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  العربياألدب كنايات اليد في القرآن الكريم و دراسة
زاده د اسمعيلـمحم*  

  المستخلص
خلقه بتلك النطفة الضعيفة اليملـك إال  إنّ الناظر ببصيرته في اإلنسان الذي يبتدئ 

شـيء   أن يسجد خاشعا في محراب هذه الحياة هللا الخالق العظيم الذي أحسـن كـلّ  
لنظـر  علـي ا لقد حث القرآن الكريم الباحثين عن الحقيقة بصـدق و وجـدان   . خلقه
تتالية و معرفة ما فيه ر في كيفية خلق اإلنسان وأعضاء جسده وأطوار خلقه الموالتدب

  . ن إبداعم
جـاءت   قـد  و هي أحد أعضاء الجسد اإلنساني المذكور في القرآن الكريم اليد

اإلشارة إلي اليد في القرآن الكريم باإلفراد و التثنية و الجمع و مع عدد من الضمائر 
اليد لفظ مشترك فـي  . سورة قرآنية 47آيات من أصل  110مرة في  120المختلفة 

 :قد وردت لمعانٍ عديدة .حسب سياق ذكرها من اآليةالقرآن الكريم ويعرف معناها 
ـ للنـعمة والتّفضّل والقـوة والقـدرة وا   نقيـاد والـذُّلّ   طان والطاعـة واال لك والسـ المل

ستسالم والحفظ والوقاية والغياث والجماعة والغني ومنع الظلم والقهـر والكفالـة   واال
  . والسبقة والجماعة

أوجههـا العديـدة فـي تكـوين كثيـر مـن        اشتركت هذه اللّفظة بأشكالها و دو ق
فَويلٌ للَّـذينَ يكْتــُبونَ الْكتَـاب    « من مثل اآلية الكريمةالتركيبات الكنائية القرآنية 

  ـديهِمأي تاكَتَبمم ملٌ لَهيناً قَليالً فَوثَم ا بِهشْتَرَوياهللا ل نْدنْ عقُولُونَ هذا مي ثُم ديهِمبِأي
و ونَوبكْسا يمم ملٌ لَهاإلشـارة في هذا البحث المتواضع  سأحاول .)79/ البقرة( »ي 

  . وردت في كتاب اهللا الخالد واألدب العربي لها و للمشاهد المرتبطة بها التي
  . اليد الكناية، البالغة، األدب العربي، القرآن الكريم، :الكلمات الرئيسة

                                                                                                 

* عضوالهيئة العلميتبريزفرع ة ة في جامعة آزاد اإلسالميjalaladin_mohajer@yahoo.com   
  2/7/89: ، تاريخ القبول 1/6/89: تاريخ الوصول
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  المقدمة
نين و لسانا وشفَتين وهداه النّجدين ثم الصالة و السـالم  يسان وجعل لَه علحمدهللا الذي خلق اإلنا

  . و بعد األخيارو صحبِه ) ع(وعلي آله األطهار) ص(نا أبي القاسم محمدعلي سيدنا و نبِيِّ
 هم وربأهوائهم والنّـاظرين بأبصـا   رون بعقولهم الذين يفكّلّلقد حثّ القرآن الكريم الموقنين ا

لنّظر والتـدبر فـي كيفيـة خلـق اإلنسـان      علي الباحثين عن الحقيقة بصدق و وجدان بصيرتهم وا
فَلْينْظُرِاإلنْسـانُ مـم   « وأعضاء جسده وأطوارخلقه المتتالية ومعرفة ما فيه من إبداع بقوله تعـالي 

ـ  « وقوله تعالي) 5/ الطارق( »خُلقَ ةٍ ثُـم مـنْ علَقَـةٍ ثُـم     هو الَّذي خَلَقَكُم منْ تُرابٍ ثُم مـنْ نُطْفَ
 كُملُغُوا أشُدتَبل فْالً ثُمط كُمخْرِجي ـالً    ثملُغُـوا أجتَبل ـلُ ونْ قَبفَّي متَونْ يم نْكُمم تَكُونُوا شُيوخاً ول

منْ دابـةٍ آيـات لقَـومٍ     و في خَلْقكُم وما يبثُّ« يوقوله تعال) 67/غافر( »مسمي و لَعلَّكُم تَعقلُونَ
 اإلنسـان  وغيرذلك من آيات كثيرة تثبت أنّ اهللا سبحانه وتعالي لـم يخلـق  ) 4/الجاثية( »يوقنُونَ
إنّ الناظر ببصيرته في هذا المخلوق العجيب الّذي يبتدئ خلقه بتلك النطفة الضعيفة لتنتهـي   .عبثاً

ا نابضا بالحب والعواطف و يملـك فـي   بخروج مخلوق سوي حسن الخلقة يحمل بين جنبيه قلب
رأسه عقال ذكيا مفكّرا مبدعا وفي صدره نفسا تواقة للبحـث والكشـف اليملـك إال أن يسـجد     

ومن أعضـاء بـدن   . خاشعا في محراب هذه الحياة هللا الخالق العظيم الذي أحسن كلّ شيء خلقه
 ةالجِباه جمع الجبه ـ ل جمع الرِّجلجأألر ـ العين ـ  اللّسان ـ البطن ـ القلباإلنسان وردت أسماء 

 ـ العنق ـ األفواه جمع الفم ـ الرأس ـ األذن ـ الجلود جمع الجلد ـ الظّهر ـ اصيةالنَّواصي جمع النّ ـ
ـ  البنـان  ـ المرافق ـ الكعب ـ األمعاءـ  الوجهـ  الجيد ـ الرّقاب جمع الرّقبة ـ  الخـد  ـ الحنـاجرجمع   ـ

ـ  العظام جمع العظْم ـ الجنوب جمع الجنب ـ السنّ ـ القدم ـ الشفةـ  الصدر ـ الحنجرة ـ  الـذِّراع  ـ  ـ
ـ  األنـف  ـ الخرطوم ـ الحلقوم ـ الظفرـ  العضد ـ األرحام جمع الرّحم ـ الترائب ـ الصلب ـ اللحية  ـ

 بمعنيالسوءات جمع السوءة  ـ اللحمـ  األصابع جمع اإلصبعـ  األنامل جمع األنملةـ  حبل الوريد
 :ق. هــ 1404 دياب،( وهي كناية عن الرَّحمالقرارالمكين  ـ األذقان ـ الفُروج جمع الفَرْج ـ ورةالع
اليد كمـا أسـلفت    و. في آي القرآن الكريم بأوجه عديدةواليدين  األعقاب جمع العقبـ  )88ص

 في هذا البحث المتواضـع  سأحاولهي أحد أعضاء الجسد اإلنساني المذكور في القرآن الكريم و
  .لها و للمشاهد المرتبطة بها التي أشار إليها القرآن الكريم اإلشارة
ص  :ق. هــ 1412 ،أنـيس (من أعضاء الجسد وهي من المنكب إلـي أطـراف األصـابع     اليد
مات في بحرٍلُـجِي يغْشاه موج منْ فَوقه موج منْ فَوقه سحاب لأو كَظ«كما في قوله تعالي) 1063

 »لَه مـنْ نُـورٍ  فَما مات بعضُها فَوقَ بعضٍ إذا أخْرَج يده لَم يكَد يراها ومنْ لَم يجعلِ اهللا لَه نُوراًظُلُ
بمعني العضـو الجسـدي مـن أطـراف      »فامسحوا بِوجوهكُم و أيديكُم«و وردت في ) 40/النّور(
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وإنْ «اف األصابع علي سبيل المجاز في قوله تعالي األصابع إلي المرفقين أو من الزّندين إلي أطر
مفَتَي وا ماءتَجِد فَلَم النِّساء تُمسالم أو نَ الغائطم نْكُمم دأح جاء فَرٍ أولي سع رْضَي أوم وا كُنـْتُمم

فُوإنَّ اهللا كانَ ع يكُمدأي و كُموهجوا بِوحسباً فَامعيداً طَيفقـد تضـاربت    ).43/ النساء( »اً غَفوراًص
ضربة لليدين إلي المرفقين وهو قول أكثرالفقهـاء و أبـي حنيفـة    « اآلراء في كيفية التيمم قيل إنّه

إنه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين و إليه ذهب عماربن ياسر «وقيل » والشافعي وغيرهما
يمم إذا كان بدال من الجنابة فـإذا كـان بـدال مـن     و مكحول و اختاره الطبري وهو مذهبنا في الت

الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلي طرف أنفه و يديه من زنديه إلي 
في  األيمانبمعني » تُقَطَّع أيديهم«و وردت في ) 69ص  /1ج :بالتا الطبرسي،(أطراف أصابعهما 

بونَ اهللا و رسولَه و يسـعونَ فـي األرضِ فَسـاداً أنْ يقَتَّلُـوا أو     إنّما جزاء الّذينَ يحارِ« قوله تعالي
معناه أن تقطّـع  ) 33/ المائدة( »هم منْ خالف أو ينْفَوا منَ األرضِليصلَّبوا أو تُقَطَّع أيديهِم و أرج

اقطعوا «وردت في  وكذلك) 313ص / 1ج :م2001، الصابوني(أيديهم اليمني وأرجلهم اليسري 
فَاقْطَعوا أيديهماجزاء بِماكَسبوا نَكاالً  ةُارقَالس و قُارِالسو« بمعني األيمان في قوله تعالي» أيديهما
نَ اهللا ومكيمزيزٌ حذهـب  « والجديربالذكرأنّ اليداسـم لتمـام العضـوولذلك   ) 38/ المائدة( »اهللا ع

ص  /1ج :م2003، البيضـاوي (» همور علي أنـه الرسـغ  جوال الخوارج إلي أنّ المقطع هو المنكب
رأينَه أكْبرْنَـه و   فَلَما«و وردت في قوله تعالي .وذهب الشيعة إلي أنّ المراد بأيديهما األنامل) 266

كَريم لَكشَراً إنْ هذا إلّا مهللا ما هذا ب قُلْنَ حاشنَّ وهيدنَ أينامل أو بمعني األ) 31 /يوسف( »قَطَّع
كين من فرط استحالة قطع اليد بالسي مجازمرسل، عالقته الكلية و القرينة حالية وهاألصابع وهو

وهـي مؤنّثــة    اليد من أطراف األصابع إلـي الكـف   :اليد الكف و قال أبو إسحاق :وقيل. الدهشة
 و .ع علي أيد وأياد ويديو تجم افحذفت الياء تخفيف) يدي(محذوفة الالم ساكنة العين وزنها فَعلٌ 

/ 15ج :م1990 ابـن منظـور،  (أكثرما تستعمل األيادي في النِّعم ال فـي األعضـاء    :بن جنّياقال 
  :استخدمها الشريف المرتضي في البيت التالي بالمعني المذكور ).419ص

ــت ــا خُلقَ ــاسِ م ــديهم فــي النّ َأنََّ أي  طالْع ــذْلِ األيـــادي و بـــاتإلّـــا ل يـ 
  ) 199ص / 1ج :م1997ي، المرتضالشريف (

النـّعمة واإلحسان تصطنعه والمنّة و الصنيعة وإنّما سميت يدا ألنّها تكون باإلعطاء وإنالة  :اليد
   :يقال األعش، باليد والجمع أيد وأياد جمع الجمع و يدي و يدي في النعمة خاصة

ـدياً و أنعمــا      لحٍفَلَـــنْ أذْكُـــرَ النُّعمـــانَ إال بِصـــا نْــدي يـع فــإنَّ لَــه 
  )421ص/ 15ج :م1990 ابن منظور،(
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جاءت اإلشارة إلي اليد في القرآن الكريم باإلفراد و التثنية و الجمع و مع عدد من الضّمائر  قد
اليد لفظ مشترك في القرآن الكريم . سورة قرآنية 47آيات من أصل  110مرّة في  120المختلفة 
للنــّعمة والتّفضّـل والقـوة     :قد وردت لمعان عديدة .عناها حسب سياق ذكرها من اآليةويعرف م

ستسـالم والحفـظ والوقايـة والغيـاث     نقيـاد والـذُّلّ و اال  والقدرة والملك والسلطان والطّاعة واال
كالها اشتركت هذه اللّفظة بأش دو ق. والجماعة والغني ومنع الظلم والقهر والكفالة والسبقة والجماعة

ـ     يو أوجهها العديدة في تكوين كثيرمن التركيبات الكنائية القرآنية و المحدثة وهذا مـا دعـاني إل
  .العربي واألدبدراستها في كتاب اهللا الخالد 

كذا إذا تَرَكْت التصـريح بـه و فـي    نْ كذا عالكناية هي في اللّغة مصدركَنَيت بِجديربالذكرأنّ 
لَفْظ اُطْلقَ و اُريد بِه الزم معناه مع جـوازِ إرادةِ ذلـك المعنـي    «ن صطالح أهل البالغة عبارة عا

المراد به طول القامة مع » طويل النِّجاد«ومثال ذلك ) 203ص  :بالتا، عتيق، عبدالعزيز(» الحقيقي
ـ جواز أن يراد حقيقة طولُ النِّ ة أنـواع  جاد أي معناه الحقيقي أيضا وتقسم باعتبارالمكنّي عنه ثالث

  . كناية الموصوف وكناية النسبة، هي كناية الصفة
  

 معاني اليد الكنائية في القرآن الكريم والشعرالعربي

  كناية عن» بينَ يديه«وردت اليد في  .1
  و بعدهقبله ) الف
ريلَ جبلقُلْ منْ كانَ عدواً « هذا المعني يشير القرآن الكريم في العديد من اآليات كقوله تعالي يإل

ع نَزَّلَه نينَ يلفَإنَّهؤملْمشْرَي لب و ديهو هيدنَ ييما ب قاً لـدصبِإذْنِ اهللاِ م فقـد  ) 97/ البقرة( »قَلْبِك
فـى  ) 66/البقـرة  ( »بـينَ يـديها ومـا خَلْفَهـا    لمـا  فَجعلْناهـا نَكـاالً   « تفسير قوله تعالى  جاء فى

ص  /1ج: م2001، الزمخشـري ( لما بين يديها أي لمـا قبلهـا   :م الزمخشريتفسيرالكشّاف لإلما
أي لما قبلهـا ومابعـدها مـن األمـم أو لمعاصـريهم ومـن بعـدهم         :و في تفسيرالبيضاوي) 176

أي لمن يأتي بعـدها مـن األمـم    : و في تفسيرصفوة التفاسير) 67ص  /1ج :م2003 ،البيضاوي(
أي لمـا قبلهـا مـن     :ويرالمقباس من تفسير ابن عباسوفي تن) 56ص  /1ج :م2001الصابوني، (

يعلَم ما بينَ أيديهم « وقد جاء بين أيديهم في قوله تعالي). 10ص :م1995 الفيروزآبادي،(الذُّنوب 
أي مـاقبلهم ومـا    :بهذا المعني قال البيضاوي في تفسيراآلية الكريمة) 255/البقرة ( »و ما خَلْفَهم

نّــك مســتقبل المســتقبل ومستدبرالماضــي أو أمورالــدنيا وأمــوراآلخرة بعــدهم أو بــالعكس أل
أي يعلم ماكان قـبلهم ومـا يكـون     :وقال صاحب الكشّاف) 134ص / 1ج :م2004، البيضاوي(
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و قالَ الّـذينَ  « وكذلك قد جاء في تفسير قوله تعالي) 328ص / ج :م2001الزمخشري (بعدهم 
أي لن نصدق بالقرآن وال بمـا سـبقه   ) 31/سبأ ( »وال بِالّذي بينَ يديه كَفَرُوا لَنْ نُؤمنَ بِهذا القُرآنِ

وقـال  ) 509ص / 2ج :م2001، الصـابوني ( من الكتب السـماوية الدالّـة علـي البعـث والنّشـور     
ص / 2ج :م2003، البيضـاوي (وال بماتقدمه من الكتب الدالّة علي النعـت   :البيضاوي في تفسيره

تُم الرَّسولَ فَقَـدموا بـينَ   « المعني في قوله تعالي و وردت بهذا) 262 يـنُوا إذا ناجها الّذينَ آميا أي
حيمر وا فإنَّ اهللا غَفُورتَجِد رُ فإنْ لَمأطْه و رٌ لَكُمقَـةً ذلك خَيدص واكُمي نَجد12/المجادلـة  ( »ي (

معناكتاباً اُنْزِلَ منْ بعد موسي مصدقاً لما بينَ يديه يهدي قالُوا ياقَومنا إنّاس« وكذلك في قوله تعالي
ياأيها الّذينَ آمنُوا التُقَـدموا  « و في قوله تعالي. )30/األحقاف( »إلي الْحقِّ و إلي طَريقٍ مستـَقيمٍ

هولسر ي اهللا ودنَ ييماقد وردت بمعني قبله )1/الحجرات ( »ب .  

  أمامه أو قُدامه )ب
حتّي إذا أقلَّت سحاباً .هو الّذي يرْسلُ الرِّياح بشْراً بينَ يدي رحمته «قدجاء في تفسير قوله تعالي 

  ـوالم رات كذلك نُخْـرِجنْ كُلِّ الثَّمم نا بِهفَأخْرَج الماء فأنزَلْنا بِه تيم لَدبل قْناهقاالً سث  لَّكُـمتَي لَع
أي أمام رحمته وهي الغيث الّذي : قال اإلمام الزمخشري في الكشّاف ).57/األعراف ( »تَذَكَّرُونَ

إنْ هو إلّـا نَـذيرٌ   « وكذلك في قوله تعالي) 106ص/ 2ج :م2001 ،الزمخشري(هو من أتم النّعم 
ذابٍ شَديدي عدنَ ييب ـنْ    « و في قوله تعالي) 46 /سبأ( »لَـكُمم اً وـدـديهِم سنِ أيينْ بلْنا معجو

يوم تَرَي الْمؤمنينَ و الْمؤمنات يسعي نُورهم بينَ أيديهِم و «و قوله تعالي ) 9/ يس( »خَلْفهِم سداً
ـ   مانهِم بشْراكُم الْيوم جنّات تَجري منْ تَحتها الْأنْهارخَالـدينَ فيه بأيـ    ظـيمالْع زالْفَـو ـوا ذلـك ه« 

هاأناذا بـينَ يـديك   :مشيت بينَ يدي فُالنٍ أي مضيت قُدامه ومنْه قَولُنا الْيوم :يقالُ ).12/ الحديد(
 بي ما تَشاء نَعك فَاصمـد شـوقي   واستخدمه اميرالشعراء أح) 66ص : م1987 أبوسعد،(أي أمام

  :بهذا المعني حيث قال» نَهجِ البرْدةِ«ـ في ميميته المشهورة ب
يوــو ـــقَدم ذُو تَقْـ ــالحةٍبِإنْ تَـ ــدمِ      صـ ــرَةَ النَّ بع ــه يدنَ يــي ب تمــد  قَ

)162ص/ 1ج :م1998 شوقي،(  
  :وقال ابن خَفاجة في همزية يرثي بها الوزير أبا محمد عبداهللا بن ربيعة

ـ    ـه أعلَـ يـدنَ يـي بـ تخَــرَرأمـه ــدةٍ و رخـــاء  نـَّ شـ يمــو يـذُخْـــري ل 
  )17ص  :م1994 ابن خفاجه،(

   :وقال ابن هاني األندلسي يمدح جعفر بن علي األندلسي
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ــإنَّنيو ــي أنْ أراه فَـ ــلْ محلّـ عـــا     اج قْنَبــذا الم ــه ه يدنَ يــي ب ــأفُض س 
  )51ص  :م1998، ابن هاني(

  رّف والسيطرةاألمر و اإلرادة والتص )ج
و منَ الْجِنِّ منْ يعملُ بينَ يديه بإذْنِ ربه و منْ يزِغْ منْهم عنْ أمرِنا « قدجاء في تفسير قوله تعالي

 وسخّرنا له الجنّ تعمل بأمره وإرادته ماشاء مايعجزعنه البشـر  )12/سبأ( »نُذقْه منْ عذابِ السعيرِ
   :ءو قالت الخنسا ).502ص / 2ج :م2001 الصابوني،(

ــوِيةً ني ســد تَل ــم ــي لَ اُم ــت ــلِ   أال لَي ــدي الْقَوابِ نَ أيــي ــاً ب ــت تُراب  و كُنْ
  )94ص  :م1998، الخنساء(

   :وقال الشيخ ناصيف اليازجي
ــــهتَيبِراح ــار ــاف إذا أشــ ــه   أخــ يـدنَ يــي ــي بـ ــي أنَّ روحـ  لعلْمـ

  )67ص  :م1983 اليازجي،(
 اليوم في الديارالشامية كناية عن كونِ الـمجيب بينَ يدي الــمعاتب » بينَ األيادي« وتستعمل

؟ منْ زمانٍ أينَ أنْت: يقول أحد لصاحبه.لةغيربعيد عن حومته وهي من عبارات التأدب و المجام
  ). 86ص  :م2002، الداية(بينَ الْأيادي  :فيجيب معتَذراً. ما شُفْناك

ياأيهاالّذينَ آمنـوا لَيبلُـونَّكُم اهللاُ بِشَـيء مـنَ     « في قوله تعالي» تَنالُه أيديكُم«و وردت في . 2
 ذابع فَلَه ذلك دعي بتَدنِ اعبِ فَمبِالْغي خافُهنْ ياهللا م لَمعيل كُمرِماحو ديكُمأي تَنالُه ديالص ألـيم« 

  : قال بشّار بن برد مستخدما هذا التعبير. كتسابكنايةً عن صفة األخْذ واال) 94 /دةالمائ(
 لبذْلِ النَّدي ميراثُ منْ لَم يكُنْ وغْـدا   ســـاُنْفقُ مــا نَـــالَت يــدي و يهزُّنــي

  )375ص  :م1991 بشار،(
   :القرآني حيث قاله الكبري قد استخدم هذا التعبيرالكنائي توابن الرّومي في بائي

ــه ــا تَنالُ ـــعاً م قوم ــرْف ــنُ ع سأح ــبِ  وــرُ نَاعي غَيــالنَّو  يــدي وغُرابــي بِ
  )140ص / 1ج  :م1994 ابن الرومي،(

   :وقال راثيا محمد بن نصر
ــالُ    ذَهــب الّــذي نالَــت يــداه مــنَ الْعــال ــديحِ مق ــنَ الْم ـــنالُ م ـــَا ال ي  م

  )107ص / 3ج  ،قالمصدر الساب(
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، نالَت يمينُـه ، نالَت يداه، نالت مفاصلُه: جاء التعبير في الشعر العربي بأشكال عديدة نحو ولقد
لُهكَفُّه و تَنال أنام نالَت .  

ـ   « في قوله تعالي» تَشْهد أيديهم«و وردت في  .3 لُهجأرو ـديهِمأيو مـنَتُهألْس هِملَيعدتَشْه موي م
ُوا يعملُونَ ختيارأي إنّهم يعترفون بأعمالهم اعتراف بالعمل بغيركنايةً عن صفة اال) 24 /النور( »بِماكاـن

و قد ورد هـذا   ).120ص / 2ج :م2003، البيضاوي(بغيراختيارهم و في ذلك مزيد تهويل للعذاب 
   :لفرزدققال ا. التعبير بأوجه عديدة في األدب العربي بنفس المعني المذكورآنفا

ــلُه    كَماشَــهِدت أيــدي الْمجــوسِ علَــيهِم اصحو مــد ــقُّ تَب الْحهِم وــال مبِأع 
  )446ص  :م1996، الفرزدق(

وقد شهدت األيدي والجماجم واألضلع والجفون والّلسان والكف والوجه والمسامع والجنـب  
   :مصطفي صادق الرافعيقال . والدماء من أعضاء بدن اإلنسان في الشعرالعربي وأدبه

ــر ــي بـ ــهد أنّـ ــلُعي تَشْـ ــف    يءو أضْـ تَقْصـ ــت ــا إنْ رنْـ ــا تَراهـ أمـ 
  )327ص  :م2003مصطفي  الرافعي،(
   :وقال أبوالطيب المتنبئ مادحا شجاع بن محمد الطائي المنبجي

ــه ــه فإنّ ـــحسام و ال تُذلْ ــنِ الْ صَت  و اجِممالْـــج مينَــك وشْــكُو ييدشْــه 
  )50ص  أبوالطيب،، المتنبئ(

 بمعني األنفس أي يكتبونه هم أنْفُسهم في قوله تعالي» يكْتُبونَ الْكتاب بِأيديهِم«و وردت في  .4
»ثَم ا بِهشْتَرَوياهللا ل نْدنْ عقُولُونَ هذا مي ثُم ديهِمبِأي تَابونَ الْككْتـُبلَّذينَ يلٌ ليفَو    ـمـلٌ لَهيناً قَلـيالً فَو

و ذكراأليـدي هنـا لـدفع تـوهم المجـاز و      ) 79 /البقرة( »مماكَتَبت أيديهِم و ويلٌ لَهم مما يكْسبونَ
. ـته بِيميني وما كتبه غيريبللتأكيد بأنّ الكتابةَ باشروها بأنفسهم وال محلّ لإلنكاركما يقول القائل كَت

يتّضـح أنّ المـراد باأليـدي    ) 195 /البقـرة ( »وال تُلْقُوا بِأيديكُم إلي التّهلُكَةِ«يوكذلك في قوله تعال
ص  /1ج :م2003البيضـاوي،  (ال تلقوا بأيديكم أنفسكُم إليها فحذف المفعـول بـه   :هواألنفس وقيل

أي  »ا كَتَبت أيديهِمفََويلٌ لَهم مم«فقوله تعالي  .وكتابة اليد كناية عن صفة الفعل أو القيام بعمل). 109
   :استخدمها مصطفي صادق الرافعي في شعره .شدة العذاب لهم علي ما فعلوه من تحريف

ــي ــداه تَحيت ي ــت ــذي كَتَب ــأبي الّ ـة األجفــانِ     بِ سـبِنَع كَســا الكــالم و 
  )324ص  :م2003 الرافعي،(

   :وقال شوقي راثيا خالفة اإلسالم الّتي ألغاها مصطفي كمال
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مَةَ فَخْرِهالءيهِم مدتَكُوا بِأيـبِ الْفَتّـاحِ   ه واهـةً بِـمشيو مـ 
  )97ص  /1ج :م1998، شوقي(

   :وقال الشريف الرضي راثيا أباحسان المقلّد
بِ الْعلَـي و تَجرَّعـوا لي كَسـا عدي     تَفانَو الصـ رَع ي جـالـرَّد كَأس يهِمدبِأي 

  )345ص / 1ج :م1995 رضي،الالشريف (
   :وقال أبوتمام

ــوي لْهل ــي ــت نَفْس ــي وإنْ عرَّضْ ــه    وإنّ يـدبِي ــه تْفـــنْ ح عـ ــث تَحـبكَم 
  )595ص  :م1992، تمامأبو(

   :وقال أميرالشعراء أحمد شوقي في بائية
ا مـ د عـب تو لْمـل فّّارالْـح بسال ح ـ    و الْقَبـ ــه يدــي بِي ــابِ بنَ سح ــف  رَ ألْ

  )28ص / 2ج :م1998، شوقي(
و لَنْ يتَمنَّوه أبداً بِـماقَدمت أيـديهِم واهللاُ  « في قوله تعالي» بماقَدمت أيديهم«و وردت في . 5

والتعبيركناية عن الموصوف وهواألعمال والتصـرّفات والمعـامالت   ) 95/ البقرة( »عليم بِّالظَّالمينَ
بماقدمت أيديهم أي ما جـنته أيـديهم و بسـبب مـا اجترحـوه مـن      . ةً كانت أوغيرصالحةٍصالح

لما كانت اليد العاملة مختصـة باإلنسـان آلـة لقدرتـه      :قال البيضاوي في تفسيره. الذّنوب واآلثام
 /1ج :م2003، البيضاوي(بهاعامة صنائعه ومنها أكثرمنافعه عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخري 

   :واستخدم محمود سامي البارودي هذا التعبير في البيت التالي) 76ص 
هـد يـ تمـا قَــد فيمـ رءنْظُرِالْـــمم  فَلْيــدي ــرَ لَـــممفَــإنَّ الْع عادــلَ الْـــمقَب 

  )517ص :م1998، البارودي(
   :واستخدمه الشّنفَري الشاعر الصعلوك قبل البارودي حيث قال

ــت   مانَ بــنَ مفْــرِج قَرضَــهاجزَينــا ســال ــديهِم و أزلـَّ أيـ تمــد ـــما قَـ  بِـ
  )41ص :م2003 ،الشنفري(

   :وقال أبو نواس
ــه ــرِ جثَّتَ يــابِ الْع ــي إه ــتُم ف جرأد     ــد ــديكُم لغَ أي تمــد ــا قَ ــئْس م  فَبِ

  )190ص  :م1997 ،أبو نواس(



17   زاده د اسمعيلـمحم  

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد االول،السنة الرابعة عشرة، ، الحضارة االسالمية آفاق 

   :ي البيت التالي البن الرومي حيث قالوقد يذكر المكني عنه أو الموصوف كما نالحظ ف
ـــُُه ــدت مناقب إذا ع ــك ــنْ يشُ ــا م نْ ثَــبت    ي مـ كَـفّاه تمما قَد كـفيكي 

  )259ص / 1ج :م1994، ابن الرومي(
   :وقال أبوالعتاهية شاعر الزّهد في العصر العباسي األول

ــداه مــنَ الــــ ي تمــد ــرء مــا قَ لْملــا   و ــا تَرَكـ ــوارِثينَ مـ ــفَضْلِ و للْـ  ــ
  )263ص  :م1999، أبوالعتاهية(

و من لَّم يطْعمه فَإنّه منّي إلّـا  «في قوله تعاليالكف بمعني » إغْتَرَف غُرْفَةً بِيده«و وردت في . 6
 نْ إغْتَرَففَشَرِم هدغُرْفَةً بِيبنْوا مـة      و) 249/ البقرة( »ليالًا قَإلّ هاليـد هنـا مجازمرسـل عالقتـه الكلي

غرفة بيده كناية عن الموصوف وهو الماء القليل الّـذي   .باليد غترافاإلستحالة إوالقرينة حالية وهى 
  :استعملها أبوتمام في شعره الّذي مدح به خالد بن يزيد الشيباني. يبلّ به العطش وتنقع به الغلّة

ـ    نْ أجل مـ أوت ك إنْ لَـم ــد   يلَأشْكُرَنـَّ ــرَ األب ــي آخ ــكْراً يوافيــك عنّ  شُ
ــورِ نَــديحرِالبحــنْ بم تدرإنْ تَــوــدي    و ـــةً بِي ــا غُرْفَ ــه إلّ ــلْ منْ ــم أنَ  ولَ

  )94ص  :م1992، أبوتمام(
الذّاتي المطلـق فـي   والتصرّف الشخصي  ختصاصبمعني اال» بِيدك الْـخَيرُ«و وردت في . 7

اللّهم مالك الْملْك تُؤتي الْـملْك منْ تَشَاء و تَنْزَع الْملْك ممنْ تَشَاء و تُعزُّ مـنْ  لِ قُ« قوله تعالي
أي تحـت  ) 26 /آل عمـران ( »تَشَاء و تُذلُّ منْ تَشَاء بِيدك الْـخَيرُ و أنْت علَي كُلِّ شَـيء قَـديرٌ  

لئلّا يعلَم أهلُ الكِتابِ أالّ يقْدرونَ علي شَيء « ليتصرّفك وحدك خزائن كلّ خير و في قوله تعا
وفي قولـه  ) 29/الحديد ( »منْ فَضْلِ اهللاِ و أنَّ الْفَضْلَ بِيد اهللا يؤتيه منْ يشَاء واهللاُ ذُوالْفَضْلِ الْعظيمِ

) 88/ المؤمنون( »جار علَيه إنْ كُنْتُم تَعلَمونَقُلْ منْ بِيده ملَكُوت كُلِّ شَيء و هو يجيرُوال ي« تعالي
و ) 73/ آل عمـران ( »مقُلْ إنّ الْفَضْلَ بِيداهللا يؤتيه منْ يشـاء واهللا واسـع علـي   « و في قوله تعالي

كاحِ إال« وردت في قوله تعالي الّذي بِيده و) 237/ البقرة( »أنْ يعفُونَ أو يعفُوا الّذي بِيده عقْدةُ النـِّ
بيده بأوجهها العديدة مثل بيديه و بأيديه كنايـة عـن   و  .عقدة النّـكاح كناية عن ولي أمر الزوجة

  :قال لبيد بن ربيعة العامري. كون شيء في تصرّفه
ــلٍ ــرُ نَفَ ــا خَي ــوي ربنَ ــلْ   إنََّ تَقْ جعــي و ــإذْنِ اهللاِ ريث  وب

اهللا فََـــأح دال نـِـــملَـه ــلْ   د فَع ــرُ ماشــاء الَخي ــه يدبِي 
  )70ص  : هـ1417لبيد، (
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   :الصليب األحمر الدولي اوقال أحمد شوقي مادح
ــا كُلِّهـ ــك ــرُ الممالـ ـــأنا   إنَّ الّـــذي أمـ ــةِ شَ ــدثَ فــي الْكنان أح ــه يدبِي 

  )228ص  /1ج :م1998، شوقي(

كُم«و وردت في  .8 ديـألَ« في قوله تعالي» كُفُّوا أيلَ قيلَ ذينَالَّ يإل رَتَ مهم    و ــكُمديكُفُّـوا أي
كُم .متناع واإلمساك عن شيءاالبمعني ) 77/ النساء: (»أقيموا الصالةَ ديـن  كُفُّوا أيكُوا عسأي أم

اُكْفُف  :وقد جاء في الكالم الفصيح). 267ص  /1ج :م2001 الصابوني،(قتال الكفّارفلم يحن وقته 
  . أياديك عنّي

يا أيها الَّذينَ آمنُـوا اذْكُـرُوا   « في قوله تعالي» أن يبسطُوا إلَيكُم أيديهم«و وردت في  .9
 كُملَياهللا ع تمعقَ إذْن مهأنْو م يبوا إليكُطُسم أيديهكَفَ مف ديأيهم كُنْعلـي اهللاِ   مع واتّقُوااهللا و
بسطُ األيدي إلي شخص كناية عن .بمعني البطش والهجوم) 11/المائدة ( »فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمنُونَ

بسطَ إلَينَا يده و لسانَه بِمـا نُحـب أو    :يقال) الفتك( أو الشرّ) اإلعانة(لحاق الخيرإلمدها إليه 
 ي تفسيرهقال البيضاوي ف ).39ص  :م2000، الزمخشري(بما نَكْرَه: يقال بـ   طَس ـه يإلَيدإذا  ه

وقال الزمخشري فـي  ) 258ص / 1ج :م2003، البيضاوي(إذا شتمه  يدهبطش به وبسط إليه 
سـيط البـاع و   بفـالن   :ومعني بسطُ الْيد مدها إلي المبطوش به أال تري إلي قـولهم  :الكشّاف

) 649ص / 1ج  :م2001، الزمخشـري (مديد الباع و معني كف األيدي منعها أن تمد إلـيكم  
لَئنْ بسطْت إلي يدك لتَقْتُلَني مـا أنـا بِباسـط يـدي إلَيـك      « وقد جاء التعبير في قوله تعالي

  :قال الفرزدق) 28/المائدة ( »ألقْـتُلَك
ــةً ظُالم إراب ــنْكُم ــوا م نَعم ــم هــدا   و ال ي ســاناً وــطُوا فيهــا ل ستَب ــم  فَلَ
ــياف مــازِنٍ ــذْتُم بِأس هــا علــنْ قَب مــدا   و ــباً مهنَّ ــيبانَ عضْ ــوا شَ ــداةَ كَس  غَ

  )136ص  :م1996، الفرزدق(
وقد جاء بسطُ الْيد أو الكَف أو الراحة إلي شخص أو لَه أو نَحـوه كنايـة عـن صـفة طلـب      

   :استخدم أبو العتاهية هذا التعبير الكنائي حيث قال .المعونة
ــائالً ــوكُم سـ ــي نَحـ ــطْت كَفّـ ســـائلِ     ب ــي السـ ــرُدونَ علـ ــاذا تَـ  مـ

  )341ص  :م1999 أبوالعتاهية،(

وعدكُم اهللاُ مغَانم كَثيرةً تَأخُذُونَها « في قوله تعالي» كَف أيديهم عنْكُم «و وردت في  .10
 نْكُمالنّاسِ ع ديأي كَف هذه و لَ لَكُمجـتَقيماً  فَعسـراطاً مص كُمهديينينَ وؤملْمتَكُونَ آيةً للو« 
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مـنْ  بِبطْنِ مكََّـةَ  هموهو الّذي كَف أيديهم عنْكُم و أيديكُم عنْ« و في قوله تعالي) 20/الفتح (
المحافظـة و   كناية عن صفة) 24 /فتحال( »بعد أنْ أظْفَرَكُم علَيهِم و كانَ اهللاُ بِما تَعملُونَ بصيراً

  .يدفع األذ
 و« فـي قولـه تعـالي   » يداه مبسوطَتانِ«و» غُلَّت أيديهم«و» يداهللا مغْلُولَة«و وردت في  .11

 »يـف يشـاء  يداهللا مغْلُولَةٌ غُلَّت أيديهِم و لُعنُوا بِماقالُوا بلْ يـداه مبسـوطَتانِ ينْفـقُ كَ    ودهالي تقالَ
غُلُّ الْيدينِ كناية عن صفة البخل والشّح واإلمساك و بسط اليدينِ كناية عن صـفة  ) 64 /المائدة(

كنايـة  » بل يداه مبسوطتان« :قال جالل الدين السيوطي في كتابه اإلتقان.الجود والسخاء والعطاء
ال تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إلي و« ومنه قوله تعالي) 161ص  /3ج، السيوطي(عن سعة جوده و كرمه 

» يـده مغلولـة  «كـلّ مـن    و ).29 /اإلسراء( »عنُقك وال تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً محسوراً
   :قال جرير .كناية عن البخل» غُلّت يده«و» يده مقبوضة«و

ــه ــت يمينُ ــالَ اهللا غُلََّ ــلَّ م ــنْ غَ موا :إذا قيـــلَ  وــلُ أد ــنَّ عامـ  ال يغُلـَّ
  )550ص  جرير،(

   :وقال معروف الرّصافي الشاعرالعراقي مستخدما هذا التعبير بمعني البخل
لُـهأنام ت قَ غَيـري الّـذي غُلـَّ بـي ــإقْاللِ    لَم ــح أو بـ ــإغْاللِ شُـ ــا بـ إمـ 

  )487ص  :م2002، الرصافي(

   :و قد تأتي هذه التعبيرات كناية عن العجز كما قال الشيخ ناصيف اليازجي
ــداهي ـت ــه الْوســـيم  مضَــي عنّــا و قَــد غُلـَّ جـذلـــك الْو ــب  و قَطـَّ

  )362ص  :م1983 اليازجي،(

   :صادق الرافعي يوقال مصطف
اليوكَم منْ فَت نِ الْعـ عـ داه يـ ت  ولَ الـذِّراعينِ ضَـيغَما  وقَدكانَ مــَجد   غُلـَّ

  )123ص :م2003 الرافعي،(

نَزَّلْنـا علَيـك كتابـاً فـي قرْطـاسٍ       ولَ و« في قوله تعالي» لَمسوه بأيديهِم«و وردت في  .12
ن والمعاينـة  التيق ة عنكناي) 7/ األنعام( »فَلَمسوه بِأيديهِم لَقالَ الّذينَ كَفَرُوا إنْ هذا إلّا سحرٌ مبينٌ

فَلَمسوه بأيديهم أي عاينوا ذلك ومسوه باليد ليرتفع عنهم . قرب يوتحقيق الحصول أو القراءة عل
مس ألنّ التزويراليقع فيه فال يمكنهم أن تخصيص اللّ :قال البيضاوي .كلّ ارتياب ويزول كلّ شك
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. )294ص / 1ج :م2003 ،البيضـاوي ( ما سكرت أبصارنا وتقييده باأليدي لدفع التجـوز يقولوا إنّ
   :قال الشريف المرتضي

ــفَاتي صـ ــديهِم ــوا بِأيـ سـلَم قَـــد ينَــا      وـام ل وا علــي الْأيــد جــا و فَمـ 
  )398ص  /3ج: م1997المرتضي، الشريف (

 يا أيها النَّبي قُلْ لمنْ في أيديكُم منَ الْأسرَي« في قوله تعالي» في أيديكُم«و وردت في  .13
حيمر اهللا غَفُورو رْ لَكُمغْفيو نْكُمذَ ما اُخمراً مخَي كُمؤتلَمِ اهللا في قُلُوبِكُم خَيراً يعاألنفـال ( »إنْ ي /

قـال   .من في أيديكم من األسري أي من فـي ملكـتكم وتحـت سـيطرتكم     .بمعني الملك) 70
قـال الشـيخ    ).422ص/ 15ج :م1990منظور،  ابن(هذا الشيء في يدي أي في ملكي  :الجوهري

   :ناصيف اليازجي
ــه ــار بِراحتَي ــاف إذا أش ه    أخ يـدوحي فـي يلْمي أنََّ رعل 

  )67ص  :م1983 اليازجي،(
   :وقال أبوالعتاهية

ــه و إلَي هــد حــاهللا و ــا بِ ه      أن يـدفـي ي ه رُ كُلـُّ إنَّما الْخَيـ 
  )416ص  :م1999، أبوالعتاهية(

   :شريف المرتضي مادحا الخليفة القائم بأمراهللا العباسي في عيد الفطر المباركوقال ال
ـالمي ـك أميــرَ المــؤمنينَ سـ لَيـغَرامــي  ع ك الطُّــولَي زِمــامــدفــي ي و 

  )343ص / 3ج :م1997 المرتضي،الشريف (

ـ   « في قوله تعـالي » بأيديكُم«و وردت في . 14 اهللاُ بِأي مهـذِّبعي ملُوهقـات  و مخْـزِهي و ديكُم
 .بأيديكُم أي بواسطتكم .بمعني الواسطة) 14 /التوبة( »ينْصرْكُم علَيهِم و يشْف صدور قَومٍ مؤمنينَ

 »يخْرِبونَ بيوتَهم بأيديهِم و أيدي المؤمنينَ فاعتَبِرُوا يـا أولـي األبصـارِ   « وكذلك في قوله تعالي
  :قال الفرزدق. م كانوا السبب فيهأي إنّه) 2/الحشر(

 ارينِ عـالٍ سـناهما  ـــلَـقَد أوقَـدا ن  نُ مالكــــو لَو كانَ حياً مالك و اي
دي األزد نالَـت ذَراهمـا رُ أيـ غَيـ لَومـا     وطُاله زَّت حـ ددي األز نْ بِأيـلكو 

  )476ص  :م1996 ،الفرزدق(
قـال يـا   « كناية عن المبادرة بعمل من غير واسطة كما جاء في قوله تعـالي وقد يكون التعبير
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قـال  ) 75/ ص: (»إبليس ما منَعك أنْ تَسجد لماخَلَقْت بِيدي أسـتَكْبرْت أم كُنْـت مـنَ العـالينَ    
ية لما فـي  أي خَلَقْته بنفسي من غيرتوسط كأب وأم والتثن :البيضاوي في تفسيرهذه اآلية الكريمة
  ). 317ص  /1ج  :م2003 ،البيضاوي(خلقه من مزيد القدرة واختالف الفعل 

قاتلُواالَّذينَ ال يؤمنُونَ بِاهللا وال بِاليَومِ اآلخرِ وال «في قوله تعالي » عنْ يد«و وردت في  .15
منَ الَّذينَ أوتُوا الْكتاب حتَّي يعطُوا الْجِزْيةَ عنْ يحرِّمونَ ماحرَّم اهللا و رسولُه واليدينُونَ دينَ الْحقِّ 

قـال البيضـاوي فـي     .ستسالم والذلّةنقياد واالكناية عن صفة اال) 29 /التوبة( »يد وهم صاغرُونَ
عطوا الجزية عن يد :تفسيرقوله تعالي أي عن يد مؤاتية بمعنـي منقـادين أو عـن يـدهم      :حتّي يـ
 بأيدهم غيرباعثين بأيدي غيرهم ولـذلك منـع مـن التوكيـل فيـه أوعـن غنـي       بمعني مسلمين 

أي عن يد مؤاتية غيرممتنعة  :وقال الزمخشري في الكشاف) 401ص / 1ج  :م2003البيضاوي (
ألنّ من أبي وامتنع لم يعط يده بخالف المطيع المنقاد ولذلك قالوا أعطي بيده إذا انقاد و أصحب 

أعطــوا الجزيــة عــن يــد أي عــن  :وقــال الزمخشــري ).249ص / 2ج :م2001الزمخشــري، (
نّ اآلراء قد تضاربت أو يالحظ  ).712ص  :م2000، الزمخشري(انقيادواستسالم أونقداً بغيرنسيئة 

نّ أعتراف للمسلمين بامعناه عن ذلّ و عن  :قيل» حتي يعطوا الجزية عن يد«في معني قوله تعالي 
ي عن إنعام عليهم بذلك و قيل عـن قهـر و ذلّ و إستسـالم    أيديهم فوق أيديهم و قيل عن يد أ

قال الشريف الرضي مستخدما هذا التعبير في دالية رثي بها ). 424ص/ 15ج :م1990منظور،  ابن(
   :أباحسان المقلّد بن المسيب

   دــاع ــانَ و س ــي الزَّم ــد أرم ي ــأي تُها الْخَطْب عنْ يدي  ب طَيـدي أعكانُوا يو 
  ) 349ص  /1ج :م1995، الرضيشريف ال(

المنافقُونَ و الْمنافقات بعضُهم منْ بعضٍ «في قوله تعالي » يقبضون أيديهم«و وردت في  .16
هـم   ينَيأمرُونَ بِالمنْكَرِ و ينْهونَ عنِ الْمعرُوف و يقْبِضُـونَ أيـديهم نَسـوا اهللاَ فَنَسـيهم إنَّ الْمنَـافق     

قَبض اليد كناية عنِ الشّح  :قال البيضاوي .بمعني البخل والشح واإلمساك) 67/ التوبة( »الفَاسقُونَ
  : قال الشريف المرتضي مستخدما هذا التعبير). 411ص / 1ج  :م2003، البيضاوي(

دي نِ النـَّ عـ أكُـف منْه مـ إنْ قُبِضَتبِ  و ــمــراً لَههد ــطَتسب الرَّغائــبِفَـــقَد 
  ) 149ص / 1ج :م1997 المرتضي،الشريف (

ولَما سقطَ في أيديهِم و رأوا أنَّهم قَـد  « في قوله تعالي» سقطَ في أيديهم«و وردت في  .17
بمعنـي  ) 149/ األعـراف ( »ضَلُّوا قالُوا لَئنْ لَم يرْحمنا ربنا و يغْفرْ لَنَـا لَنَكُـونَنَّ مـنَ الْخاسـرينَ    

القلوب واألنفس تشبيهاً لما يحصل في القلب و في النفس والتعبيرهو من باب الكناية عن شـدة  
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). 151ص / 2ج :م2001، الزمخشـري (قـال الزّجـاج معنـاه سـقطَ النّـدم فـي أيـديهم        . النّدم
أبـو  (فيها فإنّ النادم المتحسر يعض يديه غما فتصير يده مسقوطا  .التعبيركناية عن اشتداد ندمهم

  . )125ص  :م1987سعد، 
فلما رءآ أيديهم ال تَصلُ إليه نَكرَهم « في قوله تعالي» أيديهم التَصلُ إليه«و وردت في  .18

واستخدمه ابن أبي  .وصول اليد إلي شيء كناية عن العثورعليه ).70 /هود( »و أوجس منْهم خيفَةً
  :حصينة في قوله

هاوما تَصلُ األ السـ يـدي ولَـو نالَـت    لُه واصـ و نَي الّذي هـاألد إلي الشَّرَف 
  )78ص  :م1987 أبو سعد،(

ألَم يأتكُم نَبأ الَّذينَ منْ « في قوله تعالي» ردوا أيديهم في أفْواههِم«و وردت في  .19
جاءتْهم رسلُهم بِالْبينـات   دهم ال يعلَمهم إلّااهللاُوالَّذينَ منْ بع نُوحٍ وعاد و ثَمود قَبلكُم قَومِ

كَفَرْنا بِمااُرسلْتُم بِه وإنّا لَفي شَك ممـا تَـدعونَنا إلَيـه     فَرَدوا أيديهم في أفواههِم وقالُواإنّا
رد  :يقال .تعجب أواإلسكاتستهزاء أو الوالتعبيركناية عن الغيظ أو اال) 9/ ابراهيم( »مريبٍ
فَمه و في فَمه أي إغتاظ أو استعصي وأصله إنّ اإلنسان إذا تكلّم أشار بيده فإذا  ييديه إل

قـال البيضـاوي فـي     ).115ص  :م1987 ،أبـو سـعد  ( رد يديه في فمه فكأنّمـا رد كالمـه  
نـه أو اسـتهزاء   م فعضّوها غيظا مماجاءت به الرّسل أو وضعوها عليها تعجبـا  :تفسيراآلية

 :م2003، البيضـاوي (عليه كمن غلبه الضّحك أو إسكاتا لألنبياء وأمرا لهم بإطباق األفواه 
، الصـابوني ( أي وضعوا أيديهم علي أفواههم تكـذيباً لهـم   :وقال الصابوني) 514ص / 2ج

  ).85ص / 2ج :م2001علي،  محمد
و يوم يعض الظّـالم علـي يديـه    « ه تعاليفي قول» يعض الظّالم علي يديه«و وردت في  .20

كنايةً عن الغيظ والحسرة و النّدم علي ما ) 27/ الفرقان( »يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبيالً
حرق األسـنان و نحوهـا كنايـات عـن الغـيظ       عض اليدينِ و أكل البنانِ و :قال البيضاوي. فات

يديه أو أصابعه أو أناملـه أو بنانـه أو    يعض عل ).139ص  /2 ج :م2003، ضاويالبي(والحسرة 
و إذا لَقُوكُم قالُوا آمنّا و إذا خَلَوا عضُّوا « يه أو شفتيه كناية عن الغيظ و الغضب في قوله تعاليفـّك

 ليمإنَّ اهللا ع كُمظوتُوا بِغَيقُلْ م ظنَ الغَيلَ ماألنام كُملَيورِعدالص و قـد   .)119 /آل عمران( »بِذات
   :جاء التعبير بأوجهه المختلفة في

ــوسِ   مــا فــي يــدي منْــه غَيــرُعض يــدي نْحم ــب ــي الْح ــت ف  و رب بخْ
  )227ص  معتزّ،الابن (
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ــفاً علَــي لي أسأنــام ــض ع ــت ـنٍ خَــال منْــه قَـــصيرِ البــاعِ      فَأطَلْ مـز 
  )146ص  :م1994 جه،ابن خفا(

ــه وعمبِد ـــه ــزينُ جفُونَ ــؤذي الْح ي      منــانَ النّــادالْب ـض ــاً كَمــا عـ  عبث
  )322ص  :م1983 اليازجي،(

لَ غـادرت ثاوِيـاً بـفارِسٍ يـا ع مِ    وكَمــاد ـــةَ ن ـــفَّيه عضَّ ــي كَ ــض عل عي 
  )167ص  :م1998، عنترة(

   :وقال كعب بن زهير
ــض ــدماًيعـ ــدينِ تَنَـ ــامِ الْيـ ــادم     بإبهـ ــو ن ه و ـــه ــراً أم س ــف لَه و 

  )104ص ، كعب(
   :وقال الشريف الرضي

نْـــهفـــي كَفّـــي م سلَـــي جِـــعأرو      ظُـوظلـي الْحنِ عيد الْيـ ض ي عـوس 
  )545ص / 1ج :م1995 الرضي، الشريف(

ظَهرَالْفَسـاد فـي الْبـرِّ و الْبحـرِ     « في قوله تعـالي » بماكسبت أيدي النّاس«و وردت في  .21
كَسـبت  « والتعبير ).41/ الرّوم( »بِماكَسبت أيدي النّاسِ ليذيقَهم بعض الّذي عملُوا لَعلََّهم يرْجِعونَ

ة هـو كنايـة   وفي هذه اآلية الكريم. اكناية عن أعمال النّاس خيرا كانت أو شرّ هو» أيدي النّاسِ
  : قال مهيارالديلمي مستخدما هذا التعبير. عن المعاصي أي بسبب معاصي الناس و ذنوبهم
ــداه ت يــب ــا كَس ـــعولُ األرض م ي      ــوبرقَبــةٍ كَسومــا كُــلّ ابــنِ م 

  )63ص / 1ج :م1999، الديلمي(
   :وقال دعبل الخزاعي

تب نٌ بِمـا كَسـ هـرِئ ركُلُّ إم هاتيه  ــه ــذَرِ لَ ــئْت أو فَ ــا ش ــذْ م ــداه فَخُ ي 
  )107ص  :م1997، دعبل(

ليأكُلُوا منْ ثَمرِه و ماعملَتْه أيديهِم أفَال « في قوله تعالي» ماعملَتْـه أيديهِم«و وردت في  .22
يتخذ منه  المراد ما :قال البيضاوي .يفعله اإلنسان بنفسه والتعبيركناية عما) 35/ يس( :»يشْكُرُونَ
المـراد ممـا    :وقـال الصـابوني  ) 281ص  /2ج :م2003، البيضاوي(الدبس و نحوهما  و كالعصير

  ). 12ص / 3ج :م2001، الصابوني(غرسوه و زرعوه بأنفسهم 
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 الْيوم نَخْتم علي أفْواههِم و تُكَلِّمنا أيديهِم« في قوله تعالي» تُكَلِّمنَا أيديهِم«و وردت في  .23
قد يفيد ذكـر  . أي تشهد أيديهم و تنطق بأعمالهم) 65 /يس( »و تَشْهد أرجلُهم بِماكانُوا يكْسبونَ

أو لَم يرَوا أنّا خَلَقْنـا لَهـم   « األيدي و إسناد العمل إليها مبالغة في اإلختصاص كما في قوله تعالي
  . فالتعبير كناية عن صفة الشهادة) 71/ يس( :»نَمما عملَت أيدينا أنْعاماً فَهم لَها مالكُو

و اذْكُرْ عبادنا ابراهيم و اسحاقَ و يعقُوب أولـي  « في قوله تعالي» أولي األيدي«و وردت في  .24
أولي القوة في الطّاعـة والبصـيرة    :قال البيضاوي .كناية عن القوة والعمل) 45/ ص( »األيدي و األبصارِ

أو أولي األعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر باأليدي عن األعمـال ألنّ أكثرهـا بمباشـرتها    في الدين 
أولي األيدي واألبصار إنّ معنـاه أولـي    :قيل في معني قوله تعالي) 314ص / 2ج :م2003، البيضاوي(

لهم أيـد   أيد أي قوة ولهم بذلك  ما لي به يدانِ و ما لي به يد أي قوة و العرب تقول ما القوة والعقول و
  . )423ص/ 15ج :م1990منظور،  ابن(األبصار  و األيدي أبصار و هم أولو و

إنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إنَّما يبـايِعونَ اهللاَ  « في قوله تعالي» يد اهللا فَوقَ أيديهِم«و وردت في  .25
ثُ علي نَفْسه و منْ أوفَي بِما عاهد علَيه اهللاَ فَسيؤتيه أجراً يد اهللاِ فَوقَ أيديهِم فَمنْ نَكَثَ فَإنّما ينْكَ

   :قال البحتري. كناية عن صفة القدرة) 10/ الفتح( »عظيماً
ــي ــدكُم الّت قَ أيــو ــت فَ ــداهللا كانَ بِ  يمــا فــي الظُّنُــونِ الْكَــواذ نَ بِــهدأر 

  )306ص  /2ج :م1987، البحتري(

   :ل مادحا عبداهللا بن معاويةوقال األخط
لَةٌ دي النّـاسِ فاضـ قَ أيـفَـو ديكُمأي  ـــرُد ال م و ـــيب ش ـــوازِنَكُم ــم ي  و لَ

  )52ص  :م2001 األخطل،(
) 1/المسـد  ( »تَبت يدا أبي لَهبٍ و تَـب « في قوله تعالي» تَبت يدا أبي لَهبٍ«و وردت في  .26

و التعبير في غير القرآن اسـتعارة تمثيليـة   ) 161ص / 3ج، السيوطي(اللهب  يه إلرمصي، أي جهنمي
   :تفيد المبالغة في اللّعن و الدعاء بالشرّ واستعملها أمير الشعراء أحمد شوقي في قوله

ــومي مه بــذْه ــم تُ ــأس لَ ـــقَد  إذامــا الْكَ ــاقي «فَ الس ــد ي ــت ــا» تَب تَب و 
  )357ص / 1ج  :م1998، شوقي(

  :وقال ابن المعتز
ــدي ــرِ نَ حب أي ــه ــد قَبرَتْ ي ــت ــانِ    تَب ــزٍّ ذات أرك ةِ عــب ــي و هضْ طَم 

  )359ابن المعتز، ص (
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   :اليد في التـعبيرات الكنائية المتداولةدراسة 
ين التعبيربالكناية هو أبلغ من التعبير المباشر لما فيه من تحريض علي التفكيـر والتأمـل والّـذ   

استخدام العبارات والتعبيرات الفصيحة الكنائية  ييتمتّـعون بملكات الفصاحة والبالغة يلجؤون إل
 حوي األدب العربي. ليزينوا بها كالمهم ويكسبوه غني وقوة وجماال وتأثيرا وليتلطّفوا في الحديث

هذه المقالة المتواضـعة   وإنّي في. طائفة كبيرة من هذه التعبيرات الفصيحة الكنائية ـ نظمه ونثرهـ 
  :ألقيت بين أيدي القراء األفاضل طائفة من التعبيرات الّتي تتحقق بوجود اليد ومشتقّاتها

ال يمـد   :يقال .دإليه يد أي ال يعينه وال يغيثه أح ال يمد .2 .ما هو في يدي أي في ملكي .1
   :قال ابن بسام .فلَه علي يد أي فَضل ومعرو .3).204ص  :م1987، أبوسعدً( دايإليه 

ــد ــدي يـ ــرب عنـ ــة المطـ ــرِ    لجحظـ ــي الْمحشَـ ــه إلـ ــكُرُها عنْـ  أشْـ
  ) .211ص  المصدر السابق،(

ـ وضع  .5. الناس ي ماحك ظَهري مثل يدي أي يستحسن ترك اإلتكال عل .4 ده عليـه أي  ي
ي ما لَه من ينصره ما له يد أ .7 .لَه يد بيضاء في هذا األمر أي إنّه حاذق .6 .امتلكه وتسلّط عليه
   :كناية عن العجز في

ه اللـزِّ أو فـي ظ لَي الْعـو مـ كُنْت لَو بِـالظُّلْمِ      و ي لَـكد ولكـنْ ال يـ تظَلَم 
  )530ص  :م1996، الفرزدق(

هـم يـد عليـه أي     .9 ).248ص  :م1987أبوسـعد،  ( د طولَي أي قدرة و فضل أكبـر يلَه  .8
وضع يـده   .11 ).249ص ، المصدر السابق( ا بِيد أي حاضرا بحاضربِعته يد .10 .مجتمعون عليه

هـو مكــتوف اليـدينِ أو مغلـول اليـدين أي عـاجِز عـنِ         .12. علي الجرح أي اكتشف موضعه
مـد اليـد أي السـرقة     .14 .يده مغلولة النفـع أي ال نفـع فيهـا    .13المساعدة والتدخّل في أمرما 

سحب يده أي كَف عـنِ التـدخّل فـي     .16. في سيطرتي هو في قبضة يدي أي .15 .ستعطاءواال
فالن آلة في يد اآلخرين أي ينقاد لهم  .18. أكَل فالن لَحمه بِيده أي ثلم عرضه بنفسه .17 .األمر

يدي أوكفي علي قلبي أي إني قَلق خائف مـن حـدوث شـيء مـزعج      .19. علي غير إرادة منه
  :مر قيلوأخشي من عواقب األ) 250ص ، المصدر السابق(

ــنْ ــؤادي م ــي فُ ــي عل ــعت كَفّ ــوقَ يــدي  وضَ ــت فَ يــوي و انْطَونــارِ اله 
  )63ص  :م2002، الداية(

20. قال الخليـل بـن   . مقبوضة أي إنّه بخيل ممسك دهاليد المقبوضة كناية عن البخل يقال ي
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ـ  .21 ).250ص  :م1987أبو سعد، (و كَف عن الخير مقبوضة  :أحمد  .دينِ أي بخيـل هوخبيث الي
22.  اليد العليا خير من اليد السفلي أي العطاء  .23هو بسيط اليدين أو طلق اليدين أي كريم سخي

يده طَويلة كناية عن السرقة  .25، يده أي أدخلني في حمايته بسطَ علي .24. ستعطاءخير من اال
و قـد يكـون التركيـب     )60ص  :م2002، الداية(و تقال في المؤذي الذي ال يسلم أحد من شرّه 

) 712ص  :م2000، الزمخشـري ( ييقال هو أطول يدا منه أي أسـخ . كناية عن العطاء و السخاء
داً :لنسائه) ص(  قال النبيلُكُنَّ يوقاً بي أطْوكُنَّ لحرَعكنّي بطول اليد عن العطاء و الصدقة يقال  .أس

و قـد  ) 422ص/ 15ج :م1990منظـور،   ناب(فالن طويل اليد و طويل الباع إذا كان سمحا جوادا 
    :يأتي التعبير كنايةً عن البراعة كما في

ــارع ــليفَةِ ب ــا ماضــي الس ــا لَن ــف    جاله ــنٍّ مثَقَّ ــلِّ فَ ــي كُ ــد ف ــلُ ي  طَوي
  )99ص  :م1983، اليازجي(

يـراه  يده خَفيفة كناية عن السارق و اللّص ألنّه يأخذ ما يريد بخفّة ال تسمح للرائي بأن  .26
أبـو  (وقد يكون كناية عن البراعة في الجراحة و الحقن و قد يكون كناية عن السريع فـي العمـل   

كناية عن الرّجِلِ لَه نفوذ ويستطيع من قضاء األمورلنفوذه  يده طائلة .27 ).98ص : م1987 سعد،
و لم ا زرع يده خَضراء كناية عمن إذا زرع نبت م .28) 63ص  :م2002،الداية( ما اليستطيع غيره

يقال خرج فالن من تحت .خَرج فالن من تحت يدي أي تعلّم عندي  .29 .يخطئ و في يده بركة
ضرب علي يـدي أي   .30).97ص  :م1987أبو سعد، (خُرّج و علّم و ربي عنده  ييد فالن بمعن

   :و أسلَمها أي استسلم في هأعطي يد .31 .قبضني وأمسكني
  مــل ــال تُسـ ــداً فـ ــي أري قَيـ ــجِح    واإنّـ ـ سـال ي ــد ـ فَالْقَيـ كُميــد ـ أيـ 

  )92ص  /2ج :م1973، حافظ ابراهيم(
   :ه فيدبسط إليه يده أي ساع .32

ــعيفُنا ــي دعــاك ضَ ــديرُ متَ ــت الْقَ ـدي إلــي إمــداده     أنْ ـطَ األيـ سـأنْ تَب 
  )316ص  :م1983، اليازجي(

  و المساعدةَ في عبارة و بسطت إليه يدي أو راحتي أو كفي أي طلَبت الْعون 
ــطْت إليـــه راحتـــي متَضَـــرِّعاً ســـائي    ب ــب رجـ خَيـــا ي ــده ألّـ أناشـ 

غسل اليدينِ من أحد أو شيء كناية عن قطع األمـل   .34. في كفي أي بايعني هوضع يد .33
دخَـل أحمـق علـي     :روي ابن الجوزي قال .غَسلَ يديه منْه أي يئس منَ الْوصولِ إليه :منه يقال
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 35ص  :م1987، أبو سعد( .وا أيديكم منهلهذه الحال فاغس يإذا رأيتم المريض عل :مريض فقال
ظهر يدي أي تفضّـال و   نأعطَيـته ماال ع .36. يدي لك أي أنا مستسلم إليك .35) 170و ص 

   :فيملكت يداه  .38. ما لي بفالن يد أي طاقة .37. افأةليس من بيع و ال قرض و ال مك
ــاقِ     إذا ملَكَــت يــداه الفَلــس أمســي ــي الْعت ــع ف طْمي ســي ــاً لَ  رقيق

  )246ص  :م1983، اليازجي(
   :وقال أبوالعتاهيه

ك سيصـيرُ يومـاً داه معـاً تُرابـا     وكُلُّ مملـَّ يـ لَكَتما مو 
  )38ص  :م1999، أبوالعتاهيه(

قال أميرالشـعراء أحمـد شـوقي     .نه أي ضعفتا و بطلت حركتهماشَلََّت يداه أوكفّاه أو يمي .39
   :محتفال بالمولد النبوي الشريف

ــا هـذلـــك باب ــت ــعادةِ أنْـ السـ دار  ــه إلـــي إقْفالـ تــد مـ يـــد شَـــلَّت 
  )147ص  /2ج :م1998، شوقي(

  .اقتـصرت يداه عنه كناية عن العجز .40
  .جفَّت يداه عنه كناية عن العجز .41
  .امتدت يداه إليه كناية عن الطلب و الحرص في الطلب .42
  :قَصرَت يداه عنه كناية عن العجز في .43

ــرَت ــوالٌ قَصـ طـ كُمــدي أنَّ أيـ صـا      لَـــوق ي هـ تَــكُونَ و ففَــكَي نْهرع 
  )140ص  :م1992 ،أبو تمام(

  :ظَفرَت بِه يداه أي فازت به و نالته في .44
ــ شٍإذا ظَفــي ع ـــفاف ــدي بِكَ ي ــولُ     رَت ــك الْفُضُـ ــده تلـ عـــاذا ب  فَمـ

  )219ص  :م1983، اليازجي(
   :قال ابن المعتز. كناية عن األخذ بقوة »شُدوا أيديكم و أكفّكم«شد األيدي في  .45

كُملــي ميــراثع ــكُم ــد    شُــدوا أكُـفـَّ مـــةَ أح ــاكُم خالفَ ـــالْحقُّ أعط  فَ
  )138لمعتز، ص ا ابن(

  . )348ص  :م1987أبو سعد، (الكفاف  يمن يده إلي حلقه كناية عمن يعيش عل .46



 العربياألدب كنايات اليد في القرآن الكريم و دراسة   28

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد االول،السنة الرابعة عشرة،  ،االسالمية الحضارة آفاق 

   :أي جعلوه يتصرّف كما يشاء» وا يدهقهم أطل«إطالق اليد في  .47
ــيهِم ــرٍ ف صكَقَي هــد ــوا ي ــم أطْلَقُ بـــاحِ    هــرِ م لَ كُــلَّ غَيـحتّــي تَنـــاو 

  )98ص  /1ج :م1998، شوقي(

، أحمـد،  أبـو سـعد  (ذه علي يده كناية عن صفة المنع أي منـعه عما يريـد أن يفعلـه   أخَ .48
  ) 28ص  :م1987
ضاقت ذات يـده أي قـلّ مالـه     :قال العرب. ذات اليد كناية عن المال و ما يملكه اإلنسان .49

ـ شد علـي  :الشد علي اليد كناية عن اإلعانة و التقوية يقال .50). 106ص  ،المصدر السابق( أي  دهي
لفالن يد  :يقال. بيضاء كناية عن الحذق و اإلحسان دي .51) 131ص  ،المصدر السابق(أعانه و قَواه 

، المصدر السـابق (بيضاء في هذا األمر كناية عن أنه حاذق و قد يراد باليد البيضاء النعمة و اإلحسان 
بحر زاخر بأنواع المعارف والفنـون  وأخيراً يمكننا القول مما تقدم ذكره إنّ القرآن الكريم ). 248ص 

 26و أساليب البيان و أثبتت هذه الدراسة أنّ اهللا تعالي في كتابه المعجز كيف استخدم لفظة اليد فـي  
  . تعبيرا كنائيا يحض قارئيه علي التأمل و التفكّر فيه متجنّبا كلّ تكلّف و تعقيد و غموض

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
  
  ادر المص

  .القرآن الكريم
دار صـادر و دار   :بيروت ،لسان العرب .)ق. هـ1410/ م 1990( بن مكرّم دالدين محم ابن منظور، أبوالفضل جمال

  .الفكر
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  .دار القلم
 :بيـروت شرحه األستاذ أحمـد حسـن بسـج،     ،ديوان ابن الرومي ).م1994(اس الحسن علي بن العب أبو ،ابن الرومي

  .دارالكتب العلمية
  .شركة داراألرقم: بيروتشرحه الدكتورعمر فاروق الطباع،  معتز،العبداهللا بن  يواند ).بالتا( عبداهللا، معتزّالابن 

شركة دار  :بيروتشرحه الدكتورعمرفاروق الطباع،  ،هاني األندلسيديوان ابن  ).م1998(محمد ، ابن هاني األندلسي
  .األرقم
دار : بيـروت ، 2ط، شرحه شاهين عطيـة  ،ديوان أبي تمام ).ق. هـ1412/ م1992( حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام

  .الكتب العلمية
  . دار العلم للماليين :بيروت، صطالحات العربية القديم منها و المولدمعجم التراكيب واال ).م1987(أبوسعد، أحمد 
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الطبعـة  ، شرحه مجيد طـراد ، ديوان أبي العتاهية ).ق. هـ1420/م 1999( أبوإسحاق اسماعيل بن القاسم، أبوالعتاهيه
  .دار الكتاب العربي :بيروتالثالثة، 
  . لمطبوعاتمؤسسه األعلمي ل: بيروت ،شرحه علي العسلي ،ديوان أبي نواس ).م1997( بن هاني الحسن ،أبو نواس
  . األعلمي للمطبوعات ةمؤسس :بيروت شرحه ايمان البقاعي،، ديوان األخطل ).م2001( غياث ،األخطل
المعجـم   ).ق. هــ 1412( ابراهيم و زمالؤه الدكتورعبدالحيلم منتصر و محمد خلـف اهللا و عطيـة الصـوالحي    ،أنيس

  . مكتب نشر الثقافة اإلسالمية: طهران ،4ط الوسيط،
  . دار العودة :بيروت ،ديوان البارودي ).م1998( محمود سامي ،البارودي
  .دار الكتب العلمية: بيروت شرحه يوسف شيخ محمد،، ديوان البحتري ).م1987(أبوعبادة  ،البحتري
  . دار الكتب العلمية :بيروت، الدين شرحه األستاذ مهدي محمد ناصر ،ديوان بشار بن برد ).م1991(بن برد ، بشار

 تفسير البيضاوي المسمي أنوار التنزيل و أسرار التأويـل،  .)ق.هـ1424/م2003(أبوسعيد عبداهللا بن عمر  البيضاوي،
  . دار الكتب العلمية :بيروت
   .دار الجيل :بيروتيوسف عيد، . شرح د ديوان جرير، ).بالتا( حزرةجرير، أبو 

  .القاهرة، مينبمقدمة أحمد أ، ديوان حافظ ابراهيم ).م1973(محمد  ،حافظ ابراهيم
مؤسسـة   :بيـروت ، شرحه ابراهيم شمس الـدين  ،ديوان الخنساء ).م2001(تماضر بنت عمرو بن الحارث ، الخنساء

   .األعلمي للمطبوعات
  .العربيدار الفكر :دمشق، معجم الكنايات العامية الشامية ).م2002( رضوان محمد الداية،
مؤسسـة األعلمـي    :بيـروت حه ضـياء حسـين األعلمـي،    شـر ، ديوان دعبل الخزاعـي  ).م1997( الخزاعي، دعبل

  . للمطبوعات
  .منشورات الرضي :قم، 7ط، مع الطب في القرآن الكريم ).ق. هـ1404( عبدالحميد، دياب
  .المكتبة العصرية: بيروت ،شرحه ياسين األيوبي صادق الرافعي، يديوان مصطف ).م2003(صادق  يمصطف، الرافعي
  .دار الفكر العربي :بيروت، يحيي شامي. شرحه د، شرح ديوان معروف الرصافي. )م2002(معروف ، الرصافي

  .دار الفكر :بيروت ،أساس البالغة ).م2000(الزمخشري، جاراهللا أبوالقاسم 
 :، بيـروت الكشّاف عن حقائق التنزيلو عيون األقاويل في وجـوه التأويـل   ).م2001(الزمخشري، جاراهللا أبوالقاسم 

  .العربي دارإحياء التراث
 :دابوالفضـل ابـراهيم، قـم المقدسـة    تحقيق محم، اإلتقان في علوم القرآن ).بالتا(حمن جالل الدين عبدالرّ، السيوطي

  . منشورات الشريف الرضي و بيدار
 ،، شـرحه يوسـف شـكري فرحـات    ديوان الشريف الرضي ).م1995(بن الحسين  أبوالحسن محمد ،الشريف الرضي

  . لدارالجي :بيروت
  .دار الجيل :شرحه محمد التونجي، بيروت، ديوان الشريف المرتضي ).م1997( بن الحسين علي، يف المرتضيالشر

  .دار الفكر العربي :بيروت محمد نبيل طريفي،. شرح د ،شرح ديوان الشنفري ).م2003( ثابت، الشنفري
مؤسسـه األعلمـي    :بيـروت ، شـرحه علـي العسـلي    ،)الشـوقيات (ديوان أحمـد شـوقي    ).م1998(أحمد ، شوقي

  .للمطبوعات
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  .دارالفكر :بيروت ،صفوة التفاسير في تفسيرالقرآن الكريم ).م 2001( دعليمحم، الصابوني
 :بيروت ،تصحيح السيدهاشم الرسولي المحالتي ه ب ،مجمع البيان في تفسير القرآن ).بالتا(الحسن بن  الفضل الطبرسي،

  .دار إحياء التراث العربي
  .دارالنهضة العربية: بيروت ،علم البيان ).بدون تاريخ( عبدالعزيز، عتيق
  .مؤسسه األعلمي للمطبوعات :بيروت ،شرحه األستاذ علي العسلي ،ديوان عنترة ).م1998( ابن شداد ،عنترة

مؤسسـه األعلمـي   : بيـروت ، شـرحه األسـتاذ علـي خـريس     ،ديوان الفـرزدق  ).م1996(همام بن غالب ، الفرزدق
  .للمطبوعات

  .دار الفكر: بيروت ،تنوير المقباس من تفسير إبن عباس ).ق. هـ1415/م1995( أبو طاهر بن يعقوب ،آباديالفيروز
  .مكتبة لبنان ناشرون :بيروت ،معجم التعابير ).م2002( أنطون بشارة قيقانو،
  .رقمشركة داراأل :شرحه الدكتورعمر فاروق الطباع، بيروت كعب بن زهير، ديوان ).بالتا( زهيربن  ،كعب
  .شركة داراألرقم: بيروتشرحه الدكتورعمر فاروق الطباع،  ديوان لبيد، ).م1998(أبي ربيعة  ،لبيد

  .دار الجيل :بيروت، ديوان المتنبي ).بدون تاريخ( يب أحمد بن الحسينأبو الطّ، المتنبي
  .األعلمي للمطبوعاتشرحه أحمد نسيم، مؤسسة  ،ديلميالديوان مهيار  ).م1999( ابن مرزويه، مهيار الديلمي

  .دارمارون عبود :بيروت، )ديوان الشيخ ابراهيم اليازجي(لعقد ا ).م1983( الشيخ ابراهيم، اليازجي
  .دارمارون عبود :بيروت، ديوان اليازجي ).م1983(ناصيف  اليازجي،
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