنـْت ُسَعادُ )(، وقصيدته المباركةعلق بالشاعر)ك ْعِب بِن ُزه يرٍ ُكلَّ ما يت التمهيد

 البياِن لغًة واصطالحًا.
لواختص  ة، الُجزئيَّ بالمجاز المرســــــــــــــل وعالقاته الواردة في القصــــــــــــــيدة، وهي: ) المبحـث اووَّ

ببيَّةو  ة، لية، والمحليَّ المســتقبو  الماضــوية،، و  تســمية الشــيء باســم ما ســي ول إليه، و  المســببية، و الســَّ
طالق لفل الجمع  طالق لفل الجمع على المفرد، واق طالق لفل المفرد على المثنى،واق والمجـــاورة، واق

(،مع بيــان مــا ينــدرا تحتهــا من لمســـــــــــــــات بيــانيــة أبهرت التغليــبعلى المثنى، وتــذكير الم نــث، و
 العقول واستوقفت البالغيين.
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في المجاز العقلي وبيان بعض عالقاته الواردة في القصيدة المباركة  الثاني المبحثَ وحصرُت 
ببيَّةوهي: ) هذه  (، مع بيان الدرر البالغية التي أينعتهاالمفعولية، والفاعلية، والمصـــــــــــدرية، والســـــــــــَّ

 العالقات.
ـا   أنَّ  ا:وكان من أهمه فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، الخاتمةأمَّ

ية قيمة تعبيرية عالية، ولطائف بيانية عجيبة؛ فُأنُس النَّفس البشر  لعالقات المجاز المرسل والعقلي
يِء ُتعِلمها إيَّاه إلى شيٍء آخر هي  ، وأن تردَّها في الشَّ موقوٌف على أن ُتخرجها من خفيٍ  إلى جليٍ 

ن على حدٍ  اللغويين والب ي انييبشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، ممَّا جعلها موضع اعتناء 
 .سواء

الـُمعتمد ُة في هذا البحث كثيرًة ومتنوعة  األغراِض والُفُنوِن، أهمها شروح  المصادرُ وقد كانِت 
القصيدة المباركة، وُأمَّه ات م صاِدر ُعُلوِم الُقرآِن، وُكُتب التفسيِر والحديِث والنحِو واللغِة واألدِب، 

ٌة في ث   ـح   ــب ــِت المصادِر والمراجِع.وهي ُمو ضَّ
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مـــة  المــقــدِّ
نِـيَّة  بُحسِن البيان، وخصَّ طائفًة  ُه البيان، وأكرم ألسنتهم السَّ ، وعلَّم  الحمُد هلِل الذي خلق اإلنسان 

ِح  الُم على أ ْفــص  الُة والسَّ ان، والصَّ بل ـغ  كعٍب وحسَّ ــْن م  منهم بمزيِد الفضِل واإلحسان، حتى ب ل ُغوا م 
اِد ِمن  األ ن ـام، وعلى آِلــِه وصحبِـِه، ومن تبعهم بإحسان.  ن ط ق  بالضَّ

ــا َبـَعـُد:  أمَّ
حابيِ  الجليِل  ( قد اعتنى بها َبـاَنـْت ُسَعادُ )--َكْعِب بِن ُزَهيرفمما ال شك فيه أنَّ ق صيدة الصَّ

تْــــُه ِمْن  و  ي ِمن  فُــُنوِن اللغِة وُعلُــوِمــها، وال ع ج ب  في ذلك فهالدارسون قديمًا وحديثًا، وب يَُّنوا ما ح 
ــاِع الرسولِ  م  ــُرف  ِبس  ْعِر الَّذي ش   :(1)ل ه، وأحال عبداً من الغضب إلى الرحمة، وهلل در القائل --الشِ 

ــــب   ــــوَب َكْع ــــَعاُد( ُذُن ـــــْت ُس ــــْت )َبـاَن  َمَح
 

ــــــــادِ   ــــــــلِّ َن ـــــــي ُك َُ ف ــــــــ  وأعــــــــلْت َكـْعــــَب
اخترُت دراسة هذه القصيدة دراسًة بالغيَّة، بغية الوقوف على ما استطعت من  م  ما تقدَّ  ألجل 

وبعد استشارة ؛ خدمًة لتراثنا المجيد ولغتنا المباركة، (2)اللمسات البيانية في علوم البالغة جميعاً 
 ذوي االختصاص جاء هذا البحُث بعنوان:

 ( قصيدة )َبـاَنـْت ُسَعاُد( في َمدِح  َخيِر الَبِريَِّة) َلَمساٌت َبـَياِنـيٌَّة في
 )المجاُز المرسل والمجاز العقلي ــــ  ُأنـُموذجًا (

ك ٍ -بنيَِّة التَّعُلِم والُمذ اك ر ِة واإلفاد ِة قبل  ُكلِ  شيٍء، ف ما أفادني إيَّاُه الكريُم الم نَّاُن سيعودُ   -بال ش 
ِب واإلخواِن،  ًا هو من أشرِف أنواع علوم اللغة على الطُّالَّ وأكوُن قد أحييُت في داخلي ووجداني ِعلم 

ق ْدر ًا، وأعالها مكانًة وخطرًا؛ ألنَُّه ِعلٌم ُيعنى باستخراا أسرار العربية من معاِدِنها، والكشِف عن 
ْورِ  هِم والخاِطِر، الف محاسِن النُّكِت المودَّع ِة في مكاِمنها، فهو ُمنتقُد قوى البصائِر، وِمْسب اُر غ 
 وِمضماُر ما يقع به التفاضِل، وينعقد بين األماثل في شأِنِه التَّساُبِق والتَّناُضِل.

ولمَّا كان  كلُّ علٍم ال ينف كُّ عن مبادئ  ومقد ماٍت تكوُن فاتحًة ألمِره، وم قاِصد  تكوُن ُخالصًة 
ة، ثم بث ب ٍت مقدِ مٍة وتمهيٍد ومبحثيِن وخاتم قسمُت البحث علىلِسرِ ه، وتكميالٍت تكوُن نهايًة لحاِله، 

(، وقصيدته ُكلَّ ما يتعلق بالشاعر)ك ْعِب بِن ُزه يرٍ  التمهيدب ـيَّـنُت في ، للمصادر والمراجع
 ، وعرَّفت علم  البياِن لغًة واصطالحًا.(َبـاَنـْت ُسَعادُ )المباركة

لواختص  ببيَّةة، و الُجزئيَّ بالمجاز المرسل وعالقاته الواردة في القصيدة، وهي: ) المبحث اووَّ ، السَّ
، والمجاورة، ةالمستقبلية، والمحليَّ و  الماضوية ،، و  تسمية الشيء باسم ما سي ول إليه، و  المسببيةو 
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طالق لفل المفرد على المثنى، ولفل الجمع على المفرد، ولفل الجمع على المثنى، وتذكير  واق
 ن.تحتها من لمسات بيانية أبهرت العقول واستوقفت البالغيي يندرا(، مع بيان ما التغليبم نث، وال

في المجاز العقلي وبيان بعض عالقاته الواردة في القصيدة وهي:  المبحث الثانيوحصرُت 
ببيَّة)  لعالقات.ا (، مع بيان الدرر البالغية التي أينعتها هذهالمفعولية،والفاعلية، والمصدرية، والسَّ

ِل البهيِة، من الفضائ فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، الخاتمةأمَّـا 
ِنيَِّة، التي بها فاقت)ب ـان ـْت ُسع اُد( جميع القصائد، ونال صاحب ها أعلى مراتب المقاصد؛  والشمائِل السَّ

م الُغُيوبلعلَّها تكون وافيًة بالمطلوب، محصلًة للُبغية بعون ع  .الَّ
وقد كانِت المصادُر الـُمعتمد ُة في هذا البحث كثيرًة ومتنوعة  األغراِض والُفُنوِن، أهمها شروح 
القصيدة المباركة، وُأمَّه ات م صاِدر ُعُلوِم الُقرآِن، وُكُتب التفسيِر والحديِث والنحِو واللغِة واألدِب، 

ٌة في ثـ ـب ــِت المصادِر وا ـح   لمراجِع.وهي ُمو ضَّ
ر إيراده، وتهيأ إعداده، من تحرير التعليق حول متعلقات موضوعي ) وختامًا: لمجاز افهذا ما تيسَّ

فَّيُت هذا الُعنوان  حقَّهُ من ا( في القصيدة المباركة، المرسل والمجاز العقلي لجهد وال أدَّعي أنَّني قد و 
رَّاء العربية؛ ـفيه ُقصارى ُجهدي، ألُقدِ مُه إلى قُ  والبحِث والدِ ر اسِة والبياِن، ولكن حسبي أنَّني بذلتُ 

نَّما هي محاولٌة أرجو من هللا -ت ع ال ى-هللِ  فالكمالُ   لوجِهِه أْن يجعل ها خالصةً  -ت ع ال ى-وحد ه، واق
ُشدني ر الك ريِم، مقُبول ًة عند ُه يوم  الدِ يِن، ورجائي من كلِ  ناِلٍر يطَِّلُع على عيٍب أْن ي ُدلَّني عليه وي  

ذَّ ِبِه الق ل ُم، أ   و إليه، فإنَّ الدِ ين  النَّصيحة، والمسلمون  بخيٍر ما تعاونوا، و أست غِفُر اَّللَّ  الع ِليم  ع مَّا ش 
ن سأ ُله ر  ِفيِه، و أ ْن ِلب ُه و النَّالِ ُحْسن  الع اِقب ِة ِفي الدُّني ا و اآلِخر ِة، و أ ْن ي نف ع  ِبِه ط ا -ت ع ال ى-ز لَّ ِبِه الِفكُر، و 
ا ُهو  أ هُلُه.  ُيع اِمل ن ا ِبم 

اء  هللُا ت ع ال ى-ووافق الفراغ من تمام هذا البحث المبارك  له على يد كاتبه، غفر هللا -إْن ش 
ئه، ولقارئ بحثه، ولمن اطلع فيه على عيٍب فأصلحه، وللمسلمين أجمعين،  ي فولوالديه وألخالَّ

، من شهور عام أربع وثالثين وأربعمئة -ُخِتم  بالخير واللفر-القعدةالثاني عشر من شهر ذي 
 من هجرة سيِ ِد البشر، عليه من الصلوات أتم ها، ومن التحي ات أعم ها. وألف 

حِبِه  اِدِق األميِن، وعلى آِلِه وص  ُسوِلِه الصَّ الُم على ر  الُة والسَّ ، والصَّ مُد هلِل ر بِ  العالمين  والح 
.  أجمعين 

  



 
 

 

53 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

 التـمـهـيـد
َُ  --الصحابيُّ الجليل َكْعُب بن ُزَهير    ، ومفهوُم البيانوقصيدُت

إلى قضيٍة خفيِ ة حول  حاجة النَّاس إلى المدح والثناء؛  التلميح   قبل الخوض في المراد أودُّ 
لَّط  عليه األضو  أواًل، وال يحتااُ  من نفسهِ  هُ فالعليم من النَّاس تنطلق علمتُ  فإذا غابْت اء، إلى أن ُتس 

عنه األضواُء ذهبْت علمتُـُه، هذا يقال في ُعلماء الدنيا، أمَّا من ملك  العلمة  اأُلولى فقد أعطاه 
م هُ لُ ثْ مِ ، ف  --وصحابته أجمعين --علمًة من عنده هبًة ربَّانيَّة مثل رسول هللا األمين --هللا

 إليه؛ بما جعله هللا في قلوبهم من العلمة. النَّاسِ  أنلار   أن يلفت   ال يحتااُ 
والذي يبني علمته على مدح النَّاس سيشعر باإلهانة والذل إذا تخلى النَّاس عنه، لكن العليم 
عليم أينما وضعته، مثل نبي هللا ابن نبي هللا ابن نبي هللا ابن خليل هللا، ومع ذلك بيع بثمٍن بخٍس، 

هو يوسف عندما بيع، وهو يوسف عندما كان في قصر امرأة  في بيت أبيه --فنبيُّ هللا يوسف
العزيز، وهو يوسف عندما كان في السجن، وهو يوسف على كرسي الوزارة، فلم يتغير حاله؛ ألن 

دمتهم سيد ، وفي مق-عليهم الصالة والسالم-علمته تنبعث من نفسه، وهذا حال أنبياء هللا جميعاً 
 .--الخلق وأشرفهم

لِة باهللأ ومخلص الكالم فإنَّـه يعلم أنَّ هللا وحد ه هو المعطي،  --نَّ المرء إذا كان عليم  الصِ 
ه عن مدح النَّاس أو ذمهم، ويكون همُّه وغايُته رضوان هللا -وهللا وحد ه هو المانع، ويعزل نفس 

ه يبقى واثقًا نَّ ، فهذا يشعر العبد بطمأنينة وسكينة مهما تبدَّل النَّاس عليه وتغيروا حوله، فإ-ت ع ال ى
ہ ہ ہ چ  :--في خطواته، فيمشي نحو طريقه إلى ربه بخطى ثاتبة، يتذكر دومًا قول  هللاِ 

 چک ک ک ک گ  گ گچ [، وقوله سبحانه: 04]النور: چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
لة  مع رب ِـه أعزَُّه هللاُ 13]الحج:  -وت ع ال ىتبارك  -[، فيخشى أنَّه بذنوبه يذله هللا، فإذا أحسن الصِ 

لة  برب ِـه ، --بطاعته، فم ن أراد  الس دد  والفوز  في الدارين والسعادة في الحياتين ف ْلُيحسن الصِ 
          :--ويقوم بواجب العبودية على أكمل وجٍه، ويفوِ ض أمر ُه إلى هللا كما قال العبد الصالح

 [.00]غافر: چژڑ ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژچ 
وق ْبل  الُوُلوِا في المقصوِد البدَّ من اإلطاللة السريعة على حياة الشاعر وقصيدته وبيان ماهية البيان 

ال يمكن فصله عن بيئته، وقطعه من جذوره االجتماعية؛  -أيَّ شاعرٍ -ومفهومه؛ وذلك ألنَّ الشاعر  
ن اعتقد  ر في الملانِّ بعُضهم غير  ذلك، والنالألنَّ لبيئته ومجتمعه أثرًا ب ــي ِــنًا ال يمكن تجاهله، واق
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التي ترجمت لشاعرنا يكاُد يجدها شحيحًة فيما أمدَّتنا به؛ إذ إنَّها معلوماٌت ذات فائدة للدارس إذا 
 ما ُربطت بشعره، وهي على النحو اآلتي:

اعر )كعب بن زهير  -أوَّلً   (:حياُة الشَّ
ين-ُسْلم ىهو الصحابي الجليل كعب بن زهير بن أبي  ى: ربيعة بن ، واسُم أبي ُسْلم  -بضمِ  السِ 

ة بن إلياس بن مضر، كان من فحول الشعراء -بكسر الراء-ِرياح ْين ة بن أدِ  بن طاِبخ  ، أحُد بني ُمز 
حلتهم في بالد (، وكانت مَبـاَنـْت ُسَعادُ المخضرمين المقدَّمين هو وأبوه، حتى أنَُّه اشتهر بقصيدته)

 .(8)غطفان
في الجاهلية ونشأ في غطفان قوم ُأمِ ه يشاركهم حياتهم وأعمالهم في الحرب  --د  كعبُولِ 

-أمُر النَّبي ِ  انتشرعندما  --والسلم، وكأنَّه واحٌد منهم، دون أن ينسى أصل ه وقوم  أبيه، أسلم  
-(0)، وأخذ  النَّاُس يتحدَّثون باإلسالم، وقصة إسالمه مشهورة في مصنفات أهل االختصاص. 

على أقوال؛ منها: أنَّه ُتوفِ ي  --وقد اختلفت آراُء الم رِ خين حول  تحديد سنة وفاته
، (7)م442ه/02، وقيل: إنَّه توفي سنة (4)م405ه/24، وقيل: إنَّه توفي سنة (5)م400هـ/20سنة

يشتريها منه  أن--ولعلَّ األقرب الرواية األخيرة؛ استنادًا إلى خبر الُبردة التي أراد سيُدنا معاوية
بعد أْن أصبح خليفة؛ ألنَّها تمنُح  --، ثم اشتراها معاوية--فأبى أْن ُي ثر بثوب رسوِل هللاِ 

الخليفة  حجًة وقوًة في حقِ  الخالفة، المتالكه أثرًا من آثار النُّبوة، وقد كانت هذه البردة عند الخلفاء 
 .-وهللا ت ع ال ى أعلم-، (3)وركوباً  يتوارثونها ويطرحونها على أكتافهم في المواكب جلوساً 

 قصيدة )َباَنْت ُسَعاُد( وما يتعلق بها: -ثانياً 
ل ك ة  الشعر، حتى انعقد إجماُع الرواة على أنَّه كان أحد الفحول  --و ِرث  ك ْعب عن أبيه م 

دين في الشعر والمقدَّم في طبقته، وقد وصفوا شعر هُ بقوَّة التماسك وجزالة اللفل سمو  المعنى، و  المجوِ 
ولهر نبوُغُه عندما غلب  اإلسالُم على جزيرِة العرب، فاكتسب شعُره شهرًة كبيرًة قبل  اإلسالم 

 .(9)وبعد ه
من هذا القبيل؛ إذ  --ومن المعلوم أنَّ الشيء ُكلَّم ا ع ُلم  ك ُثر ْت أسماُ ه، وقد كانت قصيدة ك ْعب

يْت بأسماء كثيرة، فمنها: )الُبردة(، ( لمطلع القصيدة َعادُ َبـاَنـْت سُ بـ)وتعرف بـ)المشوبة(، واشُتِهر ْت  ُسمِ 
 ومنها: --، ويمكن أْن ُأجِمل  أسبابًا عديدًة جعلت القصيدة بابًا لُشهرِة ك ْعب(14)بها
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مَّدٍ --1 -الموقف والمكان الذي ِقيلْت فيه هذه القصيدة؛ فقد أنشد ها في مدِح خيِر البريَّة ُمح 
-وبحضرته مع أصحابه ، وفي مسجده-- التي بها أعلن والء ه لصاحب الرسالة--  بعد

معاداته، وبها دخل في اإلسالم، فنال  العفو  وحلي بالتكريِم والفضيلة الحميدة والمناقب العديدة؛ 
صغاء النبي ِ --فحصل على الجائزة النبويَّة وهي بردته  له دليٌل على إعجابه بالقصيدة. --؛ واق

زيادًة ، --التي تميَّزت بها القصيدة الشهيرة على سائر الشعر الذي قاله الصحابةالمكانة -2
عارهم أنَّ الكالم عن الصحابة وأشحقق للقصائد المروية اأُلخرى، علماً على بعض األمور التي لم تت

فال يمكن معه الفصل؛ وذلك ألنَّ  --يمكن معه الفصل بين الشعر والشخصية، أ مَّا ك ْعب
دة مرتبطة به أينما ُذكر، وحيثما ُترِجم  له؛ وقد يكون السبب في ذلك قلة  ما وصل إلينا عن القصي

حياته، فلم أجْد في جميع كتب التراجم عنه إالَّ هذا الخبر المرتبط بالقصيدة، بل موقف القصيدة 
 أهمل حياته ُكل ها؛ ألنَّه لم يحل  بمثل هذا الموقف في حياته أبدًا.

؛ ألنهَّا --قصيدة ك ْعبقصيدة منفردة عبر تاريخ األدب العربي كما ُخِدم ْت  لذلك لم ُتخدم
ِتين ٌة في وت ما يبتغيه الشارُح في شرحه، فهي م ْسُبوك ٌة في البناِء م  ؛ وألنَّها ح  وح   بِــُيْسٍر ُتالمُس الرُّ

ْن ق ال ـه ا --الموُضوِع، وق ِويٌَّة بِـم ْن ِقيل ْت ِفيهِ  ميدانًا للبحث  هذه القصيدة، حتى أصبحت --وبِـم 
ير، ؛    إذ ذكرها أصحاب األخبار والس؛ فخدمتها ت ع بُّد، ومحتواها علٌم عليموالدراسة قديمًا وحديثاً 

اعتنى بها األقدمون من علماء العربية ، و (11)( بيتاً تسعة وخمسين) -فيما وقفت عليه-فبلغت أبياتها
رغبًة  --غات اأُلخرى، وعد وها من أعلم ما قيل في مدح الرسولوشعرائها شرحًا وترجمة إلى الل

فاعة،  ي ميدان ف لذا سارت بها الرُّكبان، وتوارثتها السنونمنهم في خدمتها، وطمعًا في األجر والشَّ
ْت على مرِ  العصور  ص  األدب والثَّقافة اإلسالميَّة، ويتمثل هذا السير في الم لفات التي ُخصِ 

 لغت عددًا كبيرًا تناثرت وتفرَّقْت في مكتبات العالم بين مخطوط ومطبوع.لشرحها، حتى ب
( ادُ َبـاَنـْت ُسعَ وخالصة القول فيما اطلعت عليه من المصادر المارة الذكر أنَّ خبر قصيدة )

 أبياتهاي أدناه أدرُا فوتلقاه أهُل العلم بالقبول على اختالف طبقاتهم واتجاهاتهم في التصنيف، 
 :(12)( بيتاً 59البالغ عددها)
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 أبياُت قصيدة )َبـاَنْت ُسَعاُد(
ْتُبولُ -1 اُد، ف ق ْلبي الي ْوم  م  عـــــ  ْت ســــــــــــــُ ـــــ  ان  بـــــ 
 
 
 
 

ولُ   بـــــُ كـــــْ د ، مـــــ  فـــــــْ ْم يـــــُ ا، لـــــ  ر هـــــــ  ٌم إثـــــْ تـــــيـــــَّ  مـــــُ
 
 
 
 

ل ـــــــتْ  -2 ـــــــْيِن إْذ ر ح  ـــــــد اة  الب   ومـــــــا ُســـــــع اُد غ 
 

ِضـــــــيُض الطَّـــــــْرِف مكُحـــــــْولُ   ـــــــنُّ غ   إالَّ أغ 
ــــــــــــــْدِبر ةً  -8  ــــــــــــــز اُء ُم ْج ــــــــــــــًة ع  ــــــــــــــاُء ُمْقِبل   ه ْيف 

 
ـــــــــــٌر منهـــــــــــا وال ُطـــــــــــْولُ    ال ُيْشـــــــــــت ك ى ِقص 
ــــــــــــــــٍم إذا  -0  ــــــــــــــــو اِرض  ِذي ل ْل ــــــــــــــــو ع  ت ْجُل

 ابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتْ 
م تْ    اْبت س 

ْعلُــــــــــــــــــْولُ    ك أ نَّــــــــــــــــــُه ُمْنه ــــــــــــــــــٌل بــــــــــــــــــالرَّاِح م 
 
 

ْحِني ـــــة -5 ـــــب ٍم ِمـــــْن مـــــاءِ م  ْت ِبـــــِذي ش   ُشـــــجَّ
 

ى   ْشـــــُمْولُ صـــــاٍف ِبـــــأ ْبط ح  أ ْضـــــح   و ُهـــــو  م 
ــــــهُ  -4  ــــــُه و أ ْفر ط  ْن ــــــذ ى ع  ــــــاُح الق  ي ــــــي الرِ   ت ْنِف

> 
ــــــــاِري ٍة بِــــــــْيٌض ي ع اِلْيـــــــــلُ   ــــــــْوِب س   ِمــــــــْن ص 
ـــــــد ق تْ  -7   أْكـــــــِرْم ِبه ـــــــا ُخلَّـــــــًة ل ـــــــو أ نَّهـــــــا ص 

 
ْقُبــــــــولُ   ْوُعْود ه ــــــــا أو لــــــــو أنَّ النُّْصــــــــح  م   م 
ـــــــْن د ِمهـــــــا -3  ـــــــْيط  ِم ـــــــد ِس ـــــــٌة ق  لكنَّهـــــــا ِخلَّ

 
ـــــــــــــــِدْيلُ   ـــــــــــــــالٌف وت ْب ْخ ـــــــــــــــٌع واق ْل و  ـــــــــــــــٌع و   ف ْج
ــــــاٍل ت ُكــــــْوُن ِبه ــــــا -9  لــــــى ح  ـــــُدوُم ع  ــــــا تـ   ف م 

 
ــــــــــــْولُ   ــــــــــــي أ ْثواِبه ــــــــــــا الُغ ن  ف ــــــــــــا ت ل ــــــــــــوَّ  ك م 
ـــــــ -14  ـــــــتْ  كُ وال ُتم سَّ ـــــــِد الَّـــــــِذي ز ع م   بالع ْه

 
ـــــــــــــلُ   ـــــــــــــُك المـــــــــــــاء  الغراِبْي  إالَّ كمـــــــــــــا ُتْمِس
ــــا  -11  ــــْت وم  نَّ ــــا م  ــــك  م  ْن ــــال ي ُغرَّ ــــد تْ ف   وع 

 
 إنَّ األمــــــــــــــــــانيَّ واألْحــــــــــــــــــالم  ت ْضــــــــــــــــــليلُ  
ــــــث الً -12  ــــــا م  ــــــوٍب ل ه  ــــــُد ُعْرُق ــــــت م و اِعي  ك ان 

 
ــــــــــــــــــــا م و اِعيـــــــــــــــــــــُده ا إالَّ األب اِطيـــــــــــــــــــــلُ   م   و 
دَُّته ــــــــــا -18   أْرُجــــــــــو و آُمــــــــــُل أْن ت ــــــــــْدُنو م و 

 
ـــــــــــــاُل ل ــــــــــــد ين ا ِمنـــــــــــــِك ت نِويـــــــــــــلُ   ــــــــــــا إخ  م   و 
ـــــــْت ُســــــــعاُد بــــــــأرٍض ال تُب لِ ُغه ــــــــ -10   اأمس 

 
ـــــــــــــــــم ر اِسيلُ   ــــــــــــــــاُت ال  إالَّ الِعت ــــــــــــــــاُق النَِّجيب 
ل ـــــــــــــــــــــن تُب ل غ ه ـــــــــــــــــــــا إالَّ ُعـــــــــــــــــــــذ اِفر ةٌ  -15   و 

 
ت ْبِغيــــــــــلُ    ِفيه ــــــــــا عل ــــــــــى األيــــــــــِن إْرق ــــــــــاٌل و 
ِة الــــــــــذِ فر ى إذا  -14  ــــــــــاخ  ــــــــــلِ  ن ض  ــــــــــن ُك ِم

ِرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ   ع 
 

ــــــــُته ا ط ــــــــاِمُس األعــــــــالِم م جُهــــــــولُ    ُعْرض 
ـــــي  -17  ـــــوب  ِبع ْين  ٍد ل ِهـــــقٍ ت ْرِمـــــي الُغُي ـــــر   ُمْف

 
 إذا ت وق ـــــــــــــــــــــــد ِت الِحـــــــــــــــــــــــزَّاُن والِميـــــــــــــــــــــــلُ  
ــــــــــُدها -13  بــــــــــٌل ُمق يَّ ــــــــــْخٌم ُمق لَّــــــــــُدها، ع   ض 

 
ــــل تفِضــــيل  ــــاِت الف ْح ْلِقهــــا عــــن ب ن ــــي خ   ف
  

 



 
 

 

05 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

ــــــاُء، وْجنــــــاُء، ُعلُكــــــوٌم، ُمــــــذ كَّر ٌة،  -19 لب  غ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــلُ   ــــــــــــد اُمها ِمي ــــــــــــع ٌة، ُق ــــــــــــي د ف هــــــــــــا س   ف
ــــــــــْن  -24  ــــــــــُدها ِم  أ ُطــــــــــوٍم ال ُي يِ ُســــــــــهُ و ِجْل

 
هـــــــــُزول  ْتن يِن، م  ــــــــــم  ـــــــــٌح، بضـــــــــاِحي ِة ال  ِطْل
ـــــٍة،  -21  ن  ـــــا أبوهـــــا مـــــن ُمه جَّ ـــــْرٌف أ ُخوه   ح 

 
 

ـــــــــــــمليلُ   ـــــــــــــوداُء، ِش اُلهـــــــــــــا، ق   و ع مُّهـــــــــــــا خ 
ـــــــهُ  -22  ل ْيهـــــــا، ثُـــــــمَّ ُيزِلُق ـــــــراُد ع   ي ْمِشـــــــي الُق

 
 ِمْنه ـــــــــــــــــا ل ب ـــــــــــــــــاٌن، وأ قـــــــــــــــــر اٌب ز هاِليـــــــــــــــــلُ  
ــــــــــذِ  -28  ــــــــــٌة ُق ــــــــــالنَّحِض عــــــــــن ع ير ان ف ْت ب

 ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرضٍ 
 
 

ـــــــــولُ   فُت وِر م  ـــــــــزَّ ـــــــــاِت ال  ِمْرف ُقهـــــــــا عـــــــــن ب ن 
ه ا-20  ــــــــــْذب ح  م  ْين ْيه ــــــــــا، و  ــــــــــا ف ــــــــــات  ع   كأنَّم 

 
ـــــــل  ـــــــيِن ِبْرِطي ـــــــن  اللَّْحي  ِم ـــــــا و  ْطِمه  ـــــــْن خ   ِم
ِســــــــــيِب الن ْخــــــــــِل، ذا  -25  ــــــــــل  ع  تُمــــــــــرُّ ِمْث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ   ُخص 
 

اِليـــــــــــلُ   ْنــــــــــُه األح  وَّ  فــــــــــي غــــــــــارٍز ل ــــــــــْم ت خ 
ت ْيه ــــــا، للب ِصــــــير بهــــــا -24   ق ْنــــــو اُء فــــــي ُحرَّ

 
ــــــــدَّيِن ت ْســــــــِهيلُ    ِعتْـــــــٌق ُمِبــــــــيٌن، وفـــــــي الخ 
ــــــــــــر اٍت، وهــــــــــــي  -27  ت ْخــــــــــــِدي علــــــــــــى ي س 

 الِحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة، 
 

ـــــــــــــــــُهنَّ األرض  ت ْحِليـــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــٍل، م س   ذ و اِب
ــــــى  -23  ــــــاِت يتــــــُركن  الح ص  اي  ُســــــْمُر الُعج 

 ِزي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

 لــــــــــــــم يِقِهــــــــــــــنَّ ُرُ وس  اأُلكــــــــــــــِم ت ْنِعيــــــــــــــلُ  
ــــــــــْت، -29  ِرق  ْيهــــــــــا، إذا ع   كــــــــــأن  أوب  ِذراع 

 
ـــــــــــــــــاِقيلُ   ق ـــــــــــــــــْد ت ل ف ـــــــــــــــــع  بـــــــــــــــــالُقوِر الع س   و 
يومــــــــــــــــًا يلـــــــــــــــــلُّ بــــــــــــــــه الِحْربـــــــــــــــــاُء  -84 

 ُمْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ِخداً 
 

ْمُلـــــــــــــولُ   ـــــــــــــاِحي ة بالشـــــــــــــمس م   كـــــــــــــأنَّ ض 
ع ل ـــــتْ  -81   وقـــــال  للق ـــــوِم حـــــاديهم، وقـــــد ج 

  
ــــــــــــى:   ن ــــــــــــاِدِب يرُكْضــــــــــــن  الح ص  ُوْرُق الج 

 قيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 

ـــــــــــــٍل  -82 ْيط  ـــــــــــــا ع  ـــــــــــــدَّ النهـــــــــــــاِر، ِذر اع  ش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ   ن ص 

 

ث اِكيــــــــــــــــلُ   ب ه ــــــــــــــــا ُنْكــــــــــــــــٌد م  او  ــــــــــــــــْت ف ج   ق ام 
ــــــــيس   -88  ــــــــْبعيِن، ل ــــــــوِة الضَّ ــــــــٍة، ِرْخ ن و اح 

 ل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــولُ   ْعُق ــــــــى ِبْكر هــــــــا الن ــــــــاُعون، م  ــــــــا ن ع   ل مَّ
ــــــــْدر ُعها -80  ــــــــا، وم  ــــــــان  ِبك فَّيه   ت فــــــــِري اللَّب 

 
ـــــــــــــــقٌَّق عـــــــــــــــن ت راِقيهـــــــــــــــا،   ـــــــــــــــلُ ُمش   ر عاِبي
ق ــــــْوُلُهُم: -85  ن اب ْيهــــــا، و   ي ْســــــع ى الُوشــــــاُة ج 

 
ــــــــولُ   ْقُت ــــــــا ابــــــــن  أبــــــــي ُســــــــْلم ى ل م  ــــــــك  ي   إنَّ
ِليـــــــــٍل ُكْنـــــــــُت آُملُـــــــــُه: -84  ق ـــــــــال  ُكـــــــــلُّ خ   و 

 
ْشـــــــــــــُغولُ   ْنـــــــــــــك  م  ، إنِ ـــــــــــــي ع   ال ألِهي نَّـــــــــــــك 
ــــــبيِلي، ال أبــــــا ل ُكــــــمُ  -87  لُّــــــوا س   ف ُقلــــــُت: خ 

 
ـــــــــــا ق ـــــــــــدَّر    فُعـــــــــــولُ ف ُكـــــــــــلُّ م   الـــــــــــرَّحم ُن م 
 



 
 

 

00 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

ـــــــــــــْت -83 ْن ط ال  ـــــــــــــِن ُأنث ـــــــــــــى، واق ـــــــــــــلُّ اب ُك
ُته،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   س 

 

ــــــــــْدباء  م حمــــــــــولُ   ــــــــــٍة ح  ــــــــــى آل  ي ْومــــــــــًا عل
ــــــــــــد ِني -89  ُســــــــــــول  اَّللَِّ أ ْوع   ُأْنِبْئــــــــــــُت أنَّ ر 

 
ـــــــــــــْأُمولُ   ُســـــــــــــوِل اَّللَِّ م   والع ْفـــــــــــــُو ِعْنـــــــــــــد  ر 
ُســـــــــــول  اَّللَِّ ُمعت ـــــــــــِذراً  -04   ف ق ـــــــــــْد أت يـــــــــــُت ر 

 
قُبـــــــــــــولُ  والُعـــــــــــــذرُ   ُســـــــــــــوِل اَّللَِّ م   ِعْنـــــــــــــد  ر 
ـــــــــــاًلل ه ـــــــــــد اك  الَّـــــــــــِذي أ ْعط ـــــــــــاك   -01  ْه م 

 ن اِفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 

ت ْفِصــــــــــــيلُ   ــــــــــــو اِعيٌل، و  ــــــــــــا م  ــــــــــــْرآِن ِفيه   الُق
لـــــــمْ  -02  ـــــــذ ن ي بـــــــأْقو اِل الُوشـــــــاِة، و   ال تأُخ

 
ـــــــــــيَّ األق اِويـــــــــــلُ   ـــــــــــر ْت ف ُث ْن ك  ـــــــــــْب، واق  ُأْذِن
ق امــــــــًا ل ــــــــْو  -08  ــــــــوُم م  ــــــــهِ ل ق ــــــــْد أ ُق ــــــــوُم ِب  ي ُق

 
ُع الِفيــــــــــلُ   ُع مـــــــــا ل ــــــــــْو ي ْســـــــــم   أ ر ى و أ ْســـــــــم 
ــــــــــُد، إالَّ أْن ي ُكــــــــــون  ل ــــــــــهُ  -00   ل ل ــــــــــلَّ ُيْرع 

 
ــــــــــــلُ   ، ت ْنوي ــــــــــــإْذِن اَّللَِّ ــــــــــــوِل، ِب ُس ــــــــــــن  الرَّ  ِم
ـــــــــــــــــي، ال  -05  ـــــــــــــــــْعُت يمين ت ـــــــــــــــــى و ض  ح 

 ُأناِزُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــلُ   ـــــــــُه الِقي ـــــــــاٍت ِقيُل ـــــــــفِ  ِذي ن ِقم  ـــــــــي ك   ف
ــــــــــُب عِ  -04  ــــــــــذ اك  أْهي  ــــــــــهُ ل  ــــــــــدي إْذ ُأكلِ ُم  ْن

 
ـــــــــــــ ولُ   ْس م  ـــــــــــــوٌب و  ْنُس ـــــــــــــك  م  : إنَّ ـــــــــــــل  ِقي  و 
ـــــــــاِدٍر ِمـــــــــن ُلُيـــــــــوِث اأُلْســـــــــِد  -07  ِمـــــــــن خ 

ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ُنهُ   م 
 

ـــــــُه ِغيـــــــلُ   ، ِغيـــــــٌل ُدون  ثَّـــــــر   مـــــــن ب طـــــــِن ع 
ْيِن،  -03  ُم ِضـــــــــــــــــْرغام  ي ْغـــــــــــــــــُذو، ف ـــــــــــــــــي لح 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهم  ْيُش  ع 
 

ر اِديـــــــــلُ   ـــــــــٌم ِمـــــــــن  الق ـــــــــْوِم م عفُـــــــــوٌر، خ   ل ْح
 ُيســــــــــــاِوُر ِقْرنــــــــــــًا ال ي ِحــــــــــــلُّ ل ــــــــــــهُ إذا  -09 

 
فُلــــــــــــولُ    أن يْتــــــــــــُرك  الِقــــــــــــْرن  إالَّ و ُهــــــــــــو  م 
ـــــــاِمز ةً  -54   ِمْنـــــــُه ت ل ـــــــلُّ ِســـــــب اُع الجـــــــوِ  ض 

 
ــــــــــــــــــــــى ِبواديــــــــــــــــــــــِه األ ر اِجيــــــــــــــــــــــلُ    وال  ُتم شَّ
ــــــــــــــز اُل ِبو اِديــــــــــــــِه أ خــــــــــــــو ِثق ــــــــــــــةٍ  -51   و ال  ي 

 
ـــــــــــأُكولُ   ـــــــــــاِن، م  ، والدِ ْرس  ـــــــــــزِ   ُمطـــــــــــرَُّح الب 
ــــــــهِ  -52  ــــــــاُء ب ــــــــوٌر ُيْستض   إنَّ الرَّســــــــول  ل ُن

 
ْســــــــــــــُلولُ    ُمهنَّــــــــــــــٌد ِمــــــــــــــن ُســــــــــــــُيوِف اَّللَِّ م 
ـــــــــال  -58  ـــــــــريٍ  ق ـــــــــن ُق ـــــــــي ُعْصـــــــــبٍة ٍم ف

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائُلُهم
 

ــــــــــا أســــــــــل ُموا: ُزوُلــــــــــوا  ــــــــــة ، ل مَّ  ِبــــــــــب ْطِن مك 
ــــــــــــــــاٌس، وال  -50  ــــــــــــــــا ز ال  أنك  ز اُلــــــــــــــــوا، ف م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ   ُكُش
 

ــــــــــــــلُ   ــــــــــــــٌل م ع اِزي ــــــــــــــاِء، وال ِمي ــــــــــــــد  اللِ ق   ِعْن
ــــــــُهمُ  -55  ، أْبطــــــــاٌل، ُلُبوُس ــــــــر اِنين   ُشــــــــمُّ الع 

 
ـــــر اِبيلُ   ـــــا، س  ـــــِج داود ، فـــــي اله ْيج  ـــــن ن ْس  ِم
ل ــــقٌ  -54  ــــواِبُغ ق ــــْد ُشــــكَّْت لهــــا ح   ِبــــيٌض س 

 
ــــــــــــــُدولُ   ْج ــــــــــــــاِء، م  ــــــــــــــُق الق ْفع  ل   كأنَّهــــــــــــــا ح 
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ــــــــــاُحُهمُ  -57 ، إذا ن ال ــــــــــْت ِرم   ال  ي ْفر ُحــــــــــون 
 

اِزيعــــــــــًا،   ل ْيســــــــــوا م ج  ــــــــــواق ْومــــــــــًا، و   إذا ِنيُل
ــــــــاِل الزُّهــــــــِر،  -53  ْشــــــــي  الِجم  ــــــــون  م  ي ْمُش

 ي عِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمُهم
 

ـــــــــــوُد الت ناِبيـــــــــــلُ   ـــــــــــرَّد  السُّ ـــــــــــرٌب، إذا ع   ض 
 ال ي ق ـــــــُع الط ْعـــــــُن إالَّ فـــــــي ُنُحـــــــوِرِهمُ  -59 

 
ـــــا ل ُهـــــْم عـــــْن ِحيـــــاِض المـــــْوِت ت ْهِليـــــلُ    وم 
  

 مفهوم البيان لغًة واصطالحًا: -ثالثاً 
ـــــــــــــع ِم هللاِ   المباركة أِن امتنَّ علينا بتعلُّم وتعليِم علوم اللغة والب ي ان؛ فما نكوُن في -تعالى-ِمن نِـ

شــــــــــأٍن،  وال نخوُض في أمٍر، وال نحامي عن فكرٍة، أو ننتصــــــــــُر لها، ونحمُل النَّاس على أن يروا 
اه ِة أســــبابنا، إالَّ كان  لِ ُموا بوجهِة ن لِرنا، وو ج  بيرأينا، وُيســــ  ل إلى التَّفاهم علُم الب ي ان هو أداتنا، والســــَّ

الوســـيلة الحافلة لمدار الحقِ  وفهمه، لغتنا األمُّ وكفى، وما ربح من عمَّا يجوُل في خواطرنا، وهو 
 أدار عن كنوزها قفا.

وقبل الخوض في بيان بعض مفردات علم البيان)عالقات المجاز المرســـــــــــــل والمجاز العقلي( 
ان  في معنـــاه ُنن وِ ُه إلى أ ال يخرا عن معنى الكشــــــــــــــِف واإليضــــــــــــــــاِح، وُعُلوِ  الكالم  اللغوينَّ الب يـــ 

لهاِر المقُصوِد بأبلِغ لفلٍ   .(18)وفصاحتِه، واق
فقد بقيت كلمُة)الب ي ان( ُيراد بها هذه المعاني العامَّة عند كثير  الصـــــــــطالحيأمَّا في المنلور 

اُن والتَّبييُن(، فمن أجمـل ما قال:من العلمـاء؛ ولعـلَّ الجـاحل ِمن أقـدِم م ن   تنبـَّه إليـه في كتـابـه)الب يـ 
مير، حت ى ُيْفِضي   اب  دون  الضَّ ف  لك ِقناع  المعنى، وهتك  الِحج  ))الب ي اُن اسـٌم جامٌع لكلِ  شـيٍء كش 

امُع إلى حقيقته، وي هُجُم على محصــوِلِه، كائنًا ما كان ذلك البياُن، ومن أيِ  جنٍس كان ال ليُل؛ د  الســ 
امُع، إنَّما هو الف ْهُم واإلفهام؛ فبأيِ  شيٍء ب ل ْغت   ألنَّ م د ار  األمِر والغاية  التي إليها يجِري القائُل والس 

ْحت  عن المعنى، فذلك هو البياُن في ذلك الموضع(( اإلفهام  وأوض 
(10). 

كَّ وهكذا بقي مفهوُم الب ي ان يدوُر بمعناه الواســــع على هذه الشــــاكلة إلى  ه أن فتح الســــَّ اِكيُّ مفتاح 
ر  ما كان واســـــــعًا، ووضـــــــع  للبالغة قواعد ها المنطقية وحدودها االصـــــــطالحية، فعرَّف الب ي ان  جَّ فح 
بأنَّه: ))معرفُة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في وضـــوح الداللة عليه، وبالنقصـــان 

، ثم ما انفكَّ حتى (15)الكالم لتمام المراد منه(( ليحترز بـالوقوف على ذلـك عن الخطـأ في مطـابقـة
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ِبيه، والثَّاني: في المجاز بأنواعه،  حصـــــــر موضــــــــوعات الب ي ان في ثالثة أقســـــــام: األوَّل: في التَّشــــــــْ
 .(14)والثَّالث: في الكناية والتعريض

دِ د ًا كالم ه، وما جاء بعد المفتاح من م لفات  كَّاِكي  كان ُمر  صـــًا أو كان تلخيومن جاء بعد الســـَّ
، وال يزال مفهوم الب ي ان في اصــطالح المعاصــرين محصــورًا بالعلم الذي يعرف (17)شــرحًا لتلخيصــه

به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضـــــوح الداللة عليه ليشـــــمل جملة موضـــــوعات كان في 
 .(13)ضكناية والتعريطليعتها: التَّْشِبيه، واالستعارة، والمجاز المرسل والمجاز العقلي، ثمَّ ال

 (المجاز المرســل والمجاز العقليفي هذا البحث على عالقات) -إن شــاء هللا تعالى -وســنقف
َعادُ )الواردة في قصـــــيدة  بعون -كحلقٍة من حلقات ســـــلســـــلة علوم البالغة التي ســـــتكتمل (،َباَنْت ســـُ

م  في بحوٍث ُأخرى كلٌّ في مكانه الخاص به. -الملك العال 
 

 لُ المبحُث اووَّ 
َُ في  (19)ِة )َباَنْت ُسَعاُد(َقِصيد المجاُز الُمْرَسل وعالقاُت

هذا النَّوع  من المجاز يقوُم االرتباط فيه بين المعنى األوَّل للكلمة ومعناها الثَّاني على مالبسة 
أو عالقة من نوع ما، وهذه المالبسة يجعلها الفطن دليالً على أنَّه أراد باللفل غير المعنى الموضوع 
له، ممَّا يفسح المجال للتوسع في اللغة، واستيعاب جملة من العالقات أو المالبسات، التي ُيره ُق 
الذِ هُن في إحصائها واستيعابها؛ لكونها غير ُمق يَّدٍة بعدٍد ما، ولمعرفة ماهيته نقف على المعنى 

( في  ل  ل، إذ ال تخرُا لفلُة )ر س  إلطالِق العرِب عن معنى ا لغةِ اللغوي واالصطالحي للمجاز الُمْرس 
ْلته، ل ه، كما تقوُل: كان لي طائٌر فأ ْرس  يء : بمعنى أ طل ق هُ وأ ْهم  ل  الشَّ  واالسترساِل مع الكثرِة؛ ُيقال: أ ْرس 

: ك ُثر  ِرْسُلُهم ل  الق وُم ف ُهم ُمْرِسُلون  أ ي: خلَّْيتُه وأ طلْقتُه، وأ ْرس 
(24). 

ل عند البالغيين؛ إلطالقه  الصـــــطالحيومن هذا المعنى اللغوي ُأِخذ  المعنى  للمجاز الُمْرســــــــ 
ِتع ار ة،  ل مرَّ من قيد المشــــــابهة التي ُقيِ د ت بها االســـــــْ  ، وممَّا تجدُر اإلشــــــارُة إليه أنَّ المجاز  الُمْرســـــــ 

وِجِه؛ فُمنُذ عهِد العلماِء المتقدمين  كان سيُر تحت  ت ُهنالك إشاراٌت بالغية تبسـلسـلِة مراحٍل في ُنضـُ
مَّياٍت عديدٍة: )االتساع ، مع)المالبسة والمجاورة (22)، واالختصار، والمزاوجة في الكالم((21)ِللِ  ُمس 

ِتع ار ة والمجاز (28)والجزئية والكلية( ونحو ذلك والُمســـــببيَّة ها قد اختلط  بأمثلة االســـــْ ن كان بعضـــــُ ، واق
شـــــــذرات ُدرٍ  ومعين ال ينضـــــــب، غ رف  ِمنُه م ن جاء  بعد ُهم في تأصــــــــيِل هذا  العقلي، إالَّ أنَّها ُتعدُّ 
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ل تســـميٌة خاصـــٌة بِه إالَّ العلِم وبياِن عالقاِتِه،  كَّاِكي  ولم تلهر للمجاز الُمْرســـ  ؛ في معرِض  عند  الســـَّ
ل مستقاًل ، ومن ُثمَّ استقرَّ المجاُز (20)كالمه على الكلمِة المستعملِة في غيِر معناها األصلي الُمْرس 

ًة غير  عند القزويني، إذ قال فيه: ))وهو ما كانت العالقُة بين ما اسُتعمل  فيه وما ُوِضع  لُه ُمالبس 
أردفــــه بــــالعالقــــات التي يقع فيهــــا، وتبعــــه في ذلــــك معلُم ُعلمــــاِء البالغــــِة  ، ثمَّ ( 25)شــــــــــــــبيــــِه((التَّ 

( قاِتِه الَّتي وصــــلت عندهم إلى )اثنتيِن وِعشــــُعوا في دراســــته وبياِن عال، فقد توســــَّ (24)الُمتأِخِرين   ِرين 
ارســــــــــــــون المعاصــــــــــــــرون حدود  من تقدَّم ُهم ِمن الُعلماِء في تعريفهم للمجاز عالقة، ولم يتجاوز الدَّ 

ل، ولم يزيــدوا على عالقــاتــه ن ، إالَّ ( 27)الُمْرســـــــــــــــ  ــاِذ الــدُّكُتور)أحمــد حمــد ُمحســــــــــــــِ ــِد اأُلســــــــــــــت  على ي
ل  القول   ؛ إذ زاد  عليها(23)الجبوري( ( عالقة، وفصـــَّ تســـع  عالقاٍت ُأخرى، فأصـــبحت)إحدى وثالثين 

ل ِمن ق يِد الِعالق ِة (29)فيها وفي بياِن أمثلِتها ِمن القرآِن الكريمِ  ، ُمحقِ ق ًا مقولة: )إطالق المجاز الُمْرس 
 الواحدِة(.

 وهي:،قصيدة)َبـاَنْت ُسَعاُد(على ما ورد من هذه العالقات في  -إن شاءهللا تعالى-وسنقتصر
( -أ رادُة الُكلِّ  الُجزئيَُّة: )إطالُق الُجزِء وا 

لِ  مشــــــــــــــروٌط بوجود قرينـٍة تدلُّ على أنَّ اللفل  المذكور جزٌء من المعنى  إطالُق الُجزء على الكـُ
ســياق ب المذكور، مع مالحلة أنَّ الجزء  الذي ُيعبَّر به عن الكلِ  الُبدَّ أن يكون له مزيد اختصــاصٍ 

ورة كثيرًا ما (84)المعنى المراد، وال يســـــــــــتلزم انتفاء الجزء انتفاء الكل ؛ فذكر الجزء األهم من الصـــــــــــُّ
يبعث إلى المخيلة باقي األجزاء ويبرز الصـورة كاملًة واضحًة، فمثاًل داللة ذكر الوجه عن الذَّات؛ 

جود ومحتوى جميع يء، فهو موضع السُّ ، لذلك (81)الحواس والمشاعر لكونه أشرف ما ُير ى من الشَّ
، أم ُأريد به ذات وجملة (82)في مواضــــع كثيرة من كتابه، ســــواء ُأريد به ذاته الكريمة -تعالى-ذكره

 ، وهذا األمر ينطبق على جميع العالقات أيضًا.(88)اإلنسان المخاطب
رادة الُكل،   قوله: --في قصيدة كعبومن الشواهد التَّطبيقية على عالقة إطالق الُجزء واق

 ، للَبِصير بها             ِعـْتــٌق ُمبـِـيٌن، وفي الَخـدَّيِن َتْسـِهيــلُ ُحرََّتْيَهاَقْنَواُء في -24
، فيصح أن يراد (80)( موضـع القرط، وهو الجزء الشريف من اأُلذنفي ُحرََّتْيَهافالمراد بقوله : )

ل الـذي عالقتـ(85)بـه األذن كلهـا ه الجزئية؛ أي أنَُّه ذكر الجزء وأراد ؛ على طريقـة المجـاز الُمْرســــــــــــــ 
كَِّريُّ (84)الكل ؟(( فقال ما ُحرَّتَاَهال مَّا ســــــــــــمع هذا البيت قال: )) --أنَّ النَّبيَّ  (87)، وقد روى الســـــــــــُّ

 .(89)، نسبهما إلى الكرم(83)((ُأذناها: ))--بعُضهم: عيناها، وسكت بعُضهم، فقال النَّبيُّ 
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بب  -ب ببيَُّة: )ذكر السَّ رادة المسبَّب(السَّ  وا 
يء ُيـقام مقامه وُيطلُق  هذا باٌب لطيُف المسلك مبنيٌّ على اعتباٍر دقيٍق، تحقيقُه أنَّ سب ب  الشَّ
بب وُيراد به األثر الناتج عنه، كما في قولهم: )كما  عليه اسُمُه؛ أي: أْن ُيذكر  اللفُل الخاص بالسَّ

ن لم يكن جزاًء ُأطلق عليه اسُمه لكونه س ُتديُن ُتداُن(، أي: كما ت جزي ُتجزى، فإنَّ فعل ببًا البادئ واق
، ونتيجة لكثرة هذا االستعمال صار اإلدراك المجازي فيها (04)للجزاء، وهذه قاعدٌة ُمطَّردٌة ُمستمرةٌ 

، ومن أمثلة ذلك في قصيدة )ب ـان ْت (01)يكاُد يكون قد تالشى، وأصبح التعبيُر بها ضربًا من الحقيقة
 :--ُسع اُد( قوله
 َسبيِلي، ل أبـا َلـُكُم                      َفُكلُّ َما َقـدََّر الرَّحَمُن َمــفــُعـولُ  َخـلُّواَفُقلُت: -87

فذكره للتخلية في هذا الموضــــــع يلمح إلى عالقة الســــــببية؛ إلرادته معنى الترك، من باب ذكر 
رادة الالزم)المســبب(، والمعنى أنَُّه  ول يقول: لمَّا ســمعت الوشــاة يقولون إنَّك لمقتالملزوم)الســبب( واق

معتذرًا...  --ويئست عن امتداد الخالن، فقلت: دعوني أو اتركوني أذهب إلى جناب رسول هللا
، واألمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، منها (02)وهذا إلهار لفلاعة شــــــــــأن ما ُعِرض  له من الخطب

َِ ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلونَ َلَقْد  :-سبحانه-ما ورد في قوله -[، وقوله14]األنبياء:َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ِكتَابًا ِفي
َُ َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمكَ : -سبحانه نَّ [، أي: فيه ما يوجب الثناء عليكم؛ لكونه بلسانكم 00]الزخرف:َواِ 

ْعُل ذلك فيه منازاًل بين ألهركم على لســـان رســـوٍل منكم، واشـــتهاُرُه ســـبٌب الشـــتهار  بالغًة في كم، وج 
رادة  بب واق سـببيَّته له، فالذكر هنا ُوِضع  موضع الشرف؛ ألن الشريف ُيذكر، فهو من باب ذكر السَّ

 .(08)نتيجته
بب( -ت رادُة السَّ  الُمَسبَِّبيَُّة: )ذكر الُمَسبَّب وا 

ببية؛ أي: أن ُيذكر المسب ة والمراد ب والنتيجمما ال شك فيه أنَّ عالقة المسببية بخالف السَّ
 :--، من ذلك ما ورد في قول كعب(00)سببه الذي كان علًة في ذلك

َِ                   َأَرى َوَأْسَمــُع ما َلـــْو َيْسَمُع الِفـيلُ  َأقُـــومُ َلـَقْد -08  َمـَقامًا َلْو َيــقُــوُم ِب
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رادة( يمكن حمله على إرادة القيام، فهو مجاز َأقُـــــــــــومُ فقوله: ) ل من قبيل ذكر المسبب واق  ُمْرس 
الســـــــــــبب، وهذا من باب التعبير بالفعل عن إرادته؛ تنزياًل للمقبل على األمر المشـــــــــــارف له منزلة 
ف ُه، فاإلرادة سبٌب والفعُل ُمسبٌَّب عنها، على ار   الشارع فيه تجوزًا، فيقال: بلغ  فالٌن البلد  إذا قارب ه وش 

دِ  قوله اَلِة َيا َأيُّ :-تعالى-ح  َفِإَذا  [، وقوله تعالى:4]المائدة:َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصــــــــَّ
ْيَطاِن الرَِّجيمِ  َتِعْذ ِبا َِّ ِمَن الشـــَّ [، وفيه أنَّ قوله: أتيت رســـول  هللاِ 93]النحل:َقرَْأَت اْلُقْرآَن َفاســـْ

(05) ،
( أيضـــــًا على إرادة اإلتيان، أتيتإالَّ أْن يحمل )، --يقتضـــــي أنه قد يتحقق القيام منه في جنابه

، والحمل على المســـــــــببية هو المتعين؛ لوقوع القصــــــــــيدة قبل مالقاة الطلعة (04)كذا حققه أهل العلم
 السعيدة.

 تسمية الشيء باسم ما يؤول إليَ: -ث
التعبير عن الشـــــــــــــيء باســـــــــــــم ما ي ول إليه في المســـــــــــــتقبل نوٌع من البالغة بليٌغ، وجنٌس من 

اللذيِن  --على لســـان أحد صـــاحبي يوســـف--تعالى-الفصـــاحة رفيٌع، وخير ما يوضـــحه قوله
جن   ُر َخْمراً : -دخال معه الســــــــِ  [، فســــــــبب التعبير بهذه الصــــــــيغة 84]يوســــــــف:ِإنِّي َأرَاِني َأْعصـــــِ

لمقصود االسـتحضـار الصـورة، والمعنى: إنِ ي أراني أعصُر عنبًا، فسمَّاه باسم ما ي ول إليه؛ لكونه 
-، ومما ورد في قصـــيدة كعب(07)من العصــر، وكان بين دخول الســجن وبين الر يا خمس ســنين

- قوله: 
 َمــْقــُتولُ لَ َيْسَعى الُوشاُة َجَناَبْيها، َوَقْوُلُهُم:              إنََّك َيا ابــَن أبي ُسْلَمى -85

ــــــــــــــــ ) ســـبيل  من القتل على ِلم ا ي ول إليه أمره(، أي: لصـــائر إلى القتل، نلرًا َلَمْقُتولُ فالمراد بـ
؛ ألنَّ النفس البشــــــرية تحيُد عن طريق الموت وتخاف منه، وهذا أحد (03)التخويف والوعيد الشــــــديد

ل عند البالغيين دِ  قوله(09)عالقات المجاز الُمْرســــــــــــ  چ   يئ ىئ مئ حئ: چ -تعالى-، على ح 
َِ : ))--بي ِ ، ومثلـه قول النَّ (54)[، أي: لصــــــــــــــائرون إلى الموت84]الزمر: َُ َعَلْي َل َقِتياًل َل َمْن َقتـَ

 َُ َُ َسَلُب ََ ِإلَّ هللاُ : ))--، وقوله(51)((َبيَِّنٌة َفَل  .(52)((َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم َل ِإَل
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 :--ومما ُيلحق بهذه العالقة قوله
 اِديلُ الَقْوِم َمعُفوٌر، َخرَ ، َعْيُشُهَما                َلْحٌم ِمَن ِضْرغاَمْينِ َيْغُذو، َفَيلَحُم -03

ن كان اســـــمًا  إْن كان الضـــــرغاُم اســـــمًا لجنٍس يســـــتوي فيه الصـــــغير والكبير، فاألمر لاهر، واق
ل  -وهو ولد األســـد-للكبير؛ فتســـمية الشـــبل  به باعتبار ما ي ُ وُل إليه، من عالقات المجاز الُمْرســـ 

ُل أ نَُّه يقول: إنَّ رســـــول  هللاِ (58)المشـــــهورة حين وضـــــعُت يميني في كفه كان أهيب   --، والحاصـــــِ
ـــــــــــــر   ــــــــــــــثَـّ م ة ُأخرى، حريص على  (50)عندي من أسٍد خادٍر ناٍ  من بطِن ع  م ة بقربها أ ج  م سكُنُه أ ج 

االصــطياد، شــديد في االفتراس، لكونه ذا شــبلين عيشــهما لحم من الرجال ُمم رٌَّغ في التراب مقطوع 
 .(55)قطعة قطعة

رادة المستقبل(الَماَضويَُّة: )إط -ج  الق لفظ الماضي وا 
التعبير عن المستقبل بالفعل الماضي جاٍر على خالف اللَّاهر، ال ُيصاُر إليه إالَّ بقرينٍة تدلُّ 

 إذ قال: --، وهذا ما نراه في قصيدة كعب(54)عليه؛ تقريبًا لألمر وتحقيقًا لوقوعه
 إلَّ أَغنُّ َغِضيُض الطَّْرِف َمْكُحْولُ                  َرَحُلواوما ُسَعاُد َغَداَة الَبْيِن إْذ -2

فهنا جاءت كلمة )ما( لنفي الحال، و)إذ( للماضــــــي، ووجه الجمع بينهما في تركيٍب واحٍد من 
ل الذي عالقته الماضـــــــوية؛ بحمل الماضـــــــي على تحقق وقوعه  قع فكأنَّه قد و باب المجاز الُمْرســـــــ 

 .(57)فُأخبر عنه
 :--سلكه قولهومما يندرا في 

 ِرَماُحُهُم                    َقْومًا، َوَلــْيسوا َمَجاِزيعًا، إذا ِنــيُلوا َناَلتْ َل َيْفَرُحوَن، إذا -57
ـــــــــيُلواالفعل الماضـي مرتين ) --فهنا اسـتعمل الشـاعر ــــــــــ (؛ للداللة على تحقق َناَلْت، و ِنـ

ل بعالقة الماضــوي ر ذلك في ُمحكم التَّنزيل، على (53)ةالوقوع، على طريقة المجاز الُمْرســ  ، وقد تكرَّ
دِ  قوله نَّما (59)[؛ لكونه قد ســـــبق في القضـــــاء المبرم حكمه1]النحل:َأَتى َأْمُر ا َِّ : -تعالى-ح  ، واق

ن لم يكن بعُد، وهو عند هللا يء  كائٌن واق قد كان ووقع، فعلمه به ســــــابٌق  --قال كذلك ألنَّ الشــــــَّ
ن ل ْم تعرف العواقبوقضـــــــــا ه به نافٌذ، فهو  ، واســـــــــتلزم (44)ال محالة كائٌن، والعرُب تقول مثل ذا واق
 .(41)ذلك للقطع بتحقق وقوعه
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

رادة الماضي( -ح  المستقبلية: )إطالق لفظ المستقبل وا 
 على لفل المستقبل ومعناها على الُمضي؛ لحكاية الحال (َباَنْت ُسَعادُ )وردت أمثلٌة في قصيدة 

الماضية، استحضاراً للصورة البديعة في ذهن المخاطبين مع التَّرغيب لهم أو التَّهويل، والداللة على 
 :--االستمرار التجددي، من ذلك قول كعب

َِ                    َيــقُــومُ َلـَقْد َأقُـــوُم َمـَقامًا َلْو -08  لُ َأَرى َوَأْسَمــُع ما َلـــْو َيْسَمُع الِفـيِب
( على االستقبال؛ والمراد به المضي؛ بداللة ما سبق من و َيسَمعُ ، َيــــــــقُــــــــومُ فهنا أورد الفعل )

، والماضــــــي ال يفيد دوام (42)قوله: )أتيت رســــــول هللا...(، وفائدة ذلك تعود الســــــتحضــــــار الصــــــورة
يءاســتحضــارها؛ ألنَّه يفيد انقطاع  دِ  قوله تعالى: (48)الشــَّ  َوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّارِ ، على ح 

ة على (؛ للداللَأَرى َوَأْسَمــــــــــعُ [ ، في حين نجده قد استعمل الجزاء ماضيًا في قوله: )27]األنعام: 
 الثبوت والتحقق، كما م رَّ بنا قبل قليل.

رادة الماضي قوله  :--ومن إطالق لفل المستقبل واق
َُ َلَذاَك أْهَيُب ِعْندي إْذ -04  َوِقـــيَل: إنَّــَك َمــْنُسوٌب َوَمــْســؤولُ                   ُأكلُِّم

َُ فالفعل المضــــارع: ) ، على طريقة قوله (40)( معناه على المضـــــي؛ الســـــتحضـــــار الصـــــورةُأَكلُِّم

ھ ھ ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆۆ ڇ  تعالى

ا ب ْعد ُه ماضيا؛ مبالغة في تحقيق إثارة 9]فاطر: ڇۈ      ۈ  م  ا ق ْبل ُه و  م  [، ولم يقل: فأثارت و 
ِرِه ِفي أ ْذه اِنِهمْ  وُّ ت ْقِديِر ت ص  اِمِعين و  السَّ
(45). 

 :--ومنه أيضًا قوله
َُ                أْن يــْتــُرَك الِقــْرنَ  ُيساِورُ إذا -09  ولُ إلَّ َوُهــَو َمــفلُ  ِقــْرنًا ل َيِحـــــلُّ َلــــ

فهنا ثمة تســا ل، وهو أنَّ الغالب بعد )إذا( إيراد الفعل الماضــي، فما باله أورد هنا المضــارع؟ 
 ، كما في(44)وبعد البحث في معاني القصـيدة نجد أنَّه أورده في مقام الماضي الستحضار الصورة

 بياُنه غير مرة. [،وقد م رَّ 27]األنعام: چيث حج مج    جح مح جخ  چ قوله تعالى: 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

رادة الحال فيَ(-خ  الَمَحلِّيَُّة: )ذكر المحل وا 
ُيطلق اسم المكان أو الزَّمان على من يحل فيه؛ وقيمته تكمن أصاًل في المبالغة أحيانًا، 
واالختصار واالكتفاء عن ذكر عدٍد من األسماء بذكر المكان أو الزمان الذي يضمها ويحتويها 

يقاع الذكر على الوقت أو المكان مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث ، (47)أحيانًا أخرى واق
للمبالغة؛ ألنَّ األمر بذكر أحدهما أمٌر بذكر ما وقع فيهما بالطَّريق البرهاني، وألنَّ الوقت  أو المكان 

هٌد امشتمٌل على ما وقع فيه تفصياًل، فإذا استحضر كان ما وقع فيه حاضرًا بتفاصيله، كأنَّه ُمش
 :--كعب بن زهير من ذلك قولو ، (43)عياناً 

4- َُ ياُح الَقَذى َعْن َُ َتْنِفي الرِّ  ـْيـلُ ِمْن َصْوِب َساِرَيــة  ِبــْيٌض َيــَعــالِ                َوَأْفَرَط
َُ فهنا الضمير المنصوب المتصل بـ) ل بإرادَأْفَرَط ة ( العائد إلى الماء محمول على المجاز الُمْرس 

؛ أي ما ه صاٍف ليس فيه كدٌر وال قذى، وهو كثير مملوء مكانه من صوب سحب (49)الماءمحلِ  
 َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها: -تعالى-، وهذا كلفل )القرية( في قوله(74)كثيرة المطر

 .(71)[، والمراد أهلها32]يوسف:
 المجاورة: )تسمية الشيء باسم ما يجاوره( -د

يء ُيجاور غيره فُيطلق  هذه العالقة قريبة الوصــــــل من عالقة المحلية؛ فمبناها على كون الشــــــَّ
وِ ُغ اســـــــتعمال أحدهما مكان  عليه اســـــــمه، وذلك إذا كُثر تالصـــــــق االســـــــمين ومجاورتهما كثرًة ُتســـــــ 

ماء( ورد في مواضــع كثيرة من كتاب هللا ، (72)ر(يحمل معنى)المط -تعالى-اآلخر، فمثاًل لفل)الســَّ
في البيت  قوله --؛ ومما ورد في قصيدة كعب(78)ا اصـُطِلح  عليه اسـم المجاورة توسعاً وهذا ممَّ 
 السابق:
َُ                 ِمْن َصْوِب َساِرَيــة  ِبــْيٌض -4 َُ َوَأْفَرَط ياُح الَقَذى َعْن  ــَعــاِلـْيـلُ يَ َتْنِفي الرِّ

ًا هي والواحدة يعلول، وحباب الماء أيض( أي:السحب التي ب عُضها فوق  بعٍض، َيَعاِلْيلُ فقوله:)
، ويمكن أن يراد به الماء؛ لمجاورته كاًل منهما، فيكون من باب المجاز (70)نفاخاته التي تعلوه

ل  .(74)، على تقدير أنَّ هذه اليعاليل مألت مواضع الماء في األبطح، يعني سيوالً (75)الُمْرس 
 :--ومن شواهد المجاورة أيضًا قوله

َُ ُتِمرُّ -25 ْنــ  ــيلُ اوَحــالِ ِمْثَل َعِسيِب الّنْخِل، ذا ُخــَصل             في غــارز  َلْم تَــَخــوَّ
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

جمع إحليل، وهو مخرا اللبن من الضــــــــــــــرع،  -بفتح الهمزة والحاء المهملة-(اَوَحاِليلُ فقوله: )
اًل عن اللبن ، فاألحاليل صـــارت مجازًا (77)وهو المراد هاهنا، ويطلق على مخرا البول أيضـــاً  ُمْرســـ 

للمجاورة بينهما، والمعنى: إنَّها حائل ال تحلب، وذلك أقوى لها على الســـــير، فنفى الضـــــعف عنها 
 :(79)، كما في قول الشاعر(73)بنفيه عن ضرعها

ْن كاُنوا ِغضاَبا ماُء ِبَأْرِض َقْوم                             َرْعيناه واِ   ِإذا نزَل السَّ
 أعلم. -تعالى-اء المطر للمجاورة، وهللافقد ُأريد بالسم

 :--ومن أمثلة المجاورة أيضًا قوله
 : قيلواالَحَصىيرُكْضَن  (31)، وقد َجَعَلْت       ُوْرُق الَجَناِدبِ (34)وقاَل للَقوِم حاديهم-81

ى  في قوله : ) َن الَحصــَ ل عالقته المجاورة ؛ ألنَّه قد ُيراد بالحصـــى رجل يرُكضــْ ( مجاز ُمْرســـ 
؛ ألنَّه أفخُم وأبلُغ، وربَّما ألطُف؛ (32)الجنادب للمجاورة المالصــــــــقة فدلَّ على المجاورة بذلك التَّعبير

 ألنَّ فيه شحذًا لألذهان ألْن تفت  عن المعنى وتتبين سبب هذه التسمية عن تلك، وهللا أعلم.
 إطالق لفظ المفرد على المثنى: -ذ

مير الرَّاجع إلى شيئين قبله (38)العربهذه العالقة كثيرة الورود في كالم  ؛ وذلك بأْن ُيـفرد الضَّ
لِعلٍَّة بالغيٍَّة، كأن تكون عدم اللبس أو ألنَّه مفرٌد متحدُّ المعنى، فاكتُفي بأحدهما عن اآلخر... 

 :--قولهونحو ذلك، مما ُيفهم من سياق الكالم وقرائُن األحوال، ففي 
فـَرى (30)ِمن ُكلِّ َنـّضاَخةِ -14  إذا َعِرَقْت          ُعْرَضــُتَها َطاِمـُس اوعالِم َمـجـُهـولُ  الذِّ

ٍة ذفراها، وفيه من عذافرة( بيانية، صـــــــــــــفة )ِمنْ )  اخ  ما ال  المبالغة( كائنة من ُكلِ  ناقٍة ن ضـــــــــــــ 
كثيرة  -بتشديد الضاد ُثمَّ الخاء المعجمتين-(النضـاخةيخفى؛ حيث جعلها مت حدًة لكل نضـاخة، و)

فَرىالماء، و) ، وفيه (35)نقرة خلف ُأذن الناقة، وهو أ وَّل ما يعرق منها -بكســــر الذال المعجمة-(الذِّ
ٌل من إقامِة المفرِد مقام التثنية ؛ إذ الناقة لها ذفرتان (37)؛ والمعنى: نضــاخة الذفرتين(34)مجاٌز ُمْرســ 

قامة المفرد مقام التثنية وبالعكس باب مشــــهور(33)ال ذفرى واحدة ، (39)في مصـــــنفات أهل العلم ، واق

دِ  قوله تعالى  [، 04]الرحمن: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ  على ح 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

 :(94)وقوِل الشاعر
 أَل إنَّ َعْينًا َلْم َتُجْد يْوَم َواِسط                  َعَلْيَك ِبَجاِري َدْمِعها َلَجُمودُ 

 :(91)وقوِل اآلخر
، َفِهَي عوٌر َتْدَمعُ فالَعْيُن بعَدُهُم  كَأنَّ ِحداَقها                    ُسِمَلْت بَشْوك 

 :--ومن شواهد إطالق لفل المفرد على المثنى قوله
 َســَعـــٌة، ُقّداُمــــهــا ِمـــيـــلُ  َدفّــهاَغلباُء، وْجناُء، ُعلُكوٌم، ُمَذكََّرٌة،                 في -19

العذافرة  بكونها ناقًة عليمة الخلق، شديدة صلبة، تشبه الجمل في  --فهنا وصـف الشـاعر
الخلق وســـــــعة الجنبين، طويلة العنق، بحيث كان عنقها منارة مبنية قدامها، وال يخفى على القارئ 

، لذلك فهو من باب إقامة المفرد مقام التثنية؛ ألنَّ لكل (92)( يراد به جنبيهاَدفّـــهاالفطن أنَّ قوله: )
ل الذي عالقته إقامة المفرد مقام المثنى، كما (98)جنبين)دفتين(ناقة  ، إذًا فهو من المجاز الُمْرســــــــــــــ 

فَرىمر في )  (.الذِّ
 :--ومن أمثلة هذه العالقة قوله

وِر َمــف ِمــْرَفــُقهاَعيرَانٌة ُقِذَفْت بالنَّحِض عن ُعُرض                -28  تُــولُ عن َبــَناِت الــزَّ
، وهو مما قام فيه المفرد (90)بالمرفق هنا أعلى الذراع وأســــفل العضــــد، ويســـــمى: الركبةفالمراد 

مقام المثنى أيضًا؛ ألنَّ للناقة في الحقيقة مرفقين، لكن هذا جرى على عادة كالم العرب في حسن 
 .(95)البيان عن المراد

 إطالق لفظ الجمع على المفرد: -ر
ع من أساليب االفتنان عند العرب، فقد تضُع لفل الجم التعبير بلفل الجمع عن الواحد ُأسلوبٌ 

، كما يقال: خرا فالٌن إلى مكَّة  على (94)مكان المفرد وبالعكس؛ وفاًء بحقِ  النَّلم، ووفاًء بمدلوله
من و البغال، وفالٌن ُيجالُس الملوك، وهذا التعبير يأتي ألغراٍض بالغيٍة يكتشفها المتأمِ ُل الفطن، 

 :--)ب ـان ْت ُسع اُد( ما جاء في قول كعبٍ أمثلته في قصيدة
 إلَّ أَغنُّ َغِضيُض الطَّْرِف َمْكُحْولُ                   َرَحُلواوما ُسَعاُد َغَداَة الَبْيِن إْذ -2

ع اد( فقط؛ باإْذ َرَحُلوافهنا و ر د  قوُله: ) تبار أنَّها ع( بصــــــــــــيغة الجمع، مع أنَُّه إنَّما ق دَّم  ذكر)ســــــــــــُ
لرحلْت  ؛ فعبر عنها بصــــيغة الجمع (97)مع قومها، أو بقصــــد تعليمها على طريقة المجاز الُمْرســــ 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
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دِ  قوله تعالى:  َحتَّى ِإَذا َجاَء  چ، وقوله تعالى: [29]القصص: چڀ ٺ ٺچعلى ح 
 :(99)، وعليه قول الشاعر(93)[99]الم منون:  َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعون
ْن شئِت حرَّْمتُ  ْن شئِت لم أْطَعْم ُنقاخًا ول بردا وا   الِنسَاء ِسواُكُم            وا 
 :--ومن أمثلة هذا القبيل قوله

 ِمــنِك َتنــِويــلُ  َلــَديــَنا (100)أْرُجو َوآُمُل أْن َتْدُنو َمَودَُّتَها              َوَمــا إَخــالُ -18
َخــالُ ( بالجمع مع توحيد )َلــَديــَنافإنَّما قال: ) ره معه في (، تسليًة لقلبه بتشريك غيأْرُجو َوآُمُل وا 

، فوافق الســــــــــياق مراد الشــــــــــاعر وغرضــــــــــه من (141)عدم التنويل منها، فإنَّ البلية إذا عمَّْت طابتْ 
 القصيد.

 :--وورد ذلك أيضًا في قوله
 اِسيــلُ الَمــرَ  النَِّجيَباتُ  الــِعــتَاقُ أمَسْت ُسعاُد بأرض  ل ُتَبلُِّغَها                  إلَّ -10

ه المفرد؛ ( وكان يكفيالـــــــِعــــــــتَاُق النَِّجيَباُت الَمـــــــرَاِسيــــــــلُ فهنا ذكر أوصاف الناقة جمعًا بأنَّها )
شـــــــارة منه إلى أنَّها ال تبلغها ناقة واحدة، بل جماعة من العتاق ي ثر الســـــــير في  لمراعاة المقام، واق

ل واحدة فتترك وتركب ُأخرى فُأخرى  .(142)مبالغة في بيان ُبْعد المسافة، على طريقة المجاز الُمْرس 
 :--قوله التعبير بلفل الجمع عن الواحدومن أمثلة 
 عـاِبيــــلُ ، رَ َتراِقيهاتَـــفــــِري اللَّبـــَــاَن ِبَكفَّيَها، وَمْدَرُعـــها              ُمَشــقٌَّق عن -80

 الجمع، اســــــــــــــتعمل -( 148)الصــــــــــــــدر التي يقع عليهـا القالدة وهي علـام-(التَّراِقيففي قولـه: )
، كما (140)موضــــــــــــــع المفرد للمبـالغـة في بيـان طول عنقهـا، فجعلهـا بحيـث أنَّ ترقوتهـا كـأنَّهـا تراقي

( بمعنى الرعابيل، وكذلك في )(145)يقـال: )إنَّها لحســــــــــــــنة اللبات، وعليمة األوراك، وليِ نة األجياد(
فـإنمـا صــــــــــــــح حملـه على المدرع الواحد باعتبار أنَُّه ُأريد بالمدرع ، (144)األ خالق أو القطع الممزقـة

الجنس، فكان حمل الجمع عليه نلير التوصــــــــــــــيف في نحو: )الدرهم البيض(، وقد عبَّرت العرُب 
عن المفرد بلفل الجمع بقولهم: )أهلــك النــاس الــدينــار الُحْمر، والــدرهم البيض(؛ الســــــــــــــتغراق )أل( 



 
 

 

33 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

فًا على ، (147)التعريف جميع األفراد والمعنى: أنها تضــــــــرب صــــــــدرها بكفيها مشــــــــققة درعها؛ تأســــــــُّ
 .(149)، وهذا كله جريًا على ُسن ِن العرب في خطاباتهم(143)ولدها
 إطالق لفظ الجمع على المثنى: -ز

هذه العالقة أيضًا من سنن العرب في كالمهم، فكما استعملوا المفرد في موضع التثنية، كذلك 
نَّما (114)؛ فقالوا: )رجٌل عليُم المناكب، وغليُل الحواجب( توسعاً استعملوا الجمع في موضعها ، واق

ُيعمد إلى ذلك لعلٍل بالغيٍة، كان من بينها المبالغة وأْمُن اللبس والتعميم... إلخ، وُيفهم المعنى 
-ما نجده في قوله ، وخير شاهٍد على هذه العالقة(111)المراد من مضمون السياق وقرائن األحوال

-: 
َُ                 ِمــْنــَها َلــَباٌن، -22  هـاِليــــلُ زَ  وَأقــــرَابٌ َيــْمـِشي الُقراُد َعــَلْيــها، ُثمَّ ُيــزِلــقُـ

ـــــــــــــــقوله: ) ٌل من إقامِة الجمِع مقام المثنى (112)( هنا بمعنى الخواصــرَأقرَابٌ فـ ، وفيه مجاٌز ُمْرســ 
معنى البيت أنَّ جلد  ناقته أملس لسمنها، فالقراد ال ؛ إذ (118)للمبالغة في بيان المعنى المراد وصـفه

 :--يثبت عليها.ومثله قوله
، َمّســُهــنَّ اورَض تَــْحِلــيلُ َيَسرَات  َتْخِدي على -27  ، وهي لِحَقٌة               َذَواِبــل 

ر، بمعنى القوائم الخفاف والجمع هنا في ، (110)فمما ال يخفى أنَّ اليســرات هنا مشــتقة من الي ســ 
؛ ألنَّ العرب تستكره (115)موضـع التثنية توسـعًا، كقولهم: عريض الحواجب غليض المناكب... إلخ

ٌد من أعضاِء اإلنسان إذا ُذكر مضافًا إلى اثنين  الجمع بين تثنيتين في لفٍل واحٍد، فكُّلُّ شـيٍء موحَّ
يء الواحد م ن تمام العلقة والنســـــــــبة فصـــــــــاعدًا ُجمع، ومجموُع المضـــــــــاف والمضـــــــــاف إليه كالشـــــــــَّ

دِ  قوله(114)بينهما اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما: -تعالى-، على ح  اِرُق َوالســـَّ [، ونحو 83]المائدة: َوالســـَّ

[، وال يخفى أنَّ هـــذا التَّعبير من بـــاب نيـــابـــة 0]التحريم: چگ گ ڳچ قولـــه تعـــالى: 
ًة، وهو  ، قال ابُن القيم: (117)أمكُن وأخفُّ في اللفلالجمع عن التثنية فيما كان من الجســــــد خاصــــــَّ

))إنَّ لغة العرب متنوعة في إفراد المضـــــــاف وتثنيته وجمعه، بحســـــــب أحوال المضـــــــاف إليه، فإن 
ن  ن أضافوه إلى اسِم جمٍع لاهٍر أو مضمٍر جمعوه، واق أضافوا الواحد المتصل إلى مفرٍد أفردوه، واق

 .(113)((أضافوه إلى اسم مثنى فاألفصح في لغتهم جمعه
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 تذكير المؤنث: -س
إنَّ بعض متعلقات الم نث تأتي بصــــــــــــيغة التَّذكير توســــــــــــعًا، فيذهب إلى المعنى ويترك اللفل 
ــًا، وخير شـــــــــــــــاهــد على ذلــك  ــان ــأنيثهــا غير حقيقي أو لرعــايــة اللفل أحي ــًا؛ نلرًا إلى أنَّ ت ي فجــانب

 :--قصيدة)ب ـان ْت ُسع اُد( ما جاء في قول كعبٍ 
 ْولُ َمْكحُ إلَّ أَغنُّ َغِضيُض الطَّْرِف                   َغَداَة الَبْيِن إْذ َرَحُلواوما ُسَعاُد -2

( على التـذكير مع أنَّهـا أنثى؛ ألنـه أولهـا بأنَّها إنســــــــــــــاٌن أو َمْكُحْولُ فال يخفى أنـَّه أورد قولـه: )
 ال يكون تأنيثه حقيقي اً  ، وجميع أقوال أهل العلم تشـــــير إلى أنَّ ما(119)غزاٌل، ولرعاية القافية أيضـــــاً 

ن ِن العرب في ترك حكم لاهر اللفل، وحمله على معناه(124)جاز تذكيره ، على (121)، جريًا على ســُ
دِ  تذكير لفل)ق ِريب ِنينَ : -تعالى-في قوله )ح  [، 54]األعراف:ِإنَّ َرْحَمَة ا َِّ َقِريٌب ِمَن اْلُمْحســــــــِ

اَعَة َتُكوُن َقِريباً  َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ : -تعالى-وفي قوله -تعالى-[، وفي قوله48]األحزاب: الســــــــَّ
: ٌاَعَة َقِريب  .(122)[، وهو المشهور باسم تذكير الم نث مجازاً 17]الشورى:َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ

 التغليب: -ش
 والقاعدة ،(128)بالغي لغرض غيره حكم يءالشــَّ  إعطاء بمعنى العلَّتين، ذات األحكام من التَّغليب

 رســــــــــــــائ في تغليباً  الذكور خطاب تحت يدخلن اإلناث أنَّ  هي اإلناث، على الـذكور تغليـب في
 :--ومن شواهده في قصيدة)ب ـان ْت ُسع اُد( قوله ،(120)الخطابات
ْن َطـاَلْت َسالَمـتُـَ،             َيــْومًا على آلـــة  َحـْدبـاَء َمـحمولُ ابِن ُأنـَثىُكلُّ -83  ، وا 

ن عا   زمنًا طوياًل سالمًا من النوائب آمنًا من المصائب  يقوُل: إذا كان ُكلُّ من ولدته ُأنثى واق
، وال مجال له من الفوت، ف ـــِممَّ الجزع يا صاحب الفزع؟ وبم  تفرحون أيُّها (125)فال ُبدَّ له من الموت

ل؛ إذ إنَّ مع(، محموٌل على التغليب توســعًا من باب اُكلُّ ابِن ُأنَثىالشــامتون؟ و) ناه: لمجاز الُمْرســ 
--ُكلُّ ما يستقر الميت في مقره، ولو قال: )كل ابن ذكر( ل ـُتِوهِ م  أنَّه ال يشمل نبيَّ هللا عيسى

 الــذكور وألنَّ  ،(124)، وخصَّ ذكر االبن مع أنَّ البنــات حكمهن كــذلـك؛ ألنَّ اإلنــاث في تبع الــذكور

دِ  قوله(127)ألصــــــــق لوبهموبق ألزم اآلباء لصــــــــحبة وهم وأشــــــــهر، أعرف  الَِّذينَ  :-تعالى-؛ على ح 

َُ  اْلِكتَابَ  آَتْيَناُهمُ  َوَكاَنْت : -تعالى-قولهو ،[24األنعام: ،104البقرة:] َأْبَناَءُهمْ  َيْعِرُفونَ  َكَما َيْعِرُفوَن
 أعلم. -تعالى-، وهللا(123)[12]التحريم:ِمَن اْلَقاِنِتينَ 
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 المبحُث الثاني
َُ فيالمجاُز العقلي   ِة )َباَنْت ُسَعاُد(َقِصيد وعالقاُت

ماته األساسيَّة من الجملة، ويعتمد على ركنين أساسيين هما: القرينة  يستمدُّ المجاُز العقلي ُمقو 
الدَّالة على أنَّ في الجملة مجازًا، والعالقة الَّتي تسوغ ذلك المجاز في العقل والذَّوق؛ ألنَّه ضرٌب 

ِع في أسالي ب اللغة، وفنٌّ من فنون اإليجاز أو المبالغة في القول، ي دي المعنى المقصود من التَّوسُّ
بق في بيانه؛ فاألمثلة المبثوثة في مصنَّفاتهم  بُطُرٍق ُمختلفٍة، ولعلماء العربية المتقدِ مين فضُل السَّ

 ،هاُرُه صائمٌ نُتشيُر إلى وجوِد كثيٍر من اإلشارات المجازيَّة التي كان مقياسها عندهم قول القائل: )
َُ قائمٌ  ، وذلك (129)(، حماًل له على جهة االتساع في اللغة مع االختصار واالستخفاف في اللفلوليُل

(، وعَزَم اومرُ  ،كَ ناُم ليلُ بإضافتهم ))الفعل إلى الليل والنَّهار، وهو في المعنى لآلدميين، كما تقول: )
ُه القوُم، فهذا ممَّا ُيعرُف معناهُ  م  ، واستمرَّ الحال على هذا المنوال (184)فتتَّسُع به العرب(( إنَّما ع ز 

هُ ِدراسًة دقيقًة،  دون أن ُيطلق  على هذا المجاز نوع تسمية، إلى أْن جاء عبُد القاهر الجرجاني ود ر س 
ة به  ُمعتمدًا على البذرات الب ي انية األولى الَّتي غرسها العلماء قبله، فوضع له تسمياٍت عديدٍة خاصَّ

، (181)لمجاز الحكمي، والمجاز العقلي، واإلسنادي، والمجاز في اإلثبات، والمجاز في الجملة()ا
كَّاِكيُّ هذه التَّسميات ثم بيَّن أنَّ معنى تسميته مجازاً حكمياً راجع إلى تعلُّقه بالحكم، وتسميته  وأخذ السَّ

يشمل  عقلي( ليكون عنوانًا لهمجازًا في اإلثبات راجٌع إلى تعلقه باإلثبات، واختار اسم)المجاز ال
االسم المشهور عند من جاء بعده من  -فيما بعد-، والذي أصبح(182)معاني جميع تلك التَّسميات

دَّه بقوله: ))فهو إسناد الفعل، أو معناه، إلى مالبس له، غير  أهل الب ي ان، ومنهم القزويني الذي ح 
، ، ثم ذكر هذه المالبسات بقول(188)ما هو له، بتأوُّل(( ه: ))وللفعل مالبساٌت شتَّى: يالبُس الفاعل 

)) بب  ، والسَّ ، والمكان  ، والزَّمان  والمفعول  به، والمصدر 
رُة (180) ، وهذه هي عالقاُت المجاز العقلي المقرَّ

 .(185)عند علماء البالغة
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 وفيما يأتي عالقات المجاز العقلي الَّتي وقفُت عليها في قصيدة )َبـاَنْت ُسَعاُد(:
عًا(-أ  الَمفُعوليَّة: )ما ُبنَي للفاعل وُأسند إلى المفعول توسُّ

المشــهور عند العرب وال ســيما أهل الحجاز أنَّهم يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثيٍر من 
كالمهم، كقولهم: )سرٌّ كاتٌم(، أي: مكتوٌم، و)ه ـمٌّ ناصٌب(، أي: منصوٌب، و)ليٌل نائٌم(؛ مبالغة في 

ــــــاَنْت ُسَعادُ ، وقد لهرت هذه العالقة في قصيدة)(184)بيان المقصود  ( المباركة في قول كعب بنَبـ
 :--ُزهير

فـَرى إذا َعِرَقْت           ُعْرَضــُتَها -14  اوعالِم َمـجـُهـولُ  َطاِمـُس ِمن ُكلِّ َنـّضاَخِة الذِّ
ٍل من الــدُُّروس واإلنمحــاُء، وط م س  الطريق، وط م س  ي ْطِمُس، وي ْطُمُس  فــالطُُّموس: اســــــــــــــُم فــاعــِ

[ أي: 33]يونس:چ ی ىئ ىئ ىئچ ُطُمســــًا: د ر س  ووانمحت آثاره وأعالُمُه، ومنه قوله تعالى: 
ُتهـــا طريٌق مطموس األعالم ،( 187)غيِ رهـــا في ذلـــك ؛ ألنَّ الطمس واقٌع على األعالم (183)أي: ِهمَّ

، (189)الطريق، لذا فهو فاعٌل بمعنى مفعول، على طريقة اإلســـــــناد المجازي الذي عالقته المفعولية
دِ  إســناد الرضــا إلى العيشــة َفُهَو ِفي :-تعالى-قولهفي  -الجنَّة-وهذا وصــٌف شــريٌف جاٍر على ح 

سـناد الدفق إلى الماء بداًل م[7، القارعة:21الحاقة:]ِعيَشة  رَاِضَية    (104)ن إسناده إلى صاحبيه، واق
، فهنا صــار المفعوُل فاعاًل في ِكلتا اآليتيِن [4الطارق:] ُخِلَق ِمْن َماء  َداِفق  : -تعالى-في قوله

 .(101)الكريمتيِن للمبالغة على المجاز اإلسنادي
عًا( -ب  الفاعلية: )ما ُبني للمفعول وُأسند إلى الفاعل الحقيقي توسُّ

، ومن أمثلتها (102)إذ ُيقصُد بها وضع المفعول موضع الفاعل توسعاً هذه العالقة عكس األولى؛ 
 :--في القصيدة المباركة قوله

 ُمَقيَُّدها                في َخْلِقها عن َبناِت الَفْحل تفِضيل َفـْعـمٌ َضْخٌم ُمَقلَُّدها، -13
ــــــــٌم ُمَقيَُّدهافقوله: ) ــــــــْعـ ؛ إذ (108)وُأسند إلى الفاعل(( على اإلسناد المجازي)ما ُبني للمفعول َفـ

ًة وُفعومــة، وأفعمــُت اإلنــاء:  -بــالضــــــــــــــم-، يقــال: ســـــــــــــــاعــٌد ف ْعٌم، وقــد ف ُعم  (100)تقــديره: الممتل  ف عــامــ 
دِ  قوله(105)مألُتهُ  َذا َقرَْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِباْْلخِ : -تعالى-، على ح  َرِة َواِ 

ُتوراً  ُتوراً ، أي: يحجب قلوبهم عن فهمه واالنتفاع به، ومعنى: )[05اإلســــــــراء:]ِحَجابًا َمســـــْ  (َمســـــْ
نَّما هو شــــــائٌم  ســــــاترًا؛ ألنَّ الفاعل قد يكون في لفل المفعول، كما تقول: إنَّك لمشــــــ وٌم وميموٌن، واق
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هل اعل، على مذهب أ ويامٌن، وكقولهم: ســــــــــــــيٌل ُمفعٌم، أي: فاعٌم، فهو مبنيٌّ للمفعول مســــــــــــــنٌد للف
نعة والب ي ان  :--ومن أمثلة هذه العالقة قوله .(104)الصَّ
 ـاِكيلُ َمــثَ َشدَّ النهاِر، ِذرَاَعا َعْيَطل  َنَصف                     َقاَمْت َفَجـاَوَبَها ُنْكٌد -82
ك ُل فقدان المرأة والث  وهي الكثيرة الث ك ل،  -بكســــــــــــرها-جمع ِمثكال -بفتح الميم-(َمثاِكيلُ فقوله: )

ل د ها و 
، ألنَّه ( إلى الضــميرَمثاِكيلُ ، أي: التي مات لها أوالٌد كثير، والذي يعنينا هنا هو إســناد)(107)

َُ َكاَن : -تعالى-؛نحو قوله(103)بمعنى)مثكولـة(،من بـاب إســــــــــــــناد ما ُبني للمفعول إلى الفاعل ِإنَّ
اً  ْأِتيــّ ُدُه مــَ ن ِن العرب في  ،ولم يقــل: آتيــًا؛[41مريم:]َوعــْ ألنَّ كــلَّ مــا أتــاك فقــد أتيتــه،جريــًا على ســــــــــــــُ

، فهو مبنيٌّ للمفعول مسنٌد للفاعل  .(109)خطاباتهم؛ألنَّ الوعد عندهم آٍت ومأتيٌّ
 المصدريَُّة: )ما ُبِنَي للفاعل وُأسند إلى المصدر توّسعًا( -ت

وما شابه ذلك، باإلسناد إلى  ، و)داهيٌة دهياء((154)ُعٍرفت عالقة المصدرية بمقولة: )جدَّ جدُُّه(
، ومما جاء على ذلك (151)المصدر بداًل من اإلسناد إلى الفاعل الحقيقي ألجل المبالغة في الوصف

 :--قول كعب بن زهير
ْخالٌف وَتْبِدْيلُ  (158)َوَوْلعٌ  (152)لكنَّها ِخلٌَّة قد ِسْيَط ِمْن َدِمها                 َفْجعٌ -3  وا 

يطَ على أنَّه نائب الفاعل من )( مرفوع َفْجعٌ فقوله: ) (، وكذا ما بعده، وُهنَّ مصــــــــادر، أي: ســــــِ
يجــاع، والمعنى: وهي مع ذلــك خلــة، وال يزاحم جفــا هــا، كونهــا خلــة نَّمــا قــال ذلــك (150)إفجــاع واق ، واق

ألنَّه من باب ولٌع والٌع على المجاز اإلســـــــنادي )ما ُبِني  للفاعل وُأســـــــند إلى المصـــــــدر(، كما في: 
 :--ومما ُيمكن حمله على عالقة المصدرية أيضًا قوله .(155)عجٌب عجاب
 ِبـَعـْيَني ُمـْفـَرد  َلـِهـق                 إذا تَــــوقّــــَدِت الحــِزَّاُن والِمـــيــلُ  الُغُيوبَ تَـْرِمـي -17

ُهودالُغُيوبففي لفلة) ،إذ )154(( مجاٌز عقليٌّ عالقُته المصـــــدريَّة؛ ألنَُّه جمُع غائٍب كشـــــاهٍد وشـــــُ
الغيب في األصـــــل مصــــــدر غاب، فُأطلق على الغائب إطالق الغور على الغائر في قوله تعالى: 

ـــك: چڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ  چ  ، وأقرب مثـــال على ذلـــك ( 157)[84]المل
اِحَبًة : -على لســــــــــــــان بعض م مني الجن ِ  -تعـالى-قولـه َُ َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخَذ صـــــــــَ َل وَ َوَأنـَّ
 -لَّ جالُلهج-، فالجدُّ مصدٌر وقد ُأسند الفعُل إليه، وكان األصُل أْن ُيسند  إلى الرَّب[8الجن:]َوَلداً 
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احبة والولد لعلمته  ُفُه بالتعالي عن الصــــَّ صــــْ ألنَّه هو المتعالي والمســــتحق للفعل حقيقًة، والمعنى و 
 .(153)، بياٌن لذلكَصاِحَبًة َوَل َوَلداً َما اتََّخَذ أو لسلطانه وملكوته أو لغناه، وقوله: 
ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبا َِّ ِإنَّ : -تعالى-ومن شواهد عالقة المصدرية قوله مَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ َُ َواِ 

ِميُع اْلَعِليمُ   ى، فالنَّزُغ : شـــبيه النَّخس ، شـــبَّه به الوســـوســـة ألنَّها تبعث عل[84فصـــلت:] ُهَو الســـَّ
دُُّه، وُأريد: إمَّا ينزغنك نازٌغ،  دَّ ج  ر، وجعُل النَّزغ نازغًا على ســـــــبيل المجاز العقلي، كقولهم: ج  الشـــــــَّ
ن صــرفك الشــيطان عن شــيٍء ممَّا شــرعه هللا  وصــفًا للشــيطان بالمصــدر، أو لتســويله، والمعنى: واق

 .(159)حلمك وال تطعه لك أو عن الدَّفع بالَّتي هي أحسن، فاستعذ باهلل من شرِ ه وامِض على
عًا( -ث ببيَُّة: )ما بني للفاعل وُأسند إلى السبب توسُّ  السَّ

دِ  قولهم:)فتنتهم الدنيا  المقصـــــــــــود بهذه العالقة أن ُيســـــــــــند ما ُبني للفاعل إلى ســـــــــــببه، على ح 
القائل: ، ول مَّا كان فصيحًا عند العرب قول (144)وغرَّتهم(، بمعنى صـارت سببًا للفتنة واالغترار بها

ر  بيُعك (، ونحو ذلك من الكالم الذي ال يخفى على ســــامعه ما  ، وخســــِ ، ونام  ليُلك  ) خاب  ســــعُيك 
يريد قائله، لهرت هذه العالقة في مواطن كثيرة، وكانت جميعها تدور حول إسناد الفعل إلى سببه 

ن اختلفت األلفال والعبارات، من ذلك ما ورد في قوله  :--توسعًا، واق
 ِقَصــٌر منها ول طُـْولُ  ُيـْشـَتَكـىل                   َفاُء ُمــْقــِبَلًة َعْجزَاُء ُمـْدِبـَرةً َهيْ -8

َتَكى: )فمجيُء قوله ســـناده إلى )ل ُيشـــْ من  ( مجاز عقليالقصـــر والطول( بصـــيغة المجهول واق
ـــــــــــني تْـ رَّ ؛ أي: ال تْشت كى هي (141)ر يُتك( والمراد سبب الر يا  قبيل اإلسناد إلى السبب، كقولنا: )س 

ا تتقل ب من موضــع إلى موضــع ٍر منها وال طوٍل من أعضــائها، والمعنى أنَّها ُكلَّم  ومن حال  ،بِقصــ 
قبلت فإذا أ، وفي ُكلِ  حال تزدان جماال، إلى حال يحكم النالر إليها في ُكلِ  وضــــــــع بحســــــــن طبع

ذا أدبرت ُيحكم بأنَّها عجزاُء ،  ُيحكم بـأنَّها هيفاءُ  ٍر ، وال ُتذمُّ بطوٍل، وِقْس واق  على ال ُتعاُب بِقصــــــــــــــ 
رح بتسليٍم وفيه تلويٌح بانَّ كلَّ شيٍء من المليِح مليٌح يص، هذين النعتين بقية صـفاتها، فإنَّها تطول

 :--ومم اندرا تحت عالقة السببية قول كعب بن زهير.(142)صحيح
4- َُ ياُح الَقَذى َعْن َُ َتْنِفي الرِّ  ـْيـلُ ِمْن َصْوِب َساِرَيــة  ِبــْيٌض َيــَعــالِ               َوَأْفَرَط

فمما ال يخفى على العقالء أنَّ إسناد اإلفراط إلى البيض اليعاليل مجاز عقلي عالقته السببية؛ 
ــالمــاء أو بنفــاخــات --ألنَّ الفــاعــل على الحقيقــة هو)هللا (، أي: أفرطــُه هللُا بــالســــــــــــــحــائــب أو ب
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دِ  (148)الماء (، ألن ُه ســبٌب في الشــفاء، على ح  ولعالقة الســببية  .(140)قولنا: )شــفى الطبيُب المريض 
 :--أمثلٌة ُأخرى من مثل قوله

 إنَّ اومانيَّ واوْحـالَم َتْضليلُ                 (165)َما َمـنَّْت وَما وَعَدتْ  َيُغرَّْنكَ َفال -11
سبـبي مجازي،  ، فاإلسناد(144)الهجر والفصلوالمعنى: الي ُغرَّْنك تمنيتها إياك الوصل ووعدها بترك 

( إلى التمنية والوعد، وكذا أسند التضليل إلى األماني واألحالم، أي: ال ل َيُغرَّْنكَ ألنَّه أسند قوله: )
لَّل، أي:  ع اُد بســـبب تمنيها في المنال، ووعدها بمقام الوصـــال، أو صـــاحب األماني ُمضـــ  تُغرَّْنك ســـُ

، على (147)أنَّ األماني ســــــبب تضــــــليل، وأنَّ األماني مضــــــلَّلة للمبالغةمنســــــوٌب إلى الضــــــالل، أو 
اإلســــناد المجازي العقلي، من باب اإلســـــناد إلى الســـــبب، على ما هو مشـــــهوٌر في مصـــــنَّفاِت أهِل 

 :--.وال زلنا تحت عالقة السببية في قصيدة)ب ـان ْت ُسع اُد( إذ قال كعب(143)الصنعة
 َمَودَُّتَها              َوَمــا إَخــاُل َلــَديــَنا ِمــنِك َتنــِويــلُ  َتْدُنوأْرُجو َوآُمُل أْن -18

ُل من الممــدوحــة أْن تــدنو مودتهــا، ويثبــت محبتهــا إيــاي  فمعنى هــذا البيــت: أرجو من هللا و آمــُ
ســــــــــــــناد ) ( ُتَهاَمَودَّ ) إلى قوله:َتْدُنو( كمحبتي إياها؛ أل نَّ حقيقتها ال ُيتصــــــــــــــور إالَّ من الجانبين، واق

ع اُد بســـــــــــبب  يحتمل أن يكون مجازًا عقليًا من قبيل اإلســـــــــــناد إلى الســـــــــــبب، والحقيقة أْن تدنو ســـــــــــُ
اَلَلَة ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهمْ : -تعالى-، على وزن قوله(149)مودتها َتَرُوا الضَّ  ُأوَلِئَك الَِّذيَن اشـْ

ربحوا في تجارتهم، وأصــُل الربح الفضــُل عن رأس المال، ، أي: ما [14البقرة:]َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ 
والتجارة صـــــــــناعُة التَّاجر، وُأســـــــــند الربح إليها على عادة العرب في قولهم: )ربح بيُعك وخســـــــــرت 
صــفقُتك(، وهو من اإلســناد المجازي، وهو إســناُد الفعل إلى مالبس للفاعل كما هو مقرٌر في علم 

 .(174)الب ي ان
البالغية المبالغة في تخســـــــــــــيرهم، لما فيه من اإلشـــــــــــــعار بكثرة الخســـــــــــــار  وفائدة هذه العالقة

بب فيها، ولكنَّ هللا جلَّ -وعمومه، ومكانه األصـــــلي إســـــناد الربح إلى أصـــــحاب التجارة ال إلى الســـــَّ
ل ك في خطابه إيَّاهم وبيانه لهم م ســــــــلك  خطاب بعضــــــــهم بعضــــــــًا،  -ثنا ه بًا فســــــــ  خاطب بكتابه ع ر 

بينهم، فلمَّا كان فصــــــــيحًا لديهم قول القائل آلخر: )خاب ســــــــعُيك، ونام ليُلك،  وبيانهم المســــــــتعمل
ر بيُعك(، ونحو ذلك من الكالم الذي ال يخفى على سامعه ما يريد قائله، خاطبهم بالذي هو  وخسـِ
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اَرُتُهمْ في منطقهم من الكالم، فقــال تعــالى: ْت ِتجــَ ا َرِبحــَ إنَّمــا ، إذ كــان معقواًل عنــدهم أنَّ الربح َفمــَ
هو في التجارة، كما النَّوُم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك، عن أن يقال: فما ربحوا 

ْن كان ذلك معناه.  :--ومثله قوله في تجارتهم، واق
 إلَّ الــِعــتَاُق النَِّجيَباُت الَمــرَاِسيــلُ                 ُتَبلُِّغَهاأمَسْت ُسعاُد بأرض  ل -10
 إلَّ ُعـــَذاِفـــــَرٌة                ِفيَها عَلى اويـِن إْرَقاٌل َوَتْبِغيلُ  تُـــَبّلَغــــــَهاَوَلـــــن -15

-فإنَّ إسـناد التبليغ إلى العتاق إسـناد إلى السبب، فيكون مجازًا عقليًا؛ والحقيقة إسناده إلى هللا
بيل اإلســـناد إلى الســـبب، على المجاز العقلي ، وكذلك إســـناد التبليغ إلى العذافرة من ق(171)-تعالى
، وقد أجاد الشاعر في تتابع هذين المجازين ليصل إلى مقصوده من الوصف، أي: إنَّ (172)أيضـاً 

ا فيها من الطول والعرض ال تبلغها إالَّ ناقة عليمة صـــــلبة جســـــيمة ســـــريعة العدو  تلك األرض ِلم 
أعيت من الســـــير ســـــارت هذين النوعين منه، فما والســـــير، على هيأة الطير، من صـــــفتها أنَّها إذا 
 :--ومن أمثلة السببية قوله .(178)لنُّك بها إذا لم تعي؟ل فإنَّها حينئٍذ تكون كالطير

َُ َيــْمـِشي الُقراُد َعــَلْيــها، ُثمَّ -22  ِمــْنــَها َلــَباٌن، وَأقــــرَاٌب َزهـاِليــــلُ            ُيــزِلــقُـ
يمكن التقاط اإلســــــــناد إلى الســــــــبب بداًل من اإلســــــــناد إلى الفاعل الحقيقي، وذلك فهنا أيضــــــــًا 

َُ حاصٌل بإسناد قوله: ) ( إلى اللبان واألقراب، وهو مجاز عقلي من باب اإلسناد إلى ُيــــــــــــزِلــــــــــــقُــــــ
-الســـــبب؛ فإنَّ المكان األملس ســـــبٌب لعدم اســـــتمســـــاك الشـــــيء عليه، والحقيقة أن يقول: يزلقه هللا

، والحاصـــل أنَّ جلد ها أملس بحيث يزلق لبانها (170)ند مالصـــقة اللبان واألقراب الزهاليلع -تعالى
ي ومما ال يخفى على القارئ أنَّ عالقة الســببية لاهرة ف وأقرابها الزهاليل القراد حين يمشـي عليها.

 :--قوله
ْن  تأُخـــَذّنيل -02  َكــثُــــَرْت فيَّ اوَقـــاِويــلُ بأْقـــَواِل الُوشاِة، َولْم         ُأْذِنــْب، وا 

مجازًا عقليًا من  -أي: النَّبي  -فإن ُأريد باألخذ حقيقة أي: التناول كان إسـناده إلى الُمخاطب
باب اإلسـناد إلى السبب؛ نحو قولنا: ) كسا الخليفة الكعبة، وبنى الوزير القصر(، أي: ال يأخذني 
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أن يراد باألخذ العقاب؛ ألنَّ األخذ بأقوال الوشاة سبٌب  اآلخذون بأمرك بسبب أقوال الوشاة، ويمكن
 .(175)له، فيكون المعنى: ال تعاقبني بأقوال الوشاة

َلْلَن َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني :-تعالى-قولهويمكن حمل هذ الشــــــاهد على  َربِّ ِإنَُّهنَّ َأضــــْ
اِني َفِإنََّك  َُ ِمنِّي َوَمْن َعصــــَ ، فقد أســـــند اإلضـــــالل إلى األصـــــنام مع [84إبراهيم:]َغُفوٌر َرِحيمٌ َفِإنَّ

كونها جماداٍت ال تعقل؛ ألنَّها ســبٌب لضــاللهم فكأنَّها أضــلَّتهم، وهذا التَّركيب مجاٌز عقلي باعتبار 
دِ  قولـه ببيـة، على حـ  )فتنتهم الدنيا ، وقولهم: [74األنعام:]َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا: -تعـالى-الســــــــــــــَّ

نَّما ُفتنوا بها واغتروا بسببها  .(174)وغرَّتهم(، واق
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 َخاِتَمُة الَبحِث َوأَهمُّ النََّتاِئجِ 
مُد هللِ  الُة والســـَّ  -ت ع ال ى-الح  ِتِه، والصـــَّ اِتم  تَّى خ  ير ِة الب حِث ح  اِل م ســـِ ل ين ا ِبإكم  الُم على الَّذي م نَّ ع 

ات ِم أنبياِئِه وُرُسِلِه، و  حِبِه.خ   على آِلِه وص 
 :أمَّا َبعدُ 

حابي  الجليل كعب بن ُزهيرٍ  رُع بالبحِث والتَّتُبِع في قصيدِة الصَّ -فبعد أْن ك ُمل  الغ رُس وأينع  الزَّ
- ار اتِـِه، وجميِل ألفالِه، قطف الباحث من كل شــــــــــــــجرة ِه، ولطيِف ِعبـ  ا بغزارِة ِعلمـِ ، الـَّذي أمتع نـ 

 فكانت نتائُجُه على النَّحو اآلتي:زهرة، ومن كل حكمة عبرة، 
لِة باهلل-1 وحد ه هو المعطي،  -تعالى-فإنَّـه يعلم أنَّ هللا --إنَّ المرء إذا كان عليم  الصِ 

ه عن مدح النَّاس أو ذمهم، ويكون همُّه وغايُته رضوان هللا -وهللا وحد ه هو المانع، فيعزل نفس 
بقى واثقًا كينٍة مهما تبدَّل النَّاُس عليه وتغيروا حوله، فإنَّه ي، فهذا ُيشعر العبد بطمأنينٍة وس-ت ع ال ى

في خطواته، فيمشي نحو طريقه إلى ربه بخطى ثاتبة، ولنا في سلفنا الصالح األسوة الحسنة في 
 ذلك.
دين  --انعقد إجماُع أهل االختصاص على أنَّ كعب بن زهير-2 كان أحد الفحول اْلُمجوِ 

ب في طبقته، وقد وصفوا شعر ُه بقوَّة التماسك وجزالة اللفل وسمو  المعنى، فاكتسفي الشعر واْلُمقدَّم 
 .شعُره ُشهرًة كبيرًة قبل  اإلسالم وبعد ه

 يمكن ال عن بيئته؛ وذلك ألنَّ لبيئته ومجتمعه أثرًا ب ــي ِــنا -أيَّ شاعرٍ -ال يمكن فصل الشاعر  -8
ن اعتقد بعُضهم غير  ذلك، والنالر  حًة في الملانِّ التي ترجمت لشاعرنا يكاُد يجدها شحيتجاهله، واق

 فيما أمدَّتنا به؛ إذ إنَّها معلوماٌت ذات فائدة للدارس إذا ما ُربطت بشعره.
( للهجرة؛ استنادًا إلى خبر البردة 02أنَّها كانت سنة ) --تبيَّن أنَّ األقرب في وفاة كعب-0

يها منه بعد أِن تسلم الخالفة؛ ألنَّها تمنح الخليفة أْن يشتر  --التي أراد الخليفة الراشد معاوية
 حجة وقوة وذريعة في حقِ  الخالفة، المتالكه أثرًا من آثار النبوة.

من المالحل أنَّ الكالم عن الصحابة وأشعارهم يمكن معه الفصل بين الشعر والشخصية، -5
م  به أينما ُذكر، وحيثما ُترجِ  فال يمكن معه الفصــــــــل؛ وذلك ألنَّ القصــــــــيدة مرتبطة --أ مَّا ك ْعب

له؛ وقد يكون الســــبب في ذلك قلة  ما وصــــل إلينا عن حياته، فلم أجْد في جميع كتب التراجم عنه 
إالَّ هذا الخبر المرتبط بالقصـــــــــيدة، بل موقف القصـــــــــيدة أهمل حياته ُكل ها؛ ألنَّه لم يحل  بمثل هذا 

 .--صيُتهُ الموقف في حياته أبدًا، لذلك اشُتِهر بها وذاع 
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من هذا  --من المعلوم أنَّ الشيء ُكلَّم ا ع ُلم  ك ُثر ْت أسماُ ه، وقد كانت قصيدة ك ْعب-4
يْت بأسماء كثيرة، فمنها: )الُبردة(، وتعرف بـ)المشوبة(، واشُتِهر ْت بـ)ب ـان ـْت ُسع اُد(  القبيل؛ إذ ُسمِ 

 لمطلع القصيدة بها.
 :( بيتًا، وجميعها من بحر )البسيط(59القصيدة المباركة ) أبيات بلغ عدد-7

 ))ُمْست ْفِعُلن فاِعُلن ُمْست فِعُلن ف ِعُلن         ُمْست ْفِعُلن فاِعلن ُمْست ْفِعُلن ف ْعُلن((.
تلقى أهُل العلم قصيدة)ب ـان ـْت ُسع اُد( بالقبول على اختالف طبقاتهم واتجاهاتهم في التصنيف، -3
بحت ميدانًا أصقصيدة منفردة عبر تاريخ األدب العربي كما ُخِدم ْت هذه القصيدة؛ فقد  ُتخدمفلم 

ًا إذ اعتنى بها األقدمون من علماء العربية وشعرائها شرحرحبًا للباحثين والدراسين قديمًا وحديثًا؛ 
رغبًة منهم في  --وترجمة إلى اللغات األخرى، وعد وها من أعلم ما قيل في مدح الرسول

فاعة،  ان األدب في ميد لذا سارت بها الركبان، وتوارثتها السنونخدمتها، وطمعًا في األجر والشَّ
وح، فخدمتها ت ع بُّد، ومحتواها علٌم عليم، ويتمثل هذا السير في الم لفات  والثَّقافة، ألنهَّا تالمس الرُّ

ْت على مرِ  العصور لشرح القصيدة التي بلغت عددًا كبير  ص  رَّقْت في مكتبات ًا تناثرت وتفالتي ُخصِ 
 العالم بين المخطوط والمطبوع.

أهمها: الموقف والمكان الذي  --تبين أنَّ أسبابًا عديدًة جعلت القصيدة بابًا لُشهرِة ك ْعب-9
مَّدٍ  ، وفي مسجده وبحضرته مع --ِقيلْت فيه هذه القصيدة؛ فقد أنشد ها في مدِح خيِر البريَّة ُمح 

بعد معاداته، وبها دخل في اإلسالم،  --التي بها أعلن والء ه لصاحب الرسالة، --أصحابه
فنال  العفو  وحلي بالتكريِم والفضيلة الحميدة والمناقب العديدة؛ فحصل على الجائزة النبويَّة وهي 

صغاء النبي ِ --بردته له دليٌل على إعجابه بالقصيدة، وي خذ من ذلك استحباب سماع  --؛ واق
 المرضية، وغيرها من قصيدة؛ لما فيها من نعت الحضرة المصطفوية، ووصف أصحابههذه ال

ِنيَِّة، ومعرفة القواعد العربية، والفوائد األدبية، التي بها فاقت جميع  الفضائِل البهيِة، والشمائِل السَّ
 القصائد، ونال صاحبها أعلى مراتب المقاصد.

ســــــات األدبية؛ فما نكوُن في شــــــأٍن،  وال نخوُض ألهر البحُث أهمية علم البيان في الدرا-14
لِ ُموا بوجهِة  في أمٍر، وال نحامي عن فكرٍة ، أو ننتصُر لها ، ونحمُل النَّاس على أن يروا رأينا، وُيس 
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بيـل إلى التَّفاهم عمَّا يجوُل في  ان هو أداتنـا، والســــــــــــــَّ ِة أســــــــــــــبـابنـا، إالَّ كـان علُم الب يـ  اهـ  ن لِرنـا، وو جـ 
 الوسيلة الحافلة لمدار الحقِ  وفهمه.هو خواطرنا، و 
، جميعها --( شـــــاهدًا من شـــــواهد المجاز المرســـــل في قصـــــيدة كعب25وقفت على )-11

أفادت تأدية المعنى المقصـــود بإيجاز، مع المهارة في تخير العالقة بين المعنى األصـــلي والمعنى 
ى كما في إطالق العين عل المجازي، بحيث يكون المجاز مصـورًا للمعنى المقصـود خير تصوير،

ذا دقَّ  نا قالجاســــــوس، واألذن على ســــــريع التأثر بالوشــــــاية، والخف والحافر على الجمال والخيل، واق
أغلب ضروب المجاز المرسل ال تخلو من مبالغات بديعة، ذات أثر في جعل باب  لر رأينا أنَّ النَّ 

رادة الكل، كما  إطالق الكلَّ  بًا، فإنَّ االتســــــــــــــاع رائعًا خالَّ  على الجزء مبالغة، ومثله إطالق الجزء واق
: فالٌن فٌم، تريد أنَّ  ه بعلم شــيٍء، ونحوه: فالٌن أنٌف، عندما تريد أن تصــف ه شــرٌه، يلتقُم كلَّ إذا قلت 

از ، وعلى كلٍ  فإنَّ للقرينة الدَّور البارز في اســــــــــــــتخراا عالقات المجاألنف فتبالغ  فتجعله كله أنفاً 
 على النحو اآلتي مع ذكر أرقام أبيات االستشهاد: وهي المرسل،
 (.24الُجزئيَّة، ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: )-أ
ببيَّة-ب  (.87، ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: )السَّ
 (.08، ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: )المسببية-ت
 (.03، 85ا: )ولها شاهدان فقط، وهم تسمية الشيء باسم ما سي ول إليه-ث
 (.57، 2ولها شاهدان فقط، وهما: ) الماضوية-ا
 (.09، 04، 08ولها ثالثة شواهد فقط، هي: ) المستقبلية:-ح
 (.4ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: ) ة:المحليَّ -خ
 (.81، 25، 4ولها ثالثة شواهد فقط، وهي: ) المجاورة:-د
 (.28، 19، 14هد فقط، وهي: )ولها ثالثة شوا  إطالق لفل المفرد على المثنى:-ذ
 .(80، 10، 18، 2ولها أربعة شواهد فقط، وهي: ) إطالق لفل الجمع على المفرد: -ر
 (.27، 22ولها شاهدان فقط، وهما: ) إطالق لفل الجمع على المثنى: -ز
 (.2ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: ) تذكير الم نث:-س
 .(83ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم: ) :التغليب- 
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( شـاهدًا، ُتشير جميعها 18المجاز العقلي فقد كان نصـيبه من قصـيدة)بانت سـعاد( )أمَّا -12

إلى أنَّه يستمد مقوماته األساسيَّة من الجملة، ويعتمد على ركنين أساسيين هما: القرينة الدَّالة على 
ي تســــــــــــــوغ ذلك المجاز في العقل والذَّوق، والمحك في ذلك قول أنَّ في الجملـة مجازًا، والعالقة الَّت

ائٌم، وليُلُه ق ائٌم(؛ ألنَّه ضــــــــرٌب من التَّوســــــــع في أســــــــاليب اللغة، وفٌن من فنون  العرب: )نهاُرُه صــــــــ 
اإليجاز والمبالغة في القول، ي دي المعنى المقصـــــــود بطرٍق مختلفٍة، وبعد الفحص والتتبع لهرت 

 عالقات، وهي:للمجاز العقلي أربع 
 (.14) ولها شاهد واحد فقط، وهو الرقم:المفعولية: -أ
 (.82، 13)ولها شاهدان فقط، وهما:  الفاعلية:-ب
 (.17، 3)ولها شاهدان فقط، وهما:  المصدرية:-ت
ببيَّة: -ث  (.02، 22، 15، 10، 18، 11، 4، 8) ولها ثمانية شواهد فقط، وهي:السَّ
يجـــاز القولتكمن بالغـــة المجـــاز كمـــا -18  العقلي فيمـــا يفيـــده من المبـــالغـــة في التعبير، واق

ثارة الخيال، عندما يســــند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، كما وحســــنه، وجزالة اللفل واختصــــاره ، واق
خضـــــــــــاع الكالم لما يريد، وتشـــــــــــكيل  يفتح أمام المتكلم الميدان للتفنن في القول، وتلوين العبارة، واق

ويرمي؛ فهو ُيلجأ إليه لنفي تهمة، أو للتخلص من جريمة، أو لتحقيق  البنـاء حســــــــــــــبما يهدف إليه
 والغايات. مقصٍد من المقاصد

ور التَّركيبية اْلُمتَّحدة األجزاِء بكلِ  أركانها حقَّقت الوضـــــــــوح والتَّأثير في بيان -10 جميع الصـــــــــُّ
لى النَّفس المعنى إوليفــة التعبير عن المعنى الواحــد بطرق مختلفــة أبلغ تــأثير؛ ألن  ذلــك يبعـــث 

 بوضوٍح وجالٍء، ومن غير تكلٍُّف ُيذكر.
هذا وهناك من األسرار البالغية المكنونة في قصيدة)ب ان ْت ُسعاُد( ما ال ُيحيط به المقام، -15

شرها ، عبر سلسلة بالغية يروم الباحث ن-إن شاء هللا تعالى-سنترك الكالم عنها في بحوث ُأخرى
بحثية ُأخر، مع توصية للباحثين بفتح مكامن كنوز القصيدة الحميدة، واالطالع قريبًا جدًا في أعداٍد 

عليها وتسليط األضواء على ما فيها من فنون وعلوم، وذلك ألنَّها تحتمل دراساٍت في فنوٍن شتى؛ 
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من وراء  -تعالى-لما تحتويه من علوم داللية ونحوية وصرفية، ونقدية وموضوعية... إلخ، وهللا
 و الموفق.القصد، وه
: فهذا ما تيسر إيراده، وتهيأ إعداده، وأعان هللا على قوله من تحرير التعليق حول وختاماً 

 القصيدة المباركة.
: أِن الَحمُد هلِل ربِّ الَعاَلِميَن، والصَّ  َِ ِل َِ االةُ والسَّ وآخر دعوانا كأوَّ لّصاِدِق اوِميِن، الُم على َرُسوِل

يِن.وعلى آلَ وأصحابَ الطَّيبيَن   الطَّاهريَن، ومن تبعهم بإحسان  وساَر على نهجهم إلى يوِم الدِّ
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 ثَـَبـُت المصادِر والمراجعِ 
 
اِري )تأبجُد الُعُلوم .1 ــدَّهُ للطبع ووضع 1847، ألبي الطَّيِ ب ِصدِ يق حسن خان الِقنَّْوِجي  الُبخ  ه(، أع 

 م.1973سورية، -القومي، دمشقفهارسه: عبدالجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد 
ه(، 911، لإلمام جالل الدِ ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)تاإلتقان في ُعُلوم الُقرآن .2

مَّد سالم هاشم، دار الكتب الِعلميَّة، بيروت ، 2ُلبنان، ط -ضبط وتصحيح: ُمح 
 م.2447ه/1023

مَّد عبد هللا بن ُمْسِلم بن قتيبة أدب الكاتب .8 مَّد محيي 274الد ْينوري )ت، ألبي ُمح  ه(، تحقيق: ُمح 
 م.1948ه/1832، 0الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط

 -ه(، دار الثقافة، بيروت1841، لبطرس البستاني)تُأدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم .0
 م.1943، 14لبنان، ط/

قيق ومراجعة: د.رجب ه(، تح705، ألبي حيان األندلسي)تارتشاف الضرب من لسان العرب .5
مَّد، و د.رمضان عبد التواب، مطبعة المدني، الق اِهر ة ، 1مصر، ط -عثمان ُمح 

 م.1993ه/1013
، ُأطروحة دكتوراه، ألحمد حمد محسن الجبوري، بإشراف أساليُب المجاز في الُقرآن الَكِريم .4

 م.1939ه/1014داب، األستاذ الدكتور أحمد مطلوب، صادرٌة من جامعة ب ْغد اد، ُكلِ يَّة اآل
مَّد بن عبد البر، لإلمام أبي عمر يوسف بن الستيعاب في معرفة اوصحاب .7  عبد هللا بن ُمح 

، 1ه(، تصحيح وتخريج عادل مرشد، دار األعالم، عمان، ط048القرطبي)ت
 م.2442ه/1028

مَّد أسد الغابة في معرفة الصحابة .3  زريالج، ألبي الحسن عز الدين بن األثير علي بن ُمح 
مَّد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 484)ت ه(، تحقيق: علي ُمح 

 م.1990ه/1015، 1لبنان، ط -بيروت
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اِني  اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة .9 مَّد الُجْرج  مَّد بن علي بن ُمح   ، لركن الدِ ين ُمح 
ْمس الدِ ين، دار الكُ 729)ت ، 1ُلبنان، ط-ُتِب الِعلميَّة، بيروته(، ت حِقيُق: إبراهيم ش 

 م.2442ه/1028
الماإلشـــــــــارة إلى اإليجـاز في بعض أنوا  المجـاز .14  ،لعز الدِ ين عبد العزيز بن عبد الســــــــــــــَّ
ق444)ت قية، مطابع دار الفكر، ِدم شــــْ -ه(،  اعتنى بطبعه وقدَّم  له: رمزي ســــعد الدِ ين ِدم شــــْ

 ُسوِريا،)د.ط،د.ت(. 
، ت حِقيُق: طه عبد الر وف ســــــــعد، النَّْحو اوشـــــباه والنَّظائر في .11 ، لجالل الدِ ين الســــــــيوطي 

 م.1975ه/1895شركة الطباعة الفنية المتحدة، ِمْصر، 
اِفِعي  اإلصابة في تمييز الصحابة .12  ، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشَّ
، دار الجيل، بيروت352)ت مَّد البجاوي   م.1992ه/1012، 1ن، طُلبنا-ه(، ت حِقيُق: علي ُمح 
كيت)تإصالح المنطق .18 ه(، تحقيق: أحمد 200، ألبي يوسف يعقوب بن إسحق بن الس 

مَّد هارون، دار المعارف، الق اِهر ة اِكر، وعبد السالم ُمح  مَّد ش   م.1974، 8ِمْصر، ط -ُمح 
 ألبي سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع، المعروف باألصمعي ،اوصمعيات .10
مَّد هارون، دار المعارف، مصر، ه(214)ت مَّد شاكر، وعبد السالم ُمح  ، تحقيق: أحمد ُمح 
 م.1998، 7ط
مَّد المختار الجكني أضـــــــــواء البيان في إيضـــــــــاح الُقرآن بالُقرآن .15 د األمين بن ُمح  مـَّ ، لُمح 

ْيخ صــــــالح الدِ ين العاليلي، دار إحياء التُّر اث الع ر بي، 1898)ت الشــــــنقيطي ه(، ت حِقيُق: الشــــــَّ
 م. 2448ُلبنان، -بيروت

مَّد بن علي بن فارس ، لخير الدِ ين اوعالم .14 ِرْكلي  بن محمود بن ُمح   الدمشقي الزِ 
 .م2442، 15، دار العلم للماليين، ط ه(1894)ت
مَّد 854الحسين األصفهاني)ت، ألبي الفرا علي بن اوغاني .17 ه(، تحقيق: علي ُمح 

 م.1998، 1البجاوي، الهيأة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
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مَّد بن الســـــيد البطليوســـــيالقتضــــاب في شــــرح أدب الُكتَّاب .13 مَّد عبد هللا بن ُمح   ، ألبي ُمح 
قَّا ود.حامد عبد المجيد،دا521)ت ط ف ى الســـــــــَّ ت اذ ُمصـــــــــْ ية ر الشـــــــــ ون الثقافه(، ت حِقيُق: اأُلســـــــــْ

 م.2،1994العراق،ط-العامة،ب ْغد اد
ه(، تحقيق: سهيل 279ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري)ت، أنساب اوشراف .19

، دار الفكر، بيروت ِرْكلي   م.1994ه/1017، 1لبنان، ط -زكار، ورياض الزِ 
ه(، تحقيق: 1124دني)ت، لصدر الدِ ين علي بن معصوم المأنوار الرَّبيعُ في أنوا  الَبديع .24

اِكر هادي شكر، مطبعة العرفان، النجف  م.1943ه/1833، 1العراق، ط -ش 
مَّد بن عبد الرَّْحم ن المعروف بالخطيب اإليضاح في ُعُلوم البالغة .21 ، لجالل الدِ ين ُمح 

لبنان،  -، بيروتدار إحياء الُعُلوم، الشيخ بهيج غزاويه(، تحقيق: 789)ت القزويني
 .م1993ه/1019

، للحافل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البداية والنهاية .22
ه(، تحقيق: د.عبدهللا عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، 770)ت الدمشقي
 م.1997ه/1013، 1مصر، ط

)الُبْرَهان في ُعُلوم الُقرآن .28 ْرك ِشي  مَّد بن عبد هللا الزَّ ه(، تحقيق: 790ت، لبدر الدِ ين ُمح 
مَّد أبي الفضل إبراهيم، دار   م.1957ه/1874، 1مصر، ط -، الق اِهر ةإحياء الكتب العربيةُمح 

ْمل ك اِني  الُبْرَهان الكاشف عن إعجاز الُقرآن .20  ، لكمال الدِ ين عبد الواحد بن عبد الك ِريم الزَّ
، 451)ت ، ب ْغد اده(، ت حِقيُق: د. أحمد م ْطُلوب، ود. خديجة الحديثي  راق، الع-مطبعة العاني 
 م.1970ه/1،1890ط
لقلم، حسن حبنَّكة الميداني، دار ا نلعبد الرحم، البالغة العربية أُسُسها وعلوُمها وفنوُنها .25

 م.1994ه/1014، 1، طسورية-دمشق
، لعلي الجارم، وُمْصط ف ى أمين، دار المعارف، البالغُة الواضحُة)البيان والَمَعاني والَبديع( .24
 م.1949ه/1839، 21ْصر، طمِ 
، للدُّكتور أحمد م ْطُلوب، والدكتور كامل حسن البصير، مطابع دار البالغة والتطبيق .27

 م.1994ه/1014، 2العراق، ط-الحكمة، ب ْغد اد
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

، دار النَّجاح البالغة والنقد بين التاريخ والفن .23 اوي الجويني  ، للدُّكتور ُمْصط ف ى الصَّ
ِة،اإلسكندرية  م.1975ْصر، مِ -للطِ ب اع 

-، للدُّكتور عبد الف تَّاح الشين،دار المعارف، الق اِهر ةالبيان في ضوء أساليب الُقرآن .29
 م.1935، 2ِمْصر،ط

ه(، ت حِقيُق وشرح: عبد 255، ألبي ُعثمان ع مرو بن بحر الجاحل)تالبيان والتَّبيين .84
ِة والنَّشْ  ْكت بة الخانجي للطِ ب اع  مَّد ه اُرون، م  الم ُمح  ، الق  السَّ ِمْصر، -اِهر ةر والتوزيع، مطبعة المدني 

 م.1935ه/1045، 5ط
مَّد مرتضى الزَّبيدي الحسيني)تتاُج الَعُروس ِمن َجَواِهِر القاُموس .81 ه(، 1245، ِلُمح 

، 1تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مراجعة عبد الستار أحمد فراا، مطبعة حكومة الكويت، ط
 م.1934ه/1044

، لـجرجي زيدان، مراجعة وتعليق: د.شوقي ضيف، دار الهالل، لعربيةتاريح آداب اللغة ا .82
 ُلبنان، )د.ط، د.ت(. -بيروت

 )د.ت(.،1مصر، ط -، ألحمد حسن الزيات، مطبعة الرسالة، الق اِهر ةتاريخ اودب العربي .88
، 2لبنان، ط -، لعمر فروخ، دار العلم للماليين، بيروتتاريخ اودب العربي .80

 م.1949ه/1833
ه(، تحقيق: 911)تلإلمام جالل الدِ ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الخلفاءتاريخ  .85

 م.2440ه/1025، 1، طمكة المكرمةحمدي الدمردا ، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
، البن قتيبة، شرح وت حِقيُق: السيد أحمد صقر، دار الُكُتِب الِعلميَّة، تأويُل ُمْشِكل الُقرآن .84

 م.1931ه/1041، 8ُلبنان، ط-بيروت
ْوِزي )تالتبصرة .87  -ه(، دار الكتب العلمية، بيروت597، ألبي الفرا عبد الرَّْحم ن بن الج 

 م.1934ه/1044، 1لبنان، ط
مَّد الط يبي  التِّْبَياُن في علم الَمَعاني والَبديع والبيان .83 ْين بن ُمح  ه(، 708)ت، لشرف الدِ ين ُحس 

، 1ُلبنان، ط-، عالم الكتب، بيروتت حِقيُق وتقديم: د.هادي عطية مطر الهاللي  
 م.1937ه/1047



 
 

 

30 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

، ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة اوحوذي بشرح جامع الترمذي .89
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط، د.ت(.1858المباركفوري)ت

، دار الكتاب الع ربي، بيروتالتَّســــــهيل لُعُلوم التَّْنِزيل .04 ، 2ُلبنان، ط-، البن ُجز ي  الغرناطي 
 م.1978ه/1898

اِني )تالتَّعِريفاتُ  .01 ريف الُجْرج  مَّد الش  ضبط وتصحيح جماعة من ه(، 314، لعلي بن ُمح 
 م.1938ه/1048، 1لبنان، ط -العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت

)َتفسيُر البحر الُمحيط .02 مَّد بن يوسف الشهير بأبي حيَّان األْند ُلِسي  ه(، تحقيق: 705ت، ِلُمح 
 م.2441ه/1022، 1ُلبنان، ط-الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب الِعلميَّة، بيروت

، ألبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي َتفسيُر ابن كثير)تفسير القرآن العظيم( .08
ْعِرف ة، بيروت770الدمشقي)ت  م.1932ه/1042، 1ُلبنان، ط -ه(، دار الم 

اوّي  .00 مَّى)أنواُر التَّْنِزيل وأسـرار التَّأويل(َتفسـيُر الَبيضـَ لدِ ين عبد هللا ، للقاضي ناصر االُمسـَ
يرازي  البيضــــاوي )ت مَّد الشــــِ  ر، ط-ه(، دار البيان الع ربي، الق اِهر ة435بن عمر بن ُمح  ، 1ِمصــــْ

 م.2442ه/1021
مَّد بن جرير ُمح   ، ألبي جعفرَتفسيُر الطََّبِرّي الُمَسمَّى)جامع البيان عن تأويل آي الُقرآن( .05

، وعلي عاشـــور، دار 814الطَّب ِري )ت اِكر الحرســـتاني  ه(، ضـــبط وتعليق وتصـــحيح: م ْحُمود شـــ 
 م.2444، 1ُلبنان،  ط-إحياء التُّر اث الع ربي، بيروت

ْين القُ َتفســــيُر غرائِب الُقرآِن ورغائِب الُفرقانِ  .04 مَّد بن ُحســـــ  مِ ي  ، لنلام الدِ ين الحســـــن بن ُمح 
)تالنَّْيســــــــــــــ   ة، بيروت723اُبوِري  ــــَّ ِب الِعلمي ــــُ ، 1ُلبنــــان،ط-ه(، ت حِقيُق:زكريــــا عميرات، دار الُكت
 م.1994ه/1014

، البن قتيبة، ت حِقيُق: الســــــــــــيد أحمد صــــــــــــقر، دار الُكُتِب الِعلميَّة، َتفســــــــيُر غريب الُقرآن .07
 م.1973ه/1893ُلبنان، -بيروت

ْوِزيَّة، الَتفســــــــيُر الَقيِّم .03 مَّد أويس الندوي وآخرون، دار، البن ق يِ م الج  ابن  جمعه وحقَّق ُه: ُمح 
 م.2445ه/1024، 1ِمْصر، ط-الهيثم، الق اِهر ة
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

اف عن حقائق غوامض التَّْنِزيل وعيون اوقاويل في وجوه التأويل .09 ألبي  ،تفسير الَكشَّ
ِري   القاسم محمود بن عمرو بن أحمد عادل ، تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ ه(583)تالزَّم ْخش 

مَّد معوض، و أ.د.فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي، مطبعة  أحمد عبدالموجود، والشيخ علي ُمح 
 م.1993ه/1013، 1السعودية، ط -العبيكان، الرياض

ِفيّ  .54 ِفي )تَتفســيُر النَّســَ ه(، ت حِقيُق: 714، ألبي البركات عبد هللا بن أحمد بن م ْحُمود النَّســ 
ْكت بة  ْنُصور، الم   ِمْصر،)د.ط،د.ت(.-التوفيقية، الق اِهر ةمجدي م 

مَّد بن عبد الرَّْحم ن المعروف بالخطيب التَّلخيص في ُعُلوم البالغة .51 ، لجالل الدِ ين ُمح 
(، تصحيح وتعليق: أحمد عزو 789القزويني)ت ل للتَّفتازاني  ه(، )مطبوع على هام  المطوَّ

، بيروت  م.2440ه/1025، 1، طُلبنان -عناية، دار إحياء التُّر اث الع ربي 
مَّد بن أحمد األزهري)تتهذيُب اللَغة .52 مَّد عوض 874، ألبي م ْنُصور ُمح  ه(، ت حِقيُق: ُمح 

 م.2441، 1ُلبنان، ط-مرعب، دار إحياء التُّر اث الع ربي، بيروت
، لضياء الدِ ين بن األثير الجامُع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور .58

حقيق: د.ُمْصط ف ى جواد، و د.جميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي ه(، ت487الجزري)ت
 م.1954ه/1875العراقي، ب ْغد اد، 

مَّد بن أحمد األنصاري الُقْرُطِبي )تالجامُع وحكام الُقرآن .50 ه(، 471، ألبي عبد هللا ُمح 
 م.2444ه/1027، 1ُلبنان،ط-تحقيق:د.عبدهللا بن عبدالمحسن التركي،م سسة الرسالة،بيروت

ــة واإلســـــــــالم .55 اب جمهرُة أشـــــــــعــار العرب في الجــاهلي طـــَّ د بن أبي الخ  مـــَّ ، ألبي زيـــد ُمح 
 ه(، ت حِقيُق: عمر فاروق الطَّبَّاع، دار األرقم، بيروت،)د.ط،د.ت(.174القرشي)ت

نشاء ُلغة العرب .54 ، ألحمد بن إبراهيم بن ُمصط ف ى الهاشمي َجَواِهُر اودب في أدبيَّات وا 
-م(، ت حِقيُق: ريما إبراهيم شجاع، دار إحياء التُّر اث الع ربي، بيروت1908األزهري الِمْصري)ت

 ،)د.ت(.1ُلبنان، ط
مَّد َجَواِهُر البالغة .57 ، ت حِقيُق وشرح: د.ُمح  )في الم ع اني والبيان والب ديع(، ألحمد الهاشمي 

ة المعارف، بيروت س  ، ُم  سَّ  م.1999ه/1024، 1ُلبنان، ط-التونجي 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

، لنجم الدِ ين أحمد بن إسماعيل يص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة(جوهُر الكنز)تلخ .53
ل ِبي )ت أة المعارف، اإلسكندرية787بن األثير الح  مَّد زغلول سالم، منش  ر، ِمصْ  -ه(، تحقيق: ُمح 

 )د.ط،د.ت(.
ه(، تحقيق: 1498، لعبد القادر البغدادي)تحاشية على شرح )َبـاَنـْت ُسَعاُد( لبن هشام .59

 م.1934ه/1044لبنان،  -محرم خواجه، دار صادر، بيروت نليف
ه(، تحقيق 1498، لعبد القادر بن عمر البغدادي)تخزانة اودب ولب لباب لسان العرب .44

مَّد هارون، مكتبة الخانجي، الق اِهر ة  .م1997ه/1013، 0مصر، ط -وشرح: عبد السالم ُمح 
د.عبد الحميد هنداوي، دار ه(، تحقيق: 892، ألبي الفتح عثمان بن جني)تالخصائص .41

 م.2443ه/1029، 8ُلبنان، ط -الكتب الِعلميَّة، بيروت
ِة، ب ْغد اد، دراساٌت بالغيٌة ونقديةٌ  .42 يَّة للطِ ب اع  ، للدُّكتور أحمد م ْطُلوب، دار الُحرِ 

 م.1934ه/1044
مَّد أ514، للقاســــــــم بن علي الحريري)تُدّرُة الغّواص في أوهام الخواص .48 بو ه(، حققه: ُمح 

 م.1997ِمْصر، -الفضل إبراهيم، دار الفكر الع ربي، الق اِهر ة
اِني )تدلئُل اإلعجاز .40 ه(، شرح وتعليق: د.عبد المنعم خفاجي، 071، لعبد القاهر الُجرج 

 م.2440ه/1020، 1ُلبنان، ط -دار الجيل، بيروت
، دار الكتاب الع ربي، بيروت ِديواُن أبي فراس الحمدانّي، .45 -شـــــــــرح الدكتور خليل الدويهي 

 م.2447ه/1023ُلبنان، 
 -، تحقيق وشرح: األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروتديوان كعب بن زهير .44

 م.2449، 2لبنان، ط
مَّد بن علي الصبَّان)تالرِّسالُة البيانيةُ  .47 ه(، ت حِقيُق: د.مهدي 1244، ألبي العرفات ُمح 

 م.2445ه/1024، 1ُلبنان، ط-أسعد عرار، دار الُكُتِب الِعلميَّة، بيروت
ْمس الدِ ين، دار الُكُتِب زاُد المســــــير في علم الَتفســــــيرِ  .43 ، ت حِقيُق: أحمد شـــــــــ  ، البن الجوزي 

 م.1990ه/1010، 1ُلبنان، ط-الِعلميَّة، بيروت
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
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سم بن محمد بن ألبي بكر األنباري محمد بن القاالزاهر في معاني كلمات الناس،  .49
، 1ه(، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، م سسة الرسالة، بيروت، ط823بشار)ت
 م.1992ه/1012

ام األنصاري النحوي)تشرح )َبـاَنـْت ُسَعاُد( .74 مَّد بن ُهش  ه(، تحقيق 741، لجمال الدِ ين ُمح 
مَّد عبدهللا، دار سعد الدين، دمش ، 1رية، طسو  -قوتقديم: سناء ناهض الريس، وأ.د.إبراهيم ُمح 

 م.2443ه/1023
مَّد بن الحسن المرزوقي شرح ديوان الحماسة .71 ، ألبي على أحمد بن ُمح 

ه(، تحقيق: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، دار 021األصفهاني)ت
 م.2448ه/1020، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

حسن بن الحسين بن عبدهللا ، لإلمام أبي سعيد الديوان كعب بن زهيرشرح  .72
كَِّري )ت ، 1لبنان، ط-شرح وتحقيق: أنطوان القو ال،دار الفكر العربي، بيروته(،275السُّ
 م.2448

ام األنصاري النحوي)تشرح قصيدة )َبـاَنـْت ُسَعاُد( .78 مَّد بن ُهش  ه(، 741، لجمال الدِ ين ُمح 
، 1مصر، ط -المية، الق اِهر ةدراسة وتحقيق: د.عبدهللا عبدالقادر الطويل، المكتبة اإلس

 م.2414ه/1081
لتقي  الدِ ين أبي ب ْكر ، --شرح قصيدة كعب بن زهير)َبـاَنـْت ُسَعاُد( في مدح رسول هللا .70

ة الحموي)ت ه(، تحقيق: د.علي حسين الب وَّاب، مكتبة المعارف، 387علي المعروف بابن حجَّ
 م.1935ه/1044المملكة العربية السعودية،  -الرياض

، لإلمام أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب --شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي .75
، 1ه(، تحقيق: ف.كرنكو، تقديم د.صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط701التَّبِريِزي )ت

 م.1971ه/1839
ه(، ت حِقيُق: د. فائز فارس، مطابع 054، البن برهان الُعْكب ِري  األســـــــــدي)تشــــــرح اللمع .74

 م.1930ه/1045، 1التجارة، الكويت، ط
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مَّد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري)تالشعر والشعراء .77 ه(، تحقيق 274، ألبي ُمح 
مَّد شاكر، دار الحديث، الق اِهر ة  م.2444ه/1027، 1مصر، ط -وشرح: أحمد ُمح 

، ألبي الحسين أحمد بن الّصاحبي في فقَ اللَغة وُسَنِن العرب في كالمها .73
مَّد علي بيضون، دار الُكُتب العلميَّة، بيروت895س)تفار  ، 1طُلبنان،  -ه(، منشورات ُمح 

 م.1997ه/1013
ه(، 321، ألحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي)تصبح اوعشى في كتابة اإلنشا .79

 م.1937، 1سورية، ط -د.يوسف علي طويل، دار الفكر، دمشقتحقيق: 
حاُح)تاج اللَغة وصحاح ال .34  إسماعيل بن حمَّاد الجوهريألبي نصر ، َعَرِبّية(الصِّ

، 2ان، طُلبن -ه(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار الِعلِم للماليين، بيروت898)تالفارابي
 م.1979ه/1899

وسننه  --الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا)َصحيُح الُبَخاِرّي  .31
اِري )ت(، لإلمام أبي عبدهللا ُمح  وأيامه مَّد زهير بن ه(، تحقيق: 254مَّد بن إسماعيل الُبخ  ُمح 

 ه.1022، 1سورية، ط -، دمشقدار طوق النجاة، ناصر الناصر
(، لإلمام المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ) َصحيُح ُمْسِلم .32

اُبوِري )ت ، مجموعة من المحققينه(، تحقيق: 241أبي الحسين ُمْسِلم بن الحجاا الُقشيري  النَّْيس 
طبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة  ُلبنان، -دار الجيل، بيروت

 ه.1880
، الق اِهر ةصفوُة التَّفاِسيرُ  .38 ، دار الصابوني  ابوني  مَّد علي الصَّ ، 1ط مصر، -، ِلُمح 

 م.1997ه/1017
وُر البيانيَّة بين النَّظرية  .30 مَّد شرف، دار نهضة مِ والتَّطبيقالصُّ ْصر ، للدُّكتور حفني ُمح 

ِة والنَّْشر، مطبعة الرسالة، الفجالة  م.1945ه/1،1835ِمْصر، ط-للطِ ب اع 
مَّد بن سالم الجمحي)تطبقات فحول الشعراء .35 مَّد شاكر، 282، ِلُمح  ه(، تحقيق: محمود ُمح 

 المملكة العربية السعودية. -دار المدني، جدة
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ُن وسرار البالغة وُعُلوم حقائق اإلعجاز .34 راز المتضمِّ ، ليحيى بن حمزة بن علي بن الطِّ
الم شاهين، دار الكتب 709إبراهيم العلوي اليمني)ت مَّد عبد السَّ ه(، مراجعة وضبط وتدقيق: ُمح 

 م.1995ه/1015، 1ُلبنان، ط -الِعلميَّة، بيروت
ه(، تحقيق: 778اء الدِ ين الُسبكي)ت، لبهعروس اوفراح في شرح تلخيص الِمْفتَاح .37

 م.2441ه/1022، 1ُلبنان، ط -د.خليل إبراهيم خليل، دار الكتب الِعلميَّة، بيروت
ِة والنَّْشر والتوزيع، بيروتِعْلُم أساليب البيان .33 -، للدُّكتور غازي يموت، دار األصالة للطِ ب اع 

 م.1938ه/1048، 1ُلبنان، ط
ْبد الف تَّاح ف يُّود، ُم   )دراسة تحليلية ِعْلُم البيان .39 ة لمسائل البيان(، للدُّكتور ب ْسُيوِني ع  س  سَّ

-المختار للنشر والتوزيع، دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، دار األمين للطِ ب اع ِة، الق اِهر ة
 م.1993ه/1013، 2ِمْصر، ط

ة الع ر  ِعْلُم البيان .94 ِة والنَّ ، للدُّكتور عبد العزيز عتيق، دار النَّْهض  -ْشر، بيروتِبي ة للطِ ب اع 
 م.1970ُلبنان، 

، دار الُكُتِب الِعلميَّة، ُعُلوُم البالغة .91 )البيان والم ع اني والب ديع(، ألحمد ُمْصط ف ى المراغي 
 م.2447ه/1023، 0ُلبنان، ط-بيروت

، ألبي علي الحسن بن رشيق القيرواني  الُعْمَدُة في محاسن الشعر وآدابَ ونقده .92
مَّد محيي الدين عبدالحميد، دار الطالئع، الق اِهر ة، ط054زدي )تاأل  م.2444، 1ه(،تحقيق: ُمح 
تحقيق: د.مهدي ه(، 175)تالبصري ، ألبي عبد الرَّْحم ن الخليل بن أحمد الفراهيديالعين .98

 ُلبنان، )د.ط،د.ت(. -بيروت المخزومي، ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل،
مَّد بن أحمد ي فنون المغازي والشمائل والسيرعيون اوثر ف .90 مَّد بن ُمح  ، ألبي الفتح ُمح 

مَّد رمضان، دار القلم، بيروت780اليعمري الربعي)ت ، 1لبنان، ط-ه(، تعليق: إبراهيم ُمح 
 م.1998ه/1010
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، ألبي الحسن علي بن سلطان القاري الهروي فتح باب اإلسعاد في شرِح)َباَنْت ُسَعاُد( .95
ه(، رسالة ماجستير)دراسة وتحقيق(، محمد حسين عبدهللا 1410بمالَّ علي القاري)ت المعروف

الجبوري، بإشراف أ.م.د.محمد ياس خضر الدوري، صادرة من جامعة ت كريت، كليَّة التربية، 
 م.2412ه/1088

، وضع حواشيه: إبراهيم َفْتُح الَبَيان في مقاصد القرآن .94 مس ش، ِلِصدِ يق حسن خان الِقنَّْوِجي 
 م.1999ه/1024، 1ُلبنان، ط -الدِ ين، دار الُكُتب العلميَّة، بيروت

راية من علم الَتفسيرِ  .97 واية والدِّ مَّد بنفتُح القدير الجامع بين فني الرِّ علي بن  ، لإلمام ُمح 
وكاني )ت مَّد الشَّ ْنُصورة1254ُمح  ر، ِمصْ  -ه(، تحقيق: د.عبد الرَّْحم ن عميرة، دار الوفاء، الم 

 م.1997ه/1013 ،2ط
َُ اللَغة وســرُّ الَعَرِبّية .93 قَّا وآخرونِفق ط ف ى الســَّ ، حقَّق ُه: ُمصــْ ور الثَّع اِلبي  ، شـــركة ، ألبي م ْنصـــُ

ل ِبي  وأوالده بِمْصر، الطبعة األخيرة،  ْكت بة ومطبعة ُمْصط ف ى البابي الح   م.1972ه/1892م 
، 1م ْطُلوب، دار البحوث العلمية، الكويت، ط)البيان والب ديع(، للدُّكتور أحمد فنون بالغية .99

 م.1975ه/1895
مَّد بن أبالفوائد المشوق إلى ُعُلوم الُقرآن وعلم البيان .144 ْمس الدِ ْين ُمح  ي ، ألبي عبد هللا ش 

ْوِزيَّة)ت ، 2ُلبنان، ط -ه(، دار الكتب العلمية، بيروت751ب ْكر الدمشقي المعروف بابن ق يِ م الج 
 م.1933ه/1043

ِبي ة للطِ ب اع ةِ تاريخ البالغة الَعَرِبّيةفي  .141 ة الع ر  -،بيروت، للدُّكتور عبدالعزيز عتيق،دار النَّْهض 
 م.1974ُلبنان،

إبراهيم  ، للدكتور السيدوأثرها في التراث العربي قصيدة )َبـاَنـْت ُسَعاُد( لكعب بن زهير .142
مَّد، المكتب اإلسالمي، بيروت  م.1934ه، 1044، 1لبنان، ط -ُمح 

د النَّْحوي)تالكامُل في اللَغة واودب .148 مَّد بن يزيد الم ْعُروف بالُمب رِ  ه(، 235، ألبي العباس ُمح 
ة المختار، الق اِهر ة س   م.2440ه/1025، 1ِمْصر، ط-ت حِقيُق: د. يحيى مراد، ُم  سَّ

عبد ه(، تحقيق: 134، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الُملَّق ب بسيبويه)تالِكتَابُ  .140
مَّد هارون  م.1933ه/1043، 8ط مصر، -مكتبة الخانجي، الق اِهر ة، السالم ُمح 
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َُ المراد في بيان )َبـاَنـْت ُسَعاُد( .145 ه(، دراسة 911، لإلمام جالل الدين السيوطي)تُكْن
 م.2445ه/1024، 1لبنان، ط -وتحقيق: د.مصطفى عليان، م سسة الرسالة، بيروت

مَّدلساُن العرب .144 ه(، تحقيق: عبدهللا 711بن مكرم اإلفريقي الِمْصري)ت ، البن منلور ُمح 
مَّد الشاذلي، دار المعارف، الق اِهر ة مَّد أحمد حسب هللا، وهاشم ُمح  صر، م -علي الكبير، وُمح 

 )د.ط، د.ت(.
اعر .147 ائُر في أدب الكاتب والشَّ ه(، 487، لضياء الدِ ين بن األثير الجزري)تالمثُل السَّ

 -دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الق اِهر ةود.بدوي طبانة،  تحقيق: د.أحمد الحوفي ،
 مصر، )د.ط،د.ت(.

، دار الدَّعوة، حماةالمجاُز في البالغة الَعَرِبّية .143 اُمرَّائي  سورية، -، للدُّكتور مهدي صـالح السَّ
 م.1970ه/1890، 1ط
ارضـــــــه بأصـــــــوله وعلق ه(، ع214، ألبي ُعبيد ة ُمعمَّر بن المثنى التيمي)تمجاُز الُقرآن .149

، مطبعة الســـــــعادة،  مَّد ســـــــامي الخانجي الكتبي  مَّد ف اد ســـــــزكين، نشـــــــر مطبعة ُمح  عليه: د.ُمح 
 م.1955ه/1870، 1ِمْصر، ط

عرابها .114 مَّد بن عبد الرحيم اللخميمختصر شرح )َبـاَنـْت ُسَعاُد( وا   ، إلبراهيم بن ُمح 
ال ةُ ماجستير، ه(، 794)ت حمود بإشراف أ.د.م حمزة عبد السالم الغول،للطالب ضياء الدين ِرس 

مَّد العامودي، صادرٌة من الجامعة اإلسالمية، ُكلِ يَّة اآلداب، غزة،   م.2449ه/1084ُمح 
ْدِهُش  .111 ْوِزي )تالمــُ ه(، ت حِقيُق: 597، ألبي الفرا جمــال الــدِ ين بن علي الم ْعُروف بــابن الج 

ْكت بة التوفيقية، الق اِهر ة  ِمْصر،)د.ط،د.ت(.-خيري سعيد، الم 
ثُ  .112 َذكَُّر والُمؤنــَّ د بن القــاســــــــــــــم األنبــاري)تالمــُ مــَّ ه(، ت حِقيُق: د. طــارق 823، ألبي ب ْكر ُمح 

، دار الرائد الع ربي، بيروت  م.1934ه/1044، 2ُلبنان، ط-الجنابي 
مَّد ، شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح .118 للعالمة الشيخ نور الدين علي بن سلطان ُمح 

ه(، تحقيق: الشيخ جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، 1410بـالمال علي القاري)ت المشهور
 م.2447ه/1023، 2لبنان، ط -بيروت
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 ، لإلمام جالل الدِ ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيالُمزهُر في ُعُلوم اللَغة وأنواعها .110
مَّد جاد اله(، 911)ت مَّد أبي الفضل إبراهيم، وُمح  مَّد الشرح وتعليق: ُمح  بجاوي، مولى، وعلي ُمح 

 م.2449ه/1084، 1ُلبنان، ط -المكتبة العصرية، بيروت
ابن ، لبدر الدِ ين بن مالك الدمشقي الشهير بالِمْصَباُح في علم)الَمَعاني والبيان والَبديع( .115

، 1ه(، تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، دار الكتب الِعلميَّة، بيروت، ط434النَّاِلم)ت
 م.2441ه/1022

ر ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد بن عمشرح قصيدة )َبـاَنـْت ُسَعاُد( في مصدق الفضل .114
الهند،  -ه(، مطبعة مجلس دائرة المعارف النلامية، حيدر آباد الدكن303الفاضل الهندي)

 ه.1828، 1ط
لُ  .117  ز اِني  ا)شرح تلخيص الِمْفت اح(، لسعد الدِ ين مسعود بن عمر بن عبد هللا التَّْفت   الُمطوَّ
بنان، لُ  -ه(، تصحيح وتعليق: أحمد عزو عناية، دار إحياء التُّر اث الع ربي، بيروت792)ت
 م.2440ه/1025، 1ط
، ألبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المشهور باألخف  معاني الُقرآن .113

، 1مصر، ط -د.هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، الق اِهر ةه(، تحقيق: 215األوسط)ت
 م.1994ه/1011

أحمد يوسف النجاتي، ه(، تحقيق: 247، ألبي زكريا يحيى بن زياد الف رَّاء)تمعاني الُقرآن .119
مَّد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر،  وُمح 

 ،)د.ت(.1ط
عراُبَ .124 رِ ي ِ معاني الُقرآن وا  اا)ت ، ألبي إســـــــــحاق إبراهيم بن الســـــــــِ  ه(، 811الم ْعُروف بالزَّجَّ

مَّد، دار الحديث، الق اِهر ة،  ت حِقيقُ  ت اذ علي جمال الدِ ين ُمح  : د.عبد الجليل عبده شــــــــلبي واأُلســــــــْ
 م.2440ه/1020، 1ط
 ، لجالل الدِ ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيُمْعَتَرُك اوْقرَان في إعجاِز الُقرآن .121
ْمس الدِ ين، دار الكتب الِعلميَّة، بيروته(، ضبط وتصحيح: أحم911)ت ، 1ط ُلبنان، -د ش 

 م.1933ه/1043
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ألبي عبد هللا ياقوت بن عبدهللا        )إرشاد األريب إلى معرفة األديب(،  معجم اودباء .122
 -تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروته(، 424الحموي  الرومي  البغدادي)ت

 .م1998ه/1010، 1لبنان، ط
ه(، دار 424، ألبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي  الرومي  البغدادي)تُمْعَجُم الُبلدان .128

 م.1995، 2ُلبنان، ط -صادر، بيروت
مَّد بن عمران المرزباني)تمعجم الشعراء .120 ه(، تصحيح 830، لإلمام أبي عبيد هللا ُمح 

، 2لبنان، ط -توتعليق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو، دار الكتب العلمية، بيرو 
 م.1932ه/1042

ألبي عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،  .125
 ه.1048، 8لبنان، ط -ه(، عالم الكتب، بيروت037محمد البكري األندلسي)ت

ام األنصاري الِمْصري)تمغني اللبيب عن ُكتب اوعاريب .124 ه(، 741، لجمال الدِ ين بن ُهش 
مَّد علي حمد هللا، دار الفكر، دمشقومراجعة: تحقيق  ، 4سورية، ط -د.مازن المبارك، وُمح 
 م.1935

كَّاِكي )تِمْفتَاُح الُعُلوم .127 ه(، ت حِقيُق: د.عبد الحميد ِهنداوي، دار 424، ألبي يعقوب السَّ
 م.2444ه/1024، 1لبنان، ط -الُكُتِب الِعلميَّة، بيروت

تأليف: أحمد االسكندري، وأحمد أمين، وعلي الجارم، ، المفصل في تاريخ اودب العربي .123
 وعبد العزيز البشرى، وأحمد ضيف، مطبعة المدارس األميرية، )د.ط، د.ت(.

ه(، تحقيق وشرح: أحمد 143، للمفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي)تالمفضليات .129
 ، )د.ت(.4محمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط

الم 895، ألبي الحسين أحمد بن فارس)تاييس اللَغةمق .184 ه(، تحقيق وضبط: عبد السَّ
مَّد ه اُرون، دار الفكر للطباعة والنَّْشر والتوزيع، بيروت  م.1979ه/1899ُلبنان،  -ُمح 

ْكت بة الرسالة الحديثة، من أساليب البيان في الُقرآن الَكِريم .181 مَّد علي أبي حمدة، م  ، لُمح 
 م.1048/1938، 2ُدن، طاأل رْ -ع مَّان
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، ألبي القاســــــــــــــم الحســــــــــــــن بن بشــــــــــــــر بن يحيى اآلمدي المواَزَنُة بين أبي تمَّام والُبحُتريّ  .182
مَّد ُمْحِيي الدِ ين عبد الحميد، دار المسيرة،)د.ط،د.ت(.874البصري)ت  ه(، ت حِقيُق: ُمح 

ب ، ألبي العباس أحمد بن يعقو َمواِهُب الَفتَّاُح في شرح تلخيص الِمْفتَاح .188
، 1نان، طُلب -ه(، تحقيق: د.خليل إبراهيم خليل، دار الكتب الِعلميَّة، بيروت1123المغربي)ت

 م.2448ه/1020
ضــــــمن ثالث رســــــائل في -ه(، 834، ألبي الحســــــن الرُّمَّاِني )تالنُّكُت في إعجاِز الُقرآن .180

مَّد زغلول ســـالم، د-إعجاز الُقرآن مَّد خلف هللا، وُمح  ر، ار المعارف، مِ ، ت حِقيُق وتعليق: ُمح  صـــْ
 م.1943ه/1837، 2ط
اُمرَّ ِنَهاَيُة اإليجاز في دراية اإلعجاز .185 ، تحقيق وتقديم: د.إبراهيم السَّ ، ، لفخر الدِ ين الرَّاِزي  ائي 

مَّد بركات حمدي أبي علي، دار الفكر للنشر والتوزيع، ع مَّان  م.1935، 1األ ْرُدن، ط-و د.ُمح 
، دار الرائد الع ربي، اوحكامنيُل الَمرام من َتفســــيِر آيات  .184 دِ يق حســـــــن خان الِقنَّْوِجي  ، ِلصـــــــِ

 م.1938ه/1048ُلبنان، -بيروت
، لإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .187

 ه(،تحقيق:عبد الحميد هنداوي،المكتبة التوفيقية،مصر،)د.ط،د.ت(.911السيوطي)ت
ف ِدي )ت، لصالالوافي بالَوَفَيات .183 أحمد  ه(، تحقيق:740ح الدِ ين خليل بن أيبك الصَّ

 م.2444ه/1024لبنان،  -األرن وط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت
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Lamasat Bayaniah in the poem of Banat Suaad in praising the 
prophet Muhammad(peace be upon him) focusing on sended and 

cognitive metaphor. 
 

A research Presented By 
Dr. Falah Hassan Muhammad AL Jobori 

Abstract 
    The main aim of this research is to show the hidden rhetoric facts of 

the famous poem Banat souad for the poet  
Kaab ban Zuhair.It isself evident fact that this poem is regarded as a 

well that contains lots of rhetorical aspects and that is the reason behind 
my choosing for this poem to study. The first two aspects that I interested 
in are sended and cognitive metaphor and I will complete this study by 
showing other science like illmu lmaani ,illmu lbayan and al baddi. After 
consulting specialists the research title become (Lamasat Bayaniah in the 
poem of Banat Suaad in praising the prophet Muhammad(peace be upon 
him) focusing on sended and cognitive metaphor). 

   The research is divided into an introduction , two chapters , an end 
and a bibliography. The preface tackles all the things that are related to the 
poet , his poem and definitions of illmulbayan. 

The first chapter focuses on sended metaphor and its famous kinds.  
     The second chapter deals with cognitive metaphor and its types and 

others that are related to it.The end shows the main conclusions that the 
researcher reached at.Throughout the conclusions one can discover that the 
sended and cognitive metaphor present highly expressive aspects that 
portray huge linguistic facts. All the mentioned facts reflect that the studied 
poem has all the rhetorical aspects that arab linguists  focus on to show 
how Arabic is a perfect language in which rhetoric has a large area to be 
studied. 

    Finally the bibliography has various types of books likeliterary 
books, interpretation books and linguistic books.   
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 الهوامش

 

ه(. ينلر: حاشية على شرح)ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام، 580البيت ألبي اسحاق الغزي)ت (1) 
 .1/887، وأبجد الُعُلوم:1/13للبغدادي:

قصيدة)َبـاَنـْت  َلَمساٌت َبـَياِنـيٌَّة فيتم بفضل هللا وحسن رعايته نشر بحث للباحث تحت عنوان) (2)
 (، في مجلة كلية العلوم اإلسالمية.ُأنـُموذجاً -والستعارة التشبيَ(_ُسَعاُد( في َمدِح  َخيِر الَبِريَِّة)

، 802، ومعجم الشعراء:1/158والشعر والشعراء:، 1/144طبقات فحول الشعراء:ُينلر:  (8)
، والوافي 2/253، وعيون األثر:0/175، وأسد الغابة:423واالستيعاب في معرفة األصحاب:

والعمدة ، 5/842، واإلصابة في تمييز الصحابة:7/128، والبداية والنهاية:20/257بالوفيات:
ان كعب ، وديو 115، والمفصل في تاريخ األدب العربي:1/24في محاسن الشعر وآدابه ونقده:

:، 5بن زهير: كَِّري  ، وتاريخ األدب العربي 5/224، واألعالم:58وشرح ديوان كعب بن زهير، للسُّ
، وتاريخ األدب العربي 247، وأدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم:1/232لعمر فروخ:

 .104للزيات:
 ُينلر: المصادر نفسها. (0)
 .104، وتاريخ األدب العربي للزيات:1/142يدان:ُينلر: تاريح آداب اللغة العربية لجرجي ز  (5)
 .25-18ُينلر: ديوان كعب بن زهير: (4)
 .3:ُينلر: شرح ديوان ك ْعب بن زهير (7)
 .28، وتاريخ الخلفاء للسيوطي:11/823ُينلر: أنساب األشراف للبالذري: (3)
قصيدة )ب ـان ـْت ، و 140، وشرح ديوان ك ْعب بن زهير:140:/1ُينلر: طبقات فحول الشعراء: (9)

 .15ُسع اُد( لك ْعب بن زهير وأثرها في التراث العربي:
 .9ُينلر: شرح ديوان ك ْعب بن زهير: (14)
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عدها ابن حجة الحموي في شرحه خمسة وخمسين بيتًا، ُينلر: شرح قصيدة ك ْعب بن  (11)

بن هشام األنصاري ، في حين ذهب التبريزي وا-:27-زهير)ب ـان ـْت ُسع اُد( في مدح رسوِل هللاِ 
-واللخمي في شروحهم إلى أنَّها سبعة وخمسون بيتًا. ُينلر: شرح قصيدة ك ْعب بن زهير في النبي

- :ومختصر شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( واقعرابها 17شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:، و 11للتبريزي ،
 .8للخمي:

ْفِعُلن فاِعلن ُمْست ْفِعُلن ُمْست   .... ِعُلنفاِعُلن ُمْست فِعُلن ف  ))ُمْست ْفِعُلن :القصيدة من بحر )البسيط( (12)
 ف ْعُلن((.

اُن الع ر ب:97:العين ُينلر:  (18)  مادة)بين(.49-18/47، ِلس 
 .1/74الب ي اُن و التَّْبيين: (10)
 .209ِمْفت اُح الُعُلوم: (15)
 فما بعدها. 087ُينلر: الم ْصد ُر ن ْفُسُه: (14)
ْوه ُر الك ْنز:185، واإلشارات والتنبيهات:159ُينلر: الِمْصب اح: (17) ، 54، والتَّْلِخيص:04، وج 

، وع ُروُس 547و3، والطِ ر از:179:والتِ ْبيان في علم المعاني والبديع والبيان، 2/824واإليضاح:
ال ةُ و ، 2/47، وم و اِهُب الف تَّاح:153، والتعريفات:545والُمط وَّل:،8/180األْفر اح:  .24الب ي اِنيَّة: الرِ س 

نشاء لغة العرب:249ُينلر: جواهر البالغة: (13) ، وُعُلوم 1/13، وجواهر األدب في أدبيات واق
، وفي تاريخ 29، والصور البيانية بين النلرية والتطبيق:77، وعلم أساليب البيان:218البالغة:

، وعلم 52، ودراسات بالغية ونقدية:250:، والبالغة والنقد بين التاريخ والفن37البالغة العربية:
، 8وعلم البيان)د.ب ْسُيوِني(:، 251، والبالغة والتطبيق:11:ُفُنوٌن ب الِغيَّةو ، 7البيان)د.عبد العزيز(:

 .8، ومن أساليب البيان في الُقرآن الكريم:7والبيان في ضوء أساليب الُقرآن:
؛ للتسهيل على القارئ 7الوارد في التمهيد ص اعتمدُت على ترقيم أبيات القصيدة على الترقيم (19)

في معرفة مكان موطن الشاهد، وربَّما تكرر ذكر بعضها أكثر من مرَّة؛ وذلك ألنَّ معنى بعض 
اء  هللُا ت  -أبيات القصيدة وألفالها يحتمالن األوجه البالغية التي سيأتي ذكرها  .-ع ال ىإْن ش 

اُن 803:العينُينلر:  (24) ادَُّة )رسل(.11/231الع ر ب:، وِلس   م 
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( أقرب من غيرها، تجنبًا للخالف الحاصل بين أهل العلم، التسا أرى تسمية المجاز بـلفل) (21)

 أعلم. -تعالى-وهللا
، والنُّك ُت في إعجاِز 8/279، ومعاني الُقرآن)للف رَّاء(:8/271و275-1/272ُينلر: الِكت اب: (22)

 .91الُقرآن:
، والكامل في اللغ ة 34و79، وأدب الكاتب:185ُمْشِكل الُقرآن: ُينلر: تأويل (28)

ن ُة:542و895و154واألدب: اِئُص:1/80، والُمواز  ، 2/211، والخ ص 
: اِحِبيُّ ، واالقتضاب في شرح أدب 2/210و 1/247، والُعْمد ُة:841و803و805والصَّ
 .8/32و 2/28الُكتَّاب:

 .542و078ُينلر: ِمْفت اُح الُعُلوم: (20)
 .2/897اإليضاح: (25)
ق:85ُينلر: الطِ ر از: (24) وِ  ، 2/254، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:119و14، والف و اِئُد الُمش 

، وأْنو اُر 235و1/242، والُمْزِهُر:842، واإلتقان:1/137األْقر ان: ُمْعت ر كُ ، و248والتعريفات: 
ِبيُع: ال ُة 147-4/145الرَّ  .93الب ي اِنيَّة:، والرِ س 

، 154و108، وعلم البيان)د.عبدالعزيز(:209، وُعُلوم البالغة:819ُينلر: جواهر البالغة: (27)
وعلم ،882والبالغة والتطبيق:،110، والمجاز في البالغة العربية:217وعلم أساليب البيان:
 .101،والبيان في ضوء أساليب الُقرآن:104البيان)د.ب ْسُيوِني(:

البالغة األول في جامعة ت كريت، كلية التربية، قسم اللغة العربية، له م لَّفاٌت وبحوٌث  ُأستاذُ  (23)
في علوم البالغة)المعاني والبيان والبديع(، وتخرَّا على يديه عدٌد كبير من طالب العلم، ومنهم 

 الباحث.
 .542-235ُينلر: أساليب المجاز في الُقرآن الكريم: (29)
 .7/577، 4/121، 0/838، 1/074ي ان في مقاصد القرآن:ُينلر: ف ْتُح الب   (84)
 .7/085، 5/012، 8/548، 897، 877، 2/155، 004، 1/131ُينلر: الم ْصد ُر ن ْفُسُه: (81)
 .33، والقصص:23، والكهف:52ُينلر سورة: األنعام: (82)
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برا 79، واألنعام:125، والنساء:24، وآل عمران:112ُينلر: سورة: البقرة: (88) ، 54هيم:، واق

 .2، والغاشية:44، واألحزاب:140والم منون:
 .14/532، وتاا العروس:2/384ُينلر: لسان العرب: (80)
 .13ينلر: شرح ديوان كعب بن زهير: (85)
 .113ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:  (84)
، أبو سعيد، ولد سنة  (87) كَِّري  ه، ومات 212هو الحسن بن الحسين بن عبيد هللا، العتكي السُّ

ه، عالم باللغة والنحو واألدب، راوية من أهل البصرة، جمع أشعارًا كثيرة للشعراء، 275في سنة 
، 2/350منهم: زهير والحطيأة، وشرح ديوان ك ْعب بن زهير، أشعار هذيل. ُينلر: معجم األدباء:

 .2/133واألعالم:
كَِّري  على ديوان ك ْعب، ُينلر: شرح ديوان ك ْعب بن زهير: (83) ، 13هذا الحديث ورد في شرح السُّ

، ُينلر: شرح قصيدة ك ْعب بن زهير: كَِّري  ، وقال عبد القادر 24وذكره التبريزي ناسبا إياه إلى السُّ
ث شام:  ))لم أقف على تخريج هذا الحديالبغدادي في حاشيته على شرح )ب ـان ْت ُسع اُد( البن ه

 ، ولم أعثر على الحديث في كتب تخريج األحاديث النبوية الشريفة.2/519وال على اسناده((:
 .24للتبريزي: --ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (89)
 .8/044ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (04)
 .014، 155، 1/115ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (01)
 .141ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (02)
 .1/279، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:87، والُمْدِه :107ُينلر: تأويل ُمْشِكل الُقرآن: (08)
 .2/44، 252، 1/150ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (00)
ـِذراً ف ق ــْد أت يُت ر ُسول  اَّللَِّ -- :04-أي: قول كعب (05) ُســولِ  والـُعــذرُ     ُمـعــتـ  قــُبـــولُ )  اَّللَِّ ِعــْنـــد  ر   (م 
اِئُص: (04) اِئر:070، وِمْفت اُح الُعُلوم:898و2/22ُينلر: الخ ص  ث ُل السَّ ، والجامع 2/822، والم 

ْوه ُر الك ْنز:00، واإلشارة إلى اإليجاز:125الكبير: ، 203:، والطِ ر از2/042، واإليضاح:278، وج 
ق: وِ  ، ومصدق 2/290، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:948و184، وُمْغِني اللِبيب:119والف و اِئُد الُمش 

 .1/191األْقر ان: ُمْعت ر كُ ، و840، واإلتقان:132الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:
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 .8/014ُينلر: فتح البيان: (07)
 .41ومختصر شرح)ب ـان ْت ُسع اُد( واقعرابها للخمي:، 291شرح)ب ـان ْت ُسع اُد( البن هشام:ينلر:  (03)
، وُمْعت ر ُك 2/273، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:3/887ُينلر: تفسير البحر المحيط: (09)

ِبيُع:1/194األْقر ان:  .4/147، وأْنو اُر الرَّ
 .881ُسع اُد( للسيوطي: ينلر: ُكنه الُمراد في بيان)ب ـان تْ  (54)
(51) ( : اِري   .0/92(8102صحيح الُبخ 
 .2/481(914صحيح مسلم: ) (52)
أساليب المجاز في القرآن ، و 195مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:ُينلر:  (58)

 .807الكريم:
: بلٌد باليمن بينها وبين مكة عشرة أيَّام، تكثر فيه األسود، وقيل: واٍد من أودية العقيق.  (50) ثَّر  ع 

 .0/35، ومعجم البلدان:8/921معجم ما اسُتعِجم  من أسماء البالد والمواضع:ُينلر: 
 .170ُينلر: فتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ـان ْت ُسع اُد(: (55)
اِحِبيُّ:295لُقرآن:ُينلر: تأويل ُمْشِكل ا (54) ِبيَِّة:840، والصَّ ِسرُّ الع ر  ، 884، وِفْقه اللغ ة و 

ق:83، واإلشارة إلى اإليجاز:140، والجامع الكبير:51والُمْدِه : وِ  ، 151و52، والف و اِئُد الُمش 
 .1/245، والُمْزِهُر:844، واإلتقان:8/872والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:

 .22ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (57)
 .228ينلر: المصدر نفسه: (53)
 .0/233، 2/585ُينلر: فتح البيان: (59)
(44) : اِحِبيُّ ِبيَِّة:194ُينلر: الصَّ ِسرُّ الع ر   .0/247، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:854، وِفْقه اللغ ة و 
 .803، وُمْغِني اللِبيب:850:ُينلر: ِمْفت اُح الُعُلوم (41)
 .131ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (42)
اِئر:148ُينلر: الجامع الكبير: (48) ث ُل السَّ ، والُبْره اُن في ُعُلوم 243،والطِ ر از:2/193،والم 

 .8/585، وأضواء البيان:8/870الُقرآن:
 .133ن ـْت ُسع اُد(:ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـا (40)
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 . 8/874ينلر: البرهان في علوم القرآن: (45)
 .194ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (44)
 .4/024، 2/440، 831، 1/298ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (47)
، 5/24، 0/298، 8/9، 585، و809، و2/287، 1/831ُينلر: المصدر نفسه:  (43)
7/208. 
 .10ينلر: شرح ديوان كعب بن زهير: (49)
، ومصدق الفضل في شرح قصيدة -:10-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (74)

 .00)ب ـان ـْت ُسع اُد(:
ِبيَِّة:12ُينلر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم: (71) ِسرُّ الع ر  ، 825، وِفْقه اللغ ة و 

-10،واإلشارة إلى اإليجاز:148، والُبْره اُن الكاشف:23، والجامع الكبير:542وِمْفت اُح الُعُلوم:
ق:08و84،والطِ ر از:15 وِ  ، 231و2/270الُقرآن:، والُبْره اُن في ُعُلوم 03، والف و اِئُد الُمش 

ال ُة الب ي اِنيَّة:1/194األْقر ان: وُمْعت ر كُ ، 840و842واإلتقان:  .115، والرِ س 
َماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَاراً :-تعالى-من ذلك قوله (72) ُيْرِسِل :-سبحانه-[، وقوله4]األنعام:َوَأْرَسْلَنا السَّ

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً   [.11]نوح:السَّ
ِبيَِّة: (78) ِسرُّ الع ر  ْفو ُة 2/147، والتسهيل لُعُلوم التنزيل:824ُينلر: ِفْقه اللغ ة و  ، وص 

 .8/023و 1/852التَّف اِسيِر:
، ومقاييس 5/1775، والصحاح)تاا اللغة وصحاح العربية(:2/251ُينلر: العين: (70)

 .5/8431، ولسان العرب:0/10اللغة:
 .00)ب ـان ـْت ُسع اُد(: ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة (75)
 .10ينلر: شرح ديوان كعب بن زهير: (74)
 .11/174ُينلر: لسان العرب: (77)
، ومصدق الفضل في شرح قصيدة -:25-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (73)

 .118)ب ـان ـْت ُسع اُد(:



 
 

 

34 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 فالح حسن محمد 

 2073 لو الا( اكنون 71العدد )
َّةِ    ()لََمَساٌت بََياِنيٌَّة يف قَصيَدِة )بَـانَْت ُسَعاُد( يف َمدحِ َخرِي الََبي

 واملََجاُز الَعْقِِلّ / ُأمنُوَذجًا () املََجاُز املُْرَسُل _ 

                                                                                                                                            
ْعف ر بن كالب العامري، الملقب بمعود اْلُحك م اء. ينلر:  (79) البيت ُينسب لمع اِوي ة بن م الك بن ج 

 .11/174.    ُينلر: لسان العرب:210، واألصمعيات:859المفضليات:
 .2/343الحادي: سائق اإلبل والمغني لها. ُينلر: لسان العرب: (34)
ْرٌب منه، وقيل:  -وبفتحبضم الجيم والدال -الجنادب: جمع ُجْنُدب (31) ذ ك ُر الجراد، وقيل: ض 

 .24/584، وتاا العروس:1/97. ُينلر: الصحاح:الصغار منه
، ومصدق الفضل في شرح قصيدة -:23-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (32)

 .183)ب ـان ـْت ُسع اُد(:
، 1/294، والُمذ كَّر والُم نَّث:237و259، وتأويل ُمْشِكل الُقرآن:1/15ُينلر: مجاز الُقرآن: (38)

: اِحِبيُّ ِبيَِّة:848و841والصَّ ِسرُّ الع ر  ، 1/240، والتَّْبِصر ة:51، والُمْدِه :829و859، وِفْقه اللغ ة و 
، 1/198األْقر ان: ْعت ر كُ ومُ  ،844-845، واإلتقان:0/82و 0-8/8والُبْره اُن في ُعُلوم لقرآن:

 .1/240والُمْزِهُر:
النضخ أكثر من النضح بالمهملة: الر  القليل، وبالمعجمة كما في البيت: الكثير، ومنه  (30)

[، أي: فوارتان، وهذا هو المشهور عند أهل 04]الرحمن: چىئ ىئ یچقوله تعالى: 
االشتقاق؛ فهم يضعون الحرف القوي للمعنى القوي والضعيف للضعيف، على نحو: قضم وخضم. 

 .1/088ُينلر: الصحاح:
 .2/448ُينلر: الصحاح: (35)
 .538-2/532ُينلر: ارتشاف الضرب: (34)
 .-:19-ُينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (37)
ومختصر شرح )ب ـان ْت ، 280و210و218شرح)ب ـان ْت ُسع اُد( البن هشام:ُينلر:  (33)

، و فتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ـان ْت 242، وُكنه الُمراد في بيان)ب ـان ْت ُسع اُد(:88ُسع اُد(واقعرابها:
 .182ُسع اُد(:

، وارتشاف 020ي:، والصاحب1/844، ومعاني القرآن للفراء:2/03ُينلر: الكتاب: (39)
 .538-2/532الضرب:

 .544البيت ألبي عطاء السندي في: شرح ديوان الحماسة: (94)
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 مادة ولسان العرب: ،0/1054مادة)حدق( البيت ألبي ذ يب الهذلي في: الصحاح: (91)

 .11/807)حدق(
 .9/140ُينلر: لسان العرب: (92)
، 83ومختصر شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد(واقعرابها:، 280شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:ينلر:  (98)

 .39ومصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:
 .1495-8/1490ُينلر: لسان العرب: (90)
 .292ينلر: ُكنه الُمراد في بيان)ب ان ْت ُسع اُد(: (95)
 .5/185، 8/38ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (94)
ومصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ، 40بن هشام:شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( الُينلر:  (97)

، وفتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت 189.209وُكنه الُمراد في بيان)ب ان ْت ُسع اُد(:، 24ُسع اُد(:
 .141ُسع اُد(:

، وخزانة األدب ولب لباب لسان 4/239، وصبح األعشى:1/843تفسير ابن كثير:ُينلر:  (93)
 .9/107العرب:

، 1/197البيت للحارث بن خالد بن العاص المخزومي في: الزاهر في معاني كلمات الناس: (99)
 .8/829األغاني:، و 1/080مادة)نقخ( والصحاح:

 -بالفتح-والكسر أفصح، وبنو أسد يقولون: أخال -بكسر الهمزة وفتحها-إخال بمعنى ألن (144)
 .2/1840، ولسان العرب:7/281وهو القياس. ُينلر: تهذيب اللغة:

 .78ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (141)
 .77ينلر: المصدر نفسه: (142)
 .4/029ُينلر: لسان العرب: (148)
 .538-2/532ُينلر: ارتشاف الضرب: (140)
 .22ينلر: شرح ديوان كعب بن زهير: (145)
 .0/1714، والصحاح:2/802ُينلر: العين: (144)
 .0/249، وفتح البيان في مقاصد القرآن:8/877ُينلر: همع الهوامع: (147)
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، وفتح باب اإلسعاد في 109-103ُينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (143)

 .157شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(:
 .295، والطِ ر از:45، واإلشارة إلى اإليجاز:104ُينلر: الُبْره اُن الكاشف: (149)
 .210، وشرح)ب ـان ْت ُسع اُد( البن هشام:8/030ُينلر: الكتاب: (114)
 .7/241، 4/874، 0/838ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (111)
 .5/8549ُينلر: لسان العرب: (112)
، ومختصر 200شرح)ب ـان ْت ُسع اُد( البن هشام:، و 538-2/532ُينلر: ارتشاف الضرب: (118)

 .102ح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(:، وفت02شرح)ب ـان ـْت ُسع اُد(واقعرابها:
 . 2/353ينلر: الصحاح: (110)
، ومختصر شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( -:24-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (115)

 .121، ومصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:03واقعرابها:
 .7/183ُينلر: ف ْتُح الب ي ان:(114)
 .1/1471، والجامع ألحكام الُقرآن:2/541، وشرح اللمع:1/144ُينلر: مجاز الُقرآن: (117)
 .077التفسير الق يِ م: (113)
، وشرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن 20و 24ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (119)

 .71هشام:
اِئُص 111-9/114و2/105ُينلر: تهذيب اللغ ة: (124) اح:2/131:، والخ ص  ح  ادَّةُ  2/43، والصِ   م 

اف: )قرب( ، والُبْره اُن في ُعُلوم 0/810، وتفسير البحر المحيط:2/147، وت ْفِسيُر الكشَّ
 .1/025، وأضواء البيان:847، واإلتقان:8/844الُقرآن:

ِبيَِّة:1/054ُينلر: الُمذ كَّر والُم نَّث: (121) ِسرُّ الع ر   .888-882، وِفْقه اللغ ة و 
اف: (122) ، وأساليب 8/841، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:0/211و 8/500ُينلر: ت ْفِسيُر الكشَّ

 .020المجاز في الُقرآن الكريم:
ُن بأساليب المجاز:4/137ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (128) ، فقد أحصى أستاذنا الدكتور)أحمد 074، وُيق ار 

ما أقوال أهل العلم وأمثلتهم على التغليب ب -مةحفله هللا، وزاده علما وحك-حمد محسن الجبوري(
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ِم الغيوب، جلَّ وعال.  يحقق المطلوب، بعون عالَّ
 .828، ونيل المرام من تفسير آيات األحكام:5/849، 415، 0/575ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (120)
 .-:81-ُينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (125)
، وفتح باب اإلسعاد في 140ُينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (124)

 .142شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(:
 .1/217، وف ْتُح الب ي ان:1/449ُينلر: تفسير البحر المحيط: (127)
، والُبْره اُن في 2/025، وع ُروُس األْفر اح:941، وُمْغِني اللِبيب:1/131ُينلر: اإليضاح: (123)
، واألشباه والنلائر في 1/197األْقر ان: ُمْعت ر كُ ، و843، واإلتقان:8/842ُلوم الُقرآن:عُ 

 .1/182النحو:
، وتأويل 2/848و15-1/10، ومعاني الُقرآن)للف رَّاء(:041و288و1/212ُينلر: الِكت اب: (129)

 .198، والكامل:294و214ُمْشِكل الُقرآن:
 .2/848معاني الُقرآن)للف رَّاء(: (184)
 فما بعدها. 243دالئل اإلعجاز: ُينلر: (181)
 .544ِمْفت اُح الُعُلوم: ُينلر: (182)
 .1/93اإليضاح: (188)
 .1/93الم ْصد ُر ن ْفُسُه: (180)
، 253-2/254، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:1/258، وع ُروُس األْفر اح:513ُينلر: الطِ ر از: (185)

، وُعُلوم 820، وجواهر البالغة:1/134األْقر ان: وُمْعت ر كُ ، 841، واإلتقان:242والتعريفات:
)د.عبد  ، وعلم البيان111، والمجاز في البالغة العربية:117، والبالغة الواضحة:291البالغة:
، والبالغة 95:ُفُنوٌن ب الِغيَّةو ، 227، والصور البيانية بين النلرية والتطبيق:102العزيز(:
، ومن أساليب البيان 245، وعلم أساليب البيان:1/09المعاني)د.ب ْسُيوِني(:علم ، و 887والتطبيق:

 .141في الُقرآن الكريم:
 .7/019ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (184)
 .2740 -0/2748، ولسان العرب:8/900ُينلر: الصحاح: (187)
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 .217شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:ينلر:  (183)
 . 38قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:مصدق الفضل في شرح ينلر:  (189)
أراد ماء الرجل والمرأة معًا، ألن اإلنسان مخلوق  -سبحانه-ُقلُت: )صاحبيه(؛ بناء على أنه (104)

منهما، لكن جعلهما ماًء واحدًا المتزاجهما، من باب إطالق لفل المفرد على المثنى كما مرَّ بنا، 
 .بداللة إخراا الولد من صلب الرجل وترائب المرأة

 .7/019ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (101)
 .0/131ُينلر: فتح البيان: (102)
، ومصدق الفضل في شرح قصيدة)ب ـان ـْت 223شرح)ب ـان ـْت ُسع اُد(البن هشام:ينلر:  (108)

 .223، وُكنه الُمراد في بيان)ب ان ْت ُسع اُد(: 34ُسع اُد(:
 .-:24-ُينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (100)
 .12/055، ولسان العرب:5/2448ُينلر: الصحاح: (105)
اِحِبيُّ:2/891ُينلر: معاني الُقرآن)لألخف  األوسط(: (104) ِسرُّ 894، والصَّ ، وِفْقه اللغ ة و 

ِبيَِّة: ، 2/235، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:51، والُمْدِه :142، وُدرَّة الغ وَّاص:881الع ر 
 .198و1/84األْقر ان: ُمْعت ر كُ ، و059و845واإلتقان:

 .1/095( ُينلر: لسان العرب:107)
 .108ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (103)
، ومعاني 293، وتأويل ُمْشِكل الُقرآن:270ُينلر: تفسير غريب الُقرآن: (109)

اا(:2/174الُقرآن)للف رَّاء(: اِحِبيُّ 8/275، ومعاني الُقرآن واقعرابه)للزَّجَّ ، وِفْقه اللغ ة 847:، والصَّ
ِبيَِّة: ِسرُّ الع ر  ، 2/235الُقرآن: ، والُبْره اُن في ُعُلوم51، والُمْدِه :142، وُدرَّة الغ وَّاص:881و 

 .059و845واإلتقان:
دُُّهْم .... لعل هذه المقولة مأخوذة من قول أبي فراس الحمداني: ) (154) دَّ ج  ي ذكرني قومي، إذا ج  س 

 .145(. ديوانه:وفي الليلة الللماء، ُيف تق ُد الب ْدرُ 
 .4/149، 525، 8/881ُينلر: ف ْتُح الب ي ان: (151)
ُة الَِّتي ت ْفج  ( ف ْجٌع: الف ِجْيع ُة الرَّ 152) ُع اإلنسان  زيَّة الـُموِجع ة بما ي ْكُرُم، والفواجُع المصاِئُب الـُمْ ِلم 
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ِمْيٍم. ُينلر: لسان العرب:  .5/8858بما ي ُعزُّ عليه من ماٍل أو ح 
ل ع  158) اةُ ي ل ع، بأنه من و  ل عانًا، أي: كذب، وقد فسر األزهري قول الشاعر: والشَّ ل ع  ي ل ُع و  ل ُع: ي  ( و 

ْدِوِه. ُينلر: تاا العروس:  .22/870إذا ك ذ ب في ع 
 .118ينلر: فتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(: (150)
، وشرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن -:15-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (155)

 .10، ومختصر شرح)ب ـان ـْت ُسع اُد(واقعرابها:100هشام:
 .1/194صحاح:ُينلر: ال (154)
، 85مختصر شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد(واقعرابها:، و 219شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:ُينلر:  (157)

 .188وفتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(:
، 120-29/128، وتفسير الطَّب ِري :1/44، وأدب الكاتب:22ُينلر: إصالح المنطق: (153)

اف: ، وتفسير 2/8148:، والجامع ألحكام الُقرآن3/184، وزاد المسير:0/411وت ْفِسيُر الكشَّ
 .0/840النسفي:

 .4/149، وف ْتُح الب ي ان:0/474، وفتح القدير:2/850ُينلر: تفسير البيضاوي: (159)
 .0/199ر: تفسير غرائب الُقرآن ورغائب الفرقان:ُينل (144)
البالغة العربية أُسُسها وعلوُمها ، و 23مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:ُينلر:  (141)

 .1/190وفنوُنها:
 .140ُينلر: فتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(: (142)
 .00ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (148)
، وتحفة 7/8404، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:898ينلر: مفتاح العلوم: (140)

 .7/75األحوذي:
و ع د : فعل متعدٍ  يستعمل في الخير والشر، وهو هنا اسُتعِمل في الخير؛ ألنَّ المقام ال يحتمل  (145)

 .4/0372، ولسان العرب:2/551، والصحاح:2/222عين:غيره. ُينلر: ال
 .-:17-ينلر: شرح قصيدة كعب بن زهير في النبي (144)
، 20مختصر شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( واقعرابها:، 149شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:ُينلر:  (147)
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، 284بيان)ب ان ْت ُسع اُد(:، وُكنه الُمراد في 42و41ومصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(:
 .121وفتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(:

، والبالغة 2/84، واإلتقان:29اإليضاح:، و 100شرح )ب ـان ـْت ُسع اُد( البن هشام:ُينلر:  (143)
 .1/190العربية أسسها وعلومها وفنونها:

 .78ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (149)
، 1/144، وتفسير الطَّب ِري :182، وتأويل ُمْشِكل الُقرآن:02ُينلر: تفسير غريب الُقرآن: (174)

، 543، وِمْفت اُح الُعُلوم:32، وِنه اي ة اإليجاز:54، والُمْدِه :271و249-243ودالئل اإلعجاز:
والتِ ْبيان ، 1/144، واإليضاح:21، والتَّْلِخيص:134، والِمْصب اح:30وكتاب اإلشارة إلى اإليجاز:

 .842، واإلتقان:253-2/257، والُبْره اُن في ُعُلوم الُقرآن:257:في علم المعاني والبديع والبيان
 .77ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (171)
 .34ينلر: المصدر نفسه: (172)
 .184-129ينلر: فتح باب اإلسعاد في شرِح)ب ان ْت ُسع اُد(: (178)
 .148ينلر: مصدق الفضل في شرح قصيدة )ب ـان ـْت ُسع اُد(: (170)
 .177ينلر: المصدر نفسه: (175)
 .8/552، وف ْتُح الب ي ان:0/199الُقرآن: وتفسير غرائب، 1/524ُينلر: تفسير البيضاوي: (174)


