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  -البخاري صحيح من حاديثأل بالغية ةمقارب -النبوي بيانال في تشبيهال
برباري شهيرة األستاذة:  

ةالعربي واللغة اآلداب قسم  
واللغات اآلداب كلية  
بسكرة-خيضر محمد جامعة  

 
 :ملخص
 وإصابة رادامل املعىن وتبليغ التأثري يف اخلطاب أصناف من غريه عن الشريف النبوي اخلطاب متيز أحد على ىخيف ال
 الصورة وتبقى بشر، كالم ينافسه وال بيان إليه يسمو ال النبوي احلديث أن فيه شك ال مما وإن التبليغ، يف املنشود اهلدف
 وصورة هادفة مجالية إذن فهي االنفعال؛ بإثارة اهتمامها عن فضال وتقريبه، باملعىن مرتبطة الشريف احلديث يف البيانية
 عموما. وجماز وكناية واستعارة تشبيه من فيه مبا (بالبيان) الغةالب يف يسمى عما تعرب

 الذي الواسع الباب هذا ؛هـيـتشبال بباب حمددة البالغي الدرس ائلــمس من راتظون لقواعد لتعرض ةــالدراس هذه يـتأتو 
 تأثريية وقوة وعملية علمية قيمة له ليغب نص ىعل هـلتطبيق ةـــحماول يف رب،ـــالع كالم يف وتتبعوه والباحثون العلماء هـب مــتها

 اجلمالية التحليلية القراءة هذه وتأيت ،*البخاري صحيح يف الواردة األحاديث بعض يف ممثال النبوي اخلطاب إنه وإجنازية؛
 نـــــوحس ةــبالغ من النبوي باخلطاب ما وكشف استنطاق إىل للتوصل "تشبيه"ال البالغي املبحث من ستفادةاال سياق يف
 ةـالبالغي البنية لزوم كلذ يف واهلدف والعبادي؛ االنفعايلو  اجلمايل،و  الداليل، اجلانب ىعل ذلك وانعكاس وتصوير، بيان
 أهله. له الذي الشرعي اجلانب يف االستغراق دون الصورة خالل من

  وسلم: عليه اهللا صلى النبي بالغة - 1

 على ينزل الوحي كان حيث الكرمي القرآن بعد التشريع درمصا من الثاين املصدر الشريف النبوي احلديث يعد
 قول من وسلم عليه اهللا صلى عنه يصدر ما فكل ذلك، تفسر اليت بالسنة هميدّ  وجربيل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 الكرمي القرآن كان افإذ ،1ى))وحَ يُ  يٌ حْ وَ  الَّ إِ  وَ هُ  نْ إِ  ىوَ اهلَ  نِ عَ  قُ طِ نْ يَـ  امَ وَ (( :تعاىل قال الوحي مصدره تقرير أو فعل أو
 الكرمي القرآن إشارات أن ذلك الثاين؛ احملل يف تأيت النبوية السنة أن فيه شك ال مما فإن البيان، وذروة البالغة قمة ميثل

 هيئات من العموم حتت ملا واملبني أمجل، ملا واملفصل أوجز، ملا الشارح هي السنة فكانت وتفصيل بيان إىل احتاج وإمجاله
 العبارة فهذه ؛3)هُ عَ مَ  هُ لَ ثْـ ومِ  آنَ رْ القُ  يتُ وتِ (أُ  :وسلم عليه اهللا صلى الرسول يقول أن عجب فال ،2وجزئيات وفروع وصفات،

 السنة عن الكرمي للقرآن متيز مع الوحي، وهو املصدر جهة من الكرمي القرآن حكم هو النبوي احلديث حكم أنب توحي
 نسب لذلك وجل؛ عز اهللا عند من ومعناها وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل ينسب الذي لفظها يف عنه ختتلف اليت النبوية
 هذا يكن ومل ،د)عْ سَ  ِين بَ  ِيف  تُ أْ شَ نَ وَ  شريْ قُ  نْ مِ  أينِّ  دَ يْ بَـ  بِ رَ العَ  حُ صَ فْ أَ  انَ (أَ  فقال: 4إليه الفصاحة وسلم عليه اهللا صلى النيب
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 وسيد النبيني خامت وهو العرب أفصح يكون ال وكيف ثابتة، حلقيقة ريراتق كان وإمنا وسلم، عليه اهللا صلى منه افتخارا
  . معربني فصحاء عرب بني وترعرع ونشأ العاملني، رب رباه وقد العظيم، القرآن نزل قلبه وعلى املرسلني،

 سالموال الصالة عليه فهو نبوته، دالئل وأجلى عظمته، مظاهر أبرز من وسلم عليه اهللا صلى النيب بالغة وتعد
 من فهي فصاحته "أما ،اخلالدة واملعجزة الصادقة، لكلمةوا البالغة واحلكمة املستقيم، واملنطق املبني اللسان صاحب
 يف وبالغوا وحذقوه الكالم هذبوا وإن العرب فإن متعلق، بأسبابه يتعلق وال حقه، على فيه يؤخذ ال الذي السمت
 اإلجادة بأسباب له يستعان تكلف عن وكان مقصودة، ورواية متقدم نظر عن منهم كان ذلك أن إال وجتويده، إحكامه

م على مقّدرا مصنوعا القول يكون أن فيشبه فيهم، اللغوية الفطرة إليها تسمو اليت  عيوب من يسلموا مل ذلك مع أ
 القول يتكلف ال أنه على العرب أفصح كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن بيد واالضطراب...، والزلل االستكراه

 ال مث يريده الذي املعىن يف اإلبالغ مقدار به جياوز وال الصنعة، وسائل من وسيلة إليه يبغي وال تزيينه إىل يقصد وال
  .5استكراه" وال سقط ذلك يف له يعرض

 وهو" بقوله: كالمه واصفا وسلم عليه اهللا صلى النيب فصاحة يصف -ورائدها البالغة معلم- اجلاحظ وهذا
 موضع يف املبسوطَ  استعمل التكلف...، عن ونـُزِّه الصَّنعة، عن وَجلَّ  معانيه، عدد وكثر حروفه عدد قلّ  الذي المالك

، الغريبَ  وَهَجر القصر، موضع يف واملقصورَ  البسط،  ِمرياثِ  عن إال ينِطقْ  فلم السُّوقّي، اهلجني عن ورِغبَ  الوحشيَّ
 احملّبَة، عليه الّله ألَقى الذي الكالمُ  وهو بالتوفيق، وُيسِّرَ  بالتأييد، وُشيِّد بالعصمة، ُحفَّ  قد بكالمٍ  إال يتكلَّم ومل حكَمٍة،
 وِقّلةِ  إعادته، عن استغنائه مع الكالم، عدد وقّلة اإلفهام، ُحسنِ  وبـَْني  واحلالوة، املهابة بني له ومجع بالَقبول، وغشَّاهُ 
 أفحمه وال َخصم، له يـَُقم ومل حجَّة، له باَرتْ  وال َقَدم، به زَّلت وال كلمة، له تسقط مل معاَودته، إىل السامع حاجة

 ، بالصِّدق إال حيتجُّ  وال اخلصم، يعرفه مبا إال اخلصم إسكاتَ  يَلتِمس وال الِقصار بالكِلم الطِّوال اخلَُطبَ  يبذُّ  بل خطيب،
 وال يـَْعَجل، وال يبطئ وال يـَْلِمز، وال يهِمز وال بة،املوارَ  يستعمل وال باِخلالبة، يستعني وال باحلق، إال الَفْلج يطلب وال

 أكَرم وال ،مذهبا أمجلَ  وال وزنا، أعدلَ  الو  ،لفظا أقَصدَ  وال نفعا، أعمَّ  طّ قَ  بكالمٍ  الناسُ  َيْسمع مل مث ر،حصـي وال ُيْسِهب
 لىــــــــــص هـــالمـــك نــــــــــــم ى،و ــحــــف يـــــف نـــيـــأب وال ى،ــــنـــــــــــمع حـــأفص وال ،اــــرجـخــم لـــــهـــــأس وال ،اـــموقع سنَ ــأح وال با،مطل
 ظلف أدقّ  بيان وروعة ظلف بدقة يصف إجياز، إطنابه ويف ،قصري طوله ىعل لجاحظل النص هذا ؛6وسلم" هـــــــليـع اهللا

  وسلم. عليه اهللا صل النيب كالم بالغة يف قيل ما أثر من وهو بيان، وأروع يـإنسان

 ىعل الغايات واستكناه املعاين إىل للوصول يانه،بو  بالغته نتأمل أن يدعونا أيدينا بني الذي الشريف واحلديث
 فأما الكلم؛ جوامع أويت وسلم عليه اهللا صلى بأنه صاحبه وصف الذي الشريف، النبوي احلديث ليبأسا خصائص ضوء
 حتت له جتتمع ، اوكباره املعاين حسان من اهللا آتاه ما على فيحمل 7))ملِ الكَ  عامِ وَ ِجبَ  تبُِعثْ (( وسلم: عليه اهللا صلى قوله

 حبقائقه، القرآن عليه نزل لسان ويصقلها خالقه، جبالل متصل قلب "يعمرها اليت النبوية األلفاظ هذه املوجزة، ألفاظه
 حمكمة دليله، من هي كانت فقد دليل نهم هلا يكن مل وإن سبيله من جاءت ولكنها الوحي من تكن مل إن فهي

ا اختصارها يف هي وكأمنا ولة،مفض كلمة فيها ليس حىت الفضول حمذوفة مفصولة، عروة فيها ليس حىت الفصول  وإفاد
ا مسوها يف هي وإمنا يتكلم، قلب نبض  يف اإلبالغ أقوى فاإلبالغ ؛8وسلم" عليه اهللا صلى خواطره من مظهر وإجاد
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 وقد كلمات، بضع يف العلوم اجتماع بل القصار الكلمات يف الكبار املعاين اجتماع هو وسلم عليه اهللا لىص النيب كالم
 إىل يتعداه بل القليل، اللفظ يف الفكرة اختصار على مقصورا اجلامعة الكلمة معىن فليس جملدات؛ يف الشارحون يبسطها
 الكالم يف البالغة مستويات أرقى وهذا .9بأكمله علما أو فنا متنتظ اليت املبادئ من كربى جمموعة إىل بالكلمة اإلشارة
 عن األلفاظ بقلة ويعرب االختصار وجه على يتكلم كان وسلم عليه اهللا صلى فالنيب ،اإلجياز هي غةالبال مفهوم حتت
ا وأغراضها معانيها تتغري ال اليت الكثرية املعاين ا، ودالال   واملكان. ناالزم ريبتغ حاهلا مقتضى يتغري وال وغايا

 عليه، الداللة وواضح املراد مجيع على داال كالما تصري اليت القواعد عن الباحث "العلم هي: البالغة كانت فإذا
 يعرف ا اليت بالقواعد العلم هي فالبالغة ،...سامعه عند قبوال اكتسب عليها تملاش مىت للكالم حمسنات هنالك إن مث

 فصاحة مع كلفة بال احملسنات وإيداع وجهها على والكناية واجملاز التشبيه أنواع وإيراد حقها، الرتاكيب مجيع أداء
 حسب على الداللة وضوح يف خمتلفة بطرق الواحد املعىن إيراد كيفية البليغ يعرف به علم " هو: والبيان ،10الكالم
 دقيق فهو اإلنساين؛ والبيان الفصاحة من درجة ىأعل إىل النبوي الكالم ترقي هي النبوية فالبالغة ،11احلال.." مقتضى

 مجالية جوانب من النبوي للبيان ما إغفال دون ، والغاية الفائدة عظيم الفكر، عميق القصد شريف املعاين، واضح ظاللف
ا يف والصور لأللفاظ  بالغية وأسرار بيانية بلطائف متيز قد والسالم الصالة عليه الرسول وكالم ،واألغراض باملعاين عالقا
 عليه يطلق ما وهذا مباركة ولطائف مجه فوائد على سيعثر فإنه فيها، عقله وقلب فيها النظر أمعن من فإن جدا كثرية
  وجل. عز اهللا كتاب من البالغة استمد وسلم عليه اهللا صلى النيب وأن النبوية، البالغة عام بشكل

 ؛البيان هذا وإبداع القول هذا مكانة تناسب عناية -يابالغ- والسالم الصالة عليه اهللا رسول بقول العناية وجتب
 الرفيع دباأل عناصر من بيان هفي ما على العلم طالب فيه يقف الذي الواعي التحليل من به يليق الذي احلظ لاني بأن
 وجدة ونصاعته املعىن عمق له اجتمع كما والسياق والغرض للمعىن ومناسبته وحالوته اللفظ فصاحة له اجتمعت الذي

ا املتلقي يستطيع حبيث وترابطها األفكار   ا. واالنتفاع ومجعها استيعا

 وانسياب املتابعة حسن يف عناء يكابد ال املتلقي جيعل ما األسلوب وعذوبة العرض سهولة من اهللا رسول ولبيان
 واإلنشاء اخلرب بني تنتقل دةمتجد بلياأس من -وسلم هعلي اهللا صلى- بيانه يف جيده ما ذلك إىل أضف ذهنه، يف املعاين
 لتخرج التصوير؛ وحسن واإلثارة التنبيه وسائل من األدب أهل عرفه مبا له مستثرية هي بل عنها، بعيدا املتلقي تدع وال

 بقية جتافيه وال أذن عنه تنبو وال عني ختطئه ال الذي احملسوس املشاهد وضوح إىل اجملرد الفكري خفائها عن املعاين
 الصور وتعدد التعبري مستويات وتنوع األلفاظ يف اجلمال من الروعة غاية يف أدبيا نصا ميثل النبوي حلديثفا احلواس؛
ا البالغة صنوف الشريف النص هذا ىحو  وقد ؛املوضوع تقدمي يف املتنوعة والرتاكيب  تركيزنا وسيكون ،املتعددة ومستويا

ا التبليغ يف كبري دور من هلا ملا ؛يةتشبيهال الصورة حمالم بعض يف النظر حماولني منه البياين اجلانب على  تستهدف أل
  .وتلوين جاذبية من فيها مبا األمساع تسرتعي الذي الوقت يف للسامعني وتقريبه املعىن توضيح

 بالقراءة بعضها ةـــمتناول ،ةـــيتشبيهال الصور ىعل لتـاشتم اليت األحاديث يدي بني الذي نــاملت يف اطلعت وقد
 ال اليت واللمحات اإلجياز ج سالكة واحلصر، اإلملام ال والتمثيل واإلشارة االختيار ذلك يف منتهجة البالغية، ةـــواملقارب
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 ،الشريف البيان هلذا مجالية شاراتإ تقدمي ذلك يف حماولة الشريف، والنص الواسع اجلليل املوضوع ذا إلحاطةا إىل ىـترق
 وليس-اإلنسانية وهداية الدين تبليغ-  السامية الغاية حتقيق يف النبوي للبيان البالغي جلانبا دور يف التأمل هو واهلدف
  بسطه. ومقام املوضوع اتساع ذلك يف ةحمرتم األحاديث بكل امملاإل اهلدف

ا البالغية الصور عن احلديث أن علينا ىخيف وال  كيلها؛تش يف باخليال الواقع عالقة إىل اإلشارة يتجاوز ال ومجاليا
 النبوي فالبيان ...،والتصوير والتمثيل للتشبيه مصدرا يكون عندما إال متوقع غري أمر النبوي احلديث يف اخليال فوجود
 ذه متصل ألنه البالغة سنام ذروة وعلى الصدق، درجات أعلى يف يأيت اخليال بدوره يعتمد الذي التصوير يعتمد الذي
 عن التعبري طرق من ةكطريق اخليال عن للحديث يدفعنا وهذا ،الروحي السمو قمة على تربعت اليت الصافية النفس
 لفظ إطالق إن ...،النبوي البيان يف الوصف بفن وصلته اخليال عن نتحدث طاملا املعقولة والتصورات الصادقة، املعاين
 حرمته ميس أو قيمتها من حيط ال لةاملعقو  والتصورات الصادقة، املعاين عن احلديث صدد يف اخليال أو التخيل
 واالستعارات الرائقة، التشابيه وصاغ الرائعة، األمثال ضرب أن الدعوة يف القرآن أساليب من كان ولقد ،...بنقيصة
 بضرب الطافحة األقوال من وسلم عليه اهللا صلى الرسول به ينطق كان ما ذلك إىل ويضاف اللطيفة، والكنايات الفائقة،
 تصريف يف خربة البلغاء زاد مما اإلسالم مطلع فكان قبله عريب قلب على ختطر مل اليت لكناياتوا واالستعارات األمثال
 أبلغ العاطفي والتدفق اإلدراك، وحسن النافذة، البصرية من النابع لدقيقا والوصف التخييل صناعة يف م وترقى املعاين
 به حتس تكاد حىت املشهد عينيك أمام لك ينقل إنه التصوير، يف املألوفة الوسائل أو الكناية أو االستعارة أو التشبيه من

  12"بيديك وتلمسه حبواسك

 أسرار من محلته وما الشريف النبوي احلديث يف التشبيهية الصورة بالغة حول التطبيقية اإلشارات بعض يأيت وفيما  
  فنية. ولطائف مجالية

  النبوي: البيان في التشبيهية الصورة- 2

 واألحوال، الصفات من جمموعة أو حالة أو صفة يف واشرتاكهما الحتادمها طرفني، بني جتمع رنةمقا عالقة التشبيه
ة إىل تستند قد العالقة هذه ة أو حسية، مشا  دون املقارنني، الطرفني بني يربط الذي الذهين املقتضى أو احلكم يف مشا
 أن يكفي: حيث" ؛13احملسوسة الصفات من كثري يف أو املادية، اهليئة يف الطرفان يشرتك أن الضروري من يكون أن

 أنك يف النور حكم وللحجة األسد، شجاعة للرجل كإثباتك أحكامه، من حكما أو ذاك معاين من املعىن هلذا تثبت
ةامل أكانت وسواء ،14والباطل" احلق بني ا تفصل  فإن العقل، من أو احلس من أساس على تقوم الطرفني بني شا
  .15تفاعل أو احتاد عالقة وليست مقارنة عالقة هي بينهما تربط اليت العالقة

 مثله، أو فالن شبه فالن تقول: 'مثل'، وهو 'شبه' لكلمة اللغوي املعىن إىل التشبيه تعريف يف البالغيون نظر وقد
 ملفوظة التشبيه أدوات من بأداة أكثر أو صفة يف آخر بأمر أمر إحلاق هو االصطالحي واملعىن به، مثلته أي به وشبهته

ما هلما وحتفظ التشبيه طريف نيب تفصل األدوات هذه ،16ملحوظة أو   الذاتية. صفا
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 الشيءُ  أشبه فلو" ،17االحتاد يوقع وال املختلفات بني االئتالف ويوقع العينية، يفيد وال الغريية يفيد -إذن- التشبيه
 أحد ينوب بأن أخرى، يف والتشابه صفات يف يزالتما على قائم فهو ،18"وَ هُ  وَ هُ  لكان جهاته يعمج من الشيءَ 

  عدمه. من الصفات هذه حضور يف بينهما مقارنة عالقة ضمن املشرتكة الصفات بعض يف اآلخر مناب املوصوفني

 تقع ما إىل احلاسة عليه تقع ال ما إخراج منها وجوه، على بالتشبيه البيان فيه يقع الذي واألظهر " الرماين: يقول  
 يعلم ما إىل بالبديهة يعلم ال ما إخراج ومنها عادة، به جرت ما إىل عادة به جتر ال ما إخراج ومنها ة،احلاس عليه

 العسكري هالل أبو فيه يوافقه ما وهذا ،19الصفة" يف قوة له ما إىل الصفة يف له قوة ال ما إخراج ومنها بالبديهة،
 عليه، والعجم العرب من املتكلمني مجيع أطبق وهلذا كيدا،تأ ويكسبه وضوحا املعىن يزيد "التشبيه :قوله يف ه)395(ت
 من وموقعه وفضله شرفه على به يستدل ما جيل كل من اجلاهلية وأهل القدماء عن جاء وقد عنه، منهم أحد يستغن ومل

  20.لسان" بكل البالغة

 (التبليغ) والسالم ةالصال عليه ا أرسل اليت احلقائق عن الكشف هي النبوي البيان من الغاية كانت وملا
 عند والسالم الصالة عليه كالمه يف وكثر شاع الذي التشبيه أسلوب الغاية هذه إىل به توصل مما كان فقد وتوضيحها،

 تنوعت وقد الِفَكر، وبيان املعاين إيضاح يف ودور ،النفس يف أثر من للتشبيه ملا وذلك املختلفة، للمعاين عرضه
  . التشبيهية بالصور حافلة الشريفة األحاديث وجاءت النبوي البيان يف التشبيهات

 : فـََقالَ  ،ِمبَْنِكِيب  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َأَخذَ  ( قوله: عنهما اهللا رضي عمر' بن اهللا 'عبد رواه ما ذلك من - أ
نـَْيا ِيف  ُكنْ   وال يأويه مسكن له ليس الذي بالغريب السالك الناسك هشب حيث ؛21)َسِبيلٍ  َعاِبرُ  َأوْ  رِيبٌ غَ  َكأَنَّكَ  الدُّ

 القاصد السبيل عابر خبالف الغربة بلد يف يسكن قد الغريب ألن السبيل عابر إىل عنه وأضرب ترقى مث يسكنه، مسكن
 وجهو  ،22حملة يسكن وال حلظة يقيم ال أن شأنه من فإن طريق، وقطاع مهلكة ومفاوز مردية أودية وبينهما شاسع لبالد
 عند قيمتها يبني أن أراد وسلم عليه اهللا صلى فالنيب الدنيوية، الدار مييز الذي والالاستقرار واملمر الغربة هو هنا الشبه
 تشبيهية صورة وهي فيها، هلما حظ ال سبيل عابر أو عنها غريب عند بلد كحق يكون أن يعدو ال الذي وحقها العبد
 يف الغريب تزود للتزود والعمل التفكري يف فقط تنحصر اآلمال جيعل ما السبيل روعاب الغريب أوصاف يصور اخليال ترتك
ا كان أيا البيئة عن خترج ال صورة وهي رحلته، يف السبيل وعابر غربته   .فيها السبيل وعابر الغريب ومفهوم زما

ة قوة على تدل فهي ذلك اقتضى املقام ألن 'كأن' التشبيه بأداة جاء مرسل تشبيه وهو  فهو الطرفني بني املشا
 وقد املسلمني يعومج ابتداء عنهما اهللا رضي عمر' 'ابن املتلقي يف التأثري وغاية واإليضاح البيان غرض حقق حسي تشبيه
  .لألفهام املعىن لتقريب حمسوسا مراأ به املشبه جاء

 قوله: يف الصورة نقل الذي لاجللي والصحايب وسلم عليه اهللا صلى النيب بني عظيم مشهد يف احلديث لنا ونقل
 احلديث من الغاية وشرف ألمهية وتركيزه املستمع انتباه بلفت يوحي ما )؛ِمبَْنِكِيب  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َأَخذَ (

 ناهيك داللة،ال وتعميق املعىن تأكيد غرض فتحقق الفكر وعمق املعىن مسو الراقية وصورته املختصر بلفظه شكل الذي
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ا يف ساهم مجالية قيمة التشبيهية الصورة منح ذلك كل والسالم، الصالة عليه للنيب الراقية اإلنسانية العاطفة قيمة عن  بيا
 ويقينا. إميانا يزيده ما املتلقي نفس يف عميقا إجيابيا تأثريا فحققت والعقدية واإلنسانية البالغية القيم اجتماع

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: اْألَْشَعرِيِّ  ُموَسى َأِيب  َعنْ  روي ما التخييل ىعل القائمة يةالتشبيه الصور ومن- ب
 اْلُقْرآَن؛ يـَْقَرأُ  َال  الَِّذي اْلُمْؤِمنِ  َوَمَثلُ  طَيٌِّب, َوَطْعُمَها طَيِّبٌ  رُِحيَها األُتْـُرجَِّة؛ َكَمَثلِ  اْلُقْرآنَ  يـَْقَرأُ  الَِّذي اْلُمْؤِمنِ  (َمَثلُ  َوَسلََّم:
, َوَطْعُمَها طَيِّبٌ  رُِحيَها الرَّْحيَانَِة؛ َمَثلُ  اْلُقْرآنَ  يـَْقَرأُ  الَِّذي اْلُمَناِفقِ  َوَمَثلُ  ُحْلٌو, َوَطْعُمَها َهلَا رِيحَ  َال  التَّْمَرةِ  َكَمَثلِ   َوَمَثلُ  ُمرٌّ

) اـــــــهَ ـــمُ ــعْ ــــــَوطَ  حٌ ــــــــــرِي اـــــــَـــ هــــلَ  سَ ـــــــــــيْ ــــــــلَ  ةِ ــــــظَلَ ـــــنْ ــــاحلَْ  لِ ــــــــثَ ـــمَ ـــــــــــكَ  ْرآنَ ــــاْلقُ  َرأُ ــــقْ ــــــيَ  َال  ِذيـــــالَّ  قِ ــــافِ ــــاْلُمنَ   التصوير هذا يف ؛23ُمرٌّ
 يف والرتغيب القيمة ذهــه انـــبي وغرضه الكرمي اهللا كتاب ميةـوأه لقيمة وسلم عليه اهللا ىصل النيب يؤصل البليغ النبوي
 يف ودورها نآالقر  راءةــق مبدأ ىعل وسلم عليه اهللا ىصل زهـــتركي وكان حياته، يف املسلم الفرد من هاــب ناءــتــواالع رعايتها
 صور أربع من ةــمركب جاءت اليت ديناأي بني اليت الصورة يف ه'ــ'املشب طرف عدمها من بقراءته شكل الذي املؤمن حياة

 (مؤمن/ صريح بشكل أو يقرأ) (يقرأ/ال واإلثبات النفي بني قابلةامل بأسلوب جاء الذي التضاد ىعل قائمة جزئية تشبيهية
 اليةمج الصور ىعل ىأضف غــبلي جازـبإي ومعناه هــظلف يف هــوتناسب وانسجامه هــتناسق يف عجيب لــوتداخ طــبرتاب منافق)،
  الروح ختاطب اليت السامية والفكر املعاين ىعل بإجيازه منفتح النبوي للتصوير فنية وروعة

 الطيب؛ والطعم الطيبة الريح بني مجعت اليت باألترجة نآالقر  يقرأ الذي املؤمن تشبيه ىعل تقوم األوىل والصورة
 دـاعتم لــــرسـم يهــتشب وــوه وروحا، الــعق ،ومضمونا شكال لهــوفض نآر ــالق ةــــبرك نــم القارئ ؤمنــامل ريـــيعت ماـب حاءـإي

 فالرائحة عجيب، رــــبتأثي الصورة يف كرــللتف خيالهـــب املتلقي لـــينق ختييلي هــيـتشب وهو الطرفني، بني للجمع 'كمثل' األداة
 بوصف هـــارتباط يف ختييال إال نآر ــالق وصف يـف يتحقق وال ،به' ملشبه'ا األترجة وصف يف يتحقق الطيب مــوالطع بةـــالطي

 والصورة نآالقر  يقرأ الذي للمؤمن والباطن اهرظال طيب إىل األترجة من والطعم الرائحة طيب ينقل شبه هــبوج األترجة
 رةــمـبالت راءة،ـــالق فيـن عــم نآالقر  يقرأ ذيــال نـؤمــللم هــمقابلت يـف نآالقر  رأـقـي ال ذيـال ؤمنــمـال يهـتشب ىعل تقوم الثانية
 اإلميان يفسر شبه وجه ىعل قام خييليـت تشبيه يف الرائحة، نفي مع رجةـباألت مقابلتها يف والالرائحة لوــحـال الطعم ذات

  .'الرائحة' الشكل أو اهرظبال نآالقر  وقراءة 'الطعم'، ونــاملضم أو بالباطن

ــ تقــوم فهــي الثالثــة الصــورة أمــا  دون الطيبــة الــريح بصــفة انفــردت الــيت بالرحيانــة نآالقــر  يقــرأ الــذي املنــافق هتشــبي ىعل
  .منافقا صاحبها كان وإن نآالقر  قراءة تضفيه مبا إحياء باملرارة؛ وصف الذي الطعم

 ءة،القرا نفي مع نآالقر  يقرأ الذي ملنافقبا مقابلته يف نآالقر  يقرأ ال الذي املنافق تشبيه ىعل تقوم الرابعة والصورة
  .بالتمرة مقابلتها يف والالرائحة املر الطعم ذات لةظباحلن

 بارع بأسلوب وسلم عليه اهللا ىصل النيب فيها معـج مركبة، بيانية صورة لنا شكلت جتمعةـم التشبيهات هذه كل
 مسلمـال القةبع اخلاصة عاينمـال ىجل الذي الرائع البياين التمثيل هذا خلل، وال اضطراب يعرتيه ال منسجم بديع ووصف

 وباطنها، اهرهاظ يف العالقة هذه حبسب عدمه من ميالكر  نآللقر  فضل من العالقة هذه حتمله اوم وقراءته الكرمي نآبالقر 
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 إحاطته يف عجيب ومنعه مجعه يف مذهل بليغ بإجياز والباطن؛ اهرظال ودون اهرها،ظ دون وباطنها باطنها، دون اهرهاظو 
 دون ر،تصوي وبراعة وصف ومجال معىن موـوس فكرة وعمق ظلف وبساطة مأخذ سهولة يف ذلك وكل كليته، يف مدهش
 أن شك وال يج، ثوب يف العيون أمام ختتال جعلتها صورة الفكرية احلقيقة إىل أضاف "حيث تنافر، أو تكلف أو تعقيد
 مس إذ حملال قاـمدق يسمع فيما تفكريال إىل يندفع مث مسع، ماـب وانفعاال تأثرا فيزداد والشبيه الشبه بني سيقارن سامعه
 والبالغية اإلبالغية رسالته ىأد فقد القوي التأثري مبلغ بتصويره وسلم عليه اهللا ىصل النيب بلغ وإذ حيا، مسا قلبه أوتار
  24يراد" ما أكمل ىعل

   التشبيه صور ومن-جـ

 بِِإْصبَـَعْيهِ  َوقَالَ  َهَكَذا اْجلَنَّةِ  ِيف  اْلَيِتيمِ  وََكاِفلُ  أَنَا( :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنَ  َسْهلَ  َعن ورد ما
 عليه اهللا صل النيب قدمها بشر وأية اليتيم لكافل عاجلة ىبشر  ميثل الذي يمظالع احلديث هذا ؛25)َواْلُوْسَطى السَّبَّابَةِ 
 تشبيه يــف مشبه)،ـ(ال طرفيها أحد اليتيم كافل مع وسلم عليه اهللا ىصل كان عة،ـــرائ بديعة تشبيهية صورة يف وسلم
 واللطائف ،الزمـــالت هو الشبه هـــفوج وأجره الكافل الةـــح يؤكد ذيـــال ) به (املشبه ىوالوسط السبابة اليد إصبعيــب حسي

 يدل الذي جزاءـال جنس إىل إرصاد املشبه جانب يـف املصاحبة أو معيةـفال باإلعجاب جديرة الطرفني ىعل فرقت يـالت
 يف الوجود وهو اجملازاة بأصل التعجيل مث مثلـال مةــالنع ذه سعدــي أن إىل املخاطب النتباه وجذب ارةــعب مالــك عليه
 اليد بإصبعي رمزية وإشارية ''هكذا التنبيه تفيد يةظلف صورتني محل فقد الشبه وجه أما الراقية الصورة هذه من الغاية نةاجل

 باهــانت جلب يف سامهت ،وإشارة اظلف الصورة يـطرف بني عــــبدي تناغم يف ىاألخر  إحدامها لتؤكد الصورتان فتعاضدت
 محاــمل أضفت طبيعية تسوية مقاربة يــف الشريفة الغاية إىل للوصول بينهما الربط يف التصويري خياله واستفزاز متلقيـال
 عليه اهللا ىصل النيب معية محلت كما ، وتزكو الروح لتسمو أجزائها بني التنسيق وبراعة الصورة اختيار حسنـل ؛مالياـج

 التجاورية القةوالع والوسط السبابة بني التجسيدية املعية زادته مةـكري معية من ا ىوكف اجلزاء حلسن وتأكيدا شرفا وسلم
 ىعل يشمل الذي ظاللف يف واإلجياز االختصار هو يةالتمثيل التشبيهية الصورة هذه يف والبديع مؤكد، خري بينهما الدائمة
 الفنية قيمتهل الفكر ىعل رـالتأثي يمــظع هاـل كان كما جليلة يةمانـــإي ارـثآو  فســالن يــف مكنيـــوت رونق هلا كان كثرية معان
 املعاين. تصوير طريق عن وجزئياته دقائقه يف القومي الدين هلذا يقرر الذي االستعمال ودقة بالغته قوةو  ةالعالي

 َرُسولَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  :َبْكرٍ  َحِديثِ  َوِيف  قَالَ  َم،َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ولَ َرسُ  َأنّ  ، ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  روي ما التشبيه صور ومن-د
 ِمنْ  يـَبـَْقى َهلْ  ، َمرَّاتٍ  َمخْسَ  يـَْومٍ  ُكلَّ  ِمْنهُ  يـَْغَتِسلُ  َأَحدُِكمْ  بَِبابِ  نـَْهرًا َأنَّ  َلوْ  أَرَأَيـُْتمْ :" ليـَُقو  ، َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 
َقىــــيَ  َال  :اُلواـــقَ  َشْيٌء؟ َدَرنِهِ   عليه يريد ؛26اخلَْطَايَا ِهنَّ ــبِ  اللَّهُ  ْمُحوـــيَ  ،اخلَْْمسِ  الصََّلَواتِ  َثلُ ـــمَ  َفَذِلكَ  :الَ ـــقَ  َشْيٌء، َدَرنِهِ  ِمنْ  بـْ

 للصالة نفسه دــيع ذيــال مؤمنـال ثلـــفم عليها ليصربوا أجرها ويؤكد الصالة فضيلة ألمته ررــيق أن والسالم الصالة
 احلالني بني واملماثلة يوم، كل مرات مخس فيه يغتسل فهو ر ببابه مير الذي املؤمن حبال اليوم فرض يتم حىت فيصليها
 أن كما اخلطايا ميحو الصلوات فتكرار التقابل، وجه ىعل ا مصرحا للتقرير جاءت وقد ،الغاية إثبات منها مقصود

 27شيئا الدرن من يبقي ال االغتسال كرارت
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 هذاــوب بالباب جريــي الذي النهر وصورة ري،ـــتقري سياق يـف االنتباه جللب االستفهام بأسلوب جاءت اليت مثلـال وصورة
 اليوم مدار ىعل وتكراره احلي الطبيعي املشهد هذا الستحضار اخليال ختاطب وهي باجلمال ويشعر باحلياة يوحي القرب

 إىل وسلم عليه اهللا ىصل النيب خالله من ىسع ماينــإي غرض وهو للقلوب حياة الطبيعية حياته مع حملــــي مرات مسـخ
 حياة يف الصالة مثلهـت ما كمثل بديعة حياة حملـت الصورة فجاءت الدين هذا عماد بالصالة ترتبط عبادية قواعد ترسيخ

 السامية يمةظالع ومعانيها العميقة الدقيقة هاظبألفا متلقيـال تستثري جزلة بليغة ةبلغ نــهيئتي بني مقابلة والصورة مؤمن،ـال
 فتح حيث وسلم عليه اهللا ىصل صدره سعة يقرر الذي الكرام وصحابته وسلم عليه اهللا ىصل النيب بني الراقي احلوار وهذا
 جانب ومن ،ظحفـوال بل والفهم الرسوخ إىل ىأدع الكالم فيكون وتركيزهم انتباههم يقوي ما همـل مشاركة حوارـال باب
 يــف علــول الدائم تجددامل النعيم هذا لتحقيق الرتغيب بغرض جاء الذي عىنــللم وتأكيدا اناـــوبي إيضاحا الصورة يزيد خرآ

 من ذلك حتقق كما بذلك، يوحي ما يوم' كلمرات/ 'مخس والكثرة والتكرار تسل''يغ قوله مثل املضارعة زمن استخدام
 مرسل تشبيه وهو ، بطرف طرف وتوضيح واملعادلة املقابلة أفادت اليت 'مثل' باألداة الطرفني بني والربط التقريب خالل
 يلقي حيث وسلم عليه اهللا ىصل النيب تعليم حسنـل بيان من األسلوب هلذا ما ىخفـي ال كمااهليئة، ىعل قائم حسي قام
 وجالله عنه مخربـال املوضوع ميةـأله وهذا 'أرأيتم' قوله يف ذلك يتلخص تباهاالن السرتعاء االستفهام بأسلوب خربـال

 بني تشبيهية اربةمق يـــف البديع متناسقـــــال التقابل هذا عـــــــم تشكلت ماليةــــج صبغة فاءـإض يــــف ساهم ذلك (الصالة)كل
 الرائعة الوصفية الصورة هذه حياة ليعيش خيالهــب يرحل الذي تلقيمــال نفس يف ماينــاإلي وعمقها الداللة وـمــوس ن،ــهيئتيــال

  ويقينا. وصدقا وحمبة وهيبة وخشوعا بالعبادة قلبيا تعلقا يزيده ما البديعة

 حبر من قطرة وهي ،يدي بني اليت النصوص من الشريف النبوي البيان يف وردت اليت التشبيهية الصور بعض هذه
 اخلطاب هذا يف التشبيه بالغة من بسيطا ملمحا هرظن أن اإلمكان قدر-حوهلا ورد ما ازوإجي قلتها ىعل- فيها تحاول
  .الراقي البديع اجلليل

 يةــوسام عميقة تعبريية وقيم راق يـبيان ملمح إضفاء يف ماهلاـج وفائق تركيبها ببديع تشبيهاتال هذه متـاهس وقد
 قيمتها عن ناهيك تأثريي، وبعد إبالغية قيمة هلا ملا والعبادي اإلمياين امسته يف ليلةاجل املعاين وراء للسعي املتلقي أثارت
ا املتلقي نفس يف انفعاال لتحدث ، والتلميح التصريح ىعل القائمة ماليةـاجل  أغراض، من حتقق فيما العادية اللغة تفوق أل
 يف السامية واملبادئ اجلليلة معاينـوال العميقة واألفكار الغائرة األحاسيس تصوير ىعل القادر جمايلـال توظيفها تيجةــــــن

 كل إىل هاــب وصل اليت والسالم الصالة عليه النيب بالغة حسنـل ويسر بسهولة الدين لنا وصل فقد بالواقع؛ اللغة عالقة
اودال ،التشبيهية للصورة العميقة املعنوية األغراض إىل وحتويله االنتباه بلفت ذلكو  ،مفيد عـــناف هو ما  التعبريية ال

  .والعبادية والعقدية والعلمية الطبيعية باحلقائق وعالقتها
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