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االفتتاحية

االفتتاحية

من سمات المجتمعات المتحضرة سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا ،والكتاب

لدييم ىو أفضل صديق ،يرافقيم أينما كانوا وحيثما ما حموا ،فكما أن الطعام غذاء
أبدانيم فإن القراءة غذاء أرواحيم ،وال عجب أن لمقراءة أىمية عظيمة في اإلسالم فيو

يدعو إلى التدبر والتفكير والقراءة والتعمم ،يكفي أن أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد
صمى ا﵀ عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق أر باسم ربك﴾ فكان األمر بالقراءة فاتحة عقد

االتصال بين السماء واألرض ،ولمقمم في تثبيت ركائز العمم مكان لذلك خصو المولى
عز وجل بالذكر مصاحبا لألمر بالقراءة ف ـ ــقال ﴿اق أر وربك األكرم الذي عمم بالقمم* عمم
اإلنسان ما لم يعمم ﴾ .

ولكن العجب في أمة القرآن ،أمة اق أر أن تكون أمة عازفة عن الكتاب والقمم،

تتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف ،وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا ،فمقد تدنى
المستوى الثقافي والمعرفي لدييم إلى أدنى درجة ،فاألمم ال تقاس بكثرة المال واألبناء
وانما تقاس بمدى ثقافة أبنائيا ،ومستواىم المعرفي ،وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،
والمالحظ والدارس لحال أمتنا في ىذا العصر يرى وبكل بوضوح ودون أي مجيود قمة
نسبة من يعشقون الكتاب ،ومن يقتنونو ،وارتفاع نسبة العزوف عن قراءتو بل يتجاىمونو.

لقد تسرب إلى قموب أبنائنا حب المال ،ويا ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة

فالثقافة وحب القراءة ال يتعارضان مع النشاط االقتصادي ،بل ىما داعمان لو ورافدان
من روافده ،فما عمت األمم الغربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىا إال بالعمم والثقافة،
ونحن أمة القرآن أمة الثقافة تأخرنا حتى وصفنا بالتخمف مع أن أسالفنا أخذوا بناصية
العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية

إلى اآلن خير دليل ،فيل ليذه األمة من صحوة ثقافية ونيضة حضارية تبني بيا
ىيئة التحرير

حاضرىا ،وتعيد بيا مجدىا التميد.
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د  .مصطفى رجب الخمري
كمية التربية ـ الخمس  /جامعة المرقب
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى أفصح الخمؽ كافة ػ ػ محمد ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو

كسمـ ػ ػ كعمى آلو كصحبو كمف اتبع ىداه  .كبعد :

فكالـ رسكلنا ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ ىك الكالـ الذم َّ
قؿ عدد حركفو ،ككثر عدد معانيو،

َّ
كجؿ عف الصنعة ،كنزه عف التكمؼ ،استعمؿ اإليجاز في مكقع اإليجاز ،كاإلطناب في مكضع

اإلطناب ،كىجر الغريب الكحشي ،فمـ ينطؽ إال عف ميراث حكمة ،كلـ يتكمـ إال بكالـ قد َّ
حؼ

بالعصمة ،كىك الكالـ الذم ألقى ا﵀ عميو المحبة ،كغشاه بالقبكؿ ،كجمع لو بيف الميابة كالحالكة،
كبيف حسف اإلفياـ مع استغنائو عف إعادتو ،كقمة حاجة السامع إلى معاكدتو ،أنزؿ ا﵀ عميو قكلو:
ض يؿ المَّ ًو عمىٍي ى ً
﴿ كأ ٍىن ىز ىؿ المَّو عمىٍي ى ً
يما﴾ (. )1
اب ىكالٍ ًح ٍك ىمةى ىك ىعمَّ ىم ى
اف فى ٍ
ى
ؾ ا ٍلكتى ى
ي ى
ؾ ىما لى ٍـ تى يك ٍف تى ٍعمى يـ ىك ىك ى
ؾ ىعظ ن
ى
كب بو معمكرةن،
يقكؿ الجاحظ عف كالـ النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ" :الى تىىاز يؿ ا ٍلقيمي ي
نفس ًو ،متخي انر مف ً
كالصدكر مأىكلةن ،المفظي كاف كريمان في ً
ً
الفضكؿ ،بريئان مف
جنس ًو ،سميمان مف
ى
ي
كىش ٍ ً
ً
بالعقكؿَّ ،
ً
ً
ً
ت لو
التحـ
النفكس ،كاتص ىؿ
ّْب إلى
تاح ٍ
ت إليو األسماعي ،كار ى
التعقيد ،يحب ى
باألذىاف ،ك ى
الناس خطره ،فجمعت النفكس المختمفةي األىك ً
ً
كشاع في اآلفا ً
اء عمى
كعظـ في
ذكرهي،
القمكب،
ى
يي ي
ي
ي
ؽ ي
ى
محبتً ًو " (. )2
غرضنا في ىذا المقاء الطيب أف نستعرض بعض الجكانب المغكية كالبيانية في األمثاؿ

التي أثرت عف النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ سكاء أكانت قياسية كىي التي تأخذ الشكؿ القصصي

في كثير مف األحياف ،أـ غير القياسية .

كغالبا ما يبدأ بو حديث رسكؿ
كنقصد باألمثاؿ القياسية :تمؾ التي يصرح فييا بمفظ المثؿ،
ن

()1
()2

سكرة النساء  :مف اآلية . 114 :
انظر :البياف كالتبييف . 8/2
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ا﵀ ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ كيتضػػمف التصػػكير البيػػاني غػػرض التػػأثير كالتكضػػيح كبػػث المقاص ػد

السػػامية فػػي النفػػكس بطريػػؽ الكصػػؼ؛ ألف الحقػػائؽ السػػامية فػػي معانييػػا كأىػػدافيا تأخػػذ صػػكرتيا

الرائعػة إذا صػيغت فػػي قالػب يقربيػػا إلػى اإلفيػػاـ بقياسػيا عمػى المعمػػكـ اليقينػي ،كالتمثيػػؿ ىػك القالػػب
ال ػػذم يب ػػرز المع ػػاني ف ػػي ص ػػكرة حي ػػة تس ػػتقر ف ػػي األذى ػػاف بتش ػػبيو الغائ ػػب بالحاض ػػر ،كالمعق ػػكؿ

بالمحسكس ،كقياس النظير عمى النظير ،ككـ مف معنػى جميػؿ أكسػبو التمثيػؿ ركعػة كجمػاال ،فكػاف

ذلػػؾ أدعػػى لتقبػػؿ الػػنفس لػػو ،كاقتنػػا ًع العقػػؿ بػػو ،كىػػك مػػف أسػػاليب القػرآف الكػػريـ فػػي ضػػركب بيانػػو
كنكاحي إعجازه .ككما عنى العمماء بأمثاؿ القرآف فإنيـ عنكا كذلؾ باألمثاؿ النبكية.

كالمثؿ يجمع عمى أمثاؿ ،كالمثؿ بفتح الميـ ،كالمثؿ بكسرىا كالمثيؿ كالشبو كالشبيو لفظنا

كمعنى ،كالمثؿ لو معنياف:

األكؿ :ىك القكؿ السائر عمى كفؽ الحاؿ التي ضرب ليا كال بد فيو مف غرابة .كقيؿ:

المثؿ عبارة عف قكؿ في شيء يشبو قكالن في شيء آخر بينيما مشابية؛ ليبيف أحدىما اآلخر

كيصكره ،إذف فال بد مف تدبر المثؿ كالممثؿ لو كمطابقة ما بينيما .كقيؿ :المثؿ يقاؿ عمى
كجييف :أحدىما أف يعبر بو عف كصؼ الشيء مثؿ قكلو تعالى ﴿ ىمثى يؿ ا ٍل ىجَّن ًة الَّتًي يك ًع ىد
()1
كف﴾
ا ٍل يمتَّقي ى
الثان ػ ػي :عػ ػ ػبارة عػف المشابيػ ػ ػ ػة لغيػره فػي مع ػ ػنى مػف المعػاني ،أم معنػى كػاف ،كىػك أعػـ
الن َّػد" يقػاؿ فيمػا يشػارؾ فػي الجػكىر فقػط .ك" ّْ
األلفاظ المكضكعة لممشابية ،كذلػؾ ألف " ّْ
الش ٍػبوى" يقػاؿ
م" يقػاؿ فيمػا يشػارؾ فػي الكميػة فقػط .ك" َّ
الم ىس ً
الشػ ٍك ىؿ" يقػاؿ فيمػا
ػاك ى
فيما يشارؾ في الكيفيػة فقػط .ك" ي
()2

المثى ىؿ" عاـ في جميع ذلؾ.
يشارؾ في القدر كالمساحة فقط .ك" ى
كيطمؽ المثؿ عمى الحاؿ كالقصة العجيبة الشأف ،كبيذا المعنى فسر لفظ المثؿ في كثير
اء ىغ ٍي ًر ً
مف اآليات كقكلو تعالى مثى يؿ ا ٍلجَّن ًة الَّتًي ك ًع ىد ا ٍلمتَّقيكف ًفييا أ ٍىنيار ًمف م و
آس وف ىكأ ٍىنيى هار ًم ٍف
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
()3
َّ
ً
و
ط ٍعموي كأ ٍىنيار ًم ٍف ىخم ور لىذ وة لً َّ
مش ً
﴾ أم :قصتيا
صفِّى َّ
اربً ى
يف ىكأ ٍىنيى هار م ٍف ىع ىسؿ يم ى
لىىب وف لى ٍـ ىيتى ىغَّي ٍر ى ي ى ى ه
ٍ
()1
()2
()3

سكرة الرعد  :مف اآلية. 53 :
ينظر :عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  ،2451/4زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ.5/1
سكرة محمد  :مف اآلية . 15 :
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العدد9

كصفتيا التي يتعجب منيا ،كىناؾ معنى آخر لممثؿ ذىب إليو عمماء البياف في تعريفو فيك

عندىـ :المجاز المركب الذم تككف عالقتو المشابية متى فشا استعمالو ،كأصمو االستعارة
التمثيمية كقكلؾ لممتردد في فعؿ أمر" :أىراؾ تقدـ رجال كتؤخر أخرل" ( .)1كقيؿ في ضابط المثؿ

أيضا :إنو إبراز المعنى في صكرة حسية تكسبو ركعة كجماال .كالمثؿ بيذا المعنى ال يشترط أف
ن
()2
مركبا .
نا
يككف لو مكرد ،كما ال يشترط أف يككف
مجاز ن
فبعػػد ىػػذه المقدمػػة ،كىػػذا التط ػكاؼ الس ػريع فػػي حقيقػػة المثػػؿ ،نتطػػرؽ اآلف إلػػى الصػػكر

البيانية في األمثاؿ النبكية مف خالؿ كالـ النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ السػتعراض الجكانػب

المغكي ػة كالبيانيػػة فػػي األمثػػاؿ بأقسػػاميا ،التػػي أخػػذت الشػػكؿ القصصػػي فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف،
ػيح ،كبػػث المقاص ػد السػػامية فػػي
ػأثير كالتكضػ ى
كيتضػػمف التصػػكير البيػػاني فػػي مكضػػكعنا ن
أيضػػا التػ ى
ػر مػا يتبمػكر الكػالـ فػي شػكؿ قصصػي يقػكـ عمػى اإليجػاز كاإلبػداع
النفكس بطريؽ الكصؼ ،ككثي نا

مع كضكح الفكرة ،كعمؽ المغزل كسالمة التعبير.

كقػػد آثػػرت أف أعػػرض لتمػػؾ الصػ ً
ػكر التمثيميػػة البديعػػة لككنيػػا تفػػكؽ مػػا تس ػامى بػػو العػػرب

كتباركا في صناعتو ،كتدبيجو في ىذه الصكر ،كلنا في ىذا الصدد أف نستدؿ عمػى ركائػع التمثيػؿ

ػس كالمقكمػػات التػي تميػزه
فػي الحػديث الشػريؼ فػي تميػزه ،كسػمك فصػػاحتو ،فقػد تػكفرت فيػػو األس ي
بخصػػائص سػػامية ،كسػ و
ػمات فريػػدة ،يػػدركيا الفصػػحاء ،كيعييػػا ذكك الفكػػر كالػػذكؽ الرفيػػع ،كيقفػػكف
ى

عمػ ػػى كثيػ ػػر مػ ػػف األسػ ػػاليب كالتعبي ػ ػرات النبكيػ ػػة بشػ ػػيء مػ ػػف التػ ػػدبر الممحػ ػػكظ ،كالتعم ػ ػ ً
ؽ الكثيػ ػػر؛

ليستخمص ػكا م ػف فيكضػػاتيا معػػاني الحكمػػة الصػػائبة ،كاآلداب البارعػػة التػػي تصػػقؿ ريػػف العقػػكؿ،
كتشػػحذ الس ػرائر بػػالقيـ الركحيػػة ،كتسػػمط عمييػػا إش ػراقةى اليقػػيف فيػػزكؿ عنيػػا كػػؿ ىك ٍىػ وػـ يخػػيـ عمػػى
النفكس ،كتدفع عنيا غائمةى اليكل ،كتحيط كؿ نزكة تنزع إلييا النفس البشرية فيما حرـ ا﵀ تعالى.
يجدر بنا أف نستدؿ عمى ركائع اآلداب النبكية مف كاقع الصكر التمثيمية التي كثرت في

كالمػػو ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ فػػي تمػػؾ األخبػػار لمػػا ل ػو مػػف األثػػر العظػػيـ فػػي نفػػس المسػػمـ،

كاإلفصاح عف المعنى المراد مف خالؿ الكاقع المحسكس ،الذم يسمؾ بالكالـ سبيمىو نحػك القمػكب،
()1
()2

أدب الكاتب ػص. 21 :
مباحث في عمكـ القرآف ص282:
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كي ىغمّْفييػػا اليقػػيف بسػػياج مػػف الص ػكاب ،كلنػػا فػػي ىػػذا المكضػػع أف
فتتسػػرب إلييػػا الرغبػػة أك الرىبػػة ،ي
نتناكؿ بعض أحاديث النبي ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ البديعػة فػي صػكرتيا التمثيميػة الفائقػة ،فنػرل
أحاديث صرح فييا بمفظ المثػؿ أك مػا يػدؿ عمػى التشػبيو ،كىػي كثيػرة ،كأخػرل مػف األمثػاؿ الكامنػة

كىي التي لـ يصرح فييا بمفظ المثؿ ،كنكع ثالث أمثاؿ مرسمة ،كىي جمؿ أيرسمت إرساال مف غير
()1

تصريح بمفظ التشبيو

المبحث األول  :األمثال غير القياسية
المطمب األول  :في األعمال التي تدخل الجنة :
ما ركم عف مع ًاذ بف جب ًؿ ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ قاؿ  :قيمٍت لًرس ً ً
صمَّى ا﵀ي عميو
ي ى ٍ ي ىى
كؿ ا﵀ ػ ػ ى
ي ىي
ً
ً
ىخبًرنًي بًعم وؿ ي ٍد ًخمينًي ا ٍلجَّنةى كيب ً
اع يدنًي ىع ًف َّ
الن ً
ار فقاؿ " :ىكلىقى ٍد ىسأىٍلتيني ىع ٍف ىعظ ويـ ،ىكًاَّنوي
ى ى يى
ىى ي
كسمـ ػ ػ أ ٍ ٍ
ً
لىي ًسير عمىى م ٍف يسَّره ا﵀ عمىٍي ًو؛ تىعب ىد ا﵀ كالى تي ٍش ًر ى ً ً
الةى ،كتي ٍؤتًي َّ
كـ
يـ َّ
ى ه ى ى ى ىي ي ى
الزىكاةى ،ىكتى ي
ص ى
ؾ بو ىش ٍينئا ،ىكتيق ى
الص ى ى
ٍي ى ى
اب ا ٍل ىخي ًر؟ يق ٍمت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ؾ ىعمىى أ ٍىبك ً
الص ٍكىـ
ا﵀ ،قىا ىؿ َّ
ت .ثـ قاؿ :أىالى أ يىدلُّ ى
ٍ
اف ،ىكتى يح َّج ا ٍلىب ٍي ى
ىرىم ى
ضى
ي ى ى ىي
ى
الرج ًؿ ًفي جك ً
ط ًفئي ا ٍل ىماءي َّ
ؼ المٍَّي ًؿ ًش ىع يار
ط ًفئي ا ٍل ىخ ًط ىيئةى ىك ىما يي ٍ
َّدقىةى تي ٍ
يجَّنة ،ىكالص ى
صالىةي َّ ي
الن ىار ،ىك ى
ىٍ

ًً
اى ٍـ
كف ىرَّبيي ٍـ ىخ ٍكفنا ىك ى
ط ىم نعا ىك ًم َّما ىرىزٍقىن ي
كبيي ٍـ ىع ًف ا ٍل ىم ى
يف .ثـ قرأ ﴿ :تىتى ىجافىى يجين ي
ضا ًج ًع ىي ٍد يع ى
الصَّالح ى
()2
ام ًو؟ قيٍمت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ٍس ٍاألىم ًر يكمّْ ًو ،كعمكًد ًه كًذركًة سىن ً
ً
ا﵀،
يخبًير ى
كف﴾ ثـ قاؿ :أىالى أ ٍ
يي ٍنفقي ى
ي ى ى ىي
ى ىي ى ٍى ى
ؾ بًىأر ً ٍ
الصالىةي ،كًذركةي سىن ً
ٍس ٍاأل ٍىم ًر ً
ؾ
كدهي َّ
ؾ بً ىمالى ًؾ ىذلً ى
يخبًير ى
اد ،ثيَّـ قىا ىؿ :أىالى أ ٍ
ام ًو ا ٍل ًجيى ي
اإل ٍسالى يـ ،ىك ىع يم ي
ى ٍى ى
قىا ىؿ :ىأر ي
ؾ ى ىذا ،كأى ىشار إًلىى لًسانً ًو ،قي ٍمت :يا نبً َّي ً
؟ قيمٍت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ا﵀ ،قىا ىؿ :يك َّ
ا﵀ ىكًاَّنا
ي ى ى
ى
ي ى ى ىي
ؼ ىعمىٍي ى ى ى ى
ار إًالَّ
الناس ىعمىى يك يجكًى ًي ٍـ ًفي َّ
الن ً
ؾ ىيا يم ىعا يذ .ىك ىى ٍؿ ىي يك ُّ
ب
ؾ أ ُّ
يم ى
كف بً ىما ىنتى ىكمَّ يـ بً ًو؟ قىا ىؿ :ثى ىكمىتٍ ى
لى يم ىؤ ى
اخ يذ ى
ى
()3
صائً يد أىٍل ًسىنتً ًي ٍـ؟
ىح ى
فقد أجمؿ ػ ػ ػ صػ ػ ػمى ا﵀ عميػ ػ ػو كسمـ ػ ػ ػ ك ىؿ ما ييػ ػ ػـ المسمـ في حيات ػ ػ ػو ،ككض ػ ػ ػ ػع بيف يديو
ػخا ،ال
متين ػػا ارس ػ ن
ػس القكيمػ ػةى الت ػػي يق ػػكـ عميي ػػا الكي ػػاف اإلنس ػػاني ،كيظ ػػؿ في ػػو بني ػػاف اإليم ػػاف ن
األس ػ ى

يتصدع مف عاصفة اليكل ،كال يتعرض لجائحة اآلثاـ .
()1
()2
()3

انظر  :مباحث في عمكـ القرآف ص . 296 ،282 :
سكرة السجدة  :اآليتاف . 17 ،16 :
ينظر :فتح البارم بشرح صحيح البخارم .54/12 ،329/11
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كبػػالنظر إلػػى تمػػؾ الكصػػايا الحكيمػػة الت ػي خطػػت سػػبيؿ الفػػالح لكػػؿ مػػف ينشػػدىا ،ن ػرل

انطباعػا
الجانب التمثيمي قد غمب عمييا ،فغرضو إبراز المعنػى كنقميػو عمػى صػكرة محسكسػة تتػرؾ
ن

قكنيا في النفكس ،كتحفزىا نحك األخذ بأسباب الفالح في ضكء تمؾ التكجييات الرشيدة ،كمف بديع
تمػػؾ التمثػػيالت قكلػػو :ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ "رأس األمػػر كعمػػكده كذركة سػػنامو" ككػػؿ منيػػا

تػػكحي باألىميػػة العظمػػى لاركػػاف الثالثػػة المقصػػكدة بالنسػػبة ل نسػػاف؛ كىػػي اإلسػػالـ ،كالصػػالة،
كالجيػػاد ...كفػػي اختيػػار ىػػذا التمثيػػؿ مػػا يػػدؿ عمػػى أرفػػع كأبمػػط المنػػازؿ لمػػف ييػػتـ بتطبيػػؽ تمػػؾ
األصػػكؿ ال ػكاردة التػػي تأخػػذ بعضػػيا برقػػاب بعػػض ،كأنيػػا كشػػيجة كاحػػدة ال تنفصػػؿ أعضػػاؤىا كال

تتج أز .

كينتقؿ بنا التكجيو النبكم الشريؼ إلػى أثػر جميػؿ ذكػر فػي الخاتمػة ،يحػض عمػى م ارعػاة

ؾ بػػيف
الجانػػب األخالقػػي فػػي خضػػـ الحيػػاة اإلنسػػانية ،كذلػػؾ ىػػك المسػػاف الػػذم يقػػكـ عميػػو السػػمك ي
الصالت التي تربطيـ ،كقد صيغت الصكرة التمثيمية لبيػاف حػاؿ الترثػاريف األفػاكيف الػذيف
الناس ،ك
ي

ال يتكرعكف عف اليمز كالممز في أعراض اآلخريف ،كقد كبكا عمى كجكىيـ في النار ،كتسببت في

ػاس عمػى كجػكىيـ
ذلؾ ألسنتيـ ،كمػا كػانكا يتمفظػكف بػو مػف ألفػاظ الطعػف كالفحػش" :كىػؿ يكػب الن ى
ػائد ألسػػنتيـ "كىػػي صػػكرة تمثيميػة تػػكحي بسػػكء العاقبػػة يػػكـ القيامػػة ،كالكقػػكًع فػػي
فػػي النػػار إال حصػ ي
ً
استيالكو في الباطؿ باالشتغاؿ بعيكب الناس بػدال مػف
كرطة العذاب ،كتحذر مف خطكرة المساف ك

النصح ليـ ،فذلؾ يترتب عميو الخزم كاليكاف كالسقكط في ىاكية الجحيـ .
المطمب الثاني  :من روائع بيانه ـ ـ تحذيراته في النكاح :

اء ّْ
اء ال ّْػد ىم ًف ىيػا ىر يسػك ىؿ
الد ىم ًف ،قىاليكا ىك ىما ىخ ٍ
قكلو :ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ " إًَّيا يك ٍـ ىك ىخ ٍ
ض ىر ي
ض ىر ي
ً
ا﵀ ؟ قاؿ " :ا ٍل ىم ٍ أرىةي ا ٍل ىح ٍسىناء ًفي ىم ٍنىب ًت السُّكًء" (. )1
يقصد ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ بخضػراء الػدمف المػرأة التػي يبػدك عمػى ظاىرىػا الحسػف

الفػػائؽ كىػػي فػػي منبػػت السػػكء ،أك بػػاألحرل فػػي بيػػت السػػكء ،كىػػذا تحػػذير منػػو ػ ػ ػ عميػػو الصػػالة
كالسالـ ػ كنيي عف نكاحيا ،كفيو حػث شػديد عمػى التخيػر لمنطػؼ .قػاؿ الشػريؼ الرضػي " :كجػو

المجاز مف ىذا القكؿ أنو ػ ػ عميو الصالة كالسالـ ػ ػ شبو المرأة الحسناء بالركضة الخضراء بجماؿ
()1

ينظر :مسند الشياب  ،96/2خالصة البدر المنير لعمر بف عمي بف الممقف األنصارم . 179/2
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ظاىرىا ،كشبو منبتيا السكء بالدمنة لقباحة باطنيػا ،فػإذا أصػابيا المطػر أنبتػت نباتنػا خضػ ار يػركؽ
منظره كيسكء مخبره" ( ، )1كقد ضرب الحديث مػثال لممػرأة المعيبػة فػي نفسػيا ،المطعػكف عمييػا فػي

ض ًرب في نسميا ،كىذا المثػؿ
النسب .كغايتو اتقاء نكاحيا؛ لئال تتسرب أعراؽ السكء إلى كلدىا كتى ٍ
كما نرل منبثؽ مف البيئة الزراعية ،كقائـ عمى التشبيو كالتصكير التمثيمي )2( .كمثمو قكلػو ػ ػ ػ صػمى
اؼ ىعمىٍي يك ٍـ ىب ٍع ًدم ىما ىي ٍفتى يح ىعمىٍي يك ٍـ ًم ٍف
ىخ ي
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ :في كصؼ الدنيا كالتحذير منيا " :إً َّف ىما أ ى
الش ػ ّْػر ي ػػا رس ػػك ىؿ ً
ً
ً
ا﵀ ؟ ،فىقىػػا ىؿ ػ ػ ػ ىعمىٍي ػ ًػو َّ
الصػ ػالىةي
ىزٍىػ ىػرًة ال ػ ُّػد ٍنىيا ىكًز ىينتيىػػا .فىقىػػا ىؿ ىر يجػ ػ هؿ :أ ىىك ىيػ ػأٍتي ا ٍل ىخ ٍي ػ يػر بً َّ ى ى ي
َّ ً
السالىـ :إًَّنوي الى ىيأٍتًي ا ٍل ىخ ٍير بً َّ
ت َّ ً
ض ًػر،
الشّْر ،ىكًا َّف ًم َّما يي ٍنبً ي
يع ىما ىي ٍقتيػ يؿ ىح ٍبطػان أ ٍىك يًميػـ ،إًال آكمىػةي ا ٍل ىخ ى
ي
الرب ى
ىك َّ ي
()3
ىت ىخ ً
ت ىع ٍي ىف َّ
الش ٍم ً
ت"
فىًإَّنيىا ٍ
ت ،ثيَّـ ىرتى ىع ٍ
ت ىكىبالى ٍ
س فىثىمىطَّ ٍ
استى ٍقىبمى ٍ
امتى ىا ٍ
اص ىرتى ى
اىا ٍ
اختىمىفىا ىحتَّى إً ىذا ٍ
في ىذا الحديث مثالف  :أحػدىما لً ٍم يم ٍف ًػر ًط فػي جمػع الػدنيا ،كفػي منعيػا مػف حقيػا ،كالثػاني
ػت َّ ً
ػع ىمػا ىي ٍقتيػ يؿ ًح ٍبطػاى أ ٍىك ىيميػـ " فيػك
لممقتصد في أخذىا كاالنتفاع بيا ،فأمػا قكلػو " :ىكًا َّف ًم َّمػا يي ٍنبً ي
الربي ى
مثؿ المفرط الذم يأخذىا بغير حؽ ،كذلؾ أف الربيػع ينبػت أحػراز العشػب ،فتسػتكثر منيػا الماشػية
حتى تنتفخ بطكنيا إذا جاكزت حد االحتماؿ ،فتنشؽ أمعاؤىا كتيمؾ ،كذلؾ الذم يجمع الدنيا مػف

غير حميا ،كيمنع ذا الحؽ حقو ييمؾ في اآلخرة بدخكلػو النػار ،كأمػا مثػؿ المقتصػد فقكلػو ػ ػ ػ صػمى
َّ ً
ض ًر" بما كصفيا بو ،كذلؾ أف الخضػر ليسػت مػف أحػراز البقػكؿ
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ  " :إًال آكمىةي ا ٍل ىخ ى
ينبتيا الربيع ،كلكنيا مما ترعاىا المكاشي بعد ىيج البقكؿ .فضرب ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسػمـ ػ ػ ػ آكمػة
الخضػػر مػػف المكاشػػي مػػثال لمػػف يقتصػػد فػػي أخػػذ الػػدنيا كجمعيػػا ،كال يحممػػو الحػػرص عمػػى أخػػذىا

بغير حقيا ،فيك ينجك مف كباليا ،كما نجت آكمة الخضر ،كلذلؾ قػاؿ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػػ:
" فإنيػا إذا أصػابت مػػف الخضػر اسػتقبمت عػػيف الشػمس فثمطػت كبالػػت " فضػرب اسػتكثار البييمػػة

مف العشب في الربيع حتى يقتميا " حبط " مثال لذلؾ  ،كالغرض منو الحث عمى الزىد في الػدنيا،
كقمػػة االسػػتكثار منيػػا ،كالتػػذكير بػػزكاؿ بيجتيػػا كغضػػارتيا ،كالتحػػذير مػػف االنغمػػاس ،أك اإلف ػراط
فييا ،فذلؾ ما يعقبو الخسراف كاليالؾ.

()1
()2
()3

ينظر :المجازات النبكية ص ،62 :ركائع البياف ص51 :
ينظر :مف بالغة الحديث النبكم . 29/4
ينظر :سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم . 91/5
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كمف جكامع كممو ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ في بيػاف أحػكاؿ النػاس كانغمػاس أكثػرىـ فػي

طمب الدنيا بأم صكرة  :ذلؾ التمثيؿ المنتزع مػف البيئػة العربيػة فػي قكلػو ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ
ائة الى تى ًج يد ًفي ًيـ ر ً
الناس ىكًإبً ًؿ م و
احمىةه " ( )1كالمثؿ يعني أف المنتجب مف الناس في عػزه كجػكده
ػ ػ َّ " :ي
ٍ ى
ى
كالنجيب مف اإلبؿ القكم عمى األحماؿ كاألسفار الذم ال يكجد في كثير مف اإلبؿ ،كقػد خكطبػكا
بيػػذا التمثيػػؿ الػػذم يضػػـ أثػػر البيئػػة الرعكيػػة زيػػادة فػػي اإليضػػاح كالتفيػػيـ ،كالمكاشػػفة عػػف كاقػػع
مألكؼ لدييـ .

أراد ػ ػ ػ ػ ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ ػ ػ ػ أف ين ػػكه ب ػػأف ا﵀ ذـ ال ػػدنيا كح ػػذر العب ػػاد س ػػكء عاقبتي ػػا

كضرب ليػـ فييػا األمثػا ىؿ ليعتبػركا كيحػذركا  ،ككػاف ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ يحػذرىـ مػا حػذرىـ
الناس بعده فييا كتنافسكا عمييا حتى كاف الزىد في النادر القميػؿ مػنيـ،
ا﵀ ،كيزىدىـ فييا ،فىىرًغ ى
ب ي
النػػاس بعػ ًػدم ىكًإبًػ ًػؿ مائػ وػة لىػ ٍػيس ًفييػػا ر ً
احمى ػةه " أم :أف الكامػػؿ فػػي الزىػػد فػػي الػػدنيا
فقػػاؿ " :تى ًجػ يػد ى
كف َّ ى ى ٍ
ى
ى
ى
كالرغبة في اآلخرة قميؿ كقمة الراحمة في اإلبؿ .

المطمب الثالث  :من أمثاله ،وأروع بيانه ػ  ػ في النهي عن التشديد في الدين
ً
ً
ب ىك ٍجييػوي ،ىك يى ًػز ىؿ ًج ٍس يػموي،
ركم عف جابر ػ ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ ػ أنو قاؿ " :أيتي بًىر يج وؿ قى ٍد يشح ى
ًً
ًً ً ً ً ً
ػيف
ىك ىغا ىر ٍ
يف ىمتً ه
ت ىع ٍيىناهي  ،لف ٍرط صىيامو ىكًقىيامو فقػاؿ النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػػ" :إً َّف ىىػ ىذا ال ّْػد ى
()2
فىأىك ًغ ٍؿ ًف ً
يو بً ًرٍف و
ضا قىطى ىع ،ىكالى ظى ٍي نار أ ٍىبقىى"( )3كفي ركاية" :إً َّف ّْ
ؽ ،فىًإ َّف ا ٍل يم ٍنىب َّ
يف يي ٍسهر ،ىكلى ٍػف
ت الى أ ٍىر ن
الد ى
ٍ
َّ
ػاربكا ،كأ ٍىب ًش ػػركا ،كاس ػػتى ًع يينكا بًا ٍل ىغ ػ ٍػدكًة ك َّ ً
ىي ىش ػ َّ
ػي وء ًم ػ ىػف
يف أ ى
ػاد ال ػ ّْػد ى
ىح ػ هػد إىال ىغمىىب ػػوي ،فى ىسػ ػ ّْد يدكا ىكقى ػ ً ي ى ي ى ٍ
ى ى
الرٍك ىح ػػة ىك ىش ػ ٍ
ً ()4
ُّ
الد ٍل ىجة"
الغاية المثمى مف كراء تشريع العبادات :تكجيوي المسممػ ػ ػيف إلى الحياة الكريم ػ ػة التي تع ػ ػ ػكد

ػكيـ سػػمككيـ بمػػا يحقػػؽ ليػػـ السػػداد
عمػػييـ بػػالنفع العظػػيـ فػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة ،كتيػ ي
ػذيب نفكسػػيـ ،كتقػ ي
كالرشد ،كلـ يكف ىذا التشريع الحكيـ مثقال لمككاىؿ ،أك ميػاال إلػى االلتػزاـ بطريػؽ العسػر ،كضػيؽ
()1
()2
()3
()4

ينظر :سنف الترمذم . 37/11
المنبت :المنقطع عف أصحابو في السفر .

الجامع الكبير لمسيكطي . 8175/1

ينظر :مسند الشياب  . 122/6شعب اإليماف لمبييقي . 422/3
ركاه البخارم في كتاب اإليماف  .باب الديف يسر . 19/1
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العدد9

الخناؽ ،كانما جاء بكؿ ما يتناسب مع المكمفيف كفؽ الفطػرة اإلنسػانية ،كمػف ثػـ نػدرؾ أف اإلسػالـ

لـ يرىؽ المسمميف ،أك يمزميـ باإلسراؼ في العبادات كالرىبنة كما اعتاد أصحاب الديانات قػبميـ،
كانمػػا يسػػر لي ػػـ التكػػاليؼ ككض ػػع بػػيف أي ػػدييـ األسػػباب التػػي ي ٍم ًك ػ يػنييـ األخػػذ بي ػػا ،مػػف أج ػػؿ أداء
العبادات عف نفس راضية مطمئنة يشمميا اإليماف ،كيتكىج مف صميـ كجدانيا نبراس اإلخالص.

كقد أمر اإلسالـ أف يسمؾ أبناؤه طريقنا كسطنا قكامو االستقامة ،كنياىـ عف المغاالت في
كؿ شيء ،حتى في العبادة ذاتيا ،لئال ينقمب الحاؿ عف الغرض األسمى الذم يي ٍر ىجى مف ىذه

العبادة ،كينبغي لممسمـ أف يسعى في ىذه الدنيا مف أجؿ حياة أفضؿ فيككف قانعا بما رزقو ا﵀،

عفيؼ النفس ،كيأخذ مف الدنيا قسطنا مف الحالؿ المحض الذم ال تخالطو أدنى
غني القمب،
َّ
ى
شبية مف الحراـ ،فيككف قد جمع بيف أمرم الدنيا كاآلخرة فيما يرضي ا﵀ تعالى دكف أف يقتصر
عمى أحدىما يقكؿ الحؽ ػ ػ جؿ كعال ػ ػ ػ ػ﴿ ك ٍابتى ًط ًفيما آتىا ى َّ
الدار ٍاآل ًخرةى كىال تىٍنس ىن ً
ؾ ًم ىف
ص ىيب ى
ى
ؾ الموي َّ ى
ى
ى ى
ى
()1
ًً
ُّ
اد ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض إً َّف المَّوى ىال يي ًح ُّ
يف﴾
ىح ىس ىف المَّوي إًلىٍي ى
ؾ ىكىال تىٍب ًط ا ٍلفى ىس ى
ىح ًس ٍف ىك ىما أ ٍ
الد ٍنىيا ىكأ ٍ
ب ا ٍل يم ٍفسد ى
جميا ،كتترتب عميو آثار سيئة .كقد كره النبي ػ ػ ػ
فخالؼ ذلؾ يبدك اإلخالؿ بمبدأ الديف الحنيؼ ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ مكقؼ ذلؾ الرجؿ الذم كرس نفسو لمعبادة كحدىا ،كأسرؼ عمى نفسو في

صياـ النيار ،كقياـ الميؿ حتى امتقع لكف كجيو ،كأصابو الشحكب ،كىزؿ جسمو ،كغارت عيناه،

فتجاكز بذلؾ حد االعتداؿ ،كأثقؿ نفسو بما يفكؽ طاقتو ،كلـ يمبث أف أنكر النبي ػ ػ صمى ا﵀

جامعا ،تستفيض منو الحكمة النبكية التي تمتزج
حكيما
عميو كسمـ ػ ػ ػ ذاؾ الصنيع  ،فساؽ مثال
ن
ن
بالعالج الناجع لكؿ داء يعترم النفكس ،يتمثؿ ذلؾ المثؿ الحكيـ في قكلو ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ
يف فىأىك ًغ ٍؿ ًف ً
ً
يو بً ًرٍف و
ػ ػ ػ " :إً َّف ىى ىذا ّْ
ؽ ،إً َّف ا ٍل يم ٍنىب َّ
ضا قىطى ىع ىكالى ظى ٍي نار أ ٍىبقىى" ،كىك تكجيو
ت الى أ ٍىر ن
الد ى
يف ىمت ه ٍ
سديد ،كحكمة صائبة ،تستخمص مف النفكس خطرات اليكل ،كتطرح عنيا غشاكةى الكىـ ،كتكدع
ؾ بالمؤمنيف السبيؿ األقكـ .
في القمكب إشراقةى اليقيف التي تسمي ي
فقد بيف ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ أف ديننا الحنيػؼ يراعي طاقػ ػ ػة النفكس ،كال يكمف ػ ػ ػيا إال

كسػػعيا ،كتمػػؾ ىػػي الفط ػرة التػػي فطػػر ا﵀ النػػاس عمييػػا ،فمػػف تعػػداىا بػػاإلغراؽ فػػي الػػديف ،كأجيػػد

نفسو بما يفكؽ طاقتو ،فقد أخطأ كحاد عف جادة الصكاب .
()1

سكرة القصص  :اآلية . 77 :
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كلذلؾ فقد ىمثَّػ ىؿ ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ لمػف يفعػؿ ذلػؾ برجػؿ تػأخر عػف الركػب ،كىػك
المنبت فما كػاف منػو إال أف اسػتحث دابتػو عمػى أف تسػير مسػرعة ،كأجيػدىا فػي سػفره حتػى شػؽ
ٌ
عمييػػا كأصػػابيا اإلعيػػاء الشػػديد ،فعجػػز عػػف مكاصػػمة السػػير حتػػى بركػػت دابتػػو ،كلػػـ يػػتمكف مػػف
المحػػاؽ ببقيػػة الركػػب ،أك الكصػػكؿ إلػػى المكػػاف الػػذم يقصػػده ،كتمػػؾ عاقبػػة مػػف يتعجػػؿ األمػػكر كال

يعرض نفسو لمعنت كالمشقة ،كيثقميا بما ال طاقة ليا بو .
يتريث فييا ،كمف ّْ

ككذلؾ يككف شػأف المسػرؼ فػي الػديف ،كال يبمػط مػر ىاده بسػبب تشػدده كاسػرافو ،كلػذلؾ جػاء
الحديث لينبو إلى دعكة اإلسالـ إلى التيسير ،كالتبشير ،كترؾ اإلسراؼ كالغمك ،فػذلؾ مػا ال يترتػب

آثار صالحة في حياة المسمـ .
عميو نا
يفكتيو عمى نفسو ،كسمي
كالمثؿ يضرب لمف يبالط في طمب الشيء  ،كيفرط حتى ربما ّْ

أخيرػ ػ ػ أم ينقطع ػ ػ ػ  ،فسماه بما تؤكؿ إليو عاقبتيو مف
ينبت نا
بالمنبت لككنو ٌ
يجد في سيره حتى ٌ
ٌ
()1
كف﴾ ( )2كالمراد بالميت :الصائر إلى المكت؛
المجاز المرسؿ كقكلو تعالى﴿ إًَّن ىؾ ىمي ه
ّْت ىكًاَّنيي ٍـ ىميّْتي ى
()3

فيك مف استعماؿ الكصؼ فيمف سيتصؼ بو في المستقبؿ تنبيينا عمى تحقيؽ كقكعو.
كقػػد تعػػددت تكجييػػات النبػػي ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ فػػي الركايػػة الثانيػػة ليػػذا الحػػديث

فبعد أف بيف يسر الديف  ،كنيى عػف الغمػك كاإلسػراؼ فيمػا يتعمػؽ بػأمكره  ،ذكػر ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو
كسػػمـ ػ ػ ػ كممػ و
ػات جامعػػة تمثػػؿ المقكمػػات كالمبنػػات فػػي عقيػػدة المسػػمـ ،حيػػث قػػاؿ ػ ػ ػ عميػػو الصػػالة
ً
ػاريبكا ،كأ ٍىب ًشػ يػركا ،ك ٍ ً ً
الرك ىحػ ًػة ك ىشػػيء ًمػ ىػف ُّ
الد ٍل ىجػ ًػة" فجمػػع ػ ػ ػ ػ
ى
كالسػػالـ ػ ػػ " :فى ىسػ ّْػد يدكا ،ىكقىػ ً ى
اسػػتىع يينكا با ٍل ىغػ ٍػد ىكة ىك َّ ٍ ى ٍ
ػس القكيم ػةى التػػي ال ينبغػػي أف يتخمػػى عنيػػا المسػػممكف ،فػػال يسػػع
صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ األسػ ى

ػديدا يسػمككنو فػي ىػذه الػدنيا فػي ضػكء الكتػاب المبػيف،
المسممكف إال أف يتخذكا ألنفسيـ
منياجا س ن
ن
الػػذم تتمثػػؿ فيػػو كػػؿ مقكمػػات الفػػكز كالسػػعادة ،كالػػذم يػػؤدم االلت ػزاـ بمبادئػػو كمكاعظػػو إلػػى بمػػكغ
المقصد األسمى ،كتحقي ً
ؽ البشرل الطيبة في الدنيا كاآلخرة لمف يحرص عمػى الت ازمػو كعػدـ تركػو.
كلعمو ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ قػد جمػع فػي بيانػو الشػريؼ بػيف الغػدكة ،كالركحػة ،كالدلجػة؛ لينبػو

()1
()2
()3

ينظر :مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ػ أحمد بف محمد المغربي .267/2
سكرة الزمر :مف اآلية .32 :
التحرير كالتنكير . 424/23
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إلػػى أىميػػة المحافظػػة عمػػى الصػػمكات الخمػػس التػػي ىػػي كتػػاب مكقػػكت عمػػى المػػؤمنيف ،ينبغػػي أف

يؤدكىا في أكقاتيا مف غير تقصير كال إخالؿ .فالمكاظبة عمييا مف خصاؿ المتقيف ،كاإلىماؿ في

صاحبيا لغضب ا﵀ رب العالميف .
أدائيا أك تعمد تأخيرىا عف كقتيا يعرض
ى
البين والحرام الخبيث :
المطمب الرابع :الحالل ِّ
عف عبد ا﵀ النعماف بف بشير ػ ػ رضي ا﵀ عنيما ػ قاؿ  :س ًمعت رسك ىؿ ً
ا﵀ ػ ػ ػ صمى ا﵀
ى ٍ ي ىي
ات ،ىكالى ىي ٍعمى يميي َّف ىكثً هير ًم ىف
كر يم ٍشتىبًيى ه
ّْف ىكا ٍل ىح ىر ىاـ ىبي ه
عميو كسمـ ػ ػ يقكؿ  " :إً َّف ا ٍل ىحالى ىؿ ىبي ه
يم ه
ّْف ،ىكىب ٍيىنيي ىما أ ي
الشبي ً
ً
ًً
ًً ً ً
ُّ ً
ُّ
الن ً
َّ
ات ىكقى ىع ًفي الٍ ىح ىرًاـ،
اس ،فى ىم ًف اتَّقىى الشيبيىات فىقى ٍد ا ٍستىٍب ىأىر لدينو ىك ًع ٍرضو ،ىك ىم ٍف ىكقى ىع في ي ى
يو ،أىالى كًا َّف لً يك ّْؿ ًم ٍم وؾ ًحمى ،أىالى كًا َّف ًحمى ً
ىف يرتىع ًف ً
اعي يرعى حك ىؿ ا ٍل ًحمى ي ً
الر ً
ا﵀
ىك َّ
كش ي
ى ي
ى
ن
ؾ أ ٍ ىٍ ى
ىٍ ى ى ٍ
ى
ى
ىم ىح ً
ت فى ىس ىد ا ٍل ىج ىس يد يكمُّوي،
صمي ىح ا ٍل ىج ىس يد يكمُّوي ،ىكًا ىذا فى ىس ىد ٍ
صمي ىح ٍ
اريموي ،أىالى ىكًا َّف ًفي ا ٍل ىج ىس ًد يم ٍ
ت ى
ض ىغةن ،إً ىذا ى
()1

ب"
أىالى ىك ٍى ىي ا ٍل ىق ٍم ي
ىذا النص النبكم الكريـ فيو اليداية النبكية ،كفيو البياف ،كالفصاحة كالبالغة التي يدعك
فييا إلى طيارة المجتمع ،كيربي أمتو عمى التمسؾ بالقيـ األصيمة ،كالمثؿ الرفيعة ،فيحث أتباعو

عمى الضرب في كؿ ميداف مف مياديف الحياة ،كيرشدىـ إلى ما يصمحيـ في الديف كالدنيا .

كؿ ىذا يظير في النص النبكم بأسمكب سيؿ ال تعقيد فيو كال التكاء ،لك يتتبعو أم

إنساف منصؼ لكجده آخذ بحظو الكافر مف البياف ،مكجز حيث ال يحمد إال اإليجاز ،مطنب
حيث يقتضي اإلطناب غير الممؿ ،فطرم مطبكع حسب الطبيعة التي يعيش عمييا ،كمجاراة

قكمو الذيف يحتؾ بيـ في عمك الفصاحة ،كما يبيف أف المغة التي يستعمميا فطرة فطره ا﵀ عمييا،
فألفاظو مألكفة مأنكسة ال غرابة فييا كال كحشية تعترييا ،جزلة حيف يقتضي المعنى الجزالة،

رقيقة حيف يتطمب المعنى الرقة ،كفي جميع األحكاؿ كاضحة الداللة عمى معانييا ،مترابطة

األفكار ،قكية التعبير حتى ترتقي بالنص إلى أعمى المراتب ،ربط ما بيف األلفاظ كالمعاني ،كالتي
ىي سر في اإلبداع العربي ،تمثؿ في النص النبكم الكحدة العضكية ،المتمثمة في كحدة

المكضكع ككحدة الجك النفسي ،كؿ كممة تعبر بدقة عف تماـ معناىا ،مستقرة في مكانيا مف

()1
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الجممة مف غير اضطراب ،جماؿ النظـ كاضح كضكح الشمس في قارعة النيار ،حيث األلفاظ

مرتبة حسب ترتيب معانييا .

أما المعاني الذم اكتسبيا النص ؛ فحدث عف البحر كال حرج ػ ػ كما يقكلكف ػ إنيا تمتاز

بالصحة ،الصدؽ لحمتيا ،كسداىا الحكمة ،بعيدة عف الخياؿ ،كىك نسؽ قرآني تأثر بو النبي ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ كىذا فضؿ ا﵀ يؤتيو مف يشاء  ،كصدؽ ا﵀ القائؿ في حؽ نبيو ػ ػ صمى
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ﴿ يىك الًَّذم بع ى ً
ّْيف ىر يسكنال ًم ٍنيي ٍـ ىي ٍتميك ىعمىٍي ًي ٍـ ىآياتً ًو ىكيي ىزّْكي ًي ٍـ ىكيي ىعمّْ يميي يـ
ث في ٍاأل ّْيمي ى
ىى
ى
()1
ً
ً
ً
ً
ض ىال وؿ يمبً و
يف﴾ .
اب ىكا ٍلح ٍك ىمةى ىكًا ٍف ىك يانكا م ٍف قىٍب يؿ لىفي ى
ا ٍلكتى ى
إف األحاديث النبكية مع فصاحتيا كبالغتيا تدكر في جممتيا حكؿ اآلداب اإلسالمية

الرفيعة ،كتسيـ في تككيف مجتمع متكامؿ ،فيذا النص الكريـ الذم نتناكلو بالبحث كالتنقيب نجده

يتضمف حثان ممحكظان كترغيبان جميان في االلتزاـ بالمقكمات ،كاألسباب الفعالة التي تصكف األمة مف

الزلؿ كالسقكط في ىاكية الحراـ ،كضركرة االعتداد بالقكاعد الشرعية التي رسخ قكاميا القرآف
الكريـ ،كأفاض في بث مقاصدىا السامية ،ثـ جاءت السنة المطيرة مكضحة كشارحة ليا في

أسمكب بميط يتصؼ بالذكؽ الرفيع ،كاإلبداع في تصكيره مف غير أف يكتنفو الغمكض ،أك تعتريو

ّْف،
شائبة مف النقص ،كذلؾ ما قصده النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ بقكلو  " :إً َّف ا ٍل ىحالى ىؿ ىبي ه
ّْف " حيث أكد بػ"إف" كالجممة االسمية في أسمكب خبرم أفاد تقرير كثبكت الحكـ الشرعي
ىكا ٍل ىح ىر ىاـ ىبي ه
الذم يتعمؽ ببياف الفرؽ الجمي بيف الحالؿ كالحراـ ،كقد جاء البياف عمى اإلطالؽ بدكف تقييد أم

نكع مف أنكاع الحالؿ كالحراـ شفاء لمنفكس الطاىرة ،كاستخالصا ليا مف شكائب الظف كخمجات

الكىـ .

فا﵀ ػ ػ سبحانو كتعالى ػ ػ ػ أعطى نبيو نعمة البياف ،كالبياف ػ ػ بال شؾ ػ ػ فضيمة كؿ بيئة،

كفي كؿ زماف كمكاف ،فميذا عند تتبعنا لمنص النبكم الشريؼ نجد كؿ كممة تعبر عف مقصد في

محمو  ،فاشتممت عمى أسس قكيمة تكشؼ عف الحكمة التي مف أجميا بعث ػ ػ صمى ا﵀ عميو
كسمـ ػ ػ في تبصير الناس بعكاقب اقتراؼ الذنكب ،أك االقتراب منيا ،بؿ إف ا﵀ قد َّ
ككؿ رسكلو
في تقديـ األدكات الفعالة التي تعد بمثابة ركائز تقكـ عمييا األحكاـ الشرعية كما قاؿ تعالى

()1
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﴿كأ ٍىن ىزٍلىنا إًلىٍي ى ّْ ً
ّْف لً َّمن ً
اس ىما ينّْز ىؿ إًلىٍي ًي ٍـ﴾ ( . )1كقد ضرب النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ
ؾ الذ ٍك ىر لتيىبي ى
ى
مثال لمف كقع في الشبيات فقاؿ " :كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو ،أال كاف لكؿ

مستكحى مف البيئة الرعكية ،فقد جعؿ ػ ػ
ممؾ حمى ،أال كاف حمى ا﵀ محارمو" ،كىذا مثؿ تقريبي
ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ مثؿ الشبيات التي تفضي إلى الحراـ كالحمى الذم يحميو الممكؾ ،كيمنعكف

غيرىـ مف قربو ،كفيو تذكير كتحذير مف الخكض في الحراـ ،أك التمكث بشكائبو ،كقد حمى ا﵀ ػ ػ
كد المَّ ًو
سبحانو كتعالى ػ ػ ىذه المحرمات  ،كمنع عباده مف قربيا كسماىا حدكده فقاؿ ﴿ تًٍم ى
ؾ يح يد ي
ؾ يبيّْف المَّو آياتً ًو ًل َّمن ً َّ
فى ىال تى ٍقرب ى ً
كف﴾( )2فيؿ مف تذكرة أبمط مف ذاؾ البياف
كىا ىك ىذل ى ي ى ي ي ى
ىي
اس لى ىعميي ٍـ ىيتَّقي ى
التمثيمي الفريد الذم ينتشؿ النفكس مف غمرة الغفمة؛ إنو تمثيؿ لمكرع الحؽ في ّْ
أجؿ صكره ،كىذا

ما أكده النص النبكم الشريؼ.

المبحث الثاني  :األمثال القياسية

يجػػدر بنػػا اآلف أف ننتقػػؿ إلػػى جانػػب آخػػر مػػف الفصػػاحة النبكيػػة يتعمػػؽ باألمثػػاؿ القياسػػية

ت عػػف النبػػي ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ كصػػرح فييػػا بمفػػظ المثػػؿ ،أك مػػا يػػدؿ عمػػى
التػػي أيكثًػ ىػر ٍ
التشبيو.
المطمب األول  :التمثيل بقراءة القرآن الكريم :
ً
قاؿ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ " :مثى يؿ ا ٍلمؤ ًم ًف الًَّذم ي ٍق أير ا ٍلقير ً
ّْب،
يحيىا طىي ه
آف ،مثٍ يؿ األيتٍيرَّجة ًر ي
ىى ٍ ى
يٍ
ى
ػب ىكىال ًريػ ىػح لىيىػػا ،ىك ىمثى ػ يؿ
ػب ،ىك ىمثىػ يؿ ا ٍل يمػ ٍػؤ ًم ًف الَّػ ًػذم الى ىي ٍقػ ىأي
آف ًمثٍ ػ يؿ التَّ ىمػ ىػرًة طى ٍع يميىػػا طىّْيػ ه
ىكطى ٍع يميىػػا طىّْيػ ه
ػر ا ٍلقيػ ٍػر ى
ا ٍلفىا ًج ًر الًَّذم ي ٍق أير ا ٍلقيرآف ًمثٍ يؿ َّ ً
آف
ّْب ىكطى ٍع يميىا يمّّر ،ىك ىمثى يؿ ا ٍلفىا ًج ًر الًَّذم ىال ىي ٍق ىأي
يحيىا طىي ه
الرٍي ىح ىانةً ،ر ي
ػر ا ٍلقي ٍػر ى
ىى ٍ ى
()3
ً
ً
يح لىيىا" .
مثٍ يؿ ا ٍل ىح ٍنظىمىة طى ٍع يميىا يمّّر ىكىال ًر ى
يصػػكر الحػػديث الش ػريؼ تفػػاكت م ارتػػب القػػارئيف لمق ػرآف الك ػريـ ،كينػػكه عػػف ذلػػؾ بالصػػكر

التمثيمية ،كيأتي بألفاظ معيكدة مف البيئة المحمية ،فاألترجة ثمر شجر بستاني مف جنس الميمػكف،

()1
()2
()3
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نػاعـ الػكرؽ( ، )1كضػػرب بػو المػؤمف مػػثال لككنػو طيػب البػاطف مػف حيػث حمػػكؿ اإليمػاف فػي قمبػػو،

كثباتو عميو ،كمف حيث إنو يق أر القرآف كيعمؿ بإرشػاداتو ،فيػك طيػب الػريح ،كخػص صػفة اإليمػاف

ػزـ لممػػؤمف مػػف القػرآف ،فيػػك األصػػؿ المعػػكؿ
بحػػالكة الطعػػـ ،كنعػػت الػػتالكة بػػالريح؛ ألف اإليمػػاف ألػ ي
عميػػو فػػي سػػائر األعمػػاؿ الظػػاىرة ،ككػػذلؾ الطعػػـ ألػػزـ مػػف ال ػريح ،كعبػػر بػػالطعـ كال ػريح لككنيمػػا

أظيػػر مػػا يشػػتيىى مػػف المطعػػكـ ،كآثػػر التمثيػػؿ باألترجػػة دكف غيرىػػا مػػف الفاكيػػة الجامعػػة ليػػذيف
الكصفيف الشتماليا عمى غيرىا مف الخكاص ،كاشتماؿ المؤمف عمػى كثيػر مػف الصػفات السػامية،
كالمزايا الفاضمة التي تبدك في قكلو كفعمو .

كتمثيػػؿ المنػػافؽ الػػذم يقػ أر القػرآف بالريحانػػة ،يرمػػز إلػػى بطػػالف عممػػو كانقطػػاع ثكابػػو كمػػا

ذلؾ إال لخمك عممو مف صػفة اإلخػالص ،كتشػبتو بالريػاء الػذم يحػبط العمػؿ ،كىػك إذ يقػ أر القػرآف؛
إنما يتباىى بذلؾ أماـ مف يراه كيسمعو ،فال يجني ثمػرة القػرآف لسػقكطو فػي ىاكيػة الريػاء ،كتغافمػو
عف معاني القرآف كآدابو .

كأما التمثيؿ بالحنظمة لممنافؽ الذم ال يق أر القرآف فيك يشػعر بيبػكط مكانتػو ،كتخبطػو فػي

قمبو عف
ىكاه ،فمـ يعد يرجك
صالحا ،كال يتحرل ثك نابا ،كانما استغرؽ في ظممات الضاللة ،كعمي ي
ن
ػكر مقػابال ل يمػاف ،فصػارت صػفتو كالحنظمػة فػي
ضياء اليدل ،فتنكب سبيمىو ،كمف ثـ جعؿ الفج ى
م اررتيا .
ػع ب ػػيف
كلم ػػا ك ػػاف ري ػػح الحنظم ػػة
ن
مكركى ػػا كطعمي ػػا ،اس ػػتعير كص ػػؼ المػ ػ اررة ،حت ػػى يجم ػ ى
الصفتيف ،كينكهى عمى حقارة المشبو ،كضعة منزلتو إلص ارره عمى الرياء .
كى ػػذه التعبي ػػرات التمثيمي ػػة المس ػػتكحاة م ػػف البيئ ػػة الطبيعي ػػة تجم ػػي المع ػػاني كترس ػػخيا ف ػػي

تالؼ الناس في مراتبيـ كمنازليـ ،كتحض عمى الصدؽ كاإلخالص ،كاالنتفػاع
األذىاف ،كتبرز اخ ى
بالحكمة القرآنية تطبيقنا كسمك نكا .
المطمب الثاني  :مثل العمم النافع :

قاؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ " :مثى يؿ ىما ىب ىعثىنًي ا﵀ي بً ًو ًم ىف ا ٍليي ىدل ىكا ٍل ًع ػ ػ ٍمًـ؛ ىك ىم ػ ػ ػثى ًؿ ا ٍل ىغ ٍيػ ػ ػ ًث
()1
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()1
ً
ً
ً
ير ،أىصاب أىرضا ،فى ىك ً
ا ٍل ىكثً ً
ػت ًم ٍنيىػا
ػب ا ٍل ىكثًي ىػر  ،ىك ىك ىان ٍ
ػاء ،فىأ ٍىنىبتىػت ا ٍل ىك ىػاى ىكا ٍل يع ٍش ى
ى ى ٍ ن
ى
اف م ٍنيىا ىبقَّيةه قىبًمىت ا ٍل ىم ى
ً ()2
ً
ػع ا﵀ي بًػ ًػو َّ
يخػ ىػرل،
ػاب ًم ٍنيىػػا ى
طائًفىػةن أ ٍ
ص ى
ىجػاد ي
أى
ػاس ،فى ىش ًػريبكا ىك ىسػػقى ٍكا ىكىزريعػكا ،ىكأى ى
النػ ى
ب أ ٍىم ىسػ ىكت ا ٍل ىمػ ى
ػاء ،فىىنفى ى
ً
ً
ً ً ً
ت ىك ىان ،فى ىذلً ى ً
ً ً
اف الى تي ٍم ًس ي
اء ،ىكالى تيٍنبً ي
يع ه
ؾ ىم ن
إًَّن ىما ى ىي ق ى
ؾ م ٍث يؿ ىم ٍف فىقوى فػي دي ًػف ا﵀ ،ىكىنفى ىعػوي ىمػا ىب ىعثىنػي ا﵀ي
ً ()3
ً
ت بًو "
ػ ػ تى ىعالىى ػ ػ بً ًو فى ىعمً ىـ  ،ىك ىمثى يؿ ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍرفى ٍع بً ىذلً ى
ٍسا ،ىكٍلـ ىي ٍقىب ٍؿ يى ىدل ا﵀ الًَّذم أ ٍيرًس ٍم ي
ؾ ىأر ن
ضرب النبػي ػ ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ مػثالن لميػدم القػكيـ الػذم جػاء بػو الػديف ،بالغيػث

العاـ الذم يأتي الناس حاؿ احتياجيـ إليػو ،ثػـ شػبو المبعػكث إلػييـ بػاألرض المختمفػة ،فمػنيـ مػف
عمـ كعمؿ فيك كاألرض النقيػة التػي طرحػت أطيػب الثمػار بعػد أف شػربت المػاء كأخصػبت ،كىػي

طائفة المؤمنيف التي أثمرت معيا المكعظة ،كانتيجت أسمى التعاليـ .

فالصكرة التمثيمية في ىذا البياف السامي تكشؼ عف البكف الشاسع بػيف مػف يحػرص عمػى

العمػـ كالتػزكد مػػف معينػو بمجالسػػة أىػؿ العمػـ كالصػػمحاء ،كبػيف مػػف يصػد عػف سػػبيمو ،كيتخػبط فػػي
سمؾ ىكاه عمى غير ىدل ،بؿ يضػمو جيمػو بػأمكر الػديف لبعػده عػف أئمػة اليػدل ،كمصػابيح العمػـ
الذيف يقكدكف الناس نحك ما فيو سعادتيـ األبدية في الدنيا كاآلخرة .

كليػػذا كصػػؼ النبػػي ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ىػؤالء المسػػتكبريف الػػذيف ال يػػدرككف قيمػػة

العمػػـ كفضػػمو بػػاألرض التػػي ال تصػػمح ل نبػػات أك اإلثمػػار ،كذلػػؾ التمثيػػؿ فػػي حػػد ذاتػػو يتضػػمف
الزجر كالردع لمف يككف ذلؾ حالو .كفيو إشارة بسكء العاقبػة التػي تحيػؽ بيػـ ،فكمػا أف األرض ال

ػار أك زرنعػا فكػذلؾ يحيػؽ الضػالؿ المبػيف
تسقى بالمػاء السػتكائيا كصػالبتيا ،كبالتػالي ال تخػرج ثم نا
بمػػف اسػػتغرؽ فػػي ظممػػات الغػػي ،كأعػػرض عػػف المكعظػػة النافعػػة ،كصػػد أذنيػػو عػػف سػػماعيا  ،بػػؿ
أصر عمى االعتزاؿ كالتغافؿ كالعتك كاالستكبار .

ؾ
فقد أشار ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ إلى ىذه الفركؽ بقكلو في آخػر المثػؿ الكػريـ " :فىػ ىذًل ى
ً
كنفى ىعػػوي ىمػػا ىب ىعثىنًػػي ا﵀ي تى ىعػػالىى بًػ ًػو  ،فى ىعمَّػ ىػـ ىك ىعمًػ ىػـ " فينػػاؾ مػػف يجنػػي
ًم ٍثػ يؿ ىمػ ٍػف فىًقػػوى ًفػػي ًديػ ًف ا﵀ تى ىعػػالىى ،ى
( )1عطؼ العشب عمى الكا مف عطؼ الخاص عمى العاـ؛ ألف الكا النبات مطمقنا ،كالعشب الرطب منو
 .مختار القامكس  :ص . 534 :
()2
()3

األجادب ػ ػ بالجيـ كالداؿ الميممة ػ ػ ػ ػ كىي األرض التي ال تنبت كان  .مختار القامكس :ص. 95 :

البخارم 42/1كتاب العمـ  ،صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم ، 46/15مسند أحمد . 399/4
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ثمار العمـ بتبميغو لمناس كتكعيتيـ كارشػادىـ إلػى أقػكـ سػبيؿ ،فيحصػؿ عمػى الفائػدة لنفسػو كتصػؿ
كي ٍفقىوي مف القرآف كعمكمو الكثير ،فينتفع الناس
إلى غيره ،كىناؾ مف يبمّْط العمـ كيقكـ بأداء رسالتو ،ى
مف عممو ،كقد ال ينفع نفسو بيذا العمـ ،كىك يضطمع بميمة ثقيمة تجعمو في حيػز المسػؤكلية أمػاـ

ا﵀ عػػف االلتػزاـ بػػاداب العمػػـ كتطبيقيػػا عمػػى سػػمككو ،فػػإف لػػـ يفعػػؿ يمػػؽ أشػػد الجػزاء ،كأمػػا الطائفػػة

الثالثة :فيي ال تأخذ بحظيا مف العمـ كالخير ،بؿ تتكانى في طمبو كالسعي إليػو ،فػال تنتفػع بشػيء
َّ ً
َّ ً
يف
ػكف ىكالػذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
غيرىا .كصدؽ ا﵀ العظيـ حيث يقػكؿ﴿ يق ٍػؿ ىى ٍػؿ ىي ٍسػتىًكم الػذ ى
مف فكائده ،كال تنفع ى
()1
كف إًَّنما ىيتى ىذ َّكر أيكليك ٍاألىٍلىب ً
اب﴾
ي
ىال ىي ٍعمى يم ى ى
كينزؿ ىذا التمثيؿ في نفكس عرب البادية الذيف يتشكقكف إلى قطرات مف السػماء ليغيػثيـ

فأكضح البياف الكريـ عػف قيمػة الغيػث
خير كنعمة،
مف ضنؾ الجدب مكقعان حسنان ،كيما بيداءىـ نا
ى
ػتالء النف ػػكس
ال يمغيػػث ال ػػذم يص ػػب عم ػػى األرض الطيب ػػة ،كيترت ػػب عم ػػى ذل ػػؾ ذي ػػكعي البش ػػرل ،كام ػ ي

بالفرحة الكبرل كذلؾ ىك مثؿ الفقيو الصالح الذم يجكد بعممو النافع ،كيجني ثمرة الحكمة .

كفػي ىػذا التمثيػؿ يبػدك أثػر البيئػة الزراعيػة فػي ىػذا التصػكير البيػاني ،كفيػو مػا يغنػي عػػف

البيػاف مػف جمعػو لضػركب الفصػاحة ،كبػديع المعػاني التػي ترسػميا أداة التصػكير فػي ب ارعػة تتػرؾ

كعمك درجتيـ .
نا
أثر عميقنا في النفس ،كتقرر تفضيؿ أىؿ العمـ العامميف كأسبقيتيـّْ ،
ككػػؿ مػػا جػػاء مػػف التمثيػػؿ فػػي كالمػػو ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ ينطػػكم فيػػو إبػػداعي الفػػف
البياني ،كاعجازه ما يفكت حدكد البمغاء ،حتى ال تشؾُّ  -إذا أنت تدبرتو بحقو مػف النظػر كالعمػـ-
أف بالغتػػو إنمػػا ىػػي شػػيء كبالغػػة الحيػػاة فػػي الحػػي :ىػػي البالغػػة كلكنيػػا أبػػدع ممػػا ىػػي؛ ألنيػػا

الحياة .

المطمب الثالث  :التمثيل بحدود اهلل :

قاؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ
ً و
ضيي ٍـ
اب ىب ٍع ي
ىص ى
ٍ
استىيى يمكا ىعمىى ىسف ىينة ،فىأ ى
استىقضكا ًمف ا ٍلم ً
اء ىمُّركا ىعمىى ىم ٍف فى ٍكقىيي ٍـ،
ٍ ٍ ى ى
ً
يعا ،ىكًا ٍف
كى ٍـ ىك ىما أ ىىر ي
فىًإ ٍف تىىريك ي
ادكا ىىمى يككا ىجم ن
()1

 " :مثى يؿ ا ٍلقىائًًـ عمىى ح يدكًد ً
ا﵀ كا ٍلك ًاق ًع ًف ً
يو؛ ىك ىمثى ًؿ قى ٍكوـ
ي
ى
ى
ى ى
َّ
ً ً
ىس ىفمًيىا إً ىذا
أٍ
ىعالى ىىا ،ىكىب ٍع ي
ىس ىفمىيىا ،فى ىك ى
اف الذم في أ ٍ
ضيي ٍـ أ ٍ
فىقىاليكا  :لىك أَّىنا ىخرٍقىنا ًفي ىن ً
صيبًىنا ىخ ٍرقنا ىكلى ٍـ ين ٍؤًذ ىم ٍف فى ٍكقىىنا،
ى
ٍ
ً
ً
ىخ يذكا ىعمىى أ ٍىيدي ًي ٍـ ىن ىج ٍكا ىكىن ىج ٍكا ىجميعان " ركاه النعماف بف
أى

سكرة الزمر  :مف اآلية .9 :
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بشير( . )1يقكؿ الرافعي  ":كاف ليذا الحديث في نفسي كالـ طكيؿ عف ىؤالء الذيف يخكضكف

ضركبا مف األكصاؼ ،كحرية الفكر
معنا البحر ،كيسمكف أنفسيـ بالمجدديف ،كينتحمكف
ن
كاإلصالح ،كال يزاؿ أحدىـ ينقر مكضعو مف سفينة ديننا كأخالقنا كآدابنا بفأسو أم :بقممو ...
اعما أنو في مكضعو مف الحياة االجتماعية يصنع فيو ما يشاء  ،كيتكاله كيؼ أراد ،مكجينا
ز ن
لحماقتو مف المعاذير كالحجج مف المدنية كالفمسفة ،جاىال أف القانكف في السفينة إنما ىك قانكف

العاقبة دكف غيرىا"( ،)2فالحكـ ال يككف عمى العمؿ بعد كقكعو كما يحكـ عمى األعماؿ األخرل،

بؿ قبؿ كقكعو ،كالعقاب ال يككف عمى الجرـ يقترفو المجرـ كما يعاقب المص كالقاتؿ كغيرىما ،بؿ

عمى الشركع فيو ،بؿ عمى تكجو النية إليو ،فال حرية ىنا في عمؿ يفسد خشب السفينة ،أك يمسو
مف قرب أك بعد ،ما دامت ممججة في بحرىا سائرة إلى غايتيا ،إذ كممة الخرؽ ال تحمؿ في

السفينة معناىا األرضي كىناؾ لفظة " أصغر خرؽ " ليس ليا إال معنى كاحد كىك" :أكسع قبر" .

يضػػرب المثػػؿ فػػي عاقبػػة التػكاني كالتقصػػير فػػي مكاجيػػة المنكػػر ،أك اإلخػػالؿ بحػػدكد ا﵀،
كالعبث بيا مف غير ردع ،أك و
ػادا ،كالسػفينة رمػز ليػذه
تصد لممارقيف الػذيف يعيثػكف فػي األرض فس ن

الحدكد التي أقرىا الديف ،كبسطيا أماـ المسمميف ،فال ينبغػي أف تخػرؽ أك يخػرج عنيػا ،كاال ترتػب

عميو األثر السيئ في جميع صكره كاتجاىاتو السمبية .

حدكد ا﵀ محارمو كشرائعو ،كالتعاليـ السامية التي تقكـ عمى غاية التبصير بشؤكف

الحياة ،كما ينبغي أف يكضع فييا مف أسس المعاممة كاالسترشاد باآلداب الفاضمة كمعنى قكلو ػ ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػػ ":استيمكا" أم اقترعكا عمى المنفعة بطبقاتيا الشتراكيـ فييا  ،كاألخذ

عمى األيدم كناية عف الكؼ بالفعؿ إف لـ ينجح القكؿ ،انطالقا مف قكؿ الرسكؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀
عميو كسمـ ػ ػ ػ " ىم ٍف ىأرىل ًم ٍن يك ٍـ يم ٍن ىك نار ىف ٍميي ىغي ٍّْرهي بًىي ًد ًه ،فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبًمً ىسانً ًو ،فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبً ىق ٍمبً ًو،
ىض ىع ي ً
يم ً
اف"( )3ىكذا إقامة الحدكد يحصؿ بيا النجاة لمف أقاميا ،كأقيمت عميو ،كاال
ىكىذلً ى
ؾ أ ٍ
ؼ اإل ى
()1

()2
()3

صحيح البخارم  ، 882/2سنف الترمذم . 472/4كبنظر :الترغيب كالترىيب لممنذرم  ،292/4تفسير
القرطبي . 392/7 87/4
الجانب اإلسالمي في آداب مصطفى صادؽ الرافعي ص . 91
ينظر  :سنف ابف ماجة  ،1332/2شعب اإليماف . 85/6
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ىمؾ العصاة بمقارفة المعصية ،كالبريئكف جميعا ،كفيو زجر لمف يتقاعس عف مكاجية الباطؿ ،أك
ًَّ
ً
ً
ظمى يمكا ًم ٍن يك ٍـ
يف ى
يتكانى في النصح بتجنبو كما يشير إليو قكلو تعالى ﴿ :ىكاتَّقيكا فتٍىنةن ىال تيص ىيب َّف الذ ى
()1
يد ا ٍل ًعقى ً
اعمى يمكا أ َّ
اب﴾
ىخ َّ
ىف المَّوى ىش ًد ي
اصةن ىك ٍ
كالمثػػؿ الك ػريـ يشػػيد بشخصػػية المسػػمـ ً
كدكره الفعػػاؿ الػػذم ينبغػػي أف يؤديػػو فػػي المجتمػػع

المسػػمـ ،فاإلس ػػالـ يق ػػكـ عمػػى أس ػػس قكيم ػػة ال تقتص ػػر عمػػى أداء الفػ ػرائض ،أك االلتػ ػزاـ بأص ػػكليا
عظيما في الدعكة إلى ا﵀ ،كاألمر بػالمعركؼ كالنيػي عػف
كحدىا ،كانما تتسع دائرتو لتشمؿ نطاقنا
ن
المنكر ،فيػك المعػكؿ عميػو الػذم يقػكـ عميػو رخػاء األمػة ،كالصػرح الػذم تشػيده سػكاعد المخمصػيف

مف أبناء اإلسالـ .كقد امتدح الحؽ ػ ػ جؿ كعال ػ ػ ػ ىػذه األمػة فػي القػرآف الكػريـ ،كجعميػا خيػر أمػة
ػاس تى ػأٍمركف بًػػا ٍلمعر ً
يخ ًرجػ ٍ ً
أخرجػػت لمنػػاس فقػػاؿ ﴿ :يك ٍنػػتيـ ىخ ٍيػػر أ َّ و
كؼ ىكتىٍنيىػ ٍػك ىف ىعػ ًػف ا ٍل يم ٍن ىكػ ًػر
يمػػة أ ٍ ى
ػت ل َّمنػ ً ي ي ى ى ٍ ي
ٍ ى
كف بًالمَّ ًو﴾ ( . )2كالمراد بػ"أمة" عمكـ األمػـ كميػا عمػى مػا ىػك معػركؼ عنػد أربػاب المغػة فػي
ىكتي ٍؤ ًمين ى
إضافة أفعؿ التفضيؿ إلى النكرة كجب إفراده كتذكيره ،كامتنع كصمو بػ"مف" أف تككف لمجنس فتفيد

االستغراؽ( ، )3كالمعنى ػ ػ ػ كا﵀ أعمـ ػ ػ ػ ػ كنتـ خير األمـ التي كجدت في عالـ الدنيا .
المطمب الرابع :التمثيل بالجميس الصالح والجميس السوء :

عف أبي مكسى األشعرم ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ عف النبي ػ ػ ػ  ػ ػ قػاؿ  " :إًَّن ىمػا ىمثىػ يؿ ا ٍل ىجمً ً
ػيس
ير ،فىح ً
ً ً ً ً ً
الصَّالً ًح كا ٍل ىجمً ً
ػاع
ىف يي ٍح ًػدىي ى
ىف تىٍبتى ى
ؾ ،ىكًا َّمػا أ ٍ
ام يؿ ا ٍل ًم ٍس ًؾ إً َّما أ ٍ
يس السُّكًء ىك ىحام ًؿ ا ٍلم ٍسؾ ىكىناف ًخ ا ٍلك ً ى
ى
ً
ىف تى ًجػ ىػد ًم ٍنػػو ًريح ػان طىيّْب ػةن ،كىنػ ً
يحػػا
ؽ ثًىي ىاب ػ ى
ىف ىي ٍحػ ًػر ى
ؾ ،ىكًا َّمػػا أ ٍ
ػاف يخ ا ٍل ًكيػ ًػر إً َّمػػا أ ٍ
ًم ٍنػػوي ،ىكًا َّمػػا أ ٍ
ىف تى ًجػ ىػد م ٍنػػوي ًر ن
ي
ى ى
()4
ىخبًيثىةن"
ب النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ في اصطفاء الجمساء ،فإف المرء عمى ديػف خميمػو،
يي ىرّْغ ي
دائمػا ،كعمػى فػرض عػدـ االنتفػاع منػو فإنػو ال يضػر ،أمػا الجمػيس السػيء
كالجميس الصالح نافع ن
دائما ،كعمى فرض الحذر منو كالحيطة مف أذاه فإنو ال ينفع.
فيك ضار ن

()1
()2
()3
()4

سكرة األنفاؿ  :مف اآلية . 25 :
سكرة آؿ عمراف  :مف اآلية . 112 :
انظر :جامع الدركس العربية . 197/1
صحيح مسمـ  ، 2226/4تفسير القرطبي . 27/13
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فمجالسة الرجؿ الصالح خير مف الكحدة؛ ألنو إما أف يجكد عمػى جميسػو بحكمتػو كعممػو،

ػر حسػػنان فػػي القمػػب ،كىػػك
كامػػا أف يعاقػػده عمػػى عمػػؿ صػػالح ،كامػػا أف يشػػتـ منػػو مػػا عسػػاه يػػؤثر أثػ نا

ترغيػػب فػػي مجالسػػة الصػػالحيف؛ ألف العطػػاء يحمػػؿ ىنػػا عمػػى الجػػكد ،كالبػػذؿ مػػف جانػػب الجمػػيس

الصالح ،كاف تعمؽ بالجانب القكلي عمػى سػبيؿ إرشػاده الصػائب ،كأمػا جمػيس السػكء فيػك صػاحب
البدعة كقريف الشيطاف ،كقد حذر الحديث مف مخالطتو ،فرمز لو بنافخ الكير.

كتطبيؽ التمثيؿ :فقد شػبو النبػي ػ ػ عميػو الصػالة كالسػالـ ػ ػ الجمػيس الصػالح ببػائع الطيػب

مف باب التشبيو التمثيمي؛ ألف الجميس الصالح إما أف يتبادؿ ىك كجميسو ما يعػكد عمييمػا بخيػرم
اع ًم ٍنوي" كاما أف يككف النصح كاإلرشاد مف جانب
ىف تىٍبتى ى
الدنيا كاآلخرة فيك المشار إليو بقكلو" :إً َّما أ ٍ
الجميس الصالح فقط ،فيك يشبو إتحاؼ حامػؿ المسػؾ لجميسػو بشػيء مػف مسػكو ،كامػا أال يكػكف

ىذا كال ذاؾ ،لكف ينتفع صػاحب الجمػيس الصػالح بحػاؿ جميسػو ،كيقتفػي أثػره فػي صػالحو ،فتزكػك
في نفسو محبة الخير فيك يشبو مف شـ رائحة المسؾ.

أما الجميس السكء فميس ىناؾ أبمط مف تشبيو الرسكؿ الكريـ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ لػو

بالحداد الذم ينفخ بكيره النار إلشعاليا ،فأنت معو في خسارة دائمة ،فيك إما أف يصيبؾ شره فيك
ؾ " كاما أف تسمـ مف شره لكػف ال تخمػك نفسػؾ مػف الضػيؽ بػو،
ؽ ثًىي ىاب ى
ىف ىي ٍح ًر ى
المشار إليو بقكلو " :أ ٍ
ً
كالحرج منو ،كال تسمـ مف الظنة بالسكء فتخسر ثقة الناس ،فيك المشار إليو بقكلو " :أ ٍ
ىف تى ًج ىد م ٍنوي
يحا ىخبًيثىةن " .
ًر ن
ففي ىذه الصكرة النبكية أسمكب قصر " إًَّن ىما ىمثى يؿ " كىك لكف مف األسػاليب البالغيػة التػي
الصػالً ًح ك ىجمً ً
تفيد االختصاص ،كما أف فيو لفػان كنشػ انر مرتبػان فػي قكلػو " :ىمثىػ يؿ ا ٍل ىجمً ً
ػيس السُّػكًء ،
ػيس َّ
ى
امػ ًؿ ا ٍل ًمسػ ًػؾ كىنػ ً
ىكح ً
ػاف ًخ ا ٍل ًكيػ ًػر" ،فحامػػؿ المسػػؾ ارجػػع لمجمػػيس الصػػالح ،كنػػافخ الكيػػر ارجػػع لمجمػػيس
ى
ٍ ى
كبياء .
السكء ،كىذا مف المحسنات البديعية التي تضفي عمى األسمكب ركنقان
ن
يتضػػح مػػف التمثيػػؿ النبػػكم الش ػريؼ مػػا يػػؤثر فػػي النفػػكس ،كيردعيػػا عػػف مخالطػػة ى ػؤالء،

كيبػػث فييػػا ركح اليقظػػة كاالنتبػػاه ،كيسػػتطيع المػػؤمف أف يختػػار لنفسػػو الجمػػيس الصػػالح ،كالصػػديؽ

الطيػػب الػػكفي الػػذم تتأصػػؿ فػػي نفسػػو ن ػكازع الخيػػر كالفضػػيمة ،كيطبػػع عمػػى الخمػػؽ الحسػػف ،كلػػيف

الجانب كالتكاضع ،كيككف سباقنا إلى البر كحسف المكدة كالصمة ،فيذا مما ال شػؾ فيػو يحظػى مػف
المؤمنيف بكؿ التقدير كالحب كالثناء ،كيككف أىال لمصداقة كالمكدة .
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فالصديؽ الحؽ؛ ال يتخمى عف صديقو إذا نزلت بو الشػدائد ،أك ضػاقت بػو الكػرب ،كانمػا

يككف لو خير معيف ،يكاسيو كيمسح عنو األحزاف ،كيشد مف أزره ،كيدع في نفسو األمػؿ ،حتػى ال

يتعجػػؿ بتصػػرؼ مشػػيف ،أك ينقمػػب عمػػى كجيػػو ،فعنػػد ذلػػؾ تثمػػر الصػػداقة ،كتتكثػػؽ رابطػػة األلفػػة،

كتقكل عركتيا بيف الصديقيف .

المطمب الخامس  :التمثيل باألنبياء :

عف جابر بف عبد ا﵀ ػ ػ رضي ا﵀ عنيما ػ ػ قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ:
ً َّ
ً
ً
ػع لىبىنػ وػة ،فى ىج ىع ػ ىؿ
ػاء ًمػ ٍػف قىٍبمًػػي ،ىك ىمثىػ ًػؿ ىر يجػ وػؿ ىبىنػػى ىدا نار فىأى ٍك ىممىيىػػا ىكأ ٍ
" ىمثىمػػي ىك ىمثىػ يؿ ٍاأل ٍىنبًىيػ ي
ىح ىسػ ىػنيىا ،إال ىم ٍكضػ ى
ً
َّ
ػع المَّبًىن ًػة ،كفػي ركايػة عػف أبػي ىريػرة ػ ػ ػ رضػي ا﵀
اس ىي ٍد يخمي ى
ػكف ىكىيقيكلي ى
كنيىا ،ىكىيتى ىع َّجيب ى
الن ي
ػكف :لى ٍػكىال ىم ٍكض ى
عنو ػ ػ ػ زيادة :إًالَّ مك ً
ض ىع لىبًىن وة ًم ٍف ىزًاكىي وة .كقاؿ في آخره " :فىأىىنا المَّبًىنةي ،ىكأىىنا ىخاتى يـ َّ
ّْيف "(.)1
النبًي ى
ىٍ
في أسمكب بميط كعبارة فصيحة :يمثؿ النبي ػ ػ عميػو الصػالة كالسػالـ ػ ػ ػ رسػاالت ا﵀ إلػى

األنبياء ،كتبميغيـ ما يحتاجو الناس إلصالح شأنيـ مف إرشادات كتعاليـ ،كما شعر بو الناس قبؿ

بعثة محمد ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ مف الحاجة إلى مكمػؿ ليػذه المجمكعػة بػدار عظيمػة فخمػة،

يتعجػػب مػػف جماليػػا كجالليػػا إال أنيػػا تػػنقص لبنػػة مػػف زاكيػػة فييػػا ،فممػػا بعػػث الرسػػكؿ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀

ت رسالتيو مكضع ىذه المبنة ،ككاف خاتـ النبييف ،ككانت شريعتو أكمػؿ الرسػاالت
عميو كسمـ ػ ػ ػ ىس َّد ٍ
ػر فػي تػاريخ اإلنسػانية كأبقاىػا صػالحة لكػؿ زمػاف كمكػاف ،فقػد شػبو النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀
أعظميا أث نا
ك ي

عميو كسمـ ػ ػ ػ حػاؿ األنبيػاء ،كمػا بعثػكا بػو مػف اليػدل كالعمػـ ،كتتػابعيـ إلصػالح البشػر كاح نػدا بعػد
اآلخػػر حتػػى ت ىكػ ٌػكف ممػػا جػػاءكا بػػو مجمكعػػة إرشػػادات كتعػػاليـ نافعػػة ،كمػػا شػػعر النػػاس قبػػؿ مبعػػث
محمد ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ مف الحاجة إلى مكمؿ ليذه المجمكعة متمـ لمقاصدىا -شبو كػؿ

ذلؾ  -تشبيو تمثيمي ػ ػ بحاؿ بيت كضعت فيػو لبنػة عمػى لبنػة ،حتػى أكشػؾ عمػى التمػاـ ،كلػـ يبػؽ
منو إال مكضع لبنة ،كصار الناس يتمنكف لك كجدت ىذه المبنة ،ككضعت في ىذا المكػاف الخػالي

حتى يككف البيت عمى أحسف حاؿ كأتـ نظاـ .كىذا التشبيو ما يسمى في البالغة العربيػة بالتشػبيو

التمثيمي ،كىك تشبيو ىيئة بييئة ( . )2كقد أجمؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ التشبيو في صكرة تبعث
()1
()2

صحيح البخارم  ، 226 ، 198/4تفسير القرطبي. 197/14
ينظر :جكاىر البالغة ص . 265 :
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عمى الرغبة كالتشكؽ إلى معرفة المراد مف ىذه الصكرة التمثيمية.
المطمب السادس  :التمثيل بالصراط المستقيم :

عف النكاس بف سمعاف ػ ػ ػ رضػي ا﵀ عنػو ػ ػ ػ ػ عػف النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ قػاؿ" :
طا مستىًقيمان ،كعمىى جىنبتىي ّْ ً
ً
ػكر ً
أ َّ
اب
افً ،في ًي ىمػا أ ٍىب ىػك ه
ض ىر ى
ىف ا﵀ى ػ ػ ىعَّز ىك ىج َّؿ ػ ػ ى
ب ا﵀ي ىمثىالن ص ىار ن ي ٍ
الص ىػراط يس ى
ىى ى ى ٍ
اب الصّْر ً
كر م ٍر ىخاةه ،ك ىعمىى ىب ً
ً
َّ
اط ىدا وع ىيقيك يؿ :ىيا أُّىييىػا َّ
ػاس ٍاد يخميػكا ّْ
الصػ ىارطى
الن ي
ى
يمفىت ىحةه ،ىك ىعمىى ٍاأل ٍىب ىكاب يستي ه ي
ى
ؼ ّْ ً
ج ًميعا كالى تىعكجكا ،كىدا وع ي ٍدعك ًمػ ٍف جػك ً
ؾ ٍاأل ٍىبػك ً
اب
ىف ىي ٍفػتى ىح ىش ٍػينئا ىع ٍػف تًٍمػ ى
ىح هػد أ ٍ
الص ىػراط ،فىػًإ ىذا أ ىىر ىاد أ ى
ى ي
ىٍ
ى
ى ن ى ي ي ى
اف حػ يػد ي ً
ػرطي ًٍ
اب
اإل ٍس ػالى يـ ىك ُّ
الصػ ىا
ؾ ،ىكالى تى ٍفتى ٍحػػوي تىمً يجػػوي ،ىك ّْ
قىػػا ىؿ :ىكٍي ىح ػ ى
كد ا﵀ ػ ػ ػ ىعػ َّػز ىك ىجػ َّػؿ ػ ػ ػ ػ  ،ىك ٍاأل ٍىبػ ىػك ي
ػكر ً ي
السػ ى
ً
ػارـ ً
الصػػر ً
ً
ً ً
ٍس ّْ ً ً
ؾ الػ َّػد ً
َّ
اعي ىعمىػػى ىأر ً
اط
ا﵀  ،ىكىذلً ػ ى
الصػ ىػراط كتىػاي ي
ب ا﵀ ،ىكالػ َّػداعي مػ ٍػف ىجػ ٍػكؼ ّْ ى
ا ٍل يمفىت ىح ػةي ىم ىحػ ً ي
اعظي ً
كً
ا﵀ ًفي ىق ٍم ًب ا ٍل يم ٍسمًًـ "(. )1
ى
في ىذا المثؿ يبيف ػ ػ صمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ األسػس التػي يقػكـ عمييػا اإلسػالـ الحنيػؼ،

سيخا لقكائميا في قمكب المسػمميف ،فيػك ديػف
فيمثمو بالصراط المستقيـ ،تقري ار لصفات التكحيد ،كتر ن
ي ػػدعك إل ػػى االس ػػتقامة ف ػػي الق ػػكؿ كالفع ػػؿ ،كالتحم ػػي بالص ػػدؽ كاإلخ ػػالص ف ػػي العبكدي ػػة ﵀ كح ػػده،

اكيا لكؿ مػا يتعمػؽ
كابتغاء مرضاتو عند كؿ عزيمة عمى العمؿ الصالح؛ ألجؿ ىذا جاء التمثيؿ ح ن
اضحا في إطالؽ التمثيؿ ل سالـ بالصراط المستقيـ .
بسعادة المرء ،يبدك ذلؾ ك ن
أجمؿ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ الكالـ في صكرة تبعػث عمػى الرغبػة كالتشػكؽ إلػى معرفػة

المػ ػراد م ػػف ى ػػذه الص ػػكرة التمثيمي ػػة م ػػف الصػ ػراط كجنبي ػػو ،كالس ػػكريف ،كاألبػ ػكاب المفتح ػػة ،كالس ػػتكر

المرخاة عمى األبكاب ،كالداعي الذم يقؼ عمى باب الصراط ،كيدعك الناس إلى الدخكؿ .

كبعد اإلجماؿ لتمؾ الصكر التي ترتبط ببعضػيا ،كتنػتظـ فػي سػمؾ البيػاف النبػكم بحكمتيػا

كركعتيا نراه ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ يصرح بالمعاني المقصكدة مف التمثيؿ ،كيكشؼ عف ذخر

مرامييػػا ،معتمػ نػدا عمػػى ضػػركب الفصػػاحة آخ ػ نذا بزمػػاـ البيػػاف ،كحػػيف يسػػكؽ المعػػاني المجػػردة فػػي
صكرة تمثيمية يقصد مف ذلؾ التنبيو عمى القيمػة المثمػى ،كالفائػدة العظمػى التػي تسػتنبط مػف المثػؿ
الشريؼ ،كبالتالي يتـ است ػ ػ ػ ػ ػمالة القمكب نحك الكقػ ػ ػ ػ ػ ػكؼ عمى بديع أسرار التمثيؿ كيستقر فييا نكر

()1

أخرجو اإلماـ أحمد كالترمذم كالنسائي مف حديث النكاس بف سمعاف في مسند اإلماـ أحمد ، 182/4
 ،183جامع العمكـ كالحكـ  ،البف رجب الحنبمي  ،281/1تفسير ابف كثير. 192/2 ،28/1
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اليقيف ،فال تتعرض ألدنى مظير مف الشؾ ،كال تخمص نحكىا دكاعي اليكل .

فمػػا أركع ىػػذه المشاىػ ػ ػ ػ ػد التػػي يصػ ػ ػ ػ ػكرىا لنػػا الن ػ ػ ػ ػ ػبي ػ ػ ػ ص ػ ػ ػ ػ ػمى ا﵀ عميػػو كسمػ ػـ ػ ػ ػ فػػي

أسمكب شيؽ جذاب؛ لكػي يكقفنػا عمػى كثيػر مػف الحقػائؽ الكاعيػة ،كاألصػكؿ الثابتػة ،فيمثػؿ حػدكد

ا﵀ بسكريف عمى جانبي الصراط ،كيقصد بيذا أف المسػمـ فػي سػمككو ينبغػي أال يتعػدل حػدكد ا﵀،

ػينا ،ال يسػيؿ عميػػو اخت ارقػو أك تجػػاكزه ،كليػذا كقػػع
كيجعػؿ تمػؾ الحػػدكد ح نا
منيعػػا ،كمعقػالن حصػ ن
ػاجز ن
التمثيػػؿ بالسػػكريف فػػي مكقعػػو ،كمػػا جعػػؿ األب ػكاب المفتحػػة فػػي السػػكريف مػػثالن لمحػػارـ ا﵀ التػػي ال

ينبغي االقتراب منيػا ،أك محاكلػة الػدخكؿ فييػا ،كلػذلؾ فػإف مػف يمػج ىػذه األبػكاب ،يكػكف قػد خػرؽ
محػػارـ ا﵀ ،كىتػػؾ التعػػاليـ السػػماكية ،كدنػػس نفسػػو بمكثػػة المعاصػػي ،كنػػزع منػػو الحيػػاء الػػذم يرمػػز

إليو في الحديث الشريؼ بالستكر المرخاة .

كلـ يشأ النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ أف يقتصػر عمػى التمثيػؿ باإلسػالـ ،كبحػدكد ا﵀،

كمحارمو بذكر الصراط كالسكريف كاألبكاب ،كانما جمع إلى تمؾ الصكر ما يؤكد مسؤكلية اإلنساف

عمى عممو كسمككو أماـ ا﵀ تعالى ،كذلؾ ما تمثؿ فػي الػداعي الػذم يسػتحث النػاس عمػى الػدخكؿ
جميعا دكف أف يزيغكا عنو ،كىك كتاب ا﵀ تعالى الذم ال يأتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو
إلى الصراط
ن
كال مػػف خمفػػو ،كيكمَّػػؼ المسػػممكف باتباعػػو ،كاالطػػالع عمػػى تكجيياتػػو كآدابػػو ،فيػػك ينطػػؽ بػػالمكاعظ

الجميمػػة ،كاإلرشػػادات الكاعيػػة؛ كػػي يكػػكف حػػائال دكف االقت ػراب مػػف المحػػارـ ،أك تعػػدم حػػدكد ا﵀،
كالمػػؤمف الصػػادؽ يميمػػو ا﵀ السػػداد كيرزقػػو الرشػػد كالصػكاب فػػي قكلػػو كعممػػو ،كذلػػؾ مػػا قصػػده ػ ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ بالداعي الذم ينادم في جكؼ الصراط ،فيستميـ مػف ا﵀ العػكف كالتكفيػؽ،

كتتجمى أمامو حقائؽ األمكر .
الخاتمة

مف خالؿ ىذا العرض السريع لمصكر البيانية في األمثاؿ النبكية نخمص إلى اآلتي :

 .1أف األمثػػاؿ النبكيػػة تميػػزت بالص ػراحة كالكضػػكح ،كلػػـ يكتنفيػػا الغمػػكض ،أك يعسػػر عمػػى أحػػد
فيميػػا ،كلكنيػػا جػػاءت فػػي ألفػػاظ سػػائغة ،كتراكيػػب كاضػػحة ،كاتسػػمت باإليجػػاز المتضػػمف لممعنػػى

الصائب ،كخمت مف الغمك أك اإلسياب الممؿ .

 .2أف الجمؿ الخبريػ ػ ػ ػة المؤكدة تؤدم معنى التقري ػ ػ ػر الذم ي ػ ػ ػقكـ عمى إج ػ ػ ػالء المعاني مف خالؿ
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الصياغة البيانيػة الجميػة ،التػي تنفػر مػف الغ اربػة كالغمػكض ،كتعتمػد عمػى كسػائؿ اإلثػارة كالتشػكيؽ

في نقؿ الحقائؽ إلى األذىاف .

ىػػذه الجمػػؿ يحكميػػا زمػػاـ البيػػاف فيجعميػػا متالفػػة متعاضػػدة  ،تسػػير كفػػؽ مػػنيج محػػدد فػػي

الحديث الكاحد ،كيربط بينيا رباط محكـ عمى نسؽ قكاعد التػأليؼ؛ كذلػؾ مػا يسػيؿ معػو الكصػكؿ

إلى كنو مضمكنيا ،كجمي مقاصدىا كأغراضيا .

 .3لقد تبمكرت األمثاؿ القياسية النبكية في إطار قصصي عند تقرير عاقبػة معينػة ،أك تنبيػو عمػى
غاية منشكدة يتطمع إلييا ،كما رأينا في التمثيؿ بحدكد ا﵀ .

ػر مػا تقػكـ ىػذه األمثػاؿ عمػى الجانػب الكصػفي التصػكيرم ،إذا كػاف غرضػيا التقريػر لحالػػة
 .4كثي نا
مػػا ،أك التبشػػير ،أك التحػػذير ،فتخمػػك حينئػػذ مػػف الػػركح القصصػػية ،كتقتصػػر عمػػى عػػرض الحقػػائؽ
فػػي شػػكؿ تصػػكيرم بػػديع يغمػػب عميػػو الكصػػؼ كالتشػػبيو ،كذلػػؾ مػػا أش ػرنا إليػػو فػػي التمثيػػؿ بق ػراءة

القرآف ،كالتمثيؿ بالعمـ النافع ،إلى غير ذلؾ .

 .5غاية التصريح بمفػظ التمثيػؿ فػي بدايػة األمثػاؿ النبكيػة :يػذىب بػالنفكس الكاعيػة إلػى االىتمػاـ،
كم ارعػػاة النظػػر السػػديد إل ػػى المحتػػكل المػػذككر ،كاعم ػػاؿ الفكػػر فػػي ذل ػػؾ المحتػػكل المتػػألَّؼ من ػػو
الكػػالـ ،فتتسػػرب الحقػػائؽ إلػػى تمػػؾ النفػػكس ،كتبعػػث فييػػا اليقػػيف كالتصػػديؽ ،كيتقػػرر فييػػا مطمػػؽ
الفائدة المصحكبة بأظير النتائج .

 .6لقػػد تييػػأ لامثػػاؿ النبكيػػة مػػا لػػـ يتييػػأ لمػػا نسػػب إلػػى العػػرب الفصػػحاء مػػف أمثػػاؿ ،فقػػد جػػاءت
األمثاؿ النبكية عمى فصاحة متأنية ،كنظاـ متسؽ ،كمنطؽ محكـ ،ككصػؼ مػتقف ،إلػى غيػر ذلػؾ
مف األكصاؼ البيانية العالية التي جبؿ عمييا صمى ا﵀ عميو كسمـ .

 .7جمػػع كالمػو ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ اإليجػػاز كاصػػابة المعنػػى ،فكػػاف لػػو كقعػػو فػػي النفػػكس،
كاشتمؿ عمػى األلفػاظ الفصػيحة المختػارة ،كالعبػارة التامػة التػي ال يشػكبيا إيجػاز مخػؿ ،كال إطنػاب

ممؿ ،فضرب أركع األمثاؿ القياسية كغير القياسية في الفصاحة كالبياف.

 8ػ ػ ػ كما أننا نجد بالغة الرسكؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ متأثرة ببالغة القرآف الكريـ في كثير
مف المكاطف ،فاألسمكب فيو نسػ ػ ػؽ قرآن ػ ػي ،يقكؿ ا﵀ تػ ػ ػعالى ﴿كأ ٍىن ىز ىؿ المَّو عمىٍي ى ً
اب ىكالٍ ًح ٍكػ ػ ػ ػ ىمةى
ؾ ا ٍلكػ ػ ػتى ى
ي ى
ى
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()1
َّ
ض يؿ المَّ ًو عمىٍي ى ً
اف﴾(. )2
ىك ىعمَّ ىم ى
اف فى ٍ
ى
يما﴾ كقاؿ ﴿ ىعم ىموي ا ٍلىبىي ى
ؾ ىما لى ٍـ تى يك ٍف تى ٍعمى يـ ىك ىك ى
ؾ ىعظ ن
كأختـ بقػكؿ الرافعػي " :كانػت محاسػف أقػكاؿ النبػي ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ طبيعيػة كمػا

رأيت؛ ألنيا عف أسباب طبيعيػة ،فػال جػرـ كػاف منطقػو ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ يتفػؽ مػع طبيعػة

المغة ،كيتييأ ليا إحكاـ الضبط كاتقاف الػداء :لفػظ مشػبع ،كلسػاف فصػيح ينطػؽ بالبيػاف ال ارئػع ،مػع
تثبيت تحفظ كترسؿ كترتيؿ"(.)3

نكتفػي بيػذا القػدر كنمػػكذج عمػى بالغػة النبػػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػػمـ ػ ػ ػ كأسػمكبو الشػػيؽ

في الدعكة إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ليككف ىذا منطمقا إلى بحكث أخرل ،في جانب سيرة محمد ػ ػ ػ
صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ كالحمد ﵀ رب العالميف .

()1
()2
()3

سكرة النساء  :مف اآلية . 113 :
سكرة الرحمف  :مف اآلية 4 :
انظر :إعجاز القرآف كالبالغة النبكية ػ ػ ص .297 ، 296 :
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم بالرسـ العثماني كما يكافؽ مصحؼ المدينة المنكرة مف حيث الرسـ كعالمات

الكقؼ .

 - 1أدب الكاتب ػ تأليؼ عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ػ شرحو ككتب ىكامشو عمي فاغكر
ػ الطبعة األكلى ػ دار الكتب العممية ػ بيركت لبناف ػ  1408ىػ ػ

 - 2أسرار البالغة ػ عبد القاىر عبد الرحمف الجرجاني  ،عمؽ عميو محمكد محمد شاكر ػ
الطبعة األكلى ػ دار المدني بجدة ػ 1412ىػ ػ  1991ـ .

 -3البياف كالتبييف ػ ػ عثماف بف عمرك بف بحر الجاحظ ػ ػ ػ ػ تحقيؽ كشرح :عبد السالـ محمد
ىاركف ػ ػ ػ الناشر  :مكتبة الخانجي ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ الطبعة  :الثالثة ػ ػ ػ  1388ق ػ ػ ػ  1968ـ

 -4التحرير كالتنكير ػ ػ ػ ػ تأليؼ محمد الطاىر بف عاشكر ػ الطبعة  :د ػ ػ ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ الدار التكنسية
لمنشر ػ ػ ػ ػ تكنس ػ ػ ػ ػ  1984ـ .

 -5الترغيب كالترىيب ػ ػ ػ ػ تأليؼ عبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم ػ ػ ػ ػ تحقيؽ أيمف صالح شعباف
ػ ػ ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث القاىرة ػ ػ ػ ػ  1415ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1994ـ .

 -6تفسير ابف كثير ػ ػ ػ ػ تأليؼ إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ػ ػ ػ ػ الطبعة :األكلى ػ ػ ػ ػ دار
الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ ػ ػ ػ بيركت ػ ػ ػ ػ  1385ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1966ـ .

 -7تفسي ر القرطبي ػ ػ ػ ػ محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :أحمد بف عبد العميـ
البردكني ػ ػ ػ ػ الطبعة  :الثانية ػ ػ ػ ػ مكتبة الشعب بالقاىرة ػ ػ ػ ػ ػ  1372ىػ .

 - 8جامع الدركس العربية ػ ػ ػ ػ مصطفى غالييني ػ ػ ػ المكتبة العصرية ػ ػ ػ صيدا بيركت ػ ػ الطبعة :
-9

الخامسة كالعشركف ػ ػ ػ  1412ق ػ ػ  1991ـ .

جامع العمكـ كالحكـ ػ ػ ػ ػ ابف رجب الحنبمي ػ ػ ػ ػ قاـ بتحقيقو كتخريج أحاديثو عماد زكي

الباركني ػ ػ ػ ػ الطبعة :د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ المكتبة التكفيقية ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ التاريخ د ػ ػ ػ ت .

 -10جكاىر البالغة ػ ػ ػ ػ أحمد الياشمي ػ ػ ػ ػ دار إحياء التراث العربي ػ ػ ػ ػ بيركت لبناف ػ ػ ػ الطبعة :
الثانية عشرة ػ ػ ػ ػ التاريخ  1960 :ـ

 -11خالصة البدر المنير ػ ػ عمر بف عمي بف الممقف األنصارم ػ ػ تحقيؽ  :حمدم عبد المجيد
إسماعيؿ ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ مكتبة الرشد ػ الرياض ػ ػ  1410ق .
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-12ركائع البياف ػ ػ محمكد السيد حسيف ػ ػ منشكرات المكتب الجامعي الحديث ػ ػ اإلسكندرية ػ ػ
الطبعة الثانية ػ ػ  1410ق ػ ػ  1990ـ .

 -13زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ ػ ػ ػ ػ تأليؼ الحسف اليكسي ػ ػ ػ تحقيؽ د .محمد حجي ،ك د.
محمد األخضر ػ ػ ػ الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ دار الثقافة الدار البيضاء ػ ػ ػ ػ 1981ـ.

 -14سنف ابف ماجة ػ ػ ػ ػ محمد بف يزيد القزكيني ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :محمكد محمد حسف نصار ػ ػ
الطبعة :األكلى ػ منشكرات بيضكف ػ ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ ػ بيركت ػ ػ  1419ىػ ػ ػ ػ ػ

1998ـ.

 -15سنف الترمذم ػ ػ ػ ػ ألبي عيسى محمد بف عيسى ػ ػ ػ ػ تحقيؽ أحمد محمد بف شاكر ػ ػ ػ ػ الطبعة :
األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث ػ ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ 1420ق ػ ػ ػ ػ  1999ـ .

 -16سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :د.السيد محمد السيد ،كاألستاذ
عمي محمد عمي  ،كاألستاذ سيد عمراف ػ ػ ػ الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث القاىرة ػ ػ ػ ػ

1999ـ.

 -17شعب اإليماف ػ ػ أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ػ ػ تحقيؽ  :محمد السعيد بسيكني زغمكؿ
ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ ػ  1410ق .

 -18صحيح البخارم " الجامع الصحيح " محمد بف إسماعيؿ البخارم ػ ػ ػ ػ الطبعة  :د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ
دار الكليد ػ طرابمس ليبيا ػ التاريخ  :د ػ ت .

 -19صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم ػ الطبعة :د ػ ػ ط ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ بيركت التاريخ
:دػت

 -20الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي ػ ػ ػ ػ تأليؼ  :د .جابر أحمد عصفكر ػ ػ ػ الطبعة :
د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ دار الثقافة لمطباعة كالنشر ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ  1974ـ .

 -21عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ػ ػ ػ ػ أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ الحمبي المعركؼ
بالسميف ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :عبد السالـ أحمد التكنجي الحمبي ػ ػ ػ الطبعة :األكلى جمعية الدعكة

اإلسالمية ػ طرابمس ليبيا ػ ػ ػ ػ  1424ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1995ـ .

 -22فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػ ػ ػ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ػ ػ ػ ػ الطبعة :د ػ ػ ط
ػ ػ ػ المكتبة التكفيقية القاىرة ػ ػ ػ ػ ػ التاريخ  :د ػ ػ ت  ، 309/11.مسند اإلماـ أحمد ػ دار صادر
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ػ بيركت لبناف ػ ػ الطبعة  :د ػ ػ ػ ط ػ ػ 1969ـ

 -23مباحث في عمكـ القرآف ػ مناع القطاف ػ الطبعة الثامنة ػ مؤسسة الرسالة ػ بيركت 1981ـ.

 -24المجازات النبكية ػ تأليؼ الشريؼ الرضي ( محمد بف الحسيف ) تحقيؽ :مركاف عطية
الطبعة :األكلى ػ ػ دمشؽ ػ ػ  1978ـ

 -25مختار القامكس ػ الطاىر الزاكم ػ ػ الدار العربية لمكتاب ػ ػ الطبعة الثانية ػ ػ ليبيا ػ ػ تكنس
ػ ػ 1397ق ػ ػ  1977ـ

 -26مسند اإلماـ أحمد ػ دار صادر ػ بيركت لبناف ػ ػ الطبعة  :بال ػ ػ  1969ـ.

 -27مسند الشياب ػ ػ محمد بف سالمة بف جعفر القضاعي ػ تحقيؽ حمدم بف عبد الحميد ػ
الناش  :مؤسسة الرسالة ػ ػ بيركت ػ ػ  1407ق ػ ػ  1986ـ

 -28المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ػ ػ كضعو محمد فؤاد عبد الباقي ػ دار الحديث القاىرة
ػ  1422ق2001 -ـ .

 -29مف بالغة الحديث النبكم ػ ػ د  .محمد أحمد سحمكؿ ػ ػ ػ دار االعتصاـ لمطبع كالنشر
كالتكزيع ػ ػ القاىرة ػ ػ الطبعة الثالثة ػ ػ 1418ق ػ  1997ـ .

 -30مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ػ ػ ػ ػ أحمد بف محمد المغربي ػ ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :د .خميؿ
إبراىيـ خميؿ ػ ػ ػ ػ منشكرات محمد عمي بيضكف ػ ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ ػ بيركت لبناف ػ ػ

الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ  1424ق ػ ػ ػ ػ ػ  2002ـ

 -31مكسكعة أط ارؼ الحديث النبكم الشريؼ ػ ػ ػ تأليؼ محمد سعيد بف بسيكني زغمكؿ ػ ػ الطبعة:
د ػ ػ ط ػ منشكرات محمد عمي بيضكف ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ التاريخ د ػ ػ ت .
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الفيرس

الفهرس
ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم الباحث

عنوان البحث
االفتتاحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
داللة الكناية في سورة البقرة
الداللة في كتب األخطاء الشائعة "العربية
الصحيحة ألحمد مختار عمر" أنموذجا

اضطرابات النطق لدى عينة من تالميذ الحمقة
األولى لمرحمة التعميم األساسي بمدينة مصراتو
دور اإلرشاد النفسي المنبثق عن الشريعة اإلسالمية في

الصفحة
5

أ .سميم الصديق

6

د .صالح أحمد صافار

31

د .حسن سالم الشيوبـ ـ ـ ــي

أ .محمد صالح بن ص ـ ـ ــالح

58

أ/إبراىيم خميفة المركز

73

د/عمران الياشمي المجدوب

98

د .عمي إمحمد الحشاني

128

د /رجب فرج سالم اقنيبر

151

د .صالح الميدي الحويج

182

الصور البيانية في األمثال النبوية "نماذج مختارة"

د  .مصطفى رجب الخمري

191

تأثير التموث الناتج عن صناعة اإلسمنت عمى األس

د/نوري سالم محمد النعاس

عالج بعض مشكالت الشباب الميبي المعاصر

العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي

تقييم بعض مدخالت مؤسسات رياض األطفال
بمدينة مصراتة في ضوء معايير الجودة
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو
باستخدام نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

مفيوم صورة الجسد وعالقتيا باالستعداد
لمعصابية لدى طمبة المرحمة الثانوية

11

الييدروجيني لمتربة ومدى تأثيره عمى نمو النبات

12

المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبيقا"

"الفول" Vica Faba L

د/عطية رمضان الكيالني

217

أ /يونس يوسف أبو ناجي

232

د /عمر عمي سميمان الباروني

258

14

نظرية العبقرية عند كانط

د /نور الدين سالم ارحومة قريبع

286

15

ماىية النص األدبي خطاب إلى متذوقي األدب

د/عادل بشير الصاري

305

13

رسالة في مباحث البسممة ألحمد بن زين
دحالن "ت1304ه"
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الفيرس
ر.ت
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كفايات التعميم اإللكتروني ومدى توفرىا لدى
ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المرقب
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العدد 6

يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر أن يراعى فييا ما يأتي :
 -أصول البحث العممي وقواعده .

 أال تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة اإلنجميزية  ،والبحثالمكتوب بمغة أجنبية مرخصا بالمغة العربية .

 -يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد .

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . التزام الباحث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات  ،ونوع الخطورقمو  ،والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل  ،وما يستجد من ضوابط تضعيا

المجمة مستقبال .
تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -يخضع البحث في النشر ألوليات المجمة وسياستيا .

 البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا  ،وال تعبر عن وجية نظرالمجمة .
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