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 ليليةحت من فنون الكناية يف بعض أحاديث جامع الرتمذي: دراسة

 إ عدإد:

 ا دريس أ بوبكر أ رغنغ كتورادل

 كتوص -قسم اللغة العربية، جامعة عامثن بن فودي

 لخص:امل

ايات هذه املقالة بعنوان: "من فنون الكناية في بعض أحاديث جامع الترمذي: دراسة تحليلية" عبارة عن إبراز ما في رو 

بالغة الكتاب القيم من الكنوز اللغوية الثمينة، قد صدرت املقالة بالتقديم والتعريف بالكناية لغة واصطالًحا، و هذا 

لباحث الكناية في العالم اللغوي كما أتت بأقسام الكناية ونماذجها املتوفرة، فواصلت بتحليلها تحليال بالغيا. وصل ا

 ملصادر اللغوية يجب العناية بها.بذلك إلى أن نصوص األحاديث النبوية من أهم ا

ABSTRACT: 

The paper titled: "analytical presentation of metaphorical eloquence in some collection of Attirmidzee" it 

focuses on some pheraselogical styles in content of such important Hadith literature that accumulate language 

rhetorical skills. The write up proceeded with introduction following by literary and technical definitions of 

(kinaya) metaphoric as an important feature of rhetoric in Arabic Language as well as its classifications and 

detail examples, the researcher come to conclude that toxicology of Hadith is an important source of Arabic 

Language that one must pay his attention on. 

 مقدمة:

ن بين ملحمد هلل الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات البشرية أن أنزل بها كتابة العزيز الذي ال يأتيه الباطل ا

م، وعلى آله 
ّ
يديه وال من خلفه، وألقنه خاتم األنبياء وسيد أهل اللسن بالبالغة والفصاحة، صلى هللا عليه وسل

 بعد: و  وصحبه ومن تبع آثرهم إلى يوم الدين.
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إّن هذه مقالة موجزة عن الكناية البالغية في بعض أحاديث الجامع الترمذي، يريد الكاتب بها تحليل بعض أنمات 

خرج الكناية البالغية التي ظهرْت منها ليحللها لتعميم فوائدها للدارسين والراغبين في علوم البالغة العربية، وست

 املقالة في النقاط اآلتية بعد املقدمة:

 يف الكناية.تعر  -1

 بالغة الكناية. -2

 أنواع الكناية. -3

 الكنايات في أحاديث جامع الترمذي. -4

 الكناية عن صفة. -أ

 الكناية عن موصوف. -ب

 الكناية عن نسبة. -ج

 ثم الخاتمة. وباهلل التوفيق، آمين.

 تعريف الكناية: -1

 1غيره ره أو تكلم به وهو يريدالكناية في اللغة من كنى يكنى كناية عن الش يء أو بالش يء عن كذا، أي ذكره ليدل على غي

نية، وهذا عند النحاة علم مركب تركيبا إضافيا بشرط  .2أو ما يتكلم اإلنسان ويريد غيره
ُ
ن أوقد يأتى مصدر اللفظ ك

بالغيين, ومن هنا يظهر الفرق بين الكناية في االصطالح النحاة والكناية عند ال .3يكون صدره "أٌب أم أٌم أو بنٌت وغيرها

 .4ناية عندهم "لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادته معهألن الك

ومما هو معلوم أن اللفظ إذا أطلق وكان املراد منه غير معناه فال يخلو إما أن يكون معناه األصلى مقصودا أيضا 

ول الجرجاني: وعن ذلك يق .5ليكون وسيلة إلى املراد, وإما أن ال يكون مقصودا, فاألول هو الكناية والثاني هو املجاز

"إنك إذا نظرت إلي الكناية وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات املعنى أنت تعرفه عن طريق املعقول دون طريق 

 .6اللفظ"
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كناية ولذا تعّرف ال ل الفكر والعقل في إدارك املعنى.هذا أن اللفظ في الكناية ال يعطي املقصود إال بعد تأمل وإعما

. أو يقال 7ر معناه الذي وضع له مع جواز إرادة املعني األصلى لعدم وجود قرينة مانعة من إرادتهبأنها لفظ أريد به غي

هي الداللة على املعني املقصود بطريق غير مباشر، ودون أن يخرج اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي في 

 .8غالب االستعمال

 بالغة الكناية: -2

 حقيقية مقرونة بالدليل وتبرز املعنوي في صورة الحس ي، وتستوفى جمال الكالموأما بالغة الكناية: فإنها تسوق ال

وبهذا  .9ويؤدي املقصود بالتعريض دون التصريح مما يأمن به املتكلم من تبعية الكالم ويصونه من عاقبة التصريح

فت قريحته، والسر في يفهم القارئ أن الكناية مظهر من مظاهر البالغة،وغاية ال يصل إليها إال من لطف طبعه وص

سات وال وأنها تضع القارئ فيها املعاني في صورة املحسو  بالغتها أنها كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بأدليها في طياتها.

ن شك أن هذه خاصة الفنون، فإن املصور إذا رسم صورة يريد بها جزب العقول ال بد أن يحاول على أن يزينها باأللوا

 يق مقاصده، وهذا دأب البالغيين في اطالق الفاظ الكناية.التي يصل بها إلى تحق

ومن خواص الكناية أنها تمكن القارئ من أن يشفي غلته من خصمه من غيره أن يجعل له إليه سبيال دون أن تحدث 

 وجه األديب، وهذا ما يسمى بالتعريض.

ا مثلته كثيرة جد، في القرءان الكريم كمومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ اآلذان سماعة، وأ

وكانوا  توجد في األحاديث النبوية، املطهرة، وكالم العرب: فقد كان العرب ال يعبرون كما ال  يحسن ذكره إال بالكناية،

هار ولعل هذا املقدار كاف في البيان عن بالغة الكناية وخصائها وإظ لشدة نحوتهم يكنون عن املرأة بالبيضة والشاة.

 ما تضمنتها من الجمال في الكالم العربي.

 أنواع الكناية: -3

 تتنوع الكناية إلى ثالثة أنواع:



دريس أ بوبكر أ رغنغ كتورادل من فنون الكناية يف بعض أ حاديث جامع الرتمذي:  ا 

 "دراسة حتليلية 

  SNIS/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

175 

 الكناية عن صفة: هي التي تكون إطالق اللفظ الذي يراد به غير معناه فيكون متعلقا بصفة املكني عنه. -1

 الكناية عن موصوف: هي التي يراد بها املكني عنه موصوفا. -2

 لتي تكون عن النسبة املتعلقة بمكني عنه.الكناية عن النسبة: هي ا -3

 الكنايات في أحاديث جامع الترمذي: -4

 الكناية عن صفة: -أ

عنه  وهذه تعتبر القسم األول من الكنايات املشهورة في عالم البالغة وهي الكناية التي يطلب منها صفة، وكان املكني

 فبالتأمل في قوله تعالى:  فيها مالزمة ملوصوف مذكور في الكالم.
ْ
ْس  "ِإذ

َ
ْم َوِمْن أ

ُ
ْوِقك

َ
ْم ِمْن ف

ُ
 َفَل ِمنْ َجاُءوك

ْ
ْم َوِإذ

ُ
ِت ك

َ
 َزاغ

ا
َ
ُنون

ُّ
وَن ِباهلِل الظ نُّ

ُ
ظ

َ
لَحَناِجَر َوت

ْ
وُب ا

ُ
لُقل

ْ
ِت ا

َ
غ
َ
ْبَصاُر َوَبل

َ
أل
ْ
ية الكريمة تعتبر عن صفات بطريقة . فالكناية في هذه األ 10" ا

 غير مباشرة.

م آمرا فريعا بنت مالك "امكثي في بيتك حتى يبومن أمثلة ذلك في أحاديث جامع الترم
ّ
لغ ذي قوله صلى هللا عليه وسل

هر نها زوجها أربعة أش"فبلوغ الكتاب ألجله" كناية وصفية عن كمال فترة العدة إذا وصلت املتوفى ع .11الكتاب أجله"

م: "ويل  وعشرة أيام
ّ
. فقوله: 12لألعقاب من النار"ومن هذا النوع من الكناية ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسل

 "األعقاب من النار", صفة عن "الذنوب" ألن املذنب عاقبته النار.

م: "من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار"
ّ
زوم . وهذه كناية عن ل13ومن الكناية قوله صلى هللا عليه وسل

سبعين من عمره كأنه قض ى شبابته على العبادة العبادة، وموصوفه "براءة من النار" إذ كل من يلزم املسجد إلى 

 ويستحق جزاء األوفى ال سيما عند هللا تبارك وتعالي، ولذا وصفت ببراءة من النار.

م: كناية عن أجر صالة املرءة في بيتها قائال: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير 
ّ
ويقول صلى هللا عليه وسل

. وصف صفوف النساء بالشر كناية عن فضل صالتهن في بيوتهن من 14لها"صفوف النساء آخرها، وشرها أو 

 حضورهن املساجد مع الرجال خوفا للفتنة.
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م: "ليليني منكم أولو األحالم والنهي، ثم ا
ّ
لذين ومن الكناية الوصفية في األحاديث الجامع قوله صلى هللا عليه وسل

. وهذا الحديث توحى منه كناية 15بكم، وإياكم وهيشات األسواقيلونهم، ثم الذين يلونهم، وال تختلفوا فتختلف قلو 

م.
ّ
 عن أهمية عصر الصحابة من غيرها من العصور املتعاقبة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسل

م بيع الغرر وبيع الحصاة"
ّ
. 61ومن الكناية عن الصفة قوله صلى هللا عليهوسلم: "نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 ع الغرر" كناية عن كل مالم يكن على حقيقته، وقوله"بيع الحصاة" كناية عن كل مالم يكن مفيدا، فاملشبهقوله "بي

م: وفي حديث آخر قال رسول هللا صلى هللا عليه وس به في الوجهين الغرر والحصاة لكونهما على الصفتين املذكورتين.
ّ
ل

 سانك رطبا" كناية عن اإلجابة.وقوله "ال يزال ل .17"ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا"

م في قوله: "إن من شر الناس يوم القيامة 
ّ
ا ذومن الكناية عن الصفة ما جاء في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسل

. وقوله "ذا الوجهين" كناية عن صفة املنافق، واستعملت الوجه في هذه الصفة لكونه أشرف األعضاء في 18الوجهين"

 تكوين اإلنسان.

, وإن  ومن
ّ
الكناية الوصفية من أحاديث جامع الترمذي وصف مرأة زوجها في قولها: ومن نوعها "زوجي أن أكل لف

. فالصفات التي ذكرها املرأة عن زوجها، كناية عن 19شرب اشتف, وإن اضطجع إلتف, وال يولج الكف ليعلم البث"

 صفة عفافه، ومروئته.

م أثبت في قوله" "لعن عبد ومن الكناية التي جاءت عن الصفة ما في ال
ّ
حديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 . قوله "عبد الدينار" و"عبد الدرهم" كنايتان لصفة محّب الدنيا واملائل إليها.20الدينار، لعن عبد الدرهم"

م عن تصفية أبي جهم في قوله: "أما أبوجهم 
ّ
اه ال يرفع عصومن الكناية عن الصفة ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسل

م: "ال يرفع عصاه كناية عن كون أبي جهم خارجي .21عن النساء ..... ولكن انكحى أسامة"
ّ
ا وقوله صلى هللا عليه وسل

 بكثرة الجماع، ولذلك خّبر فاطمة بنت قيس بنكاحه، وفّضل نكاح أسامة على نكاح أبي جهم مع إظهار صفته لها.
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م: "زوجي كليل وتهامة، ال حّر وال وكذلك توجد الكناية عن الصفة في حديث ج
ّ
ّر، قاء في نصه قوله صلى هللا عليه وسل

د . تعنى هذه املرأة أن زوجها ضعيف لكنها يعيش بالهدوء ومع ذلك ال يشّدد فيها يرجى تشدي22وال مخافة، وال سامة"

فات العبد املمثل بإظهار فيه وال يغفل عما فيه طلب الحقوق عند إظهاره بل يثّبت منزلته ومكانته. وهذه كلها ص

وقولها في صفة زوجها "ال حّر وال قّر" فتوسط  الحق. وقد وقعت في نسوة إجمعن على إظهار الحق شمائل أزواجهن.

ها في املعاملة والتصرفات.
ّ
 بين الحرار والبرد كناية في دماثة األخالق ولطفها ورق

م: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان"وجاء نفس الكناية عن الصفة ما جاء في قوله صلى هللا عل
ّ
 .32يه وسل

 "فأحداث األسنان" كناية عن صغر العمر، وهي كناية عن الصفة.

 الكناية عن موصوف: -ب

وهي التي يكون املكني عنه فيها موصوفا بحيث يكون إما معنى واحد أو تعددا، ويشترط فيها أن تكون الصفة أو 

  تتعداه لحاصل االنتقال منها.الصفات فيها مختصة باملوصوف وال

م: "إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائط وال
ّ
 بول، ومن أمثلة ذلك من أحاديث الجامع قوله صلى هللا عليه وسل

فالجملتان "شرقوا وغرّبوا" كناية عن املوصوف للجهة التي تخالف موقف  .24وال تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا"

 جرد جتهي الشرق واملغرب لجميع أنحاء العالم.الكعبة، ال م

م: "فإن يد العليا خير من اليد السفلى" وأبدأ بمن تعول  هومن
ّ
عن  . "فاليد العليا" كناية25قوله صلى هللا عليه وسل

البذل، و"اليد السفلى" كناية عن األخذ، إذن صاحب اليد العليا هو الذي يؤتى لغيره وعكسه هو صاحب اليد 

 السفلى.



دريس أ بوبكر أ رغنغ كتورادل من فنون الكناية يف بعض أ حاديث جامع الرتمذي:  ا 

 "دراسة حتليلية 

  SNIS/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

178 

م: "إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث فذكر منها الومن 
ّ
كناية عن موصوف قوله صلى هللا عليه وسل

. فوصف "الصدقة" بالجريان كناية عن الدوام، فاملشبه به هو اللفظة الجارية التي صارت الكناية 26"صدقة جارية"

 بها موصوف.

م: "من نّفس 
ّ
. 72عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب اآلخرة"وكذلك قوله صلى هللا عليه وسل

قوله "من نفس" كناية عن اإلزالة، فاملشبه به هي لفظة "نفس" املستعار هو "النفاس" ثم حول إلى نفس واستعملت 

 كناية عن اإلزالة ملعنى، من أزال كربة عن املؤمن في الدنيا أزال هللا كربته في األخرة.

م: "يا أيها الناس اذكروا هللا، اذكروا هللا، جاءت الراجوجاءت ك
ّ
فة ناية عن املوصوف في قوله صلى هللا عليه وسل

. وقوله "الراجفة" و"الرادفة" كناية عن القيامة، املوصوفة باألهوال 28تتبعها الرادفة، جاءت املوت بما فيه"

 واملشقات.

م أنه قال: "إنما فاطمة بضعة مني يؤذينومن الكناية عن املوصوف ما جاء في حديث رسول هللا
ّ
ي ما  صلى هللا عليه وسل

. فلفظة "بضعة" كناية عن ولد الصلب أو بنت الصلب، والعالقة املتينة التي خلق هللا 29آذاها، وينصبي ما نصيها"

م: "بيت ال تمر تبارك وتعالى في عباده.
ّ
. 30"فيه جياع أهله وكذلك جاءت كناية عن موصوف في قوله صلى هللا عليه وسل

 وقوله "جياع أهله" كناية عن انتزاع البركة املوصوفة في حالة من األحوال مهما قلت ال كثرة.

ْيِن . قوله "ضياعا" كناية عن الفقر واأللم ا31وجاء في حديث آخر أنه: "من ترك املال فلورثته ومن ترك ضياعا فإلّي"
َ
لذ

م كونه سيدنا ونبي
ّ
نا إذا خلفهما اإلنسان بعد موته فيرجع أموره جميعا إلى املسلمين، فالرسول صلى هللا عليه وسل

 أسند األمر إليه بمنزلة جميع املسلمين في أسلوب الحديث.

م: "من وتوجد الكناية عن املوصوف في حديث رواه عكرمة ابن عب
ّ
اس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

وفي  . "عمل قوم لوط" كناية عن إتيان الذكور لجنسهم.32وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به"
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م على املنبر فقال: "هاهنا أرض الفتن، وأشار إلى املشرق يعني، حيث يطل
ّ
ع حديث "قام رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 . فأرض الفتن" كناية عن أرض "نجد".33قرن الشيطان"

م: "أكثروا ذكر هادم اللذات"
ّ
، فهادم اللذات كناية عن املوت .34ومن الكناية عن املوصوف قوله صلى هللا عليه وسل

م: "إن الوضوء ال يجب إال على من نام مضطجع كناية عن املوصوف التي هي املوت.فال
ّ
ا، ويقول صلى هللا عليه وسل

فالتركيب "استرحت مفاصله" ال تعنى االستراحة الحقيقية بل هي كناية عن  .35فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله"

 املوصوف الذي يخرج من االستراحة يعنى "الريح" الذي يوجب الوضوء.

م من حديث أبي هريرة حين س
ّ
ين أله البراء أومن الكناية املوصوفة ما جاء في الحديث عن الرسول صلى هللا عليه وسل

م إلى رجل تزوج امرءة أبيه أن آتيه برأسه"
ّ
فجملة  .36تقصد؟ فأجاب بقوله: بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 "اإلتيان برأسه" كناية عن املوصوف لقتل العامل للحرام.

م: "عن الرجل يقع على امراته و 
ّ
 هي حائض، قال يتصدقومن الكناية عن املوصوف ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسل

 وقوله "يقع" فهذا كناية عن الجماع، فالكناية جاءت عن املوصوف الذي هو الرجل وصفة عمله. .37بنصف دينار"

 الكناية عن نسبة: -ج

ن وم به. ه نسبة أسندت إلى ماله اتصالوهي تعنى الكناية التي يراد بها نسبة أمر آلخر إثباتا، أو نفيا فيكون املكني عن

م عندما سئل عن االلتفات في الصالة فأجاب بقوله: "هو  أمثلة ذلك
ّ
في أحاديث الجامع قال صلى هللا عليه وسل

. فاالختالس" كناية عن االلتفات الذي يوقعه الشيطان لإلنسان في 38اختالس يختلسه الشيطان من صالة الرجل"

 الصالة، وعن ذلك كنى كناية نسبية.

م: "إذا استيقظ أحدكم من الليل فال يدخل يده في اإلناء ومن هذا النوع من الكناية جاء في ق
ّ
وله صلى هللا عليه وسل

. قوله "فإنه ال يدرى أين باتت يده" نسبة للتنجس في 39حتى يفرغ عليهم مرتين أو ثالثا, فإنه ال يدري أين باتت يده"



دريس أ بوبكر أ رغنغ كتورادل من فنون الكناية يف بعض أ حاديث جامع الرتمذي:  ا 

 "دراسة حتليلية 

  SNIS/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

180 

م: "إن هللا وتر يحب ال النوم بمسها غفالن.
ّ
. فقوله "يا 40وتر فأوتروا يا أهل القرآن"ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسل

 أهل القرآن" كناية عن املسلمين ورمز عنهم برمز من رموز دينهم الذي هو القرآن نسبة له.

 . قوله "مألت41ومن الكناية عن النسبة ما جاء في خبر "إذا حّدثت عن منصور فقد مألت يدك من الخير ال ترد غيره"

ه.
ّ
 يدك" كناية عن نفسه كل

م دينارا ألشتري وجا
ّ
م: "دفع إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ّ
, له شأة ء هذا النوع من الكناية أنه صلى هللا عليه وسل

م, فذكر له ما كا
ّ
ن من فاشتريت له شأتين, فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى هللا عليه وسل

 . قوله "بارك هللا لك في صفقة يمينك" كناية عن النسبة وذلك ألن42نك"أمره, فقال له "بارك هللا لك في صفقة يمي

 الصفقة له لكن نسبت إلى اليمين ألن اإلنسان يأخذ األموال ويبيع ويشترى باليمين.

م: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"
ّ
. وقوله "على اليد" كناية عن اإلنسان الذي هو 43ومنه قوله صلى هللا عليه وسل

م:ومنها قوله صلى هللا علي لم يذكره بكماله, بل أوتى بجزء من أجزائه رمزا عنه, فصارت الكناية نسبية.املشبه, و 
ّ
 ه وسل

. "ظالل السيوف" كناية عن الجهاد في سبيل هللا الذي يرجى بسببه دخول 44"إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف"

 الجنة.

م: "إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم  كناية عن النسبة ما جاء في حديث الذي يقول الومن 
ّ
م يزل لفيه صلى هللا عليه وسل

. و"خرفة الجنة" كناية عن الفضل من األجور التي تحصل عليها بسبب عناية باملرض ى في املجتمع 45في خرفة الجنة"

 اإلسالمي.

م: "من استطاع منكم أن يقي وجهه 
ّ
حر النار ولو بشق ثمرة وكذلك في الحديث الذي يقول فيه صلى هللا عليه وسل

 . "وقاية الوجه" كناية عن الصدقة، وهي نسبية ملا يجب أن يقوم به املسلمون في حياتهم اليومية.46فليفعل"
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م عن رجل سئل فيه عن أعماله أنه: يصوم النهار ويقوم ال
ّ
ليل ومن الكناية على نفس الشاكلة قوله صلى هللا عليه وسل

ي . فقوله "يصوم النهار" كناية عن النسبة صوم إلى وقت النهار، كما ف47و في النار"ال يشهد جمعة وال جماعة قال ه

قوله "يقوم الليل" إنما يقوم في آونة الليل ليس هو بنفسه، بل منسوب إليه، فالكنانيتان عن النسبتين "الليل 

 والنهار".

قول: اتق هللا فينا فإنما نحن بك فإن وكناية النسبية في حديث آخر جاء فيه "إن األعضاء كلها تكفر اللسان فت

فإن العقلين االستقامة واإلعوجاج" املنسبين إلى األعضاء كناية  .48استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا"

عن  عنهما، ألن الحقيقة ال تستقيم األعضاء بنفسها وال تتعوج، فإنما يقوم بذلك اإلنسان الذي تلك األعضاء فالكنية

 النسبة.

م: "إخوانكم جعلهم هللا فتنة تحت أيديكم، فوجاء ف
ّ
من ي حديث رواه أبو ذر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

. فقوله في أسلوب الحديث عن 49كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه فليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبه"

باس والكلفة والتغلب كلها كناية عن النسبة، ألن النسبة "تحت اليد" والنسبة امللكية في اإلضافة لإلطعام والل

 الحقيقة تجرى جميع املذكورة من املقادر هلل سبحانه وتعالى ال اإلنسان، وال الجمادات.

م
ّ
م أنه: "كان خاتم النبي صلى هللا عليه وسل

ّ
من  وكناية النسبية األخرى في حديث جاء عن النبي صلى هللا عليه وسل

. فحقيقة النسب بين الخاتم والورقة من الصنعة، ال حقيقتها، وكذلك النسبة للجنس من 50ورق وكان فصه حبشيا"

 الصنعة، فالنسبة إذا في الوجهين كنايتان ال حقيقة كما يدرك من اللطائف البالغية امللحوظة من معنى األسلوب.

م "للخّل" في قوله: "نعموكذلك تدرك كناية نسبية في أسلوب الحديث الذي فيه مدح رسول هللا صلى هللا علي
ّ
 ه وسل

ط كناية عن فائدته، ال إلى الخّل الحقيقي بل ما يفيد به الخّل في حياة اإل51اإلدام الخل"
ّ
نسان . فنسبة املدح "للخل

 ضروريا، فالكناية إذا عن النسبة للفائدة.
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م حين سئل عن ميراث الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل
ّ
من املسلمين، فقال: "هو  وقال صلى هللا عليه وسل

 . فإضافة "املوت" و"الحياة" لإلنسان املخلوق كناية نسبية، ألن الحقيقة الحركتان52أولى الّناس بمحياه ومماته"

 املذكورتان من مقادير رب العاملين وملكيته وربوبيته وحده ال شريك له.

م اشتقاقا في قوله: "أسلم ساملهوجاء في حدديث كناية عن النسبة في قبائل ذكرها رسول هللا صلى هللا
ّ
 ا هللا, عليه وسل

ة فإن اإلسالم والغفران والعصيان التي وضعت بها القبائل املذكور  .53وغفار غفر هللا لها وعصية عصت هللا ورسوله"

 كناية عن النسبة، للحقيقة بل اشتقت عن ذلك بالغيا.

م في توجيهاته للعقالء عما س
ّ
لحييه  يكون لهم سعادة في الحياة أنه: "من وقاه هللا شر ما بينوقال صلى هللا عليه وسل

وين . فإن "الشر" املذكور الذي يكون بين اللحيين أو الرجلين، كناية أسند إلى العض54وشر ما بين رجليه دخل الجّنة"

 الصنيعةس لهما القيام بمن األعضاء بالغيا، ال حقيقيا، ألن ما بين اللحية والّرِجل  وهما "الفم والذكر أو الفرج" لي

 املوصوف، بل يقوم بها صاحب األعضاء، لكن اسناد الفعل إلى العضو كناية تدرك من األسلوب من أسرار البالغة.

م يقول فيها أبو سعيد الخدري: "ضحى رسول 
ّ
 وهناك كناية أخرى عن النسبة في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسل

م بكب
ّ
. فإسناد "األكل" 55ش أقرن فحيل، يأكل في سواد ويمش ى في سواد، وينظر في سواد"هللا صلى هللا عليه وسل

ود و"الشرب" و"املش ي" إلى السواد كناية عن النسبة، فما يراد توضيحه في األسلوب أن في الكبشين املذكورين لون أس

 ال لون.من الرأس ورجلين فقط، فالكناية عن النسبة في اسناد األعمال املذكورة إلى الكبش 

حيث نسبت صفة  .56"الخيل معقود عن نواصيها الخير إلى يوم القيامة" فس الشاكلة ما في الحديث النبوي:وعلى ن

الخير للخيل، وأنه مصرح بها، ولكن لم ينسب لها مباشرة بل نسب إلى ش يء متصل بها وهو النواص ي، فالكناية عن 

 النسبة.
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 الخاتمة:

غوي ة العابرة عن الكناية البالغية وأنواعها وتحليلها إلخراج مغازيها تحت الظل اللبحمد هللا وقدرته ظهرْت الصور 

سوعة لتزويد املستفهمين عنها، العطائهم أفكارا شرعية عنها، وذلك ليدل على أّن األحاديث النبوية معتبرة بمنزلة مو 

 لة لتأديةتأصلت الكناية بأنها لم تكن إال وسيوقد يفهم القارئ لهذه املقالة كما  ة ملن اعتنى بها في ذلك املضمار.لغوي

معان قيمة عبر اخفاء وإبراز مباهيم من أجلها يلفظ ش يء ويراد به غيره إما عن طريقة وصفية أو موصوفة أو نسبة 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العاملين. كما أظهرتها هذه املقالة.
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