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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة طيبة
كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية
قسم اللغة العربية

الت ْشبِيوُ بِالحي ِ
واف فِي الح ِد ِ
يث النبَ ِوي
َ
ََ
ِدراسةٌ تَحلِيلِيةٌ و ِ
صفيةٌ
ْ
َ
َ

رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات الحصوؿ على درجة الماجستير في البالغة
إعداد

عفاؼ بنت أحمد العبدلي
إشراؼ:

أ.د .نجاح بنت أحمد الظهار
أستاذ البالغة العربية
كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية  -جامعة طيبة

ٖٔٗٔىػ  ٕٓٔٓ /ـ
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قرار توصية اللجنة
 قبوؿ الرسالة والتوصية بمنح الدرجة(ٔ).
 قبوؿ الرسالة مع إجراء بعض التعديالت دوف مناقشتها مرة أخرى(ٕ).
 استكماؿ درجة النقص في الرسالة وإعادة مناقشتها.
 عدـ قبوؿ الرسالة.
تعليمات أخرى:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

.....................................................................................................................

التوقيعات
مقرر اللجنة

عضو

(ٓ)

عضو

عضو

عضو

االسم............. :

..............

..............

.............

............

التوقيع............. :

..............

..............

..............

............

(ٔ) في حاؿ األخذ بهذه التوصية ,يفوض أحد لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد ُّ
التأكد من األخذ بهذه
التعديالت في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ المناقشة .ولمجلس الجامعة ,االستثناء من ذلك بناءً على
توصية لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا.

(ٕ) في حاؿ األخذ بهذه التوصية ,يحدد مجلس عمادة الدراسات العليا ,بناء على توصية مجلس القسم المختص
موعد إعادة المناقشة ,على أف ال يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة األولى.

(ٓ) في حاؿ االختالؼ في الرأي ,لكل عضو من األعضاء لجنة الحكم على الرسالة ,حق تقديم ما لو من مرئيات
مغايرة أو تحفظات ,في تقرير مفصل إلى كل من رئيس القسم ,وعميد الدراسات العليا ,في مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ المناقشة.
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ض ِربُػ َها لِلن ِ
اس لَ َعل ُه ْم يَػتَػ َفك ُرو َف(ٔ)
ْك ْاأل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
قاؿ اهلل تعاىلَ  :وتِل َ
ض ِربُػ َها لِلن ِ
اس َوَما يَػ ْع ِقلُ َها إِال ال َْعالِ ُمو َف(ٕ)
ْك ْاأل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
وقاؿ تعاىلَ  :وتِل َ

(ٔ) سورة الحشر ,اآلية.ٕٔ:

(ٕ) سورة العنكبوت ,اآلية.ٖٗ:
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إهداء
إىل سيد البشرية
وهادي اإلنسانية
اعرتافًا بفضله
ودفاعًا عن سنته
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شكر وتقدير
اغبمد هلل رب العاؼبني والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو الطيبني
الطاىرين  ,..وبعد:
ت َعلَي َو َعلَى َوالِ َدي
يقوؿ اهلل َّ
وجلَ :رب أ َْوِز ْعنِي أَ ْف أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك التِي أَنْػ َع ْم َ
عز َّ
وأَ ْف أَ ْعمل ِ
ِِ
ضاهُ وأَ ْد ِخلْنِي بِرحمتِ َ ِ ِ ِ
ين(ٔ)  وقاؿ عليو الصبلة
ََ َ
ك في عبَاد َؾ الصالح َ
ََْ
صال ًحا تَػ ْر َ َ
َ
اس لَ ْم يَ ْش ُك ِر اللَ(ٕ)".
والسبلـَ " :م ْن لَ ْم يَ ْش ُك ِر الن َ
الدي حفظهما اهلل تعاىل ؼبا قدَّماه من
قد ال تفي كلمات الشكر واعبزاء اليت أقدمها إىل و َّ
أخص بالشكر زوجي الذي ساندين منذ
علي ,كما ُّ
نفسي متمث ًّْبل يف دعائهما يل والثَّناء َّ
دع ٍم ٍّ
اللحظات األوىل الختيار اؼبوضوع ,ومل يبخل بوقتو أو جهده أو مكتبتو يف سبيل إخراج ىذا
البحث.
والشكر موصوؿ إىل اؼبشرفة على ىذا البحث األستاذ ُّ
الظهار على ما قدَّمتو
الدكتور :قباح َّ
يل من ٍ
عوف يف سبيل إخراج ىذا البحث من خبلؿ النصح والتوجيو واإلرشاد ,وبذلت يل وقتها
وجهدىا ,وفتحت يل أبواب مكتبتها لئلفادة فبا فيها من ٍ
كتب.
كما أتقدـ بالشكر إىل جامعة طيبة متمثلة دبدير اعبامعة األستاذ الدكتور :منصور النُّزىة,
وعميد كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية األستاذ الدكتور :سليماف الرحيلي ,ووكيل الكلية
الدكتورة :اعبوىرة الزاحم ,وعميد الدراسات العليا الدكتور :حاسن الشهري ,كما أتقدـ
بالشكر إىل وكيبلت الدراسات العليا السابقات واغباليات.

(ٔ) سورة النمل ,اآلية.ٜٔ:

(ٕ) سنن الترمذي ,أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ,تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر,جػٗ,كتاب البر

والصلة,باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليو ,حديث رقم( ,ٜٔ٘٘:لبناف-بيروت :دار الكتب العلمية),
.ٖٖٜ:
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والشكر موصوؿ إىل مكتبة اؼبلك فهد الوطنية ,وإىل مركز اؼبلك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسبلمية ,وجامعة أـ القرى ,واعبامعة اإلسبلمية ,لتزويدي باؼبراجع و الدراسات
اليت استعنت ّٔا على إسباـ ىذا البحث وإخراجو إىل النُّور.
خالصا لوجهو سبحانو وتعاىل ,ىو ويل
وجل أف هبعل ىذا العمل
وبعد ,فأسأؿ اهلل َّ
عز َّ
ً
التوفيق والقادر عليو ,وآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبني.
الباحثة
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ص
ُم ْلخ ُ

"التشبِيوُ بِالحي ِ
ِ
الحديث النب ِوي ,دراسةٌ تحلِيليةٌ َوصفيةٌ"
واف فِي
ََ
الببلغي والنَّقدي ,واالعتماد يف
تكمن أنبية ىذا البحث يف بياف أنبيَّة التشبيو يف الدرس
ّْ
الصحاح الستة ,معتمداً يف ذلك على
ذلك على األحاديث الواردة يف التشبيو باغبيواف يف كتب ّْ
اؼبنهج التحليلي والوصفي.
اىتم الفصل األوؿ من الباب األوؿ بتتبع حياة اغبيواف يف
وقد قُ ّْسم البحث إىل بابنيَّ ,
البيئة العربية والديانات؛ وذلك لبياف أنبية اغبيواف يف حياة اإلنساف وشدة ارتباطو بو ,ويتَّضح
اضحا يف أدب وشعر العرب ,ومن
من الفصل الثاين كيف سبحور ىذا االىتماـ وذبلى وبدا و ً
خبلؿ الفصل الثالث يظهر بوضو ٍح كيف برزت َّ
وتشكلت يف ىذا الشعر واألدب ُّ
أدؽ ظبات
اغبيواف وصفاتو وخصائصو.
وتناوؿ الباب الثاين ربليل أحاديث التشبيو باغبيواف يف أحاديثو  ,وذلك يف أربعة
ألىم صفاتو وخصائصو
تكزا على ما ذُكر يف الفصل األوؿ من أنبية للحيواف ,وبياف ّْ
فصوؿ ,مر ً
وظباتو اليت ميَّزتو ,وذلك عن طريق التشبيو الذي من خبللو تبلورت اؼبعاين وذبسدت يف صورةٍ
حيَّ ٍة ناطقة ,مث ختم ىذا الباب بالفصل اػبامس الذي يوضح ما بني القرآف الكرًن والسنَّة
النَّبوية من موضوعات وعناصر مشرتكة يف التشبيو باغبيواف.
اضحا جليِّا من خبلؿ ىذا البحث أنبية اغبيواف يف حياة
أبرز نتائج البحث :ظهر و ً
اإلنساف وارتباطو الوثيق بو منذ األزؿ ,كما اتضح َّ
مهما يف بناء النَّص ,وأنَّو
دورا ِّ
أف للتشبيو ً

يتآزر مع باقي األساليب الببلغية يف بناء النصوص اؼبختلفة ,ويظهر ذلك من خبلؿ تشبيهاتو
 باغبيواف ,اليت اعتمد فيها على صفاتو وخصائصو اليت من خبلؽبا ازبذت الصورة التشبيهية
أشكاؽبا الببلغية اؼبختلفة واؼبتميزة اليت تستطيع عربىا تصوير اغبقائق الفكرية.
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ويف ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج متَّ تقدًن ٍ
أوال:
عدد من التوصيات ,أنبُّهاً :
ُّهن على حفظ اغبديث النَّبوي؛ فبا يعني على فهم الببلغة النَّبوية,
تشجيع الطالبات وحث َّ
وتدريس مادة الببلغة النَّبوية يف اعبامعات السعودية لتنمية ذوؽ الطبلب والطالبات يف الدرس
الببلغي .ثانيًا :اقرتح البحث بعض الدراسات اؼبستقبلية منها :دراسة التشبيو باغبيواف يف القرآف
الكرًن ,ودراسة اؼبوضوعات والعناصر اؼبشرتكة بني التشبيو باغبيواف يف القرآف الكرًن واغبديث
النبوي ,باإلضافة إىل دراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اعتمدت على
اعبملة الشرطية ,وتنبع أنبية مثل ىذه الدراسة يف ظهور اعبملة الشرطية يف اغبديث النبوي,
كما اقرتح البحث دراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اعتمدت على
القصر ,ودراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اىتمت بإيضاح األحكاـ
الفقهية والتعبدية.

11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
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رب العاؼبني ,والصبلة والسبلـ على خري اؼبرسلني ,نبيّْنا ٍ
ؿبمد ىادي البشريَّة
اغبمد هلل ّْ
ومعلّْم اإلنسانيَّة وعلى آلو وصحبو أصبعني ,وبعد:
ينقطع الثناء والشكر على من أسدى النّْعم واؼبنن ,وال ينقطع التوقِري والتَّبجيل يف
فبل
ُ
ٍ
األمي الذي أتى بالنُّور معو ,والناس أحوج ما
َّيب الكرًن ُّ
النّفس ومشاع ِرىا ذباه ؿب ّمد  .ىذا الن ُّ
أشد ما يكونوف يف الضَّبللة ,أتى باإليباف والنّاس ُّ
يكونوف إليو ,أتى باؽبدى والناس ُّ
أشد ما
يكونوف يف الكفر ,أخرجهم من عبوديَّة أىوائهم إىل عبوديَّة رب العاؼبني ,أعاد النُّفوس والفطرة
إىل وضعها الصحيح الذي ُخلِقت لو ومن أجلو.
فإذا كاف رسوؿ اهلل  ىو صاحب ىذا الفضل العظيم على َّأمتو ,كاف الزًما على ىذه
األمة االقػتداء بو يف أقوالو وأفعالو ,اليت ىي منهاج يسريوف عليو يف ىذه اغبياة.
ِ
ينطق عن اؽبوى {إِ ْف ُى َو
فأقواؿ رسوؿ اهلل وأفعالو ليست كأقواؿ البش ِر وأفعاؽبم ,فهو ال ُ
وحى}(ٔ) ,فقد أ ِ
ُوِت  جوامع ال َكلم ألنَّو ُكلّْف حب ِ
مل الرسالة وتبلي األمة أوامر
إِال َو ْح ٌي يُ َ
ض
فرسوؿ اهللِ  قد
رّٔا ونواىيوُ " ,
َّ
اختص بالعصمة من الزلل يف استعماالت اللُّغة ,فبل يَع ِر ُ
اعبموح يف العبارة ,أو ا ِإلس َفاؼ يف الدَّاللَة ,أو الن ِ
َّقص يف
لبيانِو ما يَعرض لبياف غريه من
ِ
وج يف الت ِ
أوجو
التَّشبيو ,أو العِ ِ
َّمثيل ,أو التَّطويل آّمل أو ا ِإلهباز اؼبخل ,إىل غري ذلك من ُ

ِ
التباس اؼبعاين أو ِ
القصورَّ ,
اعبهل
فإف ذلك يكوف عند كذب العاطفة أو نقص الشُّعور أو
كل ذلكَّ ,
ألف ىذه النَّقائص تُؤثِر يف الببلغ وتعوقو عن
ورسوؿ اهلل 
باللُّغة,
ُ
معصوـ من ّْ
ٌ
أداء الرسالة"(ٕ) .

ٍ
زبصصاهتم,
وؽبذا فقد َح ِظي حديث رسوؿ اهلل 
باىتماـ بال ٍ من العلماء على اختبلؼ ُّ
فأحاديثو َّ إمبا ىي توجيوٌ لصحابتو خاصةً وأمتو عامةً ,حرص من خبلؽبا رسوؿ اهلل  على
بقلب رحي ٍم ,و ٍ
َكسبِ ِهم ٍ
فصيح بلي ٍ  ,فكاف من صبلة ما استخدـ رسوؿ اهلل  يف دعوتو
لساف ٍ
ألصحابو وتعليمو إيَّاىم ,ذكره لبعض التشبيهات يف أحاديثو؛ تلك التشبيهات اليت كانت ذبعل
(ٔ) سورة النجم ,اآلية.ٗ:

(ٕ) أضواء على البالغة النبوية ,إبراىيم طو الجعلي ,طٔ(,مكتبة الرشد).ٔٗ:
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الزماف وال بظرؼ اؼبكاف ,فلم
أماـ أعيُنهم ,فتشبيهاتو " مل تُقيَّد بظرؼ َّ
اؼبعاين واضحةً بارزةً َ
وحدىم وال إىل النَّاس يف زمن النُّبوة فحسب؛ وال إىل جزيرة العرب
ينظر فيها إىل العرب َ
(ٔ)
طبقة دوف ٍ
وحدىا ,وال إىل ٍ
طبقة ؛ َّ
وإمبا كانت تنظر إىل اإلنساف من حيث ىو إنسا ٌف "
ىبف على العرب فضل التَّشبيو وقد أوتوا ما أوتوا من القدرة البيانية على انتقاء خري
"ومل َ
ُّ ِ
غمرا ,وكاف غز ًيرا لدقة
األساليب يف التعبري ,وألطف الطرؽ لئلبانة ,فغمروا تعابريىم بالتشبيو ً
اغبس اؼبرىف ,واػبياؿ الواسع عندىم ,فطرز التَّشبيو
إدراؾ العني اؼببصرة ,والعقل الثاقب ,و ّْ
(ٕ)
ثريا"
أساليب بياهنم ,وكاف عندىم ك ً
وكاف ابن قتيبَة قد جعلو َّأوؿ ٍ
سبب من أسباب "اختيار الشعر وحفظو واالىتماـ بو"

(ٖ)

ويقوؿ أبو ِ
ىبلؿ العسكري عنو" :وقد جاء عن القدماء وأىل اعباىلية من كل ٍ
جيل ما
ٍ (ٗ)
يُستد ُّؿ بو على شرفو وفضلو وموقعو من الببلغة بكل لساف"

كبلـ الشُّعر ِاء و ِ
فالتَّشبيو كاف ومازاؿ فاشيا يف كبلـ العرب على وجو العموـ ,ويف ِ
اػبطباء
ً
لوحة ٍ
وذبسدىا يف ٍ
صبيلة
على وجو اػبصوص ,فهو َّ
الريشة السحرية اليت ترسم لنا اؼبعاينّْ ,
ٍ
ونتذوؽ حبلوهتا يف نفوسنا .
خبلبة ,نبصرىا بأعنينا ,ونسمعها بآذانناَّ ,
حَّت تربزىا
يقوؿ الزـبشري" :والتَّشبيهات َّإمبا ىي الطَّريق إىل اؼبعاين الػمحتجبة يف األشياء َّ
(٘)
وتكشف عنها وتصورىا لؤلفهاـ "
ويفصل عبد القاىر اعبرجاين يف تباين مكانتو ,في ُقوؿ" :إنَّوُ يعمل عمل السحر يف تأليف
رب ,وهبمع ما بني اؼب ْشأَـ و ِ
حَّت ىبتصر ما بني اؼبش ِرؽ واؼبغ ِ
الػمتبايِنَػ ْ ِ
اؼبعرؽ ,وىو يريك يف
ني َّ
نطق لك األخرس,
شبها لؤلشخاص اؼباثلة ,واألشباح القائمة ,ويُ ُ
اؼبعاين اؼبمثّْلة لؤلوىاـ ً
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,محمد الصباغ ,طٜٔٗٓ(,ٔ.ىػ,المكتب اإلسالمي).ٕٗ:

(ٕ) التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ,واجدة مجيد األطرقجي ,رسالة ماجستير(,منشورات وزارة الثقافة والفنوف,
الجمهورية العراقيةٜٔٗٓ,ىػ).ٖٗ:

(ٖ) الشعر والشعراء ,ابن قتيبة ,جػٔ( ,تحقيق :أحمد محمد شاكر ,دار الحديث ,القاىرة ,طٕ).ٛٗ:

(ٗ) الصناعتين :الكتابة والشعر ,أبو ىالؿ العسكري( ,تحقيق :د.مفيد قمحة ,دار الكتب العلمية).ٕٙ٘:
(٘) الكشاؼ ,جار الل محمود بن عمر الزمخشري ,جػٖ( ,بيروت -لبناف :دار المعرفة).ٕٓٚ:
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ويُعطيك البياف من األعجم ,ويريك اغبياة يف اعبماد ,ويريك التئاـ عني األضداد ,ويأتيك
(ٔ)
باغبياة واؼبوت ,واؼباء والنَّار ُؾبتمعني"
لذا كاف التشبيو من أىم اؼبوضوعات اليت أكثر النقاد من حبثها واالىتماـ ّٔا ,لكثرة
دوراهنا على ألسنة العامة واػباصة من الناس.
ؿبل اىتماـ الببلغيّْني قديبًا وحديثًا ,فكيف بببلغة أبل البلغاء وأفصح
فبل غرابة أف يكوف َّ
ؿبمد بن عبد اهلل الذي أُعطي جوامع ال َكل ِم .تقوؿ عائشة رضي اهلل عنهاَ " :ما َكا َف
ال ُفصحاء َّ
رس ُ ِ
ٍ
فص ٍل يح َفظُوُ من َجلَس
س ْرِد ُكم َى َذا ولكن كا َف يتكل ُم
بكالـ بَػي ٍن ْ
َُ
وؿ الل  يَ ْس ُر ُد َك َ
ِ
إليو"(ٕ).
وؽبذا َّ
النبوي ,الذي
الدراسة سوؼ تكوف بإذف اهلل يف التَّشبيو باغبيواف يف اغبديث
فإف ّْ
ّْ
يتَّسم بالببلغة والفصاحة بعد ِ
األمة قديبًا وحديثًا على
كتاب اهلل َّ
وجل ,والذي أصبع علماءُ َّ
عز َّ
ُ
وجل عن
ببلغتو وإعجا ِزه .يقوؿ اعباحظ" :ىو
قل عدد حروفو وكثرت معانيو َّ
الكبلـ الذي َّ
ُ
الصنعة ونّْزه عن التَّكلُّف ...فلم ينطق إالَّ عن مري ِ
ٍ
حكمة ,ومل يتكلَّم إالَّ ٍ
ف
اث
بكبلـ قد ُح َّ
الكبلـ الذي ألقى اهلل عليو الػمحبَّة .)ٖ("...
وشيّْد بالتَّأيػيد ويُ ّْسر بالتَّوفيق ,وىو
بالعصمةُ ,
ُ
فكيف ال يكوف لرسوؿ اهلل  ىذه الببلغة ,وىو اؼبكلَّف بتبلي ِ الرسالة ,وما ربويو من
تشر ٍ
ٍ
يعات ,و ٍ
األمة  ,فهو ُم ّّ
وجل غبمل ىذه األمانة
أحكاـ
عد من قبل اهلل َّ
عظيمة ؽبذه َّ
عز َّ
كل
ؿبم ٌد ُ م
ً
ستكمبل ّْ
العظيمة .يقوؿ العقاد" :كاف َّ
غن عنها يف قباح ّْ
للصفات اليت ال ً
ٍ
ٍ
عظيمة من رساالت التاريخ  ,كانت لو فصاحة اللّْساف واللُّغة  ,وكانت لو القدرة على
رسالة
تأليف القلوب وصب ِع الثّْقة  ,وكانت لو قوة اإليباف بدعوتو وغريتو البالغة على إقباحها"(ٗ).

(ٔ) أسرار البالغة ,عبد القاىر الجرجاني,ط(ٖ.تحقيق :محمد الفاضلي ,المكتبة العصرية ,صيدا ,بيروت,
ٕٔٗٔىػٕٓٓٔ,ـ).ٜٜ:

(ٕ) سنن الترمذي ,أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ,تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر ,جػ٘( ,لبناف-بيروت:
دار الكتب العلمية).٘ٙٓ:,

(ٖ) البياف والتبيين ,عمرو بن بحر الجاحظ ,ط(ٔ.دار الكتب العلميةٜٔٗٔ ,ىػ)جػٕ.ٔٔ-ٔٓ: ,
(ٗ) عبقرية محمد ,عباس محمود العقاد( ,المكتبة العصرية).ٕٗ:
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اضح يف إيصاؿ اؼبعاين
أثر و ٌ
لقد حفل البياف النَّبوي بالصور الببلغية اؼبتعددة اليت كاف ؽبا ٌ
اؼبختلفة للمتلقّْي ,وي ُّ
كثريا ما شاعت يف أحاديثو  ويف
عد التشبيو من تلك الصور اليت ً
الببلغي
سياقات ـبتلفة وموضوعات متعددة ما هبعلها جديرة بالبحث والتحليل إثراءً للدَّرس
ّْ
العرب.
ّْ

 تقسيمات البحث:
قُ ّْسمت الرسالة إىل  :مقدمة ,وسبهيد ,و بابني ,وخاسبة .
 المقدمة.َّبوي ,صوره ,وأسراره الببلغية.
 -التمهيد :ويشتمل على :مكانة التَّشبيو يف اغبديث الن ّْ

 الباب األوؿ :أنبيَّة اغبيواف وخصائصو يف البيئة واألدب ,وفيو ثبلثة فصوؿ:
الديانات.
▪ الفصل األوؿ :اغبيواف يف البِيئة العربيَّة و ّْ
العرب.
▪ الفصل الثاين :التشبيو باغبيواف يف األدب والشعر ّْ
بوي.
▪ الفصل الثالث :خصائص اغبيوانات اليت وردت يف التَّشبيو النَّ ّْ

َّبوي ,خصائصو وأسراره الببلغيَّة ,وفيو
 الباب الثاين :التَّشبيو باغبيواف يف اغبديث الن ّْ
طبسة فصوؿ:
▪ الفصل األوؿ :التَّشبيو َّ
النبوي ,خصائصو وأسراره الببلغيَّة.
بالدواب يف اغبديث ّْ
َّبوي ,خصائصو وأسراره الببلغيَّة.
▪ الفصل الثاين :التَّشبيو َّ
بالزواحف يف اغبديث الن ّْ
َّبوي ,خصائصو وأسراره الببلغيَّة.
▪ الفصل الثالث :التَّشبيو بالطَّري يف اغبديث الن ّْ
َّبوي ,خصائصو وأسراره الببلغيَّة.
▪ الفصل الرابع :التَّشبيو باغبشرات يف اغبديث الن ّْ
▪ الفصل اػبامس :اؼبوضوعات والعناصر اؼبشرتكة بني التَّشبيو باغبيواف يف القرآف الكرًن ,وبني
َّبوي.
التَّشبيو باغبيواف يف اغبديث الن ّْ
وتتضمن ما يلي :
 الخاتػمػة:َّ
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▪ خبلصة النتائج.
▪ التّوصيات.
▪ اؼبقرتحات.
استكماال للفائدة.
 وقد ذُيّْل البحث بالعديد من الفهارس؛ً

 مشكلة البحث:
إِ َّف اغبيواف وما يندرج ربتو من أنعاـ و دواب وسباع ,..وغري ذلك قد ورد ذكره يف صبلة
اضع من القرآف الكرًن والسنَّة النَّبويَّة ,لئلشارة إىل قدرة اهلل اػبارقة ,وحكمتو البالغة ,وتدبريه
مو َ
العظيم الذي يسع كل ٍ
شيء يف الوجود بفضلو ورضبتو.
َ َ ُ َّ
السماوات واألرض فتزداد إيبانًا ويقينًا ,وتدرؾ َّ
أف ىذا الكوف
ولتنبيو األذىاف لتتدبَّر يف خلق َّ
ٍ
وضعيف ,وصغري وكبري ,إَِّمبا نظمو اػبالق بقدرتو ,قاؿ
ي
يعج
َّ
الواسع الذي ُّ
باؼبتضادات من قو ٍّ
ِ ِ
تعاىلَ ":وَما ِمن َدآب ٍة فِي األ َْر ِ
اح ْي ِو إِال أ َُم ٌم أ َْمثَالُ ُكم ما فَػرطْنَا فِي
ض َوالَ طَائ ٍر يَط ُير بِ َجنَ َ
(ٔ)
ِ
الكتَ ِ
ش ُروف"
اب ِمن َش ْي ٍء ثُم إِلَى َرب ِه ْم يُ ْح َ
فكثريٌ من اغبيوانات اليت ورد ذكرىا يف القرآف الكرًن والسنَّة النَّبويَّة ,قد وردت يف سياؽ
َّبوي ,لرسم صورةٍ معيَّنة ,أو توضيح ٍ
خاص ٍة ,أو لكشف
ىيئة َّ
التَّمثيل يف النَّظم القرآينّْ والن ّْ
حقيقة ٍ
ٍ
الصور التمثيليَّة بدقائق وأسرا ٍر ببلغيَّ ٍة تركيبيَّة ,وصور بيَانيَّةَّ ,إال
غائبة ,وقد سبيَّزت ىذه ُّ
أ َّف األحباث اليت تناولت التَّشبيو باغبيواف يف القرآف الكرًن والسنَّة النبويَّة ُّ
يسريا ,مقارنةً
تعد ً
نزرا ً
باؼبواطن اليت ذكر فيها اغبيواف يف القرآف الكرًن والسنة النبويَّة.
فعمدت الباحثة إىل دراسة التَّشبيو باغبيواف ,للكشف عن األسرار اػبفيَّة يف أسباب وروده
َّبوي يف مقامو وسياقو وضرب اؼبثل بو ,وأبرز اػبصائص الببلغيَّة اعبُزئيَّة وال ُكليَّة
يف اغبديث الن ّْ
َّبوي ,وربطها دبا اكتشفو العلم اغبديث من
لؤلحاديث اليت تعرضت لذكر اغبيواف يف اغبديث الن ّْ
إقباز ٍ
ات علميَّ ٍة ٍ
ـبتلفة ,ذكرىا  قبل ٍ
ألف وأربعمائة ٍ
عاـ.
أىم ما يبيّْز ىذا البحث ,ويظهر مواطن اعبِدَّة فيو.
ولعل ما سبق ىو ّ
(ٔ) سورة األنعاـ ,اآلية.ٖٛ:
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 أسئلة البحث:
أىم اػبصائص والسمات الببلغيَّة للتشبيهات النَّبويَّة اليت ورد فيها اغبيواف؟
ٔ .ما ُّ
ٕ .ىل سيكشف ربليل أحاديث صػور التشػبيو بػاغبيواف يف اغبػديث النبػوي عػن جدي ٍػد يف ىػذا
الببلغي القرآينّْ؟
شكبل ومضمونًا مع صور التشبيو يف الدرس
الدرس؟ وىل ستتفق ىذه الصور ً
ّْ
النبوي؟
بوي يف البياف ّْ
ٖ .ما أنبيَّة "صور التشبيو باغبيواف" كأسلوب تر ٍّ
َّبوي ودورىا يف رسم الصورة
أىم خصائص اغبيوانات وصفاهتا اليت وردت يف التَّشبيو الن ّْ
ٗ .ما ُّ
التشبيهية؟
النبوي؟
٘ .ؼباذا تباينت الصورة التشبيهيَّة باغبيواف يف اغبديث ّْ
أىم اؼبضامني اليت وردت ّٔا أحاديث "صور التشبيو باغبيواف"؟
 .ٙما ُّ
 .ٚما أبرز الروابط بني التشبيهات القرآنيَّة باغبيواف والتشبيهات النبويَّة؟
النبوي؟
أىم اؼبقرتحات اليت يبكن تقديبها لتفعيل دراسة البياف ّْ
 .ٛما ُّ

 أىمية البحث:
ٔ
ٕ
ٖ

ٗ

تظهر أنبية الدراسة يف خدمتها لسن َِّة رسوؿ اهلل  ,اليت ىي بيا ٌف لشريعة اهلل ,والدفاععنها بتوضيحها وبياهنا ؼبن جهلها من اؼبعادين ؽبا وغريىم.
الرغم من كثرة
الدراسة يف كوهنا
تكمن أنبيَّة ىذه ّْزبوض ً
قل الباحثوف فيو ,على َّ
ؾباال َّ
ُ
ذكر اغبيواف يف القرآف الكرًن والسنَّة النبويَّة.
ََّّبوي ,حيث
إف دراسة التَّشبيو باغبيواف دراسة ربليليَّة وصفيَّة ,توضح مكانة التَّشبيو الن ّْ
ٍ
خبلبة ,تستأنس ّٔا النفس ,وتتقبَّلها
إ َّف لو قدرًة كبريًة يف إيصاؿ اؼبعاين يف صورةٍ صباليٍَّة
على عكس لو ُجّْردت من التَّشبيو َّ
فإهنا ستكوف جافَّة ثقيلة على النَّفس.
َّمبوذج ػا يق ػػتدي بػػو اؼبربػُّػوف علػػى
ػريا مػػن األس ػرار الببلغيَّػػة يف اغبػػديث النبػ ّْ
ػوي ,تعػ ُّػد ً
إف كثػ ً

شبيها  ,أـ استعارًة  ,أـ كنايةً  ,أـ مقابلةً ,أـ توريػةً
اختبلؼ مستوياهتم ,سواءً أكانت ت ً
 ...وغريىا.
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ٍ
كأسلوب من أساليب
الرسوؿ 
جلي من فروع علم البياف ,استخدمو َّ
٘ -التشبيو فرعٌ ّّ
الدَّعوة ,ما يدعونا إىل دراستو ,وكشف أسراره ,ومعرفة دقائقو ,ؼبا لو من قدرةٍ على
التَّأثري واإلقناع ,وإيصاؿ اؼبعن يف أوضح صورة وأصبلها.
كثريا
 ٙت-ربط ىذه ّْ
الدراسة ببلغة الرسوؿ  وإعجازىا دبعطيات العلم اغبديث ,ما هبعل ً
األمي.
النيب ّْ
فبَّن وبملوف العداء لو  يقفوف وقفةَ إجبل ٍؿ وإكبا ٍر ؽبذا ّْ
النبوي ,ما يدفعنا إىل التأثُّر
كثريا من األسرار الببلغيَّة يف اغبديث
ّْ
- ٚتكشف ىذه الدراسة ً
لكل مسل ٍم يف أقوالو وأفعالو.
ّٔا ,لنستضيء ّٔا يف حياتنا ,إذ إ َّف الرسوؿ  قدوةٌ ّْ

 أىداؼ البحث:
أىم اػبصائص والسمات الببلغيَّػة للتَّشػبيهات النَّبويَّػة الػيت ورد فيهػا اغبيػواف ,ومػا
 - 1إظهار ّْ
وخصائص تركيبيَّ ٍة ,وصوٍر بيانيَّ ٍة.
دقائق تعبرييٍَّة,
ربويو من َ
َ
َّبوي ,تتَّفق ىذه الصور
 - 2الكشف عن صوٍر جديدةٍ يف التَّشبيو باغبيواف يف اغبديث الن ّْ
الببلغي القرآينّْ.
شكبل ومضمونًا مع صور التشبيو يف الدَّرس
ً
ّْ
ٍ
النبوي.
أىم "صور التشبيو باغبيواف"
ي يف البياف ّْ
كأسلوب تربو ٍّ
 - 3إبراز ّْ
َّبوي ,وما تكتنفو من أسرا ٍر
 - 4إبراز أنبيَّة تباين " ُّ
الصورة التَّشبيهيَّة باغبيواف" يف اغبديث الن ّْ
ببلغيَّ ٍة.
أىم اؼبضامني اليت وردت ّٔا أحاديث "صور التَّشبيو باغبيواف".
 - 5بياف ّْ
الروابط بني التَّشبيهات القرآنيَّة باغبيواف والتَّشبيهات النَّبويَّة.
 - 6بياف أبرز َّ

مصطلحات البحث:
ٔ /الحيواف:
ٍ
وجل اآلخرة حيوانًا ,فقاؿَ {:وإِف
حي ,وظبَّى اهلل َّ
عز َّ
اسم يَػ َق ُع على ّْ
كل شيء ٍّ
اغبيوافٌ " :
(ٔ)
ِ
احد فيو سواءٌ ,واغبيوا ُف:
و
,
ف
ا
و
حي
روح
ذي
كل
و
.
ْحيَػ َوا ُف}
ٍ
ٌ
ُّ
اعبمع والو ُ
الد َار ْاآلخ َرةَ لَ ِه َي ال َ
ُ

(ٔ) سورة العنكبوت ,اآلية .ٙٗ:
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َّ
صب عليو
يي بإذف اهلل َّ
وجل ,ويف حديث القيامة" :يُ ُّ
عز َّ
ماءٌ يف اعبنَّة ال يصيب شيئًا إال َح َ
ماءُ الحيَاة(ٔ)"(ٕ).
"واغبيواف على أربعة ٍ
أقساـ :شيءٌ يبشي ,وشيءٌ يطري ,وشيءٌ يْنسا ُح ,إِالَّ َّ
أف ُك َّل طائ ٍر
ِ
ٍ
ناس,
يبشي ,وليس الذي يبشي وال يطري َّ
طائرا ,والنَّوع الذي يبشي على أربعة أقساـٌ :
يسمى ً
ؤّائم ,وسباعٌ ,وحشرات"(ٕ).
ُ
اغبي ,واغبيواف اغبياةُ ,ويف بناء اغبيواف زيادةُ معن ,ليس يف بناء اغبياة,
"واغبيَوا ُف :جنس ّْ
وىو ما يف بناء فَػ َعبلَ َف من اغبركات ومعن االضطّْراب ,واغبياةُ حركةٌ كما َّ
أف اؼبوت سكو ٌف,
فمجيئو على ذلك مبالغةٌ يف معن اغبياةِ .واغبيوا ُف واغبياةُ دبعن واح ٍد"(ٖ).

"واغبيوا ُف :ىو ذو األربعة ٍ ِ
ات ذوات األربعة أقداـ ,وىي األربعةُ طوائف
أرجل ,وىي ال َفقَّاريَّ ُ
الباقية من الفقَّاريَّات ,أي الربمائِيَّات ,و َّ ِ
ات ,وعلى الرغم من َّ
أف أفراد
الزواح ُ
يور ,والثَّديِيَّ ُ
َ ُ
ف ,والطُّ ُ
ىذه الطَّائفة تظهر فيما بينها الكثري من االختبلفات الشكليَّة والتَّشروبيَّة؛ َّإال َّأهنا تتفق يف َّ
أف
ؽبا زوجني من األطراؼ ,ىياكلها مبنيَّة ٍ
ماسي األصابع,
بنظاـ َّ
موح ٍد ,يُ ُ
عرؼ ّٔيكل الطَّرؼ اػبُ ّْ
ٍ (ٗ)
أيضا بن ٍ
ظاـ واحد".
دري و
وحزاميها َّ
الص ُّ
اغبوضي مبنيَّاف ً
ُّ
ِ
س
ات األَجنحة ,يظهر يف دورة حياهتا ُّ
ات :ىي ذو ُ
"واغبشر ُ
ربوٌؿ ٌ
كامل تدرهب ّّي ,إذ تفق ُ
ِ
تتحو ُؿ ىذهِ اليَػَرقَانَةُ إىل
ف كلية عن الطَّور اليافع ,ويسمى باليَػَرقَانَة ,مث َّ
بُ َ
ويضا ُهتا عن طوٍر ىبتل ُ

(ٔ) صحيح مسلم ,مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ,جػٔ( ,لبناف-بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر,
ٖٓٗٔىػ) .ٔٙٙ-ٖٔٙ:,كتاب اإليماف ,باب معرفة طريق الرؤية ,حديث رقمٕ.ٔٛ

(ٕ) لساف العرب ,محمد بن مكرـ بن منظور اإلفريقي المصري,جػٗٔ(,باب الياء,فصل الحاء),طٔ(,بيروت-
لبناف ,:دار صادر).ٕٔٗ:

(ٕ) الحيواف ,أبو عثماف عمرو بن بحر الجاحظ ,تحقيق :عبد السالـ محمد ىاروف ,جػٔ(,مصر :مطبعة مصطفى
البابئٜٖٛ ,ـ).ٕٚ:

(ٖ) حياة الحيواف الكبرى,كماؿ الدين محمد بن موسى بن عيسى الدُّميري,طٔ ,جػٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتب
العلميةٕٔٗٗ ,ىػ).ٗٓٔ:,

(ٗ)علم الحيواف ,محمود أحمد البنهاوي ,عبد العظيم عبد الل شلوي ,إميل شنودة دمياف ,محمد أمين رشدي,
فتحي عبد الفتاح سعود ,ط( ,ٔٓ.دار المعارؼ).ٗٙٚ:
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عذراء ,مثَّ إىل حشرةٍ ٍ
افس,
ات َّ
بتامة الت ُّ
يافعة ,وتُعرؼ مثل ىذه َ
اغبشر ُ
َ
َّحوؿ .ومن أمثلتها :اػبَنَ ُ
(ٔ)
اؼبنزيل ,والبعوض ,والرب ِ
ِ
اشات ,وآباء ٍ
دقيق ,و ُّ
يث".
اب ِ ُّ
اغ ُ
َّحل ,والفر ُ
ُ
الذب ُ
ُ
َّمل ,والدَّبَابريُ ,والن ُ
والن ُ

النبوي,
واغبيواف الذي سوؼ يتناولو البحث ىو اغبيواف الذي ورد بو التشبيو يف اغبديث
ّْ
وىو ما كاف يبشي على أرب ٍع ,كبو :اإلبل ,اػبيل ,الكلب ,اعبدي ,الشاة ,الغنم ,الكبش,
األرنب ,اػبنزير ,البقر ,الثور ,اغبمار ,األسد ,الذئب ,الفهد .أو يزحف ,كبو :اغبيَّة .أو
الطري ,كبو :الطري ,الدجاج ,الديك ,اغبماـ ,واغبشرات ,كبو :النحل ,اعبراد ,الذباب,
الفراش ,البعوض.
ٕ /الدابة:
"الدابة :اسم ؼبا دب من اغبيواف ,فبيزة وغري فبيزة ,ويف التنزيل العزيزَ { :واللوُ َخلَ َق ُكل
َداب ٍة ِمن ماء فَ ِم ْنػ ُهم من يَ ْم ِشي َعلَى بَطْنِ ِو َوِم ْنػ ُهم من يَ ْم ِشي َعلَى ِر ْجلَْي ِن َوِم ْنػ ُهم من يَ ْم ِشي
شاءُ}(ٕ) ,وؼبا كاف ؼبا يعقل وما ال يعقل قيل( :فمنهم) ,ولو كاف ؼبا
َعلَى أ َْربَ ٍع يَ ْخلُ ُق اللوُ َما يَ َ
ال يعقل قيل( :فمنها) ,أو (فمنهن) ,مث قاؿ :من يبشي على بطنو وإف كاف أصلها ؼبا ال يعقل,
ألنو ؼبا خلط اعبماعة فقاؿ( :فمنهم) ,جعلت العبارة دبن ,واؼبعن :كل نفس دائبة.
وقولو عز وجلَ { :ما تَػ َر َؾ َعلَى ظَ ْه ِرَىا ِمن َداب ٍة}(ٖ) قيل :من دابة من اإلنس واعبن ,وكل

ما يعقل؛ وقيل :إمبا أراد العموـ؛ يدؿ على ذلك قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما :كاد اعبعل
يهلك يف جحره ,بذنب ابن آدـ .و َّ
الدابة :اليت تُركب؛ وقد غلب ىذا االسم على ما يركب من
(ٗ)
ب
ب
د
"
و
الدواب ,وىو يقع على اؼبذكر واؼبؤنث ,وحقيقتو الصفة".
ب) يَ ِد ُّ
بَ ( -د َّ
َ َ َ
(٘)
ماش على األَ ِ
كل ٍ
رض ( َدابَّةٌ)"
بالكسر (دبِّا) و( َدبِيبًا) و ُّ
(ٔ) المصدر السابق.ٗٔٗ-ٖٗٔ:,
(ٕ) سورة النور ,اآلية ٘ٗ.

(ٖ) سورة فاطر ,اآلية ٘ٗ.

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٔ(,باب الباء ,فصل الداؿ).ٖٚٓ-ٖٜٙ:,

(٘) مختار الصحاح ,زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ,تحقيق وضبط :حمزة فتح الل ,ترتيب:
محمود خاطر ,مادة (دبب)( ,دمشق :دار البصائر ,بيروت :مؤسسة الرسالة ,المدينة المنورة :مكتبة طيبة,

ٔٗٓٚىػ) .ٜٔٚ:
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والدابة اليت سوؼ يتناوؽبا البحث ىي اليت سبشي على أربع ,واليت ورد التشبيو ّٔا يف اغبديث
النبوي.
النبوي:
ٖ /الحديث
ُّ
سوؼ تتناوؿ الباحثة أحاديث التَّشبيو الواردة يف كتب الصحاح الستَّة ,وىي:
أ -صحيح اإلماـ البخاري:
ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغريةِ بن بَػ ْردزبَو ,ولد يوـ اعبمعة
ىو اإلماـ أبو عبد اهلل َّ
الصبلة لثبلث عشرة ٍ
وتسعني ومائة ,وىو صاحب كتاب:
شواؿ سنة أرب ٍع
بعد ّْ
ليلة خلت من َّ
َ
صحيح
وسننو وأيَّامو اؼبشهور بػ ػ"
اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ اهلل ُ 
ُ
ُ
(ٔ)
البخاري" .
ّْ
ب -صحيح اإلماـ مسلم:
وريُ ,ولِد دبدينة نػَْيسابُور سنةٕٓٙىػ,
ىو أبو اغبسني ُمسلم بن َّ
ي النػَّْي َسابُ ّْ
اغبجاج ال ُق َش ِْري ّْ
أحد
وتويف ّٔا سنة ٕٔٙىػ .رحل إىل اغبجاز ومصر والشاـ والعراؽ يف طلب اغبديث ,وكاف َ
أئِ َّمة اغبديث وحف ِ
َّاظ ِو ,اعرتؼ علماء عصره ومن بعدىم لو بالتقدُّـ واإلتقاف يف ىذا العلم.
الصحيح) ,وكتاب العِلل,
صنَّف اإلماـ مسلم كتباً كثريًة ,أشهرىا :صحيحو(اؼبسند َّ
ِ (ٕ)
وكتاب التَّمييز.
جػ  -سنن أبي داود:
اظبو :سليماف بن األَ ْش ِ
ني ومائت ِ
عث بن شدَّاد بن عمرو بن عامر .ولد سنة اثنت ِ
ني للهجرة,
ُ
ُ
السنن
ورحل وصبع وصنَّف وبرع يف ىذا الشأف ,قاؿ اػبطيب أبو بكر :يقاؿ إنَّو صنَّف كتابو ُّ

(ٔ) سير أعالـ النبالء ,محمد أحمد الذىبي ,تحقيق:شعيب األرناؤوط ,جػٕٔ,ط(ٙبيروت:مؤسسة الرسالة,
ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ,ـ).ٗٓٓ-ٖٜٕ-ٖٜٔ:

(ٕ) المصدر السابق:جػٕٔ.٘ٛٓ-٘٘ٚ ,
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ضت على أضبد بن حنبل فاستجاده واستحسنو ,تويف أبو داود يف السادس عشر من
قديباً وعُ ِر َ
(ٔ)
شواؿ سنة ٍ
وسبعني ومائتني.
طبس
َّ
َ
د -سنن الترمذي:
َّحاؾُ ,مصنّْف :اعبامع وكتاب العلل,
وسى الض َّ
يَّ :
التػ ّْْرِم ِذ ُّ
ؿبمد بن عيسى بن ثَ َورَة بن ُم َ
ِ
َضَّر يف كِ َِربه بعد رحلتو وكتابتو للعلمُ .ولد يف
ف فيو فقيلُ :ولِد أعمى ,و َّ
حيح أنو أ َ
اختُل َ
الص ُ
حدود سنة عش ٍر ومائتني ,قاؿ ِغْن َجار وغريه :مات أبو عيسى يف الثالث عشر من رجب سنة
ِ ِ (ٕ)
برتمذ.
تس ٍع
َ
وسبعني ومائتني ْ
ىػ  -سنن النسائي:
ِ
َّبت شيخ اإلسبلـ ناقد اغبديث أبو عبد الرضبن أضبد بن
النَّسائ ُّي :اظبو اإلماـ اغبافظ الث ُ
السنن ,ولد بِنَ َسا يف سنة طبس
َّسائي صاحب ُّ
شعيب بن علي بن سناف بن حبر اػبُراساينُّ الن ُّ
عشرةَ ومائتني ,وطلب العلم يف ِصغَره ,جاؿ يف طلب العلم يف ُخراساف واغبجاز والشاـ
ِ
رجاف يف
والثُّغور ,مث استوطن مصر ورحل اغبُفَّاظ إليو ومل َ
يبق لو نظريٌ يف ىذا الشأف .مات ِبُ َ
ٍ
رجب سنة ٍ
وثبلشبائة وىو يف َعشر اؼبائة(ٖ).
طبس
و  -سنن ابن ماجة:
يِن مصنّْف
ابن ماجةَّ :
ؿبمد بن يزيد اغبافظ الكبري اغبُ َّجة اؼب َف ّْسر أبو عبد اهلل بن ماجة ال َق ْزِو ِ ُّ
ظ قَزوين يف عصرهُ ,ولد سنة تس ٍع ومائتني للهجرة ,قاؿ أبو يَػ ْعلَى
السن ِن والتاريخ والتفسري وحاف ُ
ُّ
تج بو لو معرفةٌ باغبديث ِ
ِ
ظ"  .ارربل إىل العِراقَني َّ
ومكة
وح ْف ٌ
متفق عليو ؿب ّّ
ُّ
اػبليلي" :ىو ث َقةٌ كبريٌ ٌ
ب اغبديث .قلت :مات يف رمضاف سنة ٍ
الري لِ َكْت ِ
وسبعني ومائتني ,وقيل
ثبلث
والشَّاـ ومصر و َّ
َ
ُ
سنة ٍ
طبس واألوؿ أصح .وعاش أربعاً وستّْني سنةً(ٗ).
ُٗ /معطيات العلم الحديث:
(ٔ) المصدر السابق:جػٖٔ.ٕٕٔ-ٕٜٓ-ٕٖٓ:,

(ٕ) المصدر السابق:جػٖٔ.ٕٚٚ-ٕٚٔ-ٕٚٓ :,
(ٖ) المصدر السابق:جػٗٔ.ٕٔٚ-ٕٔ٘:,
(ٗ) المصدر السابق.ٕٜٚ-ٕٚٚ:
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ٍ
ٍ
ؾباالت
اكتشافات يف
ونقصد دبُعطَيات العلم اغبديث ىو ما اكتشفو العلم اغبديث من
علميَّ ٍة ـبتلِ ٍ
الرسوؿ  قبل أربعة عشر قرنًا.
فة زبتَ ُّ
ص باغبيواف ,ربدَّث عنها َّ
٘ /داللة األحجاـ واألشكاؿ والحركات:

الرسوؿ  ؼبفهوـ اغبجم أو الشَّكل أو اغبركة يف أحاديثو إليصاؿ اؼبعن الذي
ىو توظيف َّ
يريده ألصحابو ,مثل :حديث التَّبكري لصبلة اعبمعة.
 /ٙداللة األلواف:
الرسوؿ  يف التَّشبيو مػن اختيػا ٍر لػبعض األلػواف دوف غريىػا إلبػراز مع ًػن
ىو ما استخدمو َّ
من اؼبعاين ,كحديث الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود.
 /ٚالداللة النفسية:
ىػي اعتمػاد الرسػوؿ  علػى اسػتثارة اؼبشػػاعر النَّفسػيَّة للصػحابة يف تشػبيهاتو بػإبراز مع ًػن يريػػد
إيصالو ؽبم ,كحديث فرح اهلل بتوبة عبده.

 منهج البحث:
تعتمد الدراسة على اؼبنهجني التاليني :اؼبنهج التَّحليلِ ُّي ,واؼبنهج الوصف ُّي.
ٔ /المنهج التحليلي:

"ىو منهج يقوـ على دراسة اإلشكاالت العلميَّة ,اؼبختلفة ,تفكي ًكا ,أو تركيبًا ,أو تقويبًا"(ٔ).
ٕ /المنهج الوصفي:

ىو منهج "يقوـ على استقراء اؼبواد العلمية ,اليت زبدـ إشكاالً َّما ,أو قضيَّةً َّمػاِ ,
عرضػا
وعرضػها ً
(ٕ)
مرتػَّبًا ترتيبًا منهجيِّا"
(ٔ) أبجديات البحث في العلوـ الشرعية ,فريد األنصاري ,طٔ(منشورات الفرقاف ,مطبعة النجاح الجديدة ,الدار
البيضاء).ٜٙ:

(ٕ )

المرجع السابق.ٙٙ:,

23
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوي ووص َفو ,وربليلَو,
رصد التَّشبيو يف اغبديث النَّ ّْ
وتتطلب دراسة التَّشبيو دراسة نظريَّة َ
ومناقشتو يف ِ
ضوء ٍ
ِ
ِ
يق من أجلِو ,ومدى مناسبة
أبعاد متعددةٍ ,كموقعو من
َ
الغرض الذي س َ
اؼبشبو بو للمشبو ,وأنبيةُ تباين الصورة التشبيهيَّة ,كما تتطلب دراستُها ربليل أحاديث التشبيو
أىم موضوعاتو ,وأغراضو ,وسياقاتو ,وتبلؤمو مع األغراض ,ووصف
ً
ربليبل ببلغيِّا يكشف عن ّْ
كل اؼببلبسات الػمحيطة بو :األلفاظ ,واؼبعاين,
الدرس كما جاء يف اغبديث ,والكشف عن ّْ
واألسلوب ,وحدود اتفاقو واختبلفو مع األسلوب التشبيهي يف القرآف.
ِ
يلي؛ إذ إنَّو
واألنسب للوقوؼ على تلك األبعاد والقضايا استخداـ اؼبنهج
الوصفي والتَّحل ّْ
ّْ
"يقوـ على رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث معني ,من أجل التعرؼ على الظاىرة أو
اغبدث من حيث احملتوى واؼبضموف والوصوؿ إىل نتائج وتعميمات تساعد على فهم الواقع
وتطويره".

(ٔ)

حدود البحث:
سوؼ يتَّخذ البحث من أحاديث التَّشبيو الصحيحة يف كتب الصحاح الستَّة َّ
مادتوُ
العلميَّة ,ومن التَّشبيو باغبيوانات الواردة يف أحاديث رسوؿ اهلل  ميدانًا للبحث والت ِ
َّحليل,
ص الباحثة اغبيوانات اليت َشبَّو ّٔا واليت وردت صروبةً على ِ
وتَػ ُخ ُّ
لسانو  , ويبل عددىا ستةً
وثبلثني حديثًا ,وسوؼ يكوف الرتكيز فيها على اؼبشبو بو وىو (اغبيواف) ألنَّو الشيء الذي جاء
بو الرسوؿ  ليقرف بو اؼبشبو  ,وستحاوؿ الباحثة الكشف عن براعتو وببلغتو  يف اختيار
اؼبشبو بو وما سبيز بو ىذا التشبيو من إوب ٍ
اءات ومن ٍ
معاف وأسرا ٍر ودقائق ,من خبلؿ الربط بني
ىذا التشبيو ومعطيات العلم اغبديث علَّو يساعد على كشف نزٍر يس ٍري من ببلغتو .

 الدراسات السابقة:

النبوي –كتب الصحاح الستَّة -بدراسة وحبث
ظ التشبيو باغبيواف يف اغبديث
مل وب َ
ّْ
ِ
بعض الدراسات اليت صبعت تشبيهات ـبتلفة باغبيواف
مستقل من قبل الباحثني ,وإف ُوجدت ُ
البخاري ومسلم  ,غري َّ
أف التشبيو باغبيواف قد ُد ِرس
وغريه يف بعض كتب اغبديث مثل صحيح
ّْ
(ٔ) البحث العلمي أسسو ومناىجو وأساليبو وإجراءاتو ,ربحي مصطفى ,ط.د(عماف :بيت األفكار الدولية ,ت.د)
.ٗٛ:
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بشكل عاـ يف التشبيو وغ ِريه من علوـ البياف األخرى كآّاز واالستعارة والكناية يف القرآف
الكرًن والسنَّة النبويَّة .ومن ىذه الدراسات:
(ٔ)
ٔ .دراسة :محمد لُ ِ
الفني في الحديث النبوي"
طفي الصباغ(ٓٓٗٔىػ) "التصوير ُّ
أىداؼ الدراسة:
النبوي ,ومناقشة قضيَّة جواز
الكشف عن العناصر اعبماليَّة والصور الفنيَّة يف اغبديث
ّْ
النبوي باؼبعن.
رواية اغبديث ّْ
منهج الدراسة:
األدب الن ُّ ِ
يلي.
اؼبنهج ُّ
َّقدي التحل ُّ
فصوؿ الدراسة:
جاءت الدراسة يف ٍ
ِ
وثبلثة أبو ٍ
اب  ,ربدث يف الباب األخري عن الصورة التشبيهية,
سبهيد
عددا من األحاديث اليت وردت على ىيئة صورةٍ تشبيهيَّ ٍة ,وكانت يف الغيبِيَّات
وتناوؿ ً
واإلنساف واغبيواف.

أبرز نتائج الدراسة:
النبوي ُهب ّْسم اؼبعاين يف صورةٍ حسيَّ ٍة ر ٍ
ائعة.
 البياف ُّ َ

البشري.
النبوي يرتفع إىل أعلى درجات البياف
 البياف ُّ
ّْ

النبوي وسائل ـبتلفة ,كاف (التشبيو) إحدى ىذه الوسائل.
 للتصوير يف اغبديث ّْ
ويبكن لدر ِ
اسة الباحثة أف تفيد من ىذه ا ّْلدراسة من جهة النظر إليها كوسيلة من وسائل
تكوين الصورة الفنية يف التشبيو .
وزبتلف دراسة الباحثة يف أهنا تركز على التشبيو بشكل خاص دوف غريه من الفنوف الببلغية,
واالقتصار على التشبيو باغبيواف.

(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,محمد لطفي الصباغ ,رسالة دكتوراه منشورة (بيروت:المكتب اإلسالمي,
ٜٔٗٓىػٜٔٛٛ-ـ).
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ٕ .دراسة :فوزية يوسف البغدادي(٘ٓٗٔىػ) "الحيوا ُف في القرآف ,دراسة
(ٔ)
بالغية"
أىداؼ الدراسة:
 الكشف عن أنبية اغبيواف يف حياة اإلنساف قديبًا وحديثًا.

 اىتماـ العرب اعباىليني باغبيواف وانعكاس ذلك على أشعارىم.
 توضيح أىم األىداؼ البيانية والرتبوية من ذكر اغبيواف يف القرآف الكرًن.
 قياـ كثري من الدراسات قديبًا وحديثًا حوؿ اغبيواف بفضل اىتماـ القرآف بو.
منهج الدراسة:
الوصفي.
التحليلي
اؼبنهج
ُّ
ّ
فصوؿ الدراسة:
جاءت الدراسة مكونة من سبهيد وأربعة فصوؿ ,ربدثت الباحثة يف التمهيد عن معن كلمة
حيواف يف كتب اللغة ,وما اؼبقصود من كلمة (حيواف) اؼبستخدمة يف البحث ,كما ربدثت عن
قسمت
اختبلؼ اغبيوانات من حيث الغذاء والدفاع عن النفس ,ويف الفصل الرابع من الدراسة َّ
الباحثة ىذا الفصل إىل أربعة أقساـ ,ربدثَّت يف القسم الثالث عن بعض اآليات اليت ورد فيها
تشبيو باغبيواف موضحة أىم األغراض الرتبوية اليت وردت يف ىذه اآليات الكريبة.
أبرز نتائج الدراسة:
 اغبيواف من عجائب خلق اهلل ومن أروع آيات اهلل الدالة على قدرتو سبحانو
وتعاىل.
 مل تقتصر أنبية اغبيواف على اعبانب النَّفعي ,بل تعدَّتو إىل اعبانب اعبمايل
والشعوري.

(ٔ) الحيواف في القرآف ,دراسة بالغية,فوزية يوسف البغدادي ,رسالة ماجستير غير منشورة( ,قسم البالغة والنقد,
كلية اللغة العربية ,جامعة أـ القرى بمكة المكرمة ٘ٓٗٔىػ).
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 ربدث القرآف عن اغبيواف كعبلمة من عبلمات قدرة اهلل يف الكوف يف أكثر من
ٍ ِ
ني سورةً.
طبس وطبس َ
تأمل وتدبُّر واعتبار.
 إحالة اغبيواف يف القرآف إىل موضوع ُّ

 كاف لورود اغبيواف يف القرآف أغراض ومقاصد تربوية.
 تشابو اغبيوانات اليت وردت يف القرآف الكرًن مع اليت وردت يف اغبديث الشَّريف مع
االختبلؼ يف الغرض الذي ِسيقت من أجلو.
وتفيد دراسة الباحثة من ىذه الدراسة يف كوهنا تناولت اغبيواف يف صبيع الفنوف الببلغية ,إال
َّ
َّبوي الشريف ,وتتخذ
أف دراسة الباحثة زبتلف عنها يف كوهنا تتناوؿ َّ
فن التشبيو يف اغبديث الن ّْ
من التشبيو باغبيواف ؾبَ ًاال للبحث والتحليل.
التمثيلي في
ٖ .دراسة:فائزة سالم( ٘ٓٗٔىػٔٗٓٙ,ىػ) " التشبيو
ُّ
(ٔ)
الصحيحي ِن"
أىداؼ الدراسة:
رج ِاين.
 الكشف عن أصوؿ " ّْ
فن التَّشبيو" عند العلماء الذين سبقوا عبد القاىر اعبُ َ
النبوي.
 الوقف على أىم أسرار الصياغة يف التَّمثيل ّْ

النبوي.
 الكشف عن أبرز العبلقات بني التَّمثيل القرآينّْ و ّْ
منهج الدراسة:
التارىبي.
التحليلي  ,واؼبنهج
اؼبنهج
ُّ
ُّ
فصوؿ الدراسة:
جاءت الدراسة يف بابني  ,درست يف الباب الثاين التشبيو التمثيلي ,وأبرزت من خبللو
أىم اؼبصادر اليت استخدـ
أىم اؼبعاين اليت جاءت يف التمثيل
ّْ
َّ
النبوي ,باإلضافة إىل ّْ
النبوي عناصر التَّمثيل.
فيها البياف ُّ
(ٔ) التشبيو التمثيلي في الصحيحين ,فائزة سالم صالح ,رسالة ماجستير غير منشورة( ,قسم البالغة والنقد ,كلية
اللغة العربية ,جامعة أـ القرى بمكة المكرمةٔٗٓ٘,ىػٔٗٓٙ,ىػٜٔٛ٘,ـٜٔٛٙ,ـ).
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أبرز نتائج الدراسة:
التمثيلي من أبرز التشبيهات اليت استخدمها الرسوؿ  يف حديثو.
 التشبيو
ُّ

الشريف مع اختبلؼ الغرض الذي
 تشابو عناصر التَّمثيل يف القرآف الكرًن واغبديث َّ
ِسيقت لو.
الرتاكيب يف بعض األحاديث القرآنيَّة.
 تكثر األلفاظ و َّ
نوعا من أنواع التشبيو وىو
ويبكن للباحثة أف تفيد من ىذه الدراسة يف كوهنا تناولت ً
التشبيو التمثيلي يف الصحيحني ,غري َّأهنا تناولت التشبيو باغبيواف وبغريه ,وزبتلف عنها دراسة
متكامبل من
شامبل
الباحثة يف كوهنا ستتناوؿ التشبيو باغبيواف يف الكتب الستةَ ,
ً
وربلِيلها ربلِ ًيبل ً
الناحية الببلغية.
مجيد األطْرق ِ
ٗ .دراسة :واجدة ِ
شبيهات القرآنية والبيئة
ْج ُّي (ٜٔٗٓىػ) "الت
ُ
َ
َ
العربية"

(ٔ)

أىداؼ الدراسة:
 الكشف عن إعجاز القرآف الكرًن يف ربط الصورة التشبيهية بالبيئة العربية.
منهج الدراسة:
الوصفي.
التارىبي ,واؼبنهج
اؼبنهج
ُّ
ُّ
فصوؿ الدراسة:
ِ
العلماء
جاءت الدراسة يف مقدمة وشبانية فصوؿ :ربدثت الباحثة يف اؼبقدمة عن تناوؿ
القدامى والػمحدثني لكث ٍري من أنواع التشبيهات القرآنية ,وتفسريىم وشرحهم ؽبا وتأكِ ِ
يدىم
على أ َّ
مصدرىا البيئة العربية.
َف ىذه التَّشبِيهات
ُ

(ٔ) التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ,واجدة مجيد األطرقجي ,رسالة ماجستير(,منشورات وزارة الثقافة والفنوف,
الجمهورية العراقيةٜٔٗٓ,ىػ).
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مثَّ ربدَّثت عن ِ
القرآف ِ
ض يف تشبيهاتو اؼبعقوالت عن طريق تَشبِي ِه َها يف اغبياة
الكرًن وأَنَّو يَع ِر ُ
ِ
تشبيهات القرآف
من نبات ومياه وحيواف وحبار وجباؿ ,ويف الفصل اػبامس درست اغبيواف يف
اسة ٍ
ِفبَّا يؤكد ما ذىبت إليو الباحثةُ من أف التَّشبيو باغبيواف مل يتناوؿ كدر ٍ
شاملة مستقلَ ٍة.
أبرز نتائج الدراسة:
 تشبيهات القرآف مستمدة من عناصر الطبيعة.
ُّ 
يعد التَّشبيو إِحدى األَسالِيب اليت استخدمها القرآف الكرًن لتقريب اؼبعاين والصور.
 تتشابو عناصر التَّشبيو يف القرآف واغبديث ,مع اختبلؼ الغرض الذي سيقت لو.
ِ
األحاديث كثري من األلفاظ والرتاكيب القرآنية.
 يوجد يف بعض

عنصرا اعتمد
وتفيد دراسة الباحثة من ىذه الدراسة من خبلؿ طرحها الذي عد اغبيواف ً
عليو القرآف الكرًن يف تشبيهاتو ,إالَّ َّ
ستختص
أف دراسة الباحثة زبتلف عنها يف كوف دراستها
ُّ
الدراسة والتَّحلِيل َّ
ألف
الشريف ,وتعتمد على العمق يف ّْ
َّبوي َّ
بالتشبيو باغبيواف يف اغبديث الن ّْ
ربديدا.
موضوعها أكثر ً
(ٔ)

َّقفي (ٖٕٗٔىػ) "التَّشبيو يف صحيح مسلم"
٘ .دراسة :أضبد الث ُّ
أىداؼ الدراسة:

النيب  من حيث أنواعو,
 الكشف عن تَػنَػ ُّوع أسلوب التَّشبيو يف حديث ّْ
وموضوعاتو.
 الوقوؼ على العناصر واؼبوضوعات اؼبشرتكة بني التَّشبيو يف القرآف الكرًن واغبديث
النبوي.
ّْ
منهج الدراسة:
التحليلي.
اؼبنهج
ُّ
فصوؿ الدراسة:
(ٔ) التشبيو في صحيح مسلم ,أحمد الثقفي ,رسالة ماجستير غير منشورة( ,قسم البالغة والنقد ,كلية اللغة العربية,
جامعة أـ القرى بمكة المكرمةٕٖٔٗ ,ىػ).
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التمثيلي يف
جاءت الدراسة يف مقدمة وثبلثة أبواب ,يف الباب الثاين درس التشبيو
َّ
موضوعات متنوعة ,ويف الباب الثالث درس اؼبوضوعات والعناصر اؼبشرتكة بني التشبيو
النبوي.
يف القرآف الكرًن واغبديث ّْ
أبرز نتائج الدراسة:
النبوي من حيث اؼبوضوعات ,والعناصر اليت تكونت
تأثري القرآف الكرًن على األسلوب
ّْ
منها الصورة التشبيهية اؼبتعلقة باعبماد ,والنبات ,واغبيواف.
الدراسة يف َّأهنا تتناوؿ التَّشبيو يف صحيح مسلم وىو أحد
وتفيد دراسة الباحثة من ىذه ّْ
الكتب اليت ستتناوؿ الباحثة موضوع التَّشبيو من خبللو ,كما أ ََّهنا ستفيد الباحثة من جهة
الوقوؼ على أبرز أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بني األسلوبني يف التَّشبيهات القرآنيَّة والتَّشبيهات
النَّبويَّة.
َّبوي
وزبتلف دراسة الباحثة عن ىذه الدراسة يف أ ََّهنا تتناوؿ التشبيو باغبيواف يف اغبديث الن ّْ
-كتب الصحاح الستَّة. -

 خطوات منهج الدراسة:
يلي:

الوصفي  ,وستقوـ الدراسة وفق ما
التحليلي
ستنتهج الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبنهج
َّ
َّ

ٔ  -اختيار األحاديث موضع الدراسة وفق الضوابط اآلتية:
 استخراج اؼبادة العلمية من كتب الصحاح الستة.
الرسػػوؿ  ,إذ
 اختيػار األحاديػث الػيت ورد فيهػا التشػػبيو بػاغبيواف صػروبًا علػى لسػاف َّ
إ َّف ىنػػاؾ ع ػػددا كب ػػريا مػػن األحادي ػ ِ
الص ػػحابة
ػث ورد فيه ػػا التَّش ػػبيو علػػى لس ػػاف أح ػ ِػد َّ
ً ً
ٍ
الرسوؿ .
حديث
ضمن
لصحاب مع َّ
ٍّ
السنن.
 زبريج األحاديث وتوثِ ِيقها كما وردت يف كتب ّْ
الصحاح و ُّ
ٕ  -شػرح األحاديػث موضػػع الدراسػة باالعتمػاد علػػى كتػب الشػروح مػػع مراعػاة الضػوابط
اآلتية:
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أخرين مػػن عُلمػػاء
 االعتمػػاد يف شػػرح األحاديػػث علػػى كتػػب ُّ
الشػػروح للمتقػػدّْمني واؼبت ػ ّْ
األحاديث .
ػرحا ألحاديػث معينػة ,مثػل كتػاب:
 االعتماد على الكتػب الػيت تنػاوؿ فيهػا العلمػاء ش ً
الس ػػالكني الب ػػن ق ػػيم اعبوزيَّػ ػة,
ج ػػامع العل ػػوـ واغبك ػػم الب ػػن رج ػػب ,وكت ػػاب مػ ػدارج َّ
الصػغري
ؿبمػد َّ
ػث معيَّنػة ,مثػل رسػائل الػدكتور فػاٌف بػن َّ
ورسائ َل صغريةٍ يف شػرح أحادي َ
يف شرح بعض األحاديث وغريىا؛ ؼبا لو من أنبية يف فهم معن اغبديث.
الوجهػة الفقهيػة ,أو األصػولية ,أو
 االعتماد على الكتب اليت تناولت األحاديػث مػن ُ
ِ
فهما دقي ًقا.
الع َقدية؛ أل َّف ىذا فبَّا يعني على فهم اغبديث ً
 االعتماد على الكتب اليت تناولت الشروح بالدرس والنقػد ,لفهػم األحاديػث ببصػرية
بعيدا عن آراء الفرؽ اؼبنحرفة.
ووعيً ,
 االعتمػػاد عل ػػى الكتػػب العلميَّ ػة القديب ػػة واغبديثػػة ,ال ػػيت تش ػػرح وربلػػل وتص ػػف حي ػػاة
اغبي ػواف ,مثػػل بع ػػض اؼبوسػػوعات كموس ػػوعة اإلبػػل لفػػبلح خلي ػػل الع ػ ِاين ,ورحل ػػة يف
اؼبخص ػػص الب ػػن
َّج ػػار ,و َّ
حي ػػاة اغبيػ ػواف ؽب ػػاروف وبػ ػ  ,واغبيػ ػواف يف الق ػػرآف َلز ْغلُػػوؿ الن َّ
سيده ,واغبيواف للجاحظ ,وحياةُ اغبيو ِاف للدُّم ِريي.
َ
 إبػراز أوجػػو اإلعجػػاز العلمػػي يف األحاديػػث إف وجػػدت ,وبيػػاف أثػػر ذلػػك يف الصػػورة
التشبيهيَّة.
ط ذلك
 االعتماد على الكتب واؼبختارات الشّْعريَّة اليت ورد فيها
وصف للحيو ِاف ,ورب ُ
ٌ
بالتَّش ػ ػ ػػبيو ,فب ػ ػ ػػا يػُثْػ ػ ػ ػ ِري اؼبع ػ ػ ػػن يف اغب ػ ػ ػػديث ,مث ػ ػ ػػل ديػ ػ ػ ػواف اؽب ػُػ ػ ػ َذلِيّْني ,واؼبعلَّق ػ ػ ػػات,
واألصمعيَّات ,واؼبفضَّليَّات ,وغريىا.
ػيب  وقيمتػػو يف توكيػػد الفكػػرة الػػيت قػػاـ
ػيح أنبّْيػػة أسػػلوب التَّشػػبيو يف حػػديث النَّػ ّْ
 توضػ ُ

عليها اغبديث.
ربليبل ببلغيِّا وفق اػبطوات التالية:
ٖ  -ربليل األحاديث موضع الدراسة ً
ػيبل ببلغيِّػ ػا يكش ػػف
ػيب  ال ػػيت ورد فيه ػػا التش ػػبيو ب ػػاغبيواف ربل ػ ً
 ربلي ػػل أحادي ػػث النَّ ػ ّْ
تضمنتها ,وعن اؼبقامات الػيت كانػت سػببًا
تشكيل أبنية األحاديث ,وعن اؼبعاين اليت َّ
يف قوؿ تلك األحاديث.
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الرتكي ػػز عل ػػى دالل ػػة األلػ ػواف واألش ػػكاؿ واألحجػ ػاـ يف اغب ػػديث ؼب ػػا ؽب ػػا م ػػن أنبّْي ػػة يف
َّ 
اضحا.
إيصاؿ اؼبعن و ً
 الوقوؼ على اغبالة النَّفسيَّة واغبركيَّة يف اغبديث.

 دراسػػة بعػػض األلفػػاظ مػػن جهػػة :صػػيغها ,جرسػػها ,إوباءاهتػػا ,وأثػػر ذلػػك يف الصػػورة
التَّشبيهيَّة.

 دراسة موضوعات التشبيو اؼبشػرتكة بػني القػرآف واغبػديث ,ودراسػة تراكيبهػا وصػورىا,
وإبراز أوجو االتّْفاؽ واالختبلؼ .
ٗ  -نسبة األشعار إىل قائليِها والتَّعريف ّٔم.
٘  -التعريف ببعض األعبلـ ,ورواة اغبديث ,والشعراء ,واؼبدف.
 - ٙالتعريف ببعض اؼبصطلحات الببلغيَّة اليت ؽبا صلة دبوضوع الدراسة إف ُوجد.
أخريا..
و ً
َّ
مقتصرا على ؾبهودي اؼبتواضع ,بل كاف ورائي
إف خروج ىذه الرسالة ّٔذه الصورة مل يكن
ً
من يرشدين ويدلِن على الصواب ,ويساندين باؼبشورة بعد اهلل عز وجل.
فأخص بالشكر والتقدير من بني ىؤالء :اؼبشرفة على الرسالة :أ.د .قباح أضبد الظهار .على
ما قدمتو من توجيو يف سبيل إخراج ىذه الرسالة ,كما أتوجو بشكري وتقديري إىل عضوي
عبنة اؼبناقشة :الدكتور :بدر عبد العاؿ حسني أستاذ الببلغة اؼبشارؾ ِبامعة طيبة ,والدكتورة:
ظبرية عديل رزؽ األستاذ اؼبشارؾ ِبامعة اؼبلك عبد العزيز ,لتفضلهما بإبداء مبلحظاهتما اليت
وجل يف إكماؿ ما قد يكوف اعرتى ىذا البحث من نقص أو
سيكوف ؽبا الفضل بعد اهلل َّ
عز َّ
خلل .سائلة اؼبوىل عز وجل أف هبزيهم خري اعبزاء.

32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَ ْم ِهيد
ِ
ِ
ِ
َم َكانةُ التَّشبِ
ِ
ِ
ي
و
ب
َّ
ن
ال
يث
اغبد
يف
يو
َ ّْ
سر ُارهُ البَبلَ ِغيَّة
ُ
صُ
وره وأَ َ
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بسم اهلل الرضبن الرحيم
ؿبمدا  من خري العرب نسبًا ,وأكرمهم حسبًا ,وأعبلىم
أرسل اهلل سبحانو وتعاىل ً
بيتًا ,وكانت قبيلة بِن ىاشم إحدى قبائل قريش ,وقريش أفصح القبائل العربية ,وأعػذبػها
منط ًقا ,وأصفػاىا لفػظًا.
وقد هتيَّأ للغة قريش قبل اإلسبلـ من عوامل الصفاء والنقاء ,وأسباب الفصاحة والببلغة
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
يل م ْن
ما جعلها جديرةً بأف يُ َّنزؿ ّٔا كتاب { َال يَأْتيو الْبَاط ُل من بَػ ْي ِن يَ َديْو َوَال م ْن َخلْفو تَن ِز ٌ
يم ح ِم ٍ
ِ
يد}(ٔ).
َحك ٍ َ
فقد كاف العرب يفدوف على مكة للحج ,ويقصدوف األسواؽ القريبة منها للتجارة,
وال ُػمنافرة ,وال ُػمفاخرة ,ولعرض ما ذبود بو قرائح الشعراء من شعر ,وكاف القرشيوف يبروف بالقبائل
العربية قاصدين اليمن يف رحلة الشتاء ,أو عائدين من الشاـ يف رحلة الصيف ,فتهيَّأت ؽبم من
ىذه اؼبخالطة اؼبستمرة خربة الختيار أحسن األلفاظ ,وأفصح الرتاكيب ,وأبرع األساليب.
ومل يكد يقرتب ميبلد الرسوؿ  حَّت كانت لغة قريش ىي اللغة السائدة يف اعبزيرة
العربية ,وأيسرىا على األلسنة ,وأعظمها فصاحة وببلغة.
ويف ىذه القبائل النَّازلة ببطحاء مكة ,ومن بني ىؤالء الرجاؿ الذين عرفوا بالفصاحة نشأ
وشب
َّ
ؿبمد بن عبد اهلل ,ورضع الفصاحة والببلغة من أفصح القبائل ,قبيلة بِن سعد بن بكرَّ ,
وترعرع على لغة فصيحة ,وزاده اهلل إؽباماً وحكمة ,وعلَّمو من فضلو ما مل يكن يعلم ,وكاف
عظيما(ٕ).
فضل اهلل عليو ً
"ىذه الفصاحة قد كانت لو  توفي ًقا وتوقي ًفا ,إذ ابتعثو للعرب كافةً وىم قوـ يُقادوف
من ألسنتهم ,وؽبم اؼبقامات اؼبشهورة يف البياف والفصاحة ,مث ىم ـبتلفوف يف ذلك على تفاوت
ما بني طبقاهتم يف اللغات وآداب العرب ,فمنهم الفصيح واألفصح ,ومنهم اعبَ ِايف واؼبضطَرب,
ومنهم ذو اللُّوثَِة واػبالص يف منطقو ,إىل ما كاف من اشرتاؾ اللغات وانفرادىا بينهم ,وزبصص

(ٔ) سورة فصلت ,اآلية.ٕٗ:

(ٕ) من بالغة الحديث الشريف ,عبد الفتاح الشين( ,دار عكاظ للطباعة والنشر,جدة).ٕٛٚ:,
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بأوضاع وصوٍر مقصورة عليهم ,ال يسانبهم فيها غريىم من العرب ,إال من
بعض القبائل
ٍ
دنو اؼبأخذ"(ٔ).
خالطهم أو دنا منهم ّ

وقد روي َّ
أف أبا بك ٍر  )ٕ(قاؿ للنَّيب  :لقد طفت يف العرب ,وظبعت فصحاءىم,
فأحسن تأ ِْديػبِػي"(ٖ).
فما ظبعت الذي ىو أفصح منك ,فمن َّأدبك؟ فقاؿ " :أدبنػِي ربي
َ
"واؼبعروؼ َّ
النيب  مل يعرؼ الرحلة أو التنقل بني قبائل العرب حَّت يتعلم منها
أف َّ
اللغات ,ولو كاف األمر أمر ٍ
الرواة أنَّو
تنقل يف القبائل لكاف أبو بكر على عل ٍم ّٔا ,فقد ذكر ُّ
كاف على علم باألنساب"(ٗ).
فن
النيب  فنوف الببلغة وطرائقها اؼبختلفة ,فلم تقتصر الببلغة عنده على ّْ
فقد حاز ُّ
النيب  صفات
النيب  بليغًا يف إشاراتو والتفاتاتو وحركاتو ,وقد صبع ُّ
القوؿ فقط؛ َّإمبا كاف ُّ
البلي اؼبختلفة اليت تعتمد يف البداية على الشخصية ذات السمات اؼبهيبة ,وىذه الصفات قد
جعلت من شخصية النيب  شخصية ذا مهابة ,ذبذب كل من ربدث إليو وتلفت انتباىو,
رد الفعل اؼبناسب ذباه ىذه
وقد كاف صحابتو رضواف اهلل عليهم حينما يتحدث إليهم يظهروف َّ
ٍ
صمت للجميع.
اؼبهابة ,فقد كاف كبلمو دبثابة إشعار
النيب  يستثمر ىذه الصفات الشخصية اليت منحها اهلل إيَّاه ,ووبسن توظيفها
وقد كاف ُّ
يف حديثو ,فكاف  إذا تكلم يستعمل صبيع فمو ,ومل يكتف بتحريك شفتيو ,كما أنَّو  إذا
شخصا أقبل عليو بكل وجهو ليلفت انتباىو ,وهبذبو إليو ,فما يكوف من اؼبستمع إالَّ
حادث
ً

(ٔ) إعجاز القرآف والبالغة النبوية ,مصطفى صادؽ الرافعي( ,دار الكتاب العربي).ٜٔ٘:,
(ٕ )

عبد الل بن عثماف بن عامر التيمي ,أبو بكر بن أبي قحافة الصديق األكبر ,خليفة رسوؿ الل  , مات في

جمادى األولى سنة ثالث عشرة ,ولو ثالث وستوف سنة( .انظر:اإلصابة في تمييز الصحابة ,أبو الفضل :أحمد بن
علي بن حجر العسقالني ,تحقيق :عبد الل بن عبد المحسن التركي ,جػٕٔ ,طٔ( ,القاىرةٕٜٔٗ,ىػ)).ٛٔ:,

(ٖ )

العلل المتناىية في األحاديث الواىية  ,عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ,تحقيق:خليل موسى ,جػٔ ,طٔ,

(بيروت-لبناف :دار الكتب العلميةٖٔٗٓ,ىػ).ٔٚٛ:,قاؿ ابن تيمية في مجموع الرسائل الكبرى:ٖٖٙ:,ٕ/معناه

صحيح ولكن ال يعرؼ لو إسناد ثابت.

(ٗ) من بالغة الحديث الشريف,مرجع سابق.ٜٔ:,
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النيب  ما سبيَّز بو من سعة شدقو ,الذي كاف يُ ُّ
عد
أف يقبل عليو بكل جوارحو ,وقد ساعد َّ
مفخرةً عند العرب(ٔ).
النيب  متميّْزاً يف حديثو بسبب ىذا اغبضور الذي تتسم بو شخصيتو,
ومن مثَّ فقد كاف ُّ
ٍ
وما فيها من ٍ
ىيبة و ٍ
وصفات جسميَّة سبيز صاحبها وتعطيو قدرة لو وظَّفها لنجح يف لفت
جبلؿ
النيب .)ٕ(
انتباه ال ُػمتلقّْي إليو واإلقباؿ عليو ِبوارحو كلها ,وىذا ما َّ
تفوؽ فيو ُّ
النيب  وسائل بيانيَّة متنوعة تعينو على إيصاؿ ما يريد بببلغة وفصاحة,
كما استخدـ ُّ
فقد كاف النيب  رأس الفصاحة وؾبمع الببلغة ,وذروة البياف ,ومن ىذه الفنوف الببلغية اليت
فن
النيب  إببلغهاُّ ,
استخدمها النيب  بوصفها وسائل معينة على إيصاؿ الرسالة اليت يريد ُّ
النيب  ,فقد وظَّف النيب 
تكزا أساسيِّا من مرتكزات الببلغة عند ّْ
التشبيو الذي يُع ُّد مر ً
التشبيو توظي ًفا أساسيِّا يف أحاديثو ,وأفاد من القيمة اعبمالية اليت يقدمها التشبيو للعبارة ,حيث
النيب
وظَّفو على اختبلؼ أشكالو وأنواعو وصفاتو اليت ربدث عنها العلماء ,فنجد يف حديث ّْ
اض وأىداؼ عند النيب ,ومل ِ
 أشكاالً متنوعة ومتعددة للتشبيو جاءت ألغر ٍ
تأت ىكذا
ّْ
اضح يف العبارة ,وكاف
ىباءً من دوف وظيفة مهمة تؤديها ,وال دوٍر تقوـ بو ,بل كانت ذا تأث ٍري و ٍ
النيب  وفصاحتو.
ؽبا دورىا الكبري يف إظهار مدى ببلغة ّْ
"وؿباسن ىذا اللوف من فنوف البياف تتحقق دبهارة يف حديث الرسوؿ  ,فصورتو
التشبيهية تعتمد على اػبياؿ ال ُػمبدع يف التصوير ,حيث َّ
إف عباراتو  يف ىذا اللوف من الكبلـ
اؼبعربة اؼبستوحاة من التشبيوَّ ,
ألف يف كل صورة من صور حديثو الشريف
تأِت حاويةً للصور ّْ
ميزة يقوى ّٔا اؼبعن دبا يستدعيو اؼبوقف استجابة لصدؽ عاطفتو وغريتو على من ىباطب"(ٖ).
ووبسن يف ىذا اؼبقاـ ذكر بعض من أحاديثو الشريفةَّ ,
وإمبا نشري إىل بعض اعبماليات
ػحالَ ُؿ
شأوا ً
بعيدا يف ىذا البياف احملكم البلي  .من ذلك قولو " :ال َ
اليت تُظهر أنَّو  قد بل ً
(ٔ) األنوار الجلية في البالغة النبوية ,وليد سعيد عيسى علي شيمي ,طٔ( ,حائل-المملكة العربية السعودية :دار
األندلس للنشر و التوزيعٕٔٗٛ ,ىػ ).ٚٚ: ,

(ٕ) المرجع السابق.ٜٚ: ,

(ٖ) الخصائص الفنية في األدب النبوي ,محمد سعد الدبل( ,أشرفت على طباعتو ونشره دار الثقافة والنشر
بجامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية).ٜٖٔ:,
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ات الَ يَػ ْعلَ ُم َها َكثِ ٌير ِم َن الن ِ
شبػ َهات
اس ,فَ َم ِن اتػ َقى ال ُػم َ
شبػ َه ٌ
ػح َر ُاـ بَػي ٌنَ ,وبَػ ْيػنَػ ُه َما ُم َ
بَػي ٌن َوال َ
الحمى ي ِ
ِ
ض ِو ,ومن وقَع فِي ُّ ِ
ْ ِ ِ ِِ ِ ِ
ك أَ ْف يُػ َواقِ َعوُ,
وش ُ
الشبُػ َهات َك َر ٍاع يَػ ْر َعى َح ْو َؿ َ ُ
استَْبػ َرأَ لدينو َوع ْر َ َ ْ َ َ
ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ضغَةً
س ِد ُم ْ
أَالَ َوإِف ل ُكل َملك ح َم ًى ,أَالَ إِف ح َمى الل في أ َْرضو َم َحا ِرَموُ ,أَالَ َوإِف في َ
الج َ
ِ
ُّ ِ
ْب"(ٔ) .رواه
س َد ْ
صلَ َح ْ
ت َ
إِذَا َ
س َد َ
صلَ َح َ
س ُد ُكلُوُ ,أَالَ َوى َي ال َقل ُ
الج َ
ت فَ َ
س ُد ُكلوَُ ,وإذَا فَ َ
الج َ

النعماف بن بشري

(ٕ)

بدأ اغبديث بقاعدة اغببلؿ واغبراـَّ ,
ألف غايتو من ذلك صبلح قلب اإلنساف ,وىي
كل ذلك غايتو اإلنساف واؼبضغة اليت
الغاية اليت كانت ؽبا النُّبوات والتكاليف والكتب والرسلُّ ,
صبلحو بصبلحها وفساده بفسادىا.
فاعبملتاف" :الػحالَ ُؿ بػين والػحراـ بػين" ,دبثابة ٍ
صبلة واحدةٍ َّ
ألف اؼبعطوؼ واؼبعطوؼ
َ َ ٌ َ ََ ُ َ ٌ
ػح َر ُاـ بَػي ٌن"
ػحالَ ُؿ بَػي ٌن" ,واعبملة الثانية "ال َ
عليو كالشيء الواحد ,فاعبملة األـ ىي األوىل "ال َ
َّ
كأهنا الوجو اآلخر للجملة األوىل ىي الوجو اػبلفي َّ
ألف اغببلؿ ىو الباب األوسع واألصل يف
األشياء اغبِ ُّل ,وىو ؾباالت حركة اإلنساف ,وفعلو ,وانطبلقو ,وأخذه وانتفاعو ,وفيها أحبلمو
ات"
شبػ َه ٌ
اغبي ,وقولو عليو الصبلة والسبلـَ " :وبَػ ْيػنَػ ُه َما ُم َ
وآمالو ,ىي مسرح اغبياة لئلنساف ّْ
ألهنا َّ
ػحالَ ُؿ بَػي ٌن" وما عطف عليهاَّ ,
كأهنا استخرجت ِفبَّا
صبلةٌ ثالثةٌ معطوفة على صبلة "ال َ
اس" صبلةٌ رابعةٌ ,داخلة يف حيّْز اعبملة الثالثة َّ
بينهما ,وقولو " :الَ يَػ ْعلَ ُم َها َكثِ ٌير ِم َن الن ِ
ألهنا
وصف للمشبهات.
ٌ

ظاىر وىو قولو عليو الصبلة
وقولو " :فَ َم ِن اتػ َقى ال ُػم َ
شبػ َهات" صبلة شرطية جوأّا ٌ
استَْبػرأَ لِ ِدينِ ِو و ِعر ِ
ض ِو" أي قبا ّٔما من الوقوع يف اغبراـ.
َ ْ
والسبلـَ ْ " :
ِ
الشبػ َه ِ
ات" فيو إشارةٌ إىل َّ
أف اؼبسلم حني
وقولو عليو الصبلة والسبلـَ " :وَم ْن َوقَ َع في ُّ ُ
قليبل عن اغببلؿ البواح إىل ما فيو شبهة ,فقد هتيَّأ إىل خطو ٍ
ات ٍ
يسمح لقدمو َّ
تالية
بأف تتزحزح ً

تقود حتماً إىل اغبراـ البواح ,والشبهة ىي اليت ال يرتجح دخوؽبا يف باب اغببلؿ وال يف باب

(ٔ) صحيح البخاري ,أبو عبد الل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن بَػ ْردزبَو,جػٔ (,كتاب اإليماف ,باب فضل من
استبرأ لدينو)( ,اسطنبوؿ-تركيا :المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر).ٜٔ:,

(ٕ) النعماف بن بشير بن سعد بن ثعلبة األنصاري الخزرجي ,لو وألبويو صحبة ,سكن الشاـ ,ثم ولي إمرة الكوفة,
ثم قتل بحمص سنة خمس وستين ,ولو أربع وستوف سنة( .اإلصابة,جػ.)ٕٜٓ:,ٙ
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ِ
الحمى ي ِ
ِ
مثل
وش ُ
اغبراـ ,وقولو َ " :ك َر ٍاع يَػ ْر َعى َح ْو َؿ َ ُ
معن جليل وىو ٌ
ك أَ ْف يُػ َواق َعوُ" فيها ً
ألف الراعي الذي يرعى حوؿ اغبمى لن يقع ىو نفسو يف اغبمىَّ ,
حي َّ
وإمبا يقع ما يرعاه من
ّّ
شاةٍ أو ٍ
ات تنزو بو حَّت يسقط يف اغبمى ,وىو ال يدري أنَّو
إبل أو غريىا ,وكل منها لو نزو ٌ
حدودا وال ضوابطَّ ,
وإمبا
ِضبًى ,الذي يقتحم اغبمى يف ىذا اؼبثل ىو السائمة اليت ال تعرؼ
ً
تنقاد بالشهوة والرغبة ,والشبو بينها وبني األىواء والغرائز والشهوات اليت تدفع اإلنساف إىل أف
اضح.
يتعدى حدود اهلل أو يقارّٔا شبوٌ و ٌ
الل فِي أَر ِ
ك ِحمى ,أَالَ إِف ِحمى ِ
وقولو " :أَالَ وإِف لِ ُكل ملِ ٍ
ض ِو َم َحا ِرَموُ" ,تأمل
ْ
َ
َ
َ
ًَ
وتذوؽ نسقو وبناءه ,وكأنَّو قريب منك ج ِّدا ولكنو شاسع ,فاغبمى :احملمي,
تسلسل الكبلـ ّ
أطلق اؼبصدر على اسم اؼبفعوؿ ,ويف اختصاص التمثيل بذلك نكتة وىي َّ
أف ملوؾ العرب
كانوا وبموف ؼبراعي مواشيهم أماكن ـبتلفة يتوعدوف من يرعى فيها ,بغري إذهنم بالعقوبة
الشديدة ,فمثَّل ؽبم النيب  دبا ىو مشهود عندىم ,فاػبائف من العقوبة اؼبراقب لرضا اؼبلك
ٍ
أسلَ ُم لو ولو اشتد حذره,
يبعد عن ذلك اغبمى خشية أف تقع مواشيو يف شيء منو ,فبُعده ْ
وغري اػبائف اؼبراقب يقرب منو ويرعى من جوانبو ,فبل يأمن أف تنفر فتقع فيو بغري اختياره أو
يبحل اؼبكاف الذي ىو فيو ويقع اػبصب يف اغبمى فبل يبلك نفسو أف يقع فيو ,فاهلل سبحانو
ِ
ضغَةً إِذَا
س ِد ُم ْ
وتعاىل ىو اؼبلك وضباه ؿبارمو ,وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :أَالَ َوإِف في َ
الج َ
ِ
ُّ ِ
ْب" ,وينتقل
س َد ْ
صلَ َح ْ
ت َ
َ
س َد َ
صلَ َح َ
س ُد ُكلُوُ ,أَالَ َوى َي ال َقل ُ
الج َ
ت فَ َ
س ُد ُكلوَُ ,وإذَا فَ َ
الج َ
الكبلـ من اغبديث عن اغببلؿ واغبراـ والتكاليف الشرعية إىل اإلنساف اؼبكلف ّٔذه التكاليف,
وىذه االنتقالة أكرب من سوابقها ,واحتفظ الكبلـ خبصوصية البناء ,فذكر "أال" "الواو" و" َّ
إف"
كل من :لكل ٍ
ملك
وطريقة بناء اعبملة من تقدًن اػبرب اعبار وآّرور على اؼببتدأ النكرة,يف ٍّ
كبلـ واح ٌد ,و َّ
كأف ىذا التشابو يف بناء الكبلـ لئليذاف َّ
ِضبى ,يف اعبسد مضغة ,و َّ
أف
بأف الكبلـ ٌ
ً
انتقاؿ من مقط ٍع من مقاطع اؼبعاين إىل مقط ٍع آخر ,واغبديث عن الشريعة
ىذا االنتقاؿ َّإمبا ىو ٌ
حديث واح ٌد.
واإلنساف
ٌ
ِ
س ُد ُكلُّوُ,
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
صلَ َح َ
فقولو عليو الصبلة والسبلـ" :أَالَ َوإِف في َ
الج َ
الج َ
ِ
الج َس ُد ُكلُوُ" قبد َّ
أف الكبلـ كأنَّو يقصد إىل اإلثارة واإليقاظ والتشويق,
س َد ْ
س َد َ
ت فَ َ
َوإذَا فَ َ
حجم
وذلك بإضفاء ىذا القدر من الغموض على حقيقة اؼبضغة ,واؼبضغة قدر ما يبض وىو ٌ
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صغريٌ ,ومل يبني الكبلـ ما ىي َّ
وإمبا ذكر َّ
أف صبلح اعبسد بصبلحها وفساد اعبسد بفسادىا,
مثبل وأف يُقاؿ َّ
مث َّ
إف يف اإلنساف
إف كلمة "جسد" وإيثارىا ىا ىنا على كلمة "اإلنساف" ً
فسد ,لئلشارة إىل َّ
أف ىذا اإلنساف بدوف ىذه اؼبضغة
مضغةً ,إف صلحت صلَح وإف فسدت َ
جسد ال غري ,وىذه اؼبضغة ىي إنسانيتو ,ىي مناط حياتو وتكليفو وسبييزه ومناط صبلحو
صبلحا ماديِّا فحسب,
وفساده ,والصبلح والفساد اؼبوصوؼ ّٔما اؼبضغة ليس صبلح اعبسد
ً
ألف القلب قد يصلح ويفسد اعبسد ,ألسباب أخرى َّ
َّ
وإمبا اؼبراد الصبلح الذي يشمل ما بو
يكوف اإلنساف إنسانًا.
ففي ىذا اؼبثل إشارة إىل صعوبة األمر يف ضبط اؼبسلم ألىوائو وغرائزه وشهواتو اليت تسكن
يف نفسو و َّ
سواىا ,واؼبسلم ُمطالَب
كأهنا ًقوى عمياء أسكنها اهلل سبحانو وتعاىل ىذه النفس يوـ َّ
دبجاىدة ذلك وترويض نفسو على صراط اهلل اؼبستقيم لتنجو وينجو.

فانظر إىل إحكاـ الصنعة يف كبلـ سيد األولني واآلخرينَّ ,إهنا ليست وليدة تثقيف
وتعمل؛ َّ
وإمبا ىي وليدة تعمق يف الفكرة ونضوج يف الطبع والسجيةَّ ,
ألف حديثو  ىو القرآف
ُّ
الكرًن الذي ال ينطق عن اؽبوى ,وأكثر أحاديثو  يف ىذا اللوف من التعبري يُرى عليها رواء
الطبع وطيب السجيَّة وسرعة البديهة(ٔ).
ولنأخذ ىذا اغبديث الشريف الذي يتضح فيو إحكاـ الصورة ومطابقتها للمعن مع صدؽ
العاطفة وذلك يف قولو  البن عمر رضي اهلل عنهما(ٕ) حيث قاؿ :أخذ رسوؿ اهلل 
دبنكيب وقاؿُ " :ك ْن في ُّ
ابر َسبِيل"(ٖ).
الدنْػيَا َكأَن َ
ك غَ ِر ٌ
يب أَو َع ُ
يف ىذا اغبديث الشريف شبَّو رسوؿ اهلل  بصورتني األوىل :صورة الغريب ,والثانية:
أمبل يف
عابر السبيل ,فاألوؿ يعيش يف دار الغربة على الزىد والتقشف واؼبتاع القليل اػبفيف ً
العودة إىل وطنو األـ .فالدنيا دار غربة ,واآلخرة ىي الوطن اغبقيقي واؼبقاـ الدائم  ,فالرسوؿ
 يريد أف تبقى عقولنا وقلوبنا متعلقة باآلخرة وبالتفكري فيها والشوؽ إليها ,ال تلهينا الدنيا دبا
(ٔ) الخصائص الفنية في األدب النبوي ,مرجع سابق.ٜٔٙ-ٜٖٔ:,

(ٕ) عبد الل بن عمر بن الخطاب ,ولد بعد البعث بيسير,كاف من أشد الناس اتباعاً لألثر ,مات سنة ثالث وسبعين.
(اإلصابة ,جػ.)ٕٜ:,ٙ

(ٖ) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ٘ ,كتاب (الرقاؽ).ٕٖ٘ٛ:,
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فيها من زينة وملذات وملهيات عن التفكري يف الدار اآلخرة وما أعد اهلل فيها للمؤمنني من
جنات النعيم.
أما الصورة الثانية فهي صورة عابر السبيل الذي ال وبمل معو إال ما وبتاجو لطريقو,
ألنَّو يف حالة سفر وعدـ استقرار ,واؼبسافر يف أي زماف ومكاف قد يتعرض للمخاطر بأنواعها,
فالرسوؿ  أراد من ابن عمر ومنَّا أف نكوف مثل عابر السبيل يف التخفف من متاع الدنيا ,ويف
الصرب على ما يواجهنا فيها من اؼبشاؽ واؼبتاعب يف سبيل الوصوؿ إىل الدار اآلخرة والفوز
باعبناف.
ويف كلتا الصورتني نبلحظ الدقة يف اختيار اؼبشبو بو ,فاؼبشبو بو األوؿ –الغريب -يرى
اؼبغريات يف بلد الغربة من أنواع ومتطلبات اغبياة اليت تعينو على التمكن واؼبكوث واالستقرار
باال؛ َّ
ألف قلبو معلق بوطنو
وما يتبعها من ملذات وشهوات وزينة ومع ذلك ال يلقي ؽبا ً
اغبقيقي ,واؼبشبو بو الثاين يف اغبديث -عابر السبيل -الذي يتعرض للمكاره والصعاب
واؼبشاؽ وما يتبعها من خوؼ وأمل وحاجة وفاقة ورغبة يف الطمأنينة والراحة.
وقد صبع رسوؿ اهلل  يف ىاتني الصورتني بني أمرين ـبتلفني ونبا :ما يعرتض اؼبؤمن من
زينة اغبياة الدنيا ؤّرجها ,فيحذر منها وال يأخذ إال قدر حاجتو ,وبني ما يصيبو فيها من
اآلالـ واؼبتاعب والصعاب ,فيصرب فيو ووبتسب ألمر اهلل وال وبزف على ما فاتو منها.
فلما كانت النفس تألف الدنيا وتتعلق دبا فيها ,وؼبا كانت فكرة االغرتاب عنها مع
أمرا غري مألوؼ ,ورد التعبري البياين دقي ًقا يف صرؼ الذىن إليو وتقريب ما بعد منو,
الوجود فيها ً
وذلك دبجموعة من الوسائل اللغوية والببلغية ,منها :اختيار صيغة األمر (كن) ,الدالة على
موجودا ,ومنها :إخراج اؼبألوؼ القريب ـبرج اؼبستغرب البعيد,
طلب إحداث أمر مل يكن
ً
ومنها :تقريب الطلب اؼبستغرب بأسلوب التشبيو ليصري يف حكم اؼبمكن ,ومنها :العطف
اؼبقرب للفكرة واؼبوضح داللة اللفظة ,ومنها :اإلهباز الداؿ اؼبتضمن الكثري من آّاالت اؼبعنوية
والشعورية(ٔ).
(ٔ) من الخصائص البالغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ,د.فتحية محمود فرج العقدة ,طٔ,
(مطبعة األمانةٔٗٔٗ ,ىػ).ٕ٘ٔ:
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كأف)َّ ,
ونبلحظ يف ىذا اغبديث الشريف الرباعة يف اختيار أداة التشبيو ( َّ
ألهنا أبل وأقوى
يف الداللة على إغباؽ اؼبشبو باؼبشبو بو" ,فهي تستعمل حيث يقوى الشبو حَّت يكاد الرائي
أف اؼبشبو ىو اؼبشبو بو"(ٔ) ,فالرسوؿ  يعلم َّ
يشك يف َّ
أف ابن عمر يف داره وبني أىلو ,ومل
ُّ
ؿباال َّ
ألف اإلنساف ال
يشعر بالغربة فلو قاؿ  :كن يف الدنيا غريبًا أو عابر سبيل؛ لكاف ذلك ً
يبكن أف يعيش يف وطنو وداره غريبًا ,فهذا يقتضي أف يبتعد عن الدنيا ويزىد فيها ,ويف ذلك
حرماف وإجحاؼ لوَّ ,
ألف اإلنساف فُطر على اؼبشاركة لغريه يف أمور اغبياة صبيعها ,سواء كاف
مقيما ,فأداة التشبيو يف اغبديث دلت على االعتداؿ والتوازف يف أمور اغبياة.
غريبًا أو ً
"ولذا كانت الببلغة النبوية تقتضي يف التشبيو وضع األداة ( َّ
كأف) غبمل حاؿ حباجة إىل
أف تتقرر على أخرى مقررة معلومة ,وىذه العبارة أقرب إىل طبيعة الناس واغبياة ,فبا لو كانت
العبارة "إنَّك يف الدنيا غريب أو عابر سبيل"َّ ,
مشبها للغريب ,فتعطيو
ألف العبارة األوىل ذبعلو ً
حق اؼبقيم لعمارة الدنيا يف قصد وعرفاف غاية ,والثانية تنزع ىذا اغبق فتصرفو صرفًا وذبعلو
سفيها يف تشبُّثو بو ,مهما كانت العبلقة بينو وبينو"(ٕ).
ً

كما نشعر يف ىذه الصورة التشبيهية بصدؽ العاطفة وعمقها عند رسوؿ اهلل  ذباه
ٍ
مشفق ىباؼ عليو من
ؿبب
أصحابو وذباه أمتو بأسرىا ,لذا كاف حديثو البن عمر حديث ٍّ
االغرتار بالدنيا واعبري وراءىا ,فجاءت ألفاظو عليو الصبلة والسبلـ مألوفةً جزلة بعيدة عن
اؼبصطلحات العلمية والكلمات الغريبة" ,ربمل دقيق اؼبعاين وقوة التأثري ما يكوف مرتبطًا بقضايا
كلية عامة ؽبا ما يتعلق بالعديد من آّاالت والكثري من الدوائر الشعورية اليت تشكل ؾبتمعة
موق ًفا معينًا واسع آّاؿ واؼبفهوـ(ٖ).
النبوة ,ورونق الفصاحة ,ولو " قدرة
فكل أحاديثو الشريفة عليها رواء الطَّبع ,وجبلؿ َّ
عجيبة على إحكاـ التشبيو ,وإرساؿ اغبكمة ,وإجادة اغبوار .وتلك ميزة الرسلَّ ,
ألهنم يف مقاـ
اؼبعلمني ,وأقبح ما يكوف يف التعليم طريقة تشبيو األشياء كقولو " :مثَل الػم ِ
ؤم ِن ِ
الذي ي ْق َرأُ
َ ُ ُ
(ٔ) عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح ,بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي,تحقيق :خليل
إبراىيم خليل ,جػٕ ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتب العلميةٕٕٔٗ,ىػ).ٜٔٛ:,

(ٕ) الحديث النبوي من الوجهة البالغية ,عز الدين علي السيد( ,القاىرة :دار الطباعة المحمدية باألزىر,
ٕٖٜٔىػٜٖٔٚ-ـ).ٖٔٛ-ٖٔٚ: ,

(ٖ) من الخصائص البالغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٕ٘ٓ:,
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ال ُقرآ َف َكػمثَ ِل األَتْػرجة طَعمها طَيب ,وِريحها طَيب ,ومثَل الػم ِ
ؤم ِن ِ
الذي الَ ي ْق َرأُ ال ُقرآ َف
َُ
َُ
ٌ
ٌ ََ ُ ُ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ػحانَِة
يح لَ َهاَ ,وَمثَ ُل ال ُػمنَاف ِق الذي يَػ ْق َرأُ ال ُقرآ َف َك َػمثَ ِل الريْ َ
َك َػمثَ ِل الت ْم َرة طَ ْع ُم َها طَي ٌ
ب َوالَ ِر َ
ِ
ِ ِ
يح لَ َها
بَ ,وطَ ْع ُم َها ُمرَ ,وَمثَ ُل ال ُػمنَاف ِق الذي الَ يَػ ْق َرأُ ال ُقرآ َف َك َػمثَ ِل َ
ِر ُ
يح َها طَي ٌ
الح ْنظَلَة الَ ِر َ
(ٕ)
َوطَ ْع ُم َها ُمر"(ٔ).رواه أبو موسى األشعري
لقد اشتمل ىذا اغبديث على عدد من التشبيهات ,منها تشبيو اؼبؤمن بالقارئ وىو
متصف بصفتني :نبا اإليباف والقراءة باألترجة وىي ذات وصفني :نبا الطعم والريح ,وكذلك
األمر يف شأف اؼبؤمن غري القارئ ,ويف اؼبنافق القارئ ,واؼبنافق غري القارئ"(ٖ).
ىنا نلحظ القدرة على تناوؿ التشبيهات النبوية اليت ال تتطلب إعماؿ الفكر و َّ
كد الذىن
يف استخبلص التشبيو ,وطريقة فهمو .ومعلوـ َّ
أف فائدة التشبيهات ىنا ىي االرتقاء بالتعبري إىل
حد يشحذ األذىاف ويهيئ النفوس لتقبل ما يلقي إليها ,وىي تقصد إثبات اػبياؿ يف النفس
ٍّ
بصورة اؼبشبو بو ,أو دبعناه ,وذلك أوكد يف طريف الرتغيب أو التنفري ,ال سيَّما وقد استخلصت
تلك اؼبعاين من القريب اؼبشاىد.
فمن ذا الذي ىبفى عليو معن اؼبؤمن واؼبنافق؟ ومن ذا الذي هبهل ذلك النوع من
صت ّٔا َّأمة ؿبمد 
اغبمضيات وىي األترجة؟ ومن النعم وىو الثمرة؟ ومن الفضائل اليت ُخ َّ
(ٗ)
وىي القرآف رأس كل فضيلة؟
كافل اليتِيم في
مث لنتأمل مقاطع التعبري يف ىذا اغبديث للرسوؿ  حيث يقوؿ" :أَنَا و ُ
()ٙ
والوسطى ,وفرج بينهما"(٘) .رواه سهل بن سعد األنصاري
الجنة ىكذا ,وأشار بالسبابة ُ
(ٔ )

صحيح مسلم ,مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ,جػٔ( ,بيروت-لبناف :دار الفكر للطباعة والنشر,

(ٕ )

عبد الل بن قيس بن سليم ,أبو موسى األشعري ,صحابي مشهور ,أمره عمر ثم عثماف وىو أحد الحكمين

ٖٓٗٔىػ).ٜ٘ٗ: ,كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب فضيلة حافظ القرآف ,حديث رقم.ٜٚٚ:

بصفين ,مات سنة خمسين( .اإلصابة ,جػٕٔ.)ٖٕٙ:,

(ٖ) المثل السائر ,ابن األثير,أبو الفتح نصر الل بن محمد الشيباني,جػٕ ,طٔ(,مطبعة نهضة مصر).ٔٗٓ:,
(ٗ) الخصائص الفنية في األدب النبوي ,مرجع سابق.ٜٔٛ-ٜٔٚ:,

(٘) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ.ٔٚٛ:,ٙكتاب الطالؽ ,باب اللعاف.
() ٙ

سهل بن سعد بن مالك األنصاري الخزرجي ,مات سنة ثماف وثمانين ,وقيل بعدىا ,وقد جاوز المائة.

(اإلصابة,جػٗ.)٘ٓٓ:,
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فألفاظو ذبري كاؼباء الزالؿ ,ال تنبو لفظة عن أختها وال وبيد تركيب عما يليو أو يسبقو,
َّإهنا مظاف اغبكمة الربَّانية يصوغها الرسوؿ الكرًن يف قالب يقف دونو عباقرة الفكر وفرساف
الكبلـ.
فاليتيم طفل صغري ضعيف بريء ,وبتاج إىل من يرعاه ليكرب ,ووبميو ليقوى ,ويعلمو
ويؤدبو ,ويكف األذى عنو ,فأراد رسوؿ اهلل  أف يػوجو أنظار اؼبسلمني ومشاعرىم إىل ىذه
الفئة من آّتمع ,اليت ال تقوى على القياـ بدورىا الطبيعي فيوَّ ,
ألف فيها من الضعف واغباجة
إىل العطف واغبناف واؼبساعدة اؼبادية واإلنسانية الشيء الكثري.
وقد ذاؽ رسوؿ اهلل  اليتم يف صغره ,عاش فيو حزنو وحرمانو ,فمن يعش ومل هبد أبًا
وبنو عليو و ِّأما تعطف عليو ,وتسقيو مع حليبها اغبناف واألماف ,ؽبو غاية اغبرماف ,فقد أكد
علماء النفس َّ
أف اغباجة إىل العطف واغبناف تعادؿ حاجة اإلنساف إىل الطعاـ والشراب ,فمن
أف اإلنساف إذا مل يأكل أو يشرب فإنَّو يبوت ,كما َّ
اؼبسلَّم بو َّ
أف الذي ال تُل ى حاجتو العاطفية
والنفسية يبوت وىو مع األحياء ,بل إنَّو يبوت يف كل يوـ ويف كل ساعة.
لقد أدرؾ رسوؿ اهلل  ىذه اؼبشاعر اليت زبتلج يف نفس كل يتيم ,فكاف  أوؿ من
ؼبس آالـ اليتيم وأحزانو ,فسجل لنا رسوؿ اهلل  ىذا اغبديث ليبقى ما بقيت السماء
يتيما ,وأي بشرى إهنا مرافقة اؼبصطفى
واألرض ,وأعلنها مدوية لتكن بشرى عظيمة ؼبن يكفل ً
 يف ٍ
جنة عرضها السموات واألرض ,أعدت للمتقني.
فرسوؿ اهلل  يف ىذا اغبديث يلفت انتباه أصحابو وىو وبدثهم بقولو( :أنا) ,وضمري
اؼبتكلم ىذا يعِن عند الصحابة الشيء الكثري ,ألنَّو يعود على أعظم البشرية ؿبمد بن عبد اهلل
صلوات اهلل وسبلمو عليو ,وبعد أف لفت عليو الصبلة والسبلـ االنتباه إليو أردؼ بواو اؼبعية
اليت تعِن اؼببلزمة واؼببلصقة واؼبصاحبة ,مث ذكر بعدىا صاحب اؼببلزمة واؼبصاحبة أنَّو كافل
أف الختيارىا دوف غريىا أنبية َّ
اليتيم ,فإذا نظرنا إىل كلمة (كافل) وجدنا َّ
ألف ؽبا معاينَ عدة,
منهاَ ( ":ك َف َل) عنو باؼباؿ لِغَ ِريبو ,ومنها( :الكافل) فالكافل ىو الذي يكفل إنسانًا ويعولو,
صر"(ٔ) ,فقد اختار رسوؿ اهلل  كلمة (كافل) على كلمة (حاضن) اليت
فػ( َك َف َل) من باب نَ َ
رب) اليت تعِن الرتبية فقط دوف أف يقرهنا
تعِن حضن الصغري حَّت يكرب مث تركو ,أو كلمة ( ُم ّْ
(ٔ) مختار الصحاح ,مصدر سابق ,باب الكاؼ ,مادة (ؾ ؼ ؿ).٘ٚ٘-٘ٚٗ: ,

43
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باعبانب اؼبادي ,وقد جاءت الكلمة على وزف (فاعل) اليت تعِن من أُسند إليو الفعل فقاـ على
احتواء اليتيم والقياـ على شئونو ,وباشرىا بنفسو ,وعمل على تعهده ورعايتو حَّت يبل أشده
وكامل قوتو ,فكلمة (كافل) أبل وأعم وأمشل من غريىاَّ ,
ألهنا تعِن النُّصرة والرتبية والبذؿ
اؼبادي واؼبعنوي ؽبذا اليتيم يف حاؿ الصغر والكرب ,مث قدـ رسوؿ اهلل  اعبار وآّرور يف قولو:
(يف اعبنة) على اسم اإلشارة اؼبقروف ّٔاء التنبيو وكاؼ التشبيو لعظم شأف اؼبقدـَّ ,
وألهنا اعبزاء
العظيم الذي ينتظر كافل اليتيم ,فكاف رسوؿ اهلل  يدرؾ تشوؽ الصحابة إىل معرفة جزاء
تبشريا ؽبم على عظيم صنعهم ,مث يؤكد  دبؤكدين :األوؿ
كافل اليتيم ,فيستعجل ذكر اعبنةً ,
لفظي ,وىو اسم اإلشارة (ىكذا) ,والثاين عملي ,فيشري  بإصبعيو السبابة والوسطى ويفرج
بينهما حَّت يرى الصحابة ذلك ,فتظل الصورة ماثلةً أماـ أعينهم.
فلو َّ
أف رسوؿ اهلل  اكتفى بقولو" :أنا وكافل اليتيم في الجنة" لكانت ىذه البشارة
العظيمة كافية لتستثري اىتماـ الصحابة  باليتيم ,ولكن لعظم القضية وأنبيتها أراد  أف
يؤكد ذلك باسم اإلشارة (ىكذا) ,وىو مكوف من (اؽباء) وىي للتنبيو ,مث (الكاؼ) اليت ربوي
معن التشبيو ,مث (ذا) للقرب ,وذلك بطريقة بارعة ذكية تبقى عالقة يف أذىاف أصحابو وأمتو ما
بقي يتيم يف ىذه األمة.
فصورة اؼبشبو يف ىذا اغبديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة" اعتمد فيها رسوؿ اهلل  على
إثارة اػبياؿ لدى الصحابة  ,حَّت إذا أدرؾ عليو الصبلة والسبلـ تكامل تلك الصورة يف
أذىاهنم ,أكدىا بصورة اؼبشبو بو وىي صورة بصرية ,وذلك بإشارتو بالسبابة والوسطى وتفرهبو
وتأكيدا للصورة األوىل ,فتبقى صورة إصبعيو الشريفتني مقرونةً باسم
بينهما ,وما ذاؾ إال تثبيتًا
ً
اإلشارة يف ـبيلتنا كلما نظرنا إىل يتي ٍم.
كما نبلحظ يف ىذا التشبيو للرسوؿ  تأكيده على قضية مهمة ال تتغري بتغري الزماف
يتيما.
واؼبكاف ,وىي الفضل واألجر العظيم الذي ينتظر من يكفل ً
ؿبكما يثري اػبياؿ
سديدا
تعبريا جزًال ً
وتصويرا ً
وىذه الصورة التشبيهية عميقة خالدة اقتضت ً
ً
لدى الصحابة  لتتولد الصورة اليت أراد عليو الصبلة والسبلـ أف يتخيلها كل صحاب فتبقى
عالقة بذىنو وتدفعو إىل اإلحساف إىل كل يتيم .
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وال شك َّ
أف قدرة النَّيب الكرًن على تسخري ألفاظ اللغة وربميلها من اؼبعاين أمر ال يصل

َصبَ َح
إليو ذوو اؼبقدرة على التعبري والدقة يف التصوير .فلننظر لقولو  يف حديث آخرَ " :م ْن أ ْ
ِ
ت لَوُ ُّ
الدنيَا
وت يَػ ْوِم ِو َكا َف َك َػم ْن ِح َيز ْ
آمناً فِي ِس ْربِ ِو ُم َعافًى فِي بَ َدنِِو ِع ْن َدهُ قُ ُ
بِ َح َذافِي ِرَىا"(ٔ).رواه عبد اهلل بن ؿبسن األنصاري(ٕ).

فلنتأمل التعبري بػ(سرب) يف منت اغبديث كيف جعل من مادتو الرتكيبية معن تصويريِّا
السرب بفتح السني :اؼباؿ الراعي,
على الرغم من بعد لفظة (سرب) عن الوضوح .فهي "من َّ
السرب يريد اؼبسالك
السرب وخلي َّ
فقولو :يف سربو يعِن يف مسلكو ,يُقاؿ فبل ٌف واسع َّ
َّ
خل سربو) أي :طريقو حَّت يذىب
مثل
مضروب للصدر والقلب ,يُقاؿ ( ّْ
ٌ
واؼبذاىب ,وإمبا ىو ٌ
َسر الْ َق ْو َؿ َوَمن َج َه َر بِ ِو َوَم ْن
حيث شاء ,ومن ذلك قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىلَ { :س َواءٌ من ُكم م ْن أ َ
ُىو مستَ ْخ ٍ
ب بِالنػ َها ِر}(ٖ) ويُقاؿ ذلك "لئلبل َّ
ألهنا تنسرب يف الطرقات"
ف بِالل ْي ِل َو َسا ِر ٌ
َ ُْ
ب بكسر السني َّ
فإمبا ىو
ويُقاؿ :سرب على اإلبل أي أرسلها شيئًا بعد شيء .فإذا قلت يس ِر ُ
قطيع من ظباء أو بق ٍر أو ٍ
شاء أو نساء"(ٗ).
ٌ
إذف ىذه التشبيهات واألمثاؿ اليت مرت يف ثنايا تلك األحاديث ربمل يف تعابريىا معاين
ذات طابع زبييلي استمدت من الواقع القريب الػمشاىد ,ومل يضرىا استعماؿ بعض األلفاظ
من معاجم اللغة ,وذلك دليل القدرة على الصياغة الفنية وإحكامها حيث مل زبدش تلك
األلفاظ وما أشبهها القالب التصويري للتعبري النبوي الشريف عن اؼبعاين.
ومن ىنا َّ
النيب الكرًن من قبيل الصور اغبيَّة اؼبتفاعلة مع اغبياة ومن
فإف الصورة يف حديث ّْ
ٍ
ِ
ومر ٍاء
فيها من ّْ
كل ذي كبد رطبة ,ومل تكن من قبيل الصور األدبيَّة اليت استُمدَّت من عادات َ
ؿبدودة وؿبصورة يف بيئاهتا ,فلم تَػعُد صاغبةً لبلنتشار والشُّيوع يف األطوار اؼبختلفة َّ
ألهنا تفقد

(ٔ) سنن الترمذي ,مصدر سابق,جػٗ.ٜٗٙ:,كتاب الزىد ,بابٖٗ,حديث رقم .ٕٖٗٙ:وىو حديث حسن.

حسنو األلباني,محمد ناصر الدين األلباني ,السلسلة الصحيحة(,الرياض :دار المعارؼ ),حديث رقم.ٕٖٔٛ:
(ٕ) عبد الل بن محسن األنصاري ,ويقاؿ عبيد الل بن محسن( ,انظر :اإلصابة:جػ.)ٕٓ:,ٚ
(ٖ) سورة الرعد ,اآلية.ٔٓ:

(ٗ) لساف العرب,مصدر سابق,جػٖ( ,باب الباء ,فصل السين).ٜٔٛٓ:,
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صور
تأثريىا عند من مل تكن ىذه العادات واألشياء اؼبستمدَّة منها معاشة يف نفوسهم ,فهي ٌ
معني(ٔ).
صاغبة لبيئة معيَّنة وزمن َّ
قوـ دوف قوـ
"وقد يكوف يف ىذا الباب ما تتسع لو َّأمة وتضيق عنو أخرى ,ويسبق إليو ٌ
لعادة أو عرؼ أو مشاىدة أو مراس كتشبيو العرب الغادة اغبسناء بالنَّعامة ,ولعل من األمم من
مل يرىا ,وضبرة اػبدود بالورد والتفاح ,وكثري من األعراب مل يعرفها ,وكأوصاؼ الفبلة ويف الناس
من مل يصحر ,وسري اإلبل وكثري منهم مل يركب"(ٕ) ,وكذلك نبَّو الببلغيوف إىل األطوار
اغبضارية وأثرىا يف إطباد أو موت بعض التشبيهات ,واستهجاف ما مل يكن مستهجنًا يف طور
سابق.
وعلى الرغم من َّ
أف األدباء يف القدًن واغباضر قد ازبذوا البيئة الكونية وكل ما وبيط ّٔم
من أسباب اغبياة ميدانًا الستمداد صورىم والتعبري عنها دبا يرتقي حينًا باؼبعن ويسف حينًا
آخرَّ ,
فإف تشبيهات الرسوؿ الكرًن قد ازبذت ميداف الطبيعة ؾباالً الستمداد صورىا دوف
إسفاؼ يف اؼبعن أو هتافت يف مبن تلك الصور(ٖ).
لقد تبلءمت الصور التشبيهية مع مفردات األلفاظ والرتاكيب يف اغبديث الشريف حيث
َّأدت اؼبعن على أكمل وجو ليصل إىل الذىن يف وضوح تاـ.
َّ
إف تلك الصور يف مدى تأثريىا مع ما ضربت لو لتحمل صدؽ اغبدس النبوي يف ما
يرمي إليو الرسوؿ  من معاف شريفة يصدقها الزمن وما وبدث فيو من أحداث"(ٗ).
"لقد جاءت الصورة التشبيهية يف اغبديث النبوي إضاءات فنية داخل النسيج العاـ
اعبمايل الكلي ,وساعدت على كشف اؼبعن ,فارتبطت بو ارتباطًا وثي ًقا ,ومل يكن اؼبقصد يف
تعتيما ,فالتقرير بإزاء الصورة ,إذ ال غن عنو
التصوير اغبديثي ؾبرد توايل الصور ,فبا يُشكل ً

(ٔ) الخصائص الفنية في األدب النبوي ,مرجع سابق.ٕٕٓ-ٕٓٔ:,

(ٕ) التصوير البياني ,محمد أبو موسى ,طٕ(,القاىرة :دار التضامن).ٔ٘ٛ:,
(ٖ) الخصائص الفنية في األدب النبوي ,مرجع سابق.ٕٖٓ:,
(ٗ) المرجع السابق.ٕٓٚ:,
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خصوصا َّ
أف اغبديث النبوي حريص كل اغبرص على عناية اؼبتلقي وفهمو
الستجبلب اؼبتلقي,
ً
وإدراكو حدود اؼبعاين"(ٔ).

"كما حازت تشبيهاتو  على طاقة فنية كربى وـبزوف نفسي عميق األثر؛ وذباوزت
ؾبرد السمة الوصفية ,فكانت موحية مؤثرة ,ربتاج إىل رىافة حس بوعيها اعبمايل"(ٕ).
"فتلك اػبصائص الفنية يف التعبري ال شك َّ
أف ؾباؽبا التخييل من خبلؿ مبلبسة الكبلـ
أف التخيػيل ىو الذي ال يبكن أف يقاؿ أنَّو صدؽ ,و َّ
بالتشبيو ,ومعلوـ َّ
أف ما أثبتو و ما نفاه
تقسيما
منفي ,وىو متفنن اؼبذاىب ليثري اؼبسالك ,ال يكاد وبصر إال تقريبًا ,وال ُوباط بو
ً
مصنوعا قد تلطف فيو ,واستعني
وتبويبًا ,مث إنَّو هبيء طب ًقا ,ويأِت على درجات ,فمنو ما هبيء
ً
شبها من اغبق ,وغشي رون ًقا من الصدؽ ,كتشبيهاتو .)ٖ("
عليو بالرفق واغبذؽ ,حَّت أُعطي ً
" َّ
إف تشبيهاتو  ,ربمل يف تعابريىا معاين ذات طابع زبييلي استمدت من الواقع القريب
اؼبشاىد ,وإذا حبثنا يف ؾباؿ استمداد ىذه اؼبعاين يف تشبيهاهتا وصورىا ألفينا أهنا استمدت من
ميداف الكوف الرحب الفسيح ,ومن الطبائع البشرية اليت تعيش يف ىذا الكوف"(ٗ).
لقد كاف يف تلك التشبيهات اليت تصدر عنو  ,كشف عن اغبقائق اليت أرسل ّٔا,
وتوضيح للمعاين اليت يريدىا " ,فهو أداة ناجحة فعالة للوصوؿ إىل ىدفو ,من شغل اغبس
الظاىر والباطن ,وامتبلؾ النفس بكل ما فيهاَّ ,
ألف ىذه الوسيلة أقرب إليها ,وىي ّٔا آنس,
وؽبا أميل ,وال سيما َّ
أف الرسالة اليت جاء ّٔا البياف النبوي ذبديد للقيم ,وتعزيز للمفاىيم,
وتعريف بأمباط اؼبعاين ,ال يسيغها العقل الدارج على ضده إال مأخوذًا بقهر العاطفة وتأثر
الوجداف ,يثنيانو ليعيد النظر ووبكم الدليل ,وإّمبا يهزنبا فيهز العقل ليخلي مكانو إىل مكاف
ذلك التصوير اؼبقنع ,الذي يتجو اؼبتكلم بكل قوى نفسو ,ليسكن أغوار نفس صاحبو"(٘).

(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,أحمد ياسوؼ ,طٔ( ,سوريو :دار المكتبئٕٖٗ,ىػ).ٜٕٔ:
(ٕ) المرجع السابق.ٜٔٛ: ,

(ٖ) الخصائص الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٜٔ٘:,
(ٗ) المرجع السابق.ٕٕٓ:,

(٘) الحديث النبوي من الوجهة البالغية ,مرجع سابق.ٖٔٙ:,
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الزماف وال ِ
أف تشبيهاتو " مل تُقيَّد ِ
بظرؼ ِ
كما َّ
اؼبكاف ,فلم ينظر فيها إىل العرب
بظرؼ َّ
وحدىم وال إىل الناس يف زم ِن النبوة فحسب؛ وال إىل جزيرة العرب وحدىا ,وال إىل ٍ
طبقة دوف
ٍ
طبقة؛ وإمبا كانت تنظر إىل اإلنساف من حيث ىو إنسا ٌف"(ٔ).
وىكذا يتنوع التشبيو يف اغبديث النبوي بتنوع اؼبواقف واألحواؿ وبتنوع الشخصيات
والظروؼ اؼبتعلقة بكل منها ,وبتنوع األغراض اليت يرمي ىذا التشبيو إىل ربقيقها ؤّذا التنوع
وصدورا عن ذلك البياف النبوي اؼبرتبط بذات الرسوؿ 
وبتلك اؼببلءمة بينو وبني كل حاؿ,
ً
وخلقو وفكره ,تعددت خصائص ىذا التشبيو فاكتسب الكثري من مظاىر القوة التعبريية.
وبذلك يبكن القوؿ ,بأنَّو تشبيو متميز ,يوضح مباذج رفيعة من اؼبناىج وأمباط التعبري
اؼبتضمنة العديد من األصوؿ والقواعد التعبريية اؼبهمة ,اليت يضع التشبيو من خبلؽبا كيفيات
وطرؽ التعبري عن اؼبواقف الفكرية والنفسية الدقيقة اؼببلبسة لؤلفعاؿ اغبسية الظاىرة ,أو يقارف
إظهارا لقيمتو ,أو يضع مثاالً للصفة أو اػبلق يقاس عليو ما سواه فبا ماثلو أو
العمل بغريه
ً
نقص عنو أو زاد عليو ,كما يضع مباذج من الشخصيات اليت يبكن احتذاءىا لتصري أمثلة
جامعة للكثري من خصاؿ الفضل ,أو يقرف التصرؼ العملي بالتقرير النظري الذي يوضحو
متوصبلً يف ذلك إىل بياف حكمو.
وىو يف صبيع ذلك تشبيو متجو إىل البسط والتفصيل ,أو التكرار والتأكيد ,أو الرتكيز
واإلهباز ,أو غري ذلك حبسب ما يقتضيو اؼبوقف ومبلبساتو اليت تتعلق بو(ٕ).
"إذاً ال بدع وال غرابة أف ربتل الببلغة النبوية الدرجة الثانية بعد القرآف الكرًن ,وال مغاالة
حني نقوؿ :إنَّا ال نعرؼ أسلوبًا ألحد البلغاء ىذه صفتو إال الكبلـ النبوي ,الذي ال يعرتيو ما
متسايرا يشد
ؿبكما
يعرتي كبلـ اؼببدعني من وجوه النقص والعيوب ,بل قبد كبلمو ً 
قصدا ً
ً
نفسا ,وأصؤّم رأيًا ,وأبلغهم
بعضو ً
بعضا ,وأنَّو صورة روحية ألشد خلق اهلل طبيعة ,وأقواىم ً
نظرا ,وأكرمهم خل ًقا"(ٖ).
مً
عن ,وأبعدىم ً
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٕٗ:,

(ٕ) من الخصائص البالغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٔٔٙ: ,
(ٖ) الخصائص الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٔٚٓ-ٜٔٙ:,
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ص ُل األَو ُؿ
ال َف ْ

أىميةُ الحي ِ
واف وخصائِ
صوُ فِي البِيئَ ِة و األَ َد ِ
ب
َ ُ
ََ
 المبحث األوؿ :الحيوا ُف في البيئَ ِة العربي ِة والديَانَات
ِ
بالحيواف في األَ ِ
الع َربي
 المبحث الثاني :التشبِيوُ
دب والشع ِر َ
ِ ِ
ِ
دت فِي التشبِ ِيو النبَ ِوي
ور ْ
 المبحث الثالثَ :خصائ ُ
ص الحيوانَات التي َ
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المبحث األوؿ
الحيػوا ُف فِي البِيئَ ِة العربِي ِة والديانَ ِ
ات
َ
ََ َ
ََ

الحيواف في البيئة العربية:
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ئيسا يف حياتو,
مل يكن اإلنساف القدًن يرى اغبيواف شيئًا
ً
منفصبل عنو ,بل كاف يراه ركنًا ر ً
فهو يعيش معو على أرضو ,ويقاظبو بيئتو ,ويتعدى ىذا األمر إىل تشابو أعمق ,فهما يعيشاف
وقره ,حَّت َّ
إف مورد
حره َّ
حياة تعصف ّٔا ظروؼ متطابقة ,ويكتنفهما مناخ واحد يقاسياف َّ
رزقهما واحد ,وىو مطر السماء ,فرتى اغبيواف يبتهج كما يبتهج اإلنساف حني ذبود السماء
دبائها ,حيث هبد اغبيواف واإلنساف يف ىذا ضمانًا للحياةَّ ,
ألف حياة اغبيواف ضماف لئلنساف
وحياتو.
ط اإلنساف باغبيواف ,ىذا االختبلط بينهما ىيأ لؤلوؿ معرفة عميقة حبياة اغبيواف
فاختَػلَ َ
َ
وطباعو ,ذلك أنو جعل مسكنو بني السباع وأجناس اغبشرات.
العرب على مقربة من اغبيواف
لقد كاف عامل وحدة البيئة من أىم األسباب اليت جعلت َّ
فأتاحت لو معرفة حياتو وأسرار عيشو ,وما زاد ىذا االرتباط َّ
العرب كاف يعشق الصحراء
أف َّ
ألهنا عاؼبو الفسيح اؼبمتد الذي يكتنف أسفاره ورحبلتو اليت ال تكاد تنقطع ,وردبا كاف فيها
الوحشي ,فيأخذ يف تأملو ومراقبة سلوكو.
وحيدا فتهيأ لو اقرتاب أكثر من اغبيواف
ً
ّْ
أشد اغباجة إليو ,حَّت ردبا صح لنا
للعرب عم ًقا يف معرفة اغبيواف ,أنَّو كاف يف ّْ
وفبا أضاؼ ّْ
القوؿ بأنَّو كاف عمود حياة اإلنساف ,فاغبيواف -ونعِن األىلي خاصة -قوة نقل ركبها اإلنساف
ضارباً يف األرض ,وقوة ضبل أناخ على ظهره أضبالو وأمتعتو ,وقوة عسكرية استعاف بو يف
غاراتو ,وقوة اقتصادية أمدتو بالطعاـ والشراب ,وقوة تعينو على مقاومة اؽبجري والشتاء ,حيث
القر ,ومادة أكسيتو اليت يسترت ّٔا ويتجمل ,وىذه اغباجة
اغبر و ّْ
أمده دبادة أخبِيتِو اليت تكنُّو من ّْ
الوحشي كاف ؿبور أنشطة الصيد,
األىلي منو فحسب ,فاغبيواف
للحيواف ليست مقصورة على
ُّ
ّْ
مصدرا غذائيِّا ال غن عنو يف بيئة يغلب فيها اعبفاؼ وتضيق فيها موارد الرزؽ.
فكاف بذلك
ً
فلنتأمل كم يقدـ اغبيواف لئلنساف من خدمات تشمل صبيع وجوه حياتو لنعرؼ قدر اغبيواف
لئلنساف وعلو قيمتو لديو(ٔ) .قاؿ تعاىل متحدثًا عن منافع اغبيواف{ :أ ََولَ ْم يَػ َرْوا أَنا َخلَ ْقنَا لَ ُه ْم

(ٔ) سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي ,سعد عبد الرحمن العريفي ,طٔ( ,دمشق -سوريا :دار المجد للطباعة

والنشرٕٔٗٛ ,ىػ).ٕٓ-ٜٔ: ,
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ِ
اىا لَ ُه ْم فَ ِم ْنػ َها َرُكوبُػ ُه ْم َوِم ْنػ َها يَأْ ُكلُو َف.
ِمما َع ِملَ ْ
ت أَيْ ِدينَا أَنْػ َعاماً فَػ ُه ْم لَ َها َمال ُكو َفَ .و َذللْنَ َ
ب أَفَ َال يَ ْش ُك ُرو َف}(ٔ).
َولَ ُه ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َوَم َ
شا ِر ُ
أحداث في التاريخ خلدىا الحيواف:

لقد بل من أنبية اغبيواف عند العرب أف أطلقوا أظباء بعض حيواناهتم على حوادث
ومواقف وقعت ؽبم يف حياهتم ,كاف لتلك اغبيوانات دور بارز يف تلك األحداث ,فحرب
البسوس اليت دامت أربعني سنة كانت بسبب ناقة تُدعى (سراب) ,حيث كاف بنو جشم وبنو
مرة بن
شيباف أخبلطًا يف دا ٍر واحدةٍ ,إرادة اعبماعة وـبافة ال ُفرقة ,وتزوج كليب جليلة بنت َّ

أرضا من العالية يف أوؿ الربيع ,وكاف
جساس بن َّ
شيباف بن ثعلبة ,وىي أخت َّ
مرة ,وضبى كليب ً
ال يقرّٔا إالَّ ؿبارب ,مث َّ
اعبرمي نزؿ بالبسوس بنت
إف رجبلً يقاؿ لو سعد بن مشيس بن طوؽ
ّْ
للجرمي ناقةٌ اظبها (سراب) ترعى مع نوؽ
منقذ التميمية ,خالة جساس بن مرة ,وكاف
ّْ
جساس ,وىي اليت ضربت العرب ّٔا اؼبثل ,فقالوا :أشأـ من سراب ,وأشأـ من البسوس.
يوما يتعهد اإلبل ومراعيها ,فأتاىا وتردد فيها ,وكانت إبلو وإبل جساس
فخرج كليب ً
ـبتلطة ,فنظر كليب إىل سراب فأنكرىا ,فقاؿ لو جساس وىو معو :ىذه ناقة جارنا اعبرمي.
فقاؿ :ال تَػعُد ىذه الناقة إىل ىذا اغبمى .فقاؿ جساس :ال ترعى إبلي مرعى إال وىذه معها.
ألضعن سهمي يف ضرعها .فقاؿ جساس :لئن وضعت سهمك يف
فقاؿ كليب :لئن عادت
َّ
مانعا
ضرعها
ألضعن سناف رؿبي يف لبَّتِك! مث تفرقا ,وقاؿ كليب المرأتو :أترين يف العرب ً
َّ
رجبل ً
مِن جاره؟ قالت :ال أعلمو إالَّ
جساسا ,فحدثها اغبديث .وكاف بعد ذلك إذا أراد اػبروج إىل
ّْ
ً
جساسا أف يسرح إبلو .
اغبمى منعتو وناشدتو اهلل أالَّ يقطع رضبو ,وكانت تنهى أخاىا
ً
مث َّ
إف كليبًا خرج إىل اغبمى ,وجعل يتصفَّح اإلبل فرأى ناقة اعبرمي ,فرمى ضرعها
فأنفذه ,وؽبا عجيج حَّت بركت بفناء صاحبها ,فلما رأى ما ّٔا صرخ ُّ
بالذؿ ,وظبعت البسوس
صراخ جارىا فخرجت إليو ,فلما رأت ما بناقتو وضعت يدىا على رأسها مث صاحت :واذالَّه؟!
وجساس يراىا ويسمع ,فخرج إليها فقاؿ ؽبا :اسكيت وال تراعي .وسكن اعبرمي ,وقاؿ ؽبما:
إين سأقتل صببلً أعظم من ىذه الناقة ,سأقتل غبلالً ,وكاف غبلؿ فحل إبل كليب مل يُر يف
ّْ
(ٔ) سورة يس ,اآليات.ٖٚ-ٕٚ-ٚٔ:
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زمانو مثلوَّ ,
عني يسمع ما يقولوف ,فأعاد الكبلـ
وإمبا أراد جساس دبقالتو كليبًا .وكاف لكليب ٌ
غرة كليب ,فخرج
على كليب ,فقاؿ :لقد اقتصر من يبينو على غبلؿ .ومل يزؿ جساس يطلب َّ
يوما آمنًا ,فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسو وأخذ رؿبو وأدرؾ كليبًا ,فوقف
كليب ً
إيل من أمامي,
كليب .فقاؿ لو جساس :يا كليب الرمح وراءؾ؟! فقاؿ :إف كنت صادقًا فأقبل َّ
ومل يلتفت إليو ,فطعنو فأرداه عن فرسو ,فقاؿ :يا جساس أغثِن بشر ٍبة من ماء ,فلم يأتو
بشيء ,وقضى كليب كببَو .فأمر جساس رجبلً كاف معو اظبو عمرو بن اغبارث بن ذىل بن
السباع.
شيباف فجعل عليو أحجاراً لئبلَّ تأكلو ّْ
وقد أثار مقتل كليب وائل ىذا حربًا استمرت أربعني سنةً على ما يذكره أىل األخبار,
عرفت حبرب البسوس ,وىي يف الواقع معارؾ وغزوات وقعت يف ٍ
أوقات متقطعة بني (تغلب)
ُ

ومن حالفها وبني (بكر) ,أثارىا وأشعل نارىا (مهلهل) أخو (كليب) أخ ًذا بثأر أخيو من (بِن
حبل القضية ِّ
سليما حقنًا
بكر) قوـ (جساس) .وأعلنها دوف اىتماـ لتوسط عقبلء (بكر) ّْ
حبل ً
لدماء الطرفني ,بتأدية دية اؼبلوؾ وىي ألف ناقة سود اؼبقل ,أو أف يأخذوا أحد أبناء (مرة بن
ذىل) والد (جساس) فيقتلوه بدـ (كليب)(ٔ) .
كانت ىذه اغبرب من أىم حروب العرب يف العصر اعباىلي ,وكاف سببها -كما
ضرب ّٔا اؼبثل يف الشؤـ .فقيل" :أشأـ من سراب".
سلف -ناقةٌ ُ
ىذه اغبرب اليت دامت أربعني سنةً تشري إىل أنبيَّة اإلبل عند العرب ,حيث كانت
العرب يصنع بيتو ولباسو
عصب اغبياة وعمادىا ,ومصدر َّ
العرب وفخره وغناه ,فقد كاف ُّ
عزة ّْ
وأثاثو وفراشو من أصوافها وأوبارىا وجلودىا ,وىي أداة انتقالو يف الرحيل أو الرتفيو عن النفس,
العرب اليت ترضعو
كما كانت نقده (مالو) الذي يتبادؿ السلع بواسطتو ,وكانت اإلبل حاضنة ّْ
فيشرب لبنها ,وهبعل طعامو من غبمها ,لذا كاف ال يتواىن يف التضحية من أجلها ,حَّت ولو
كاف بنفسو وبكل قبيلتو.
وقد بلغت بعض اغبيوانات مكانة عالية عند العرب حبيث أصبحت تعدؿ قيمة حياة
اإلنساف ,وقد كانت اإلبل أوؿ تلك اغبيوانات وأنبها ,وال أدؿ على ذلك من قصة فداء عبد
(ٔ) الكامل في التاريخ ,ابن األثير,عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرـ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباني ,جػٔ( ,دار بيروت للطباعة والنشر).ٖ٘ٛ-ٕ٘ٗ:
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اهلل بن عبد اؼبطلب ,فقد كاف عبد اؼبطلب بن ىاشم قد نذر حني لقي من قريش -عند حفر
َّ
لينحرف أحدىم هلل عز وجل عند
زمزـ -ما لقي :لئن ولد لو عشرة نفر مث بلغوا معو حَّت يبنعوه,
الكعبة ,فلما تواىف بنوه عشرة ,وعرؼ أهنم سيمنعونو ,صبعهم مث أخربىم بنذره الذي نذر,
ودعاىم إىل الوفاء هلل بذلك ,فأطاعوا لو ,فدخل ّٔم على ُىبَل يف جوؼ الكعبة ,وكاف عند
أقداح.
ىبل سبعة ٍ
ِن ىؤالء بقداحهم ىذه ,وأخربه بنذره ,وأعطاه كل
فقاؿ عبد اؼبطلب :اضرب على بَ َّ
ٍ
رجل منهم قدحو الذي فيو اظبو ,فخرج القدح على عبد اهلل ,فأخذ عبد اؼبطلب بيده ,وأخذ
الشَّفرة ,مث أقبل بو إىل إساؼ ونائلة الوثنني الذين تنحر عندنبا قريش ذبائحها ليذحبو ,فقامت
إليو قريش من أنديتها ,فقالوا :ماذا تريد يا عبد اؼبطلب؟ فقاؿ :أذحبو .فقالت قريش وبنوه :واهلل
أبدا وكبن أحياء حَّت نعذر فيو.
ال تذحبو ً
فقالت لو قريش وبنوه :ال تفعل ,وانطلق إىل اغبجاز َّ
تابع
فإف بو َّ
عرافة يقاؿ ؽبا قباح ,ؽبا ٌ
فسلها ,مث أنت على رأس أمرؾ ,فإف أمرتك بذحبو ذحبتو ,وإف أمرتك بغري ذلك فبا لك ولو فيو
فر ٌج قبلتو ,فقاؿ :نعم.
فانطلقوا حَّت قدموا اؼبدينة ,فوجدوىا فيما يزعموف خبيرب ,فقالت :كم الدية فيكم؟
عشرا من
فقالوا :عشرةٌ من اإلبل ,فقالت :فارجعوا إىل ببلدكم ,فقدّْموا صاحبكم ,وقدّْموا ً
اإلبل ,مث اضربوا عليها بالقداح ,فإف خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا من اإلبل حَّت
عشرا ,وكلما خرجت على
يرضى ربكم عز وجل ,فضربوا ,فخرج السهم على عبد اهلل ,فزادوا ً
عشرا ,حَّت بلغت اؼبائة.
عبد اهلل زادوا ً
فقالت قريش ومن حضر :قد رضي ربك ,وخلص لك ابنك ,فقاؿ عبد اؼبطلب :ال واهلل
حَّت أضرب عليها ثبلث مرات ,فضربوا على اإلبل وعلى عبد اهلل ,فخرج السهم على اإلبل,
مث أعادوا الثانية ,والثالثة ,فخرج السهم على اإلبل ,فنُحرت ,مث تُركت ال يُ ُّ
صد عنها أح ٌد(ٔ).

(ٔ) السيرة النبوية ,محمد بن عبد الملك بن أيوب الحميري ,ابن ىشاـ ,حققها وضبطها وشرحها :مصطفى
السقاؼ ,إبراىيم األبياري ,عبد الحفيظ شلبي( ,بيروت-لبناف :مؤسسة علوـ القرآف).ٔ٘٘-ٔ٘ٔ:
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أعز وأنفس أمواؿ قريش ,ومل يكن شيء يعدؿ النفس
أىم و ّْ
لقد كانت اإلبل من ّْ
البشرية غري اإلبل ؼبكانتها عندىم ,ؽبذا كاف عظماء قريش وساداهتا يبلكوف ما ال وبصى من
اإلبل ,فهذا عبد اؼبطلب سيد قريش وسادف الكعبة ,ال يرتدد يف فداء ابنو عبد اهلل دبائة من
اإلبل راضيًا منشرح الصدر ,فهذا العدد الضخم منها ال يعادؿ مكانة عبد اهلل عند والده,
الديَّة مائة من
ففداه بأنفس مالو وأحبو إليو وىو اإلبل ,وقد كاف عبد اؼبطلب "أوؿ من سن ّْ
اإلبل(ٔ)" ,وكاف نذر عبد اؼبطلب ىذا من باب القرىب يف العبادة ,فقد أُثر عن العرب يف
اعباىلية التقرب إىل اإللو بذبح أبنائها ,إال َّأهنا عبأت فيما بعد إىل اغبيلة يف زبليص أبنائها
وخاصة الذكور من ىذه القرىب بضحايا األنعاـ والبهائم ,وما قصة فداء عبد اهلل بن عبد
اؼبطلب دبائة ناقة إال أكرب دليل على ذلك.
ومل تكن اػبيل بأقل أنبية من اإلبل عند العرب ,فهذه حرب داحس والغرباء استمرت زىاء
سنتني بني عبس وذبياف ,بسبب اختبلؼ على سباؽ خيل,كاف قد تراىن عليو حذيفة بن بدر
بن فزارة سيد ذبياف ,وقيس بن زىري ,اشرتكت فيو خيار خيل قيس وحذيفة ,ويف مقدمتها
داحس والغرباء واػبطار واغبنفاء .
كل و ٍ
احد من اؼبتنافسني َّ
أف فرسو كاف السابق ,وأنَّو ىو الكاسب للرىاف ,يف
وقد َّادعى ُّ
اب .وانتهى النّْزاع إىل ٍ
ص ٍ
ص ٍ
حرب استمرت سنتني ,قُتل فيها
شعر و ٌ
كبلـ وجو ٌ
قَ َ
طويل يتخللو ٌ
حذيفة بن بدر وعدة رؤساء ,واشرتكت فيها شيباف وضبَّة وأسد وغطفاف وقبائل أخرى ,كما
ساىم فيها ملك ىجر ,وامتدت إىل أف اتصلت باإلسبلـ.
ِ
سويت بدفع
كر فيها .ومل تنتو إالَّ ُّ
بتوسط الرؤساء ,حيث ّْ
وللشاعر زىري بن أب سلمى ذ ٌ
الدّْيات ,وبإهناء تلك اغبرب اليت شغلت تلك القبائل ,وأقلقت األمن لذلك السبب التافو على
زعم قوؿ الرواة(ٕ).
فقد كانت اػبيل تُرىب عند العرب للمسابقة واؼبفاخرة بأجود أنواعها ,ىذا إذا كانت العرب
يف حالة ِسل ٍم ,أما يف حالة اغبرب فكانت من أىم األسباب ال ُػمعينة على النصر ,إذا َكثُر
(ٔ) األوائل ,أبو ىالؿ ,الحسن بن عبد الل بن سهل العسكري ,طٔ(,دار الكتب العلميةٔٗٓٚ ,ىػ).ٔ٘:
(ٕ) الكامل في التاريخ ,مصدر سابق.٘ٚٙ-٘ٙٙ: ,
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عددىا وأ ِ
ُحسنت تربيتها وتدريبها ,لذا كانوا وبافظوف عليها بدافع الوقاية من اؼبغريين والغزاة,
وكانوا يستميتوف يف الدفاع عنها وضبايتها بقوة السبلح.
اعتقادات العرب في الحيواف:
لقد كاف العرب كغريىم من األمم يف جاىليتهم يعتقدوف بأوابد وأساطري وخرافات ,فيها ما
فيها من تفسري لوجودىم ووجود حيواناهتم وأصنامهم ,ونشأة حيواهتم ودنياىم ,وما ىبشونو
وما هبهلونو من العامل النائي والقريب ,وكانت اعتقاداهتم يف اغبيواف نتيجة النطباع اػبوؼ من
اغبيواف أو عليو ,أو الشفقة أو اإلعجاب بو ,فجاءت تلك االعتقادات مطابقة للواقع الذي
يعيشونو.
وتعترب اإلبل من أكثر اغبيوانات اليت كثرت فيها اعتقادات العرب ,ولعل السبب يعود إىل
النفعي فيها ,فهي وسيلة العرب للرحلة ,وىي اليت تنقلو من مكاف يضيق بو إىل آخر
اعبانب
ّْ
يؤثره ويطمئن إليو ,وىي إذا جاع أشبعتو ,وإذا عطش أروتو ,ومع ذلك كلو تعد أساس غناه
كثريا من اعتقاداتو وخرافاتو.
وعزه ,فبل غرابة يف أف ينسج ُّ
العرب حوؽبا ً
فمن ىذه االعتقادات اليت كثرت حوؿ اإلبل :اغبَ ِامي" ,وىو الفحل من اإلبل إذا أدرؾ
جدا ,قالواَِ " :
أوالد أوالد أوالده ,فصار ولده ِّ
ضب َي ظهره ,اتركوه!" فبل ُوبمل عليو ,وال يُركب,
وال يبنع من ما ٍء وال مرعى ,فإذا ماتت ىذه اليت جعلوىا آلؽبتهم اشرتؾ يف أكلها الرجاؿ
(ٔ)
ِ
ِ ِِ
ِ
صةٌ ل ُذ ُكوِرنَا
والنساء ,وذلك قوؿ اهلل عز وجل َ { :وقَالُواْ َما في بُطُوف َىػذه األَنْػ َع ِاـ َخال َ
(ٕ)
ومحرٌـ َعلَى أَ ْزو ِ
اجنَا َوإِف يَ ُكن م ْيتَةً فَػ ُه ْم فِ ِيو ُش َرَكاء} "
َُ َ
َ

ويبدو َّ
أف ىذا االعتقاد ناتج عن اػبوؼ من اغبسد على ىذا الفحل لكثرة أوالده ,فبادروا
إىل ىذا العمل خوفًا عليو.
أيضا" :إغبلؽ الظهر ,واؼبراد ّٔا :إغبلؽ ظهر البعري الذي سبَّم
ومن اعتقاداهتم يف اإلبل ً
اؼبائة ,وإلظهار ذلك أماـ الناس َّ
بأف الرجل يبتلك سباـ اؼبائة من األبعرة فهو يلجأ إىل نزع سناس
(ٔ) سورة األنعاـ ,اآلية.ٖٜٔ:
(ٕ)

أساطير العالم ,ىيثم ىالؿ ,طٔ( ,بيروت -لبناف :دار المعرفةٕٔٗ٘ ,ىػ).ٖٖ:

56
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقرة (وىي حرؼ فقار الظهر) من فقرات ظهر البعري ,مث يُع َق ُر سنامو ,والعقر يتم بالضَّرب
ضرب ,ويقاؿ ٍ
بالسيف للقطع ؾبرد ٍ
حينئذ" :تَػ َع َّن" ,والبعريُ " :م َع َّن"(ٔ).
ُ
فهذا التصرؼ يرجع إىل الرغبة يف اؼبباىاة واؼبفاخرة بعدد اإلبل.
َّعمية والت ِ
ِ
َّفقئة) ,وىي"من خرافات مزاعمهم ,وذلك َّ
أف البعري إذا كاف
ومنها ً
أيضا( :الت َ
فحبل يف ٍ
عدداَّ ,
فإف الرجل يعمد إىل ىذا الفحل فيف َقأُ عينو بزعم دفع العني
ً
إبل قد بلغت أل ًفا ً
عنها والغارة ,وإذا زادت على ألف عموه بالعني األخرى ,ويدعى ىذا بالتَّعمية"(ٕ).
كي السليم) ,وىو" َّ
أف اإلبل إذا أصأّا العُُّر (اعبرب) عمدوا إىل
ومن اعتقاداهتمُّ (:
العر عن السقيم ,ومن ذلك قوؿ النابغة الذبياين(ٖ)( :الطويل)
َّ
الصحيح فكووه ,فقد زاؿ ُّ
ِ
ػب ْام ػ ػ ػ ػ ػ ِر ٍئ َوتَرْكتَػ ػ ػ ػ ػػوُ
لَ َكل ْفتَنػ ػ ػ ػ ػػي ذَنْػ ػ ػ ػ ػ َ
ويزعموف أهنم يأمنوف ّٔذا الفعل العدوى"(٘).

َكػ ِػذي العُػػر يُ ْكػ َػوى غَْي ػ ُػرهُ َو ْىػ َػو َراتِػ ُػع

(ٗ )

حبس البَبلَيا) ,فقد "كانوا إذا مات اؼبيّْت يشدُّوف ناقتو إىل
كما كاف من اعتقادىمُ ( :
ِ
الربَذ َعة) ,فإف أفلتت مل تُرد عن
قربه ,ويعكسوف رأسها إىل ذنبها ,ويغطوف رأسها بَِوليَّة( ,وىي َ
ٍ
ماء وال مرعى ,ويزعموف َّأهنم إمبَّا يفعلوف ذلك لريكبها صاحبها يف ال َػم َعاد ليُحشر عليها كي ال
وبتاج إىل اؼبشي"( ,)ٙوردبا كاف ىذا من قبيل تعظيم الناقة عندىم ,فتكوف بعد موت صاحبها
حرة طليقة.
َّ
ومل تكن ىذه االعتقادات خاصة بأىل البادية ,بل امتدت إىل اغبواضر ,وخري دليل على
ِ
الوبَِر يقطعوف آلؽبتهم من أمواؽبم من اللَّحم ,وأىل ال َػم َدر
ذلك (البَح َرية) ,حيث "كاف أىل َ
يقطعوف ؽبا من اغبرث ,فكانت الناقة إذا أقببت طبسة أبط ٍن عمدوا إىل اػبامس –ما مل يكن
(ٔ) المرجع السابق.ٕٜ:,
(ٕ) المرجع السابق.ٖٓ:,

(ٖ) ىو زياد بن معاوية ,ويكنى أبا أمامة ,من أفحل شعراء العصر الجاىلي ,نبغ بالشعر بعدما احتنك ,وىلك قبل
أف يُػ ْهتَر( .انظر :الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٔ٘ٚ:,

(ٗ )
وبوبو وشرحو :علي أبو ملحم ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار ومكتبة الهالؿٜٜٔٔ ,ـ).ٚ٘-ٚٗ:
ديوانو ,قدـ لو ّ

(٘) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق,جػٔ.ٖٓ:,
( )ٙأساطير العالم ,مرجع سابق.ٖٕ:,
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ذكرا -فشقوا أذهنا وتركوىا ,فردبا اجتمع منها َى ْج َمة "مائة من اإلبل تقريبًا" من البُ ُحر "صبع
ً
اسم اهلل ,وال ُوبمل عليها شيء ,وكانت
حبرية" ,فبل ُهبُّز ؽبا وبر ,وال يُذكر عليها –إف ُركبتُ -
ألباهنا للرجاؿ دوف النساء ,وىذه كلها من اعتقاداهتم يف اغبراـ واغببلؿ نسبوىا إىل اهلل"(ٔ).
كما كاف ؽبم اعتقادات يف حيوانات أخرى ,منها :الثور" ,فالبقر إذا امتنعت عن شرب
اؼباء ضربوا الثَّور زاعمني أ َّف اعبن تركب الثرياف ُّ
فتصد البقر عن الثور"(ٕ) ,وىذا االعتقاد يظهر
باعبن ,وتأثُّرىم بو ,واعتقادىم فيو.
ارتباطهم ّْ
الو ِصيلَة)"وىي أف
ومن تلك اغبيوانات أيضاً :الشاة ,حيث كاف من اعتقادىم فيهاَ ( :
ذكرا ,وتركوىا -إف كانت أنثى -يف
تضع الشاة أبطنًا سبعة عمدوا إىل السابع فذحبوه إف كاف ً
صبيعا,
ذكرا وأنثى أهنما قد وصبل أخاىا ,فلذلك ُحّْرما ً
الشَّاة ,وىم يزعموف أهنما إف كاف ً
وكانت منافعها وابن األنثى معها للرجاؿ دوف النساء ,وذُكر يف ىذا الصدد غري ىذا ,وفبا قيل
َّ
ب لؤلصناـ فتعطي لسدنة األصناـ ,ويعطى لبنها ألبناء السبيل"(ٖ).
فيها :أهنا اليت تُسيَّ ُ
فهذا االعتقاد يُظهر َّ
أف الشاة ال ربتل مكانة مرموقة كاليت ربتلها غريىا من اغبيوانات
تقرب ّٔا إىل األصناـ ,ويوزع منها للفقراء واحملتاجني.
كاإلبل مث ًبل ,فلذلك تُذبح ويُ َّ
ومن اغبيوانات اليت ؽبا أنبية عند العرب األرنب ,حيث يعتقد العرب يف ( َك ْعب األَر ِ
نب)
فهم "يزعموف َّ
اعبن ,ألهنا ربيض كاؼبرأة ,ولذلك فإهنم يعلقوف كعب
أف األرنب ال سبتطيها ُّ
فاعبن هترب من األرنب"(ٗ).
السحر عن أنفسهمُّ ,
األرنب لدرء العني و ّْ
اعبن" ,حَّت أهنم حني ينزلوف بو ٍاد يتعوذوف
ويظهر من ىذا خوؼ العرب يف اعباىلية من ّْ
ضروا بشيء"(٘)" ,فاعبن كابوس القفر اؼبخيف عند اعباىلي ,لذا كاف
بسيد الوادي من أف يُ ُّ
دائما أف يدوس على أرضها دوف معرفة منو وإذف منها ,فإذا جاء واديًا عُرؼ
ُّ
البدوي ىباؼ ً
بأنَّو موطن ؽبا كاف يبدأ بالسبلـ على (سيد ذلك الوادي) طالبًا اإلذف باؼبرور أو النزوؿ يف
(ٔ) المرجع السابق.ٖٕ:,

(ٕ) حياة الحيواف الكبرى,مرجع سابق,جػٔ.ٕٕٙ:,
(ٖ) أساطير العالم,مرجع سابق.ٖٖ:,

(ٗ) الحيواف,مصدر سابق,جػ.ٖ٘ٚ:,ٙ
(٘) أساطير العالم,مرجع سابق.ٕٔ:,
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قبوال وترحيبًا ويطمئن ويرتاح ,أما يف اغباالت
جواره حَّت إذا ظبع صوتًا أو رأى إشارة يفسرىا ً
األخرى فإنو يستشعر خوفًا ال يوصف ,ويصبح يف ىلع يفزع من كل ما يراه من األليف ومن
اؼبفرتس"(ٔ).
اعبن يزيدوهنم يف التخبط واألذى والضبلؿ كما ذكر ذلك القرآف الكرًن يف
ولذلك كاف ُّ
شديدا يف كعب األرنب َّ
اعبن هترب
ألف َّ
سورة اعبن ,من ىذا الباب كاف حرصهم واعتقادىم ً
منو.
ومن أوىامهم واعتقاداهتم (اؽبَ َامة) فهم "يزعموف َّ
أف اإلنساف إف قُتل ومل يؤخذ بثأره
طائر يدعى اؽبامة ,وصاح على قربه" :اس ُقوين ,اس ُقوين!" إىل أف يطلب
خرج من رأسو ٌ
بثأره"(ٕ).
ويرجع ىذا االعتقاد إىل أنبية الثَّأر عند العرب ,فاؼبيت يف اعتقادىم ال يرتاح حَّت يأخذ
تصور اػبروج عليو ,فقد قضت شريعة البادية
أىلو بثأره ,فقد كاف سنة يف ؾبتمع الصحراء ,ال يُ َّ
َّ
أف الدـ ال يغسلو إال الدـ ,فكاف ال يُقبل جزاء آخر غري أخذ الثأر.
لقد كانت اعتقادات العرب حوؿ اغبيواف دبا فيها من أساطري وخرافات ,ودبا حوت من
انطباعاهتم وأخيلتهم صورة صادقة غبياهتم وبيئتهم.
الحيواف في الديانات القديمة:
لقد كاف اغبيواف من بني الصور اؼبهمة ؼبعبودات اإلنساف؛ إذ كانت تربطو بو عبلقة قوية,
غري َّ
أف أىم جانب يف تلك العبلقة بني اإلنساف واغبيواف ىو اعبانب الدّْيِن؛ إذ لو توغلنا يف
التاريخ العرب القدًن قبل العصر اعباىلي لوجدنا َّ
أف اغبيواف ىو الرمز لئللو السماوي ,أو
الكواكب السماوية ,فقد كانت ديانة العرب ديانة تعبد فيها الكواكب ,فقد عبدوا ثالوثًا مكونًا
من الشمس ِّأما ,والقمر أبًا ,والزىرة ابنًا ؽبما ,وخري دليل على ذلك قصة إبراىيم عليو السبلـ

(ٔ) أثر الصحراء في الشعر الجاىلي ,د.سعدي ضناوي ,طٔ (,بيروت ,دار الفكر اللبنانئٜٜٖ,ـ)-ٜٔٔ:

ٕ.ٜٔ

(ٕ) أساطير العالم ,مرجع سابق.ٖٕ: ,
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(ٔ)

ك نُ ِري
مع الكواكب يف القرآف قبل أف يهتدي إىل عبادة اهلل عز وجل  ,قاؿ تعاىل َ {:وَك َذلِ َ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين .فَػلَما َجن َعلَْي ِو الل ْي ُل َرأَى َك ْوَكباً
يم َملَ ُك َ
وت الس َم َاو َ ْ
ض َوليَ ُكو َف م َن ال ُْموقن َ
إبْػ َراى َ
اؿ ال أ ِ
ُح ُّ ِ ِ
اؿ َىػ َذا َربي فَػلَما
ين .فَػلَما َرأَى الْ َق َم َر بَا ِزغاً قَ َ
اؿ َىػ َذا َربي فَػلَما أَفَ َل قَ َ
قَ َ
ب اآلفل َ
اؿ لَئِن لم يػه ِدنِي ربي أل ُكونن ِمن الْ َقوِ
اؿ َىػ َذا
م
الش
َى
أ
ر
ا
م
ل
ػ
ف
.
ين
ال
الض
ـ
س بَا ِزغَةً قَ َ
أَفَ َل قَ َ
َ
َ
ْ َْ
ْ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ت َو ْج ِه َي لِل ِذي
ت قَ َ
َربي َىػ َذا أَ ْكبَػ ُر فَػلَما أَفَػلَ ْ
اؿ يَا قَػ ْوـ إِني بَ ِريءٌ مما تُ ْش ِرُكو َف .إِني َوج ْه ُ
ِ
ِ
ات واألَر َ ِ
ِ
ين}(ٕ).
فَطََر الس َم َاو َ ْ
ض َحني ًفا َوَما أَنَاْ م َن ال ُْم ْش ِرك َ
لقد نتج عن عبادة الناس يف العصور القديبة لتلك الكواكب الربط بني الثور الوحشي
رمزا على اإللو (ود) ,فقد ُوجدت يف معابد جنوب اعبزيرة العربية صور للثور
والقمر جاعلني منو ً
ذورا كانت عليهم ,وقد عُرؼ القمر باسم (ثور) ,ولعل ذلك
قدمها عابدوه قرابني لئللو أو نُ ً
بسبب قرنيو اللذين يذكراف باؽببلؿ(ٖ) ,كما ربطوا بني اؼبها (أنثى الثور الوحشي) وبني
أخريا فقد ربطوا بني الفرقد (ابن الثور الوحشي واؼبها) ,وبني الزىرة اليت كانوا
الشمس ,و ً
يعتربوهنا ابن الشمس والقمر ,إذًا فقد كونوا ثالوثًا من اغبيوانات يقابل ذلك الثالوث من
الكواكب(ٗ).
أما يف العصر اعباىلي فقد "كاف اعباىليوف يبثّْلوف ما يُؤؽبّْونَو من ذكور وإناث بصور
يصور اغبيواف الذي يتمثلوف معناه فيما يُ ّْ
ـبشري يف
ؤؽبوف ,كالذي ذكره َّ
الز ُّ
الرجاؿ والنساء ,مث َّ
أف ( َوِّدا) كاف على ىيئة ٍ
اعا) كاف على ىيئة امرأة ,و َّ
رجل ,و َّ
تفسري سورة نوح من َّ
أف
أف ( ُسو ً
أف (يَػعُوؽ) كاف على ىيئة فرس ,و َّ
(يَػغُوث) كاف على ىيئة أسد ,و َّ
نسرا) كاف على ىيئة
أف ( ً
نسر ,وقد زعم بعض اؼبفسرين َّ
بشرا صاغبني ,من ولد آدـ مث أَؽبَُّهم الناس
أف صبيع ىؤالء كانوا ً
فيما بعد.

(ٔ) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالـ ,جواد علي,جػ ,ٙطٕ(,بيروت :دار العلم للماليينٜٔٚٙ,ـ).٘ٓ:
(ٕ) سورة األنعاـ ,اآليات.ٜٚ-ٚ٘:

(ٖ) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالـ ,مرجع سابق ,جػ.ٔٚٗ:,ٙ
(ٗ) المرجع السابق ,جػ.٘ٚ-٘ٓ:,ٙ
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ٍ
بكائنات ؿبسوسة من اغبيواف
أيضا
وكما رمزت العرب آلؽبتها باألصناـ ,رمزت ؽبا ً
(ٔ)
ؤؽبُوهنا كما يُ ّْ
والنبات ,فمما رمزوا بو من اغبيواف العقاب ,وال ريب أهنم كانوا يُ ّْ
ؤؽبُوف النسر"
أف اإلبل واػبيل كانت قد عُبدت يف ديانات العرب القدماء ,فقد ورد َّ
"كما َّ
أف صباعة
الشاعر زيد اػبيل ,وىم من طيء كانوا يتعبدوف ِبمل أسود ,و َّ
أف بعض القبائل مثل"إياد"
كانت تتربؾ بالناقة"(ٕ).

تسيطر على اعتقاداهتم
ولنُلقي نظرة على آّتمعات األخرى لنرى كيف كانت اغبيوانات
ُ
مثبل كاف لديهم ما يعرؼ بالبَايثِن " "pythonوىي األفعى العظيمة يف
الدينية ,فاإلغريق ً
األساطري اإلغريقيةُ ,خلقت ىذه اغبيَّة من الطني الذي بقي على سطح األرض ,إثر الطُّوفاف
ٍ
اسوس
العظيم ,عاشت ىذه األفعى يف كهف قرب معبد يدعى (دلفي) يف جبل بَ ْارنَ ُ
" ,"parnasusلكن ا ِإللو أبُولُّو قتل ىذه األفعى ,واختص بالعرافة لنفسو ,ومن مث عرؼ
زبليدا لذكرى ىذا النصر ,وىي من
بأبُولو البِيثَ ِاين ,وقد طلب اإللو أف تنشأ األلعاب البيثانية ً
األلعاب القومية اليت تصطب بصبغة اؼبهرجانات الضخمة(ٖ).
لكن بعض األدلة أظهرت َّ
أف
الروماف":فقد كانت معرفة الديانة الرومانية ؿبدودة ,و َّ
أما يف ُّ
آّتمع الروماين يف أبكر العصور قد قدَّس اآلؽبة ,مثل" :جوبتري" ,و"كريينوس" ,و"مارس",
الذي كاف ؿباربًا وإلو حرب ,وأحد اآلؽبة اؼبعبودة اؼبهمة يف الببلد الرومانية ,وقد عدوه أبًا
أىم اغبيوانات اؼبقدسة اليت
للشَّعب الروماين ,وقد كاف الذئب والعصفور النقار للخشب من ّْ
ماسة ؽبذا اإللو"(ٗ).
ىي َّ
ويف بابل وآشور ُوجد لديهم(:نِْر َجاؿ)":وىو إلو العامل السفلي ,وإلو الوباء الذي ُكلّْف
بإعمار العامل السفلي ,وىو يقوـ بقمع كل من يتعدى على الشريعة باغبديد والنَّار ,و(نرجاؿ)
ينفذ األمور الكربى ,ويعاقب اؼبدف الثَّائرة ضد السماء دبا فيها مدينة بابل ,ويرمز إىل ىذا اإللو
باألسد ,وردبا بالثور أحيانًا ,وأحيانًا أخرى على صورة تنّْني أو غراب ,وتزعم األساطري أنو ال
(ٔ) الكشاؼ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٔٙٗ:,

(ٕ) الناقة في الشعر الجاىلي ,حنا نصر الحتي ,طٔ( ,بيروت -لبناف :دار الكتب العلميةٕٔٗٛ ,ىػ).ٕٖ:
(ٖ) أساطير العالم ,مرجع سابق.ٔٔٔ:,

(ٗ) قبسات من التراث اإلنساني ,إلياس سعد غالي( ,دمشق :اتحاد الكتاب العربٜٖٔٛ,ـ).ٕٗ-ٖٚ:,
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يقاوـ وال يستطيع البشر أف يردوا أمره أو يعرتضوه ,فهو كالقدر ال يقدروف على االنفبلت من
إساده"(ٔ).
س)":وىو إلو الشمس ,ويوصف بأنَّو ضوءُ العامل ,وضوءُ األعايل,
وكاف من آؽبتهم (مشَ ْ
كما أنَّو ضوءُ األعماؽ ,وضوءُ السموات واألرض ,وضوء اآلؽبة ,وبوصفو كذلك كصاحب
لؤلشعة اليت زبرتؽ الظلمة اليت يعمل فيها األشرار ,والفجر عدو للشَّر ,فإف أكثر صوره دائرة
ؾبعدةٌ سبثل اؼبعبود الشمسي ,ورمز لطرياف الشمس من الشرؽ إىل
بأربعة أشعة ,زبرج بينها أشعةٌ َّ
ٍ
أجنحة وذيل طائ ٍر ,وحني ترتؾ الشمس عرشها لتعرب
الغرب ,تصور الكرة الشمسية ذات
الفلك سبتطي حصانًا"(ٕ).
ِ ِ
رساج" اليت تدعى
ويف الشرؽ كاف (سومر و أكاد) :حيث "عبد السومريوف آؽبة مثل "بني ى َ
زوجا ؽبا
ُمراء اؼبستقبل ,وصورهتا على ىيئة بقرة ,وقد اختارت ً
أـ اآلؽبة وأـ البشر ,وىي ترعى أ َ
ىو إلو "أور نانار" الذي ىو بصورة ثوٍر قوي يُرمز بو إىل القمر.

ويف مدينة " َعبش" ىناؾ إلو خاص ّٔا ىو "نِ ِ
رسو" ومثالو على ىيئة نسر كبري برأس
ْ
َ
ني ج ُ
أسد يقبض على حيوانني .ويبلحظ الرتكيز على تصوير اإللو بصورة حيوانات عند
السومريني"(ٖ).
َّناسخ والتَّق ُّمص) "وىو َّ
عددا من
أف الروح تتقمص ً
ويف اؽبند يؤمن اؽبنود بفكرة (الت ُ
األجساد خبلؿ رحلتها يف الفضاء اػبارجي حَّت تصل إىل ىدفها النهائي ,وىذه النظريَّة -
بشرا ,فإذا كانت روحو قد حلت
نظرية التناسخ -تسري على كل الكائنات حيوانًا أـ نباتًا أـ ً
ربل روحو يف أقل
ِبسد الكلب وعاش حياة رذيلة يف ىذا التناسخ ,فإنَّو يف مدةٍ أخرى سوؼ ُّ
من الكلب شأنًا حَّت يكوف اغباؿ أف يُولد يف جسم برغوث أو بعوضة ,واعبيدوف يكوف توالد
روحهم يف جسد طائفة أعلى ,غري أنَّو إذا ظل يعمل حياة صاغبة باستمرار ,فإنَّو سريتقي حَّت
يصبح كاىنًا برنبيًا ,وىنا تنتهي دورة اغبياة عنده"(ٗ).
(ٔ) أشهر األساطير في التاريخ ,مجدي كامل ,طٔ(,القاىرة :دار الكتابٕٖٓٓ,ـ).ٙٛ:,
(ٕ) قصة الديانات ,سليماف مظهر( ,مكتبة مدبولئٜٜ٘,ـ).ٗٚ:,
(ٖ) المرجع السابق.ٜٙ:,
(ٗ) المرجع السابق.ٛ٘:,
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تتجسد فيو الطبيعة اغبيوانية
وللهنود آؽبة أخرى مثلَ " :جانِيش"" ,وىو الفيل الذي
َّ
أيضا ىناؾ آؽبة أو معبودات
لئلنساف ,وتتخذ صورتو
طلسما حافظًا غباملو من سوء اغبظ .و ً
ً
فورا ,ولذا فهم وبتفلوف
حيوانية كاألفعى اػبطرية "ناجا" اليت تؤدي عضةٌ منها إىل اؼبوت ُّ
الزؤاـ ً
كل ٍ
دس عند مداخل جحورىا,
سنة ,فتقدـ ؽبا ولزميبلهتا من األفاعي قرابني من اؼبوز واللنب تُ ُّ
وكذلك ىناؾ تقديس للقردة والتماسيح والنمور والطواويس والببغاوات والفئراف ,...إذ إ َّف
اؽبندوسي واح ٌد ,فهما روح ,واألرواح كما يف اعتقاد التناسخ تنتقل
اغبيواف واإلنساف لدى
ّْ
دائما.
ً
وأما اغبيواف الذي لو القدسية العليا من بني اغبيوانات لدى اؽبندوس فهي البقرة ,فهذه
ذب وال ُسبنع من شيء ,وال هبوز اعرتاضها وما ينجم عنها مقدس ,وال هبوز أكلُها ربت
ال تُ ُّ
أي ٍ
ظرؼ من الظروؼ ,وال االنتفاع بإىأّا لديهم مهما كاف الظَّرؼ والواقع ,وال بأي من
وتكرًن مع طقوس ٍ
أشكاؿ االنتفاع ,بل تُدفن ٍ
ٍ
الئقة تعظمها ِّ
جدا"(ٔ).
ِببلؿ
ويف الصني الكثري من العقائد واػبرافات ,فقد "ربولت "الطَّا ِويَّة" إىل عقيدة تؤمن
مؤسسها ,فذىب أتباعو إىل عبادة التّْنني بأنواعو وحَّت
دبعبودات بعد أف كانت فلسفيَّة أياـ ّْ
الفئراف واغبيَّات وبنات آوى"(ٕ).
أما الفرس فتعد آؽبتهم من أقدـ اآلؽبة اليت عُبدت ,فقد "عبد اإليرانيُّوف آؽبة الطبيعة
ِ
مرد نضج ؿباصيلهم,كما عبدوا إلو
الكثرية العدد ,فقد عبدوا إلو الشمس "ميثْػَرا" الذي إليو ّ
اغبطب واألرض "أَنِيتَا" ,وعبدوا الثور الذي مات مث بعث حيِّا ,ووىب اعبنس البشري دمو
وما)"(ٖ).
شرابًا ليسب عليو نعمة اػبلود ,وظبوهُ ( :ى َ
فبا سبق نستنتج َّ
أف عبلقة اإلنساف باغبيواف عبلقةٌ قديبةٌ ,فقد جاور النَّافر والطَّائر
الص ِ
السائح ,وراعو منها النَّاب ,وراقو منها ُموش ا ِإل َىاب ,وردبا رأى يف قروهنا
و َّ
السانِح و َّ
اىل و َّ
السبلح ,ويف أظبلفها ُّ
الكد والسعي ,ويف ثػُغَائها السرور واػبصب ,ويف كثرة عدد النَّافع منها
العزة والشرؼ والسؤدد ,وقد ازبذ من جلودىا البيوت ,ومن أوبارىا وأشعارىا الكساء,
اؼبنعة و َّ
(ٔ) المرجع السابق.ٜٚ-ٜٙ:

(ٕ) أساطير العالم ,مرجع سابق .ٕٙٚ:
(ٖ) المرجع السابق.ٕٚٚ:
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وكاف لو يف كل منها آية ,فمنها ما كاف سببًا من أسباب الوحشة ,ومنها ما كاف سببًا إىل
وضربت ؽبا
األنس والرضبة ,وقد عبدىا حينًا مث كفر ّٔا ,وامتدت إليها القدسيَّة مث نُزعت منهاُ ,
األمثاؿ ,وذُكرت ّٔا الطبائع والصفات.
ٍ
لقد كانت عبلقة اإلنساف باغبيواف عبلقة وطيدة ,غري َّ
جانب من تلك العبلقة
أف أىم
الصور اؼبهمة ؼبعبودات
بني اإلنساف واغبيواف ىو اعبانب الدّْيِن ,فقد كاف اغبيواف من بني ُّ
اإلنساف ,فهو اؼبمثّْل والرمز لئللو الذي تتوجو إليو اعبماعة يف صلواهتا ,فقد كاف أوؿ اؼبعبودات
اليت عبدىا اإلنساف القدًن عن ٍ
جهل منو دوف اهلل عز وجل(ٔ).
الحيواف في القرآف الكريم:
لقد ارتبطت حياة اإلنساف باغبيواف ارتباطًا وثي ًقا ,سيدوـ ما دامت اغبياة على وجو
األرض ,وقد أدرؾ اإلنساف بفطرتو َّ
أف اغبيواف ىدية أىديت لو من عند اهلل ,ربمل يف طيَّاهتا ما
ال وبصى من الفوائد ,اليت تعتدؿ ّٔا حياة اإلنساف وتستقيم ,فاغبيواف رفيق اإلنساف على
ومعينوُ يف حاجاتو ,ولذا فهو يرعاه ووببو ويتمسك بصحبتو
األرض" ,فهو َّإما أف يكوف أليفوُ ُ
عدوا لو مؤذيًا إيَّاه ,فهو وباوؿ اػببلص
سبسك صاحب اغباجة دبن يعينو عليهاَّ ,
وإما أف يكوف ِّ
ُّ
منو والقضاء عليو بالوسائل اليت يبليها عليو العقل والبصر والتدبُّر.

لذا ,مؤل اغبيواف جوانب رحبة يف نفس اإلنساف ,وشغل عقلو وحرؾ تفكريه ,ومهما كاف
األمر ,فهو ّّ
داؿ على مدى اتصاؿ حياة اإلنساف باغبيواف واالىتماـ بو"(ٕ).
وإذا نظرنا إىل أوؿ عبلقة لئلنساف مع اغبيواف وجدناىا مع ابِن آدـ قابيل وىابيل ,إذ
أرسل اهلل عز وجل الغراب بعد أف قتل قابيل أخاه ىابيل يف َّأوؿ قصة للقتل على وجو األرض,
ْحق إِ ْذ قَػربَا قُػ ْربَاناً فَػتُػ ُقب َل ِمن
اليت يقوؿ عنها القرآف الكرًنَ { :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ ابْػنَ ْي َ
آد َـ بِال َ
اؿ إِنما يػتَػ َقبل اللّوُ ِمن الْمت ِق ِ
طت
اآلخ ِر قَ َ
اؿ َألَقْػتُػلَن َ
َح ِد ِى َما َولَ ْم يُػتَػ َقب ْل ِم َن َ
س َ
أَ
َ ُ َ
ين .لَئن بَ َ
ك قَ َ َ َ ُ
ِ ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
ين .إِني أُ ِري ُد
َخ ُ
ك إِني أ َ
ك َألَقْػتُػلَ َ
ي إِلَْي َ
اؼ اللّوَ َرب ال َْعالَم َ
إِلَي يَ َد َؾ لتَػ ْقتُػلَني َما أَنَاْ ببَاسط يَد َ
ِ
ِِ
َص َح ِ
ين .فَطَو َع ْ
اب النا ِر َوذَلِ َ
وء بِِإثْ ِمي َوإِثْ ِم َ
سوُ
ك فَػتَ ُكو َف م ْن أ ْ
ك َج َزاء الظالم َ
أَف تَػبُ َ
ت لَوُ نَػ ْف ُ
(ٔ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٛ-ٚ:,

(ٕ) التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ,مرجع سابق.ٔٚٔ:,
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َصبح ِمن ال َ ِ
ِ ِ
ث فِي األ َْر ِ
ف
ث اللّوُ غُ َراباً يَػ ْب َح ُ
ين .فَػبَػ َع َ
ض لِيُ ِريَوُ َك ْي َ
ْخاس ِر َ
قَػ ْت َل أَخيو فَػ َقتَػلَوُ فَأ ْ َ َ َ
اب فَأُوا ِري سوءةَ أ ِ
ِ
يػوا ِري سوءةَ أ ِ
َخي
َخ ِيو قَ َ
َع َج ْز ُ
اؿ يَا َويْػلَتَا أ َ
ت أَ ْف أَ ُكو َف مثْ َل َىػ َذا الْغَُر ِ َ َ َ ْ
َْ
َُ
ِِ
ِ
ين}(ٔ) ,وروي أنَّو أوؿ ٍ
قتيل قتل على وجو األرض ,وقولو تعاىل" :لُِِرييَوُ"أي:
فَأ ْ
َصبَ َح م َن النادم َ

لرييو اهلل أو لرييو الغراب ,أي ليعلمو ألنَّو ؼبا كاف سبب تعليمو ,فكأنَّو قصد تعليمو على سبيل
(ٖ)
آّاز"(ٕ)" ,فكاف الغراب َّأوؿ ط ٍري يرسلو اهلل عز وجل لتعليم اإلنساف مشروعية الدفن وزمنو"
وىكذا نرى " َّ
أف اهلل سبحانو جعل يف اغبيواف ما مل هبعلو يف اإلنساف ,فبل نستهني باغبيواف,
حيث من اغبيواف تعلَّم اإلنساف كيف يوا ِري أخاه اإلنساف ,وكم من الناس يف كل ٍ
يوـ يبوتوف
ُ
َ
(ٗ)
ويواروف ربت الرتاب كما فعل الغراب بأخيو الغراب" .
ومل تنتو فائدة اغبيواف لئلنساف عند ىذا اغبد ,بل َّ
إف اإلنساف قد جعل من اغبيواف فدية
تُفتدى ّٔا النفس البشرية عند وقوع اؼبصائب كما يف قصة إظباعيل عليو السبلـ يف قولو تعاىل:
اؿ إِني َذ ِاىب إِلَى ربي سيػ ْه ِدي ِن .رب ى ِ ِ
ِِ
ين .فَػبَش ْرنَاهُ بِغُ َالٍـ َحلِ ٍ
يم.
{ َوقَ َ
َ ََ
َ َ ْ
ٌ
ب لي م َن الصالح َ
اؿ يَا
ك فَانظُْر َما َذا تَػ َرى قَ َ
فَػلَما بَػلَ َغ َم َعوُ الس ْع َي قَ َ
اؿ يَا بُػنَي إِني أ ََرى فِي ال َْمنَ ِاـ أَني أَ ْذبَ ُح َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْجبِي ِن.
ين .فَػلَما أ ْ
َسلَ َما َوتَػلوُ لل َ
أَبَت افْػ َع ْل َما تُػ ْؤَم ُر َستَج ُدني إِف َشاء اللوُ م َن الصاب ِر َ
ِ ِ
ِِ
ين .إِف َى َذا لَ ُه َو
ْت ُّ
الرْؤيَا إِنا َك َذلِ َ
صدق َ
َونَ َ
يم .قَ ْد َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
اديْػنَاهُ أَ ْف يَا إبْػ َراى ُ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ينَ .وفَ َديْػنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظ ٍ
ك
يمَ .ك َذلِ َ
يمَ .وتَػ َرْكنَا َعلَْيو في ْاآلخ ِر َ
الْبَ َالء ال ُْمب ُ
ينَ .س َال ٌـ َعلَى إبْػ َراى َ
(٘)
ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ين}
ين .إِنوُ م ْن عبَادنَا ال ُْم ْؤمن َ
نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
فقد ذكر اهلل تعاىل عن خليلو إبراىيم أنَّو ؼبا ىاجر من ببلد قومو سأؿ ربو أف يهب لو
و ًلدا صاغبا ,فبشره اهلل ٍ
يافعا أمره اهلل
بغبلـ حلي ٍم وىو إظباعيل عليو السبلـ ,فلما َّ
شب وأصبح ً
ً
بذبح وحيده الذي ليس لو غريه ,فما كاف من إبراىيم عليو السبلـ إالَّ أف أجاب ربو وامتثل
أمره وسارع إىل طاعتو.
(ٔ) سورة المائدة ,اآليات .ٖٔ-ٕٚ:

(ٕ) الكشاؼ,مصدر سابق,جػٔ.ٙٓٛ:,

(ٖ) تفسير القرآف العظيم ,أبو الفداء,إسماعيل بن كثير القرشي ,جػٔ ,طٔ,طبعة جديدة منقحة(,الرياض :مكتبة
المعارؼٔٗٓٙ ,ىػ).ٗٛ:,

(ٗ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.٘ٙٚ:,
(٘) سورة الصافات ,اآليات.ٔٔٔ-ٜٜ :

65
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عظيما من اهلل عز وجل ,ىبترب فيو
وىذه الرؤيا اليت رآىا إبراىيم عليو السبلـ كانت ابتبلءً ً
طاعتو وامتثالو ألمر اهلل عز وجل ,فما كاف منو عليو السبلـ إال أف سلَّم ألمر اهلل وأذعن طاعةً
لو ,وقد برىن إظباعيل عليو السبلـ بامتثالو ألمر اهلل أوالً مثَّ طاعة أبيو على قوة إيبانو وصربه,
وجل ِ
بح عظيم ,وكاف ىذا ّْ
الذبح "جزاءً ؼبا مضى من طاعة
بذ ٍ
فما كاف إالَّ أف فداه اهلل َّ
عز َّ
اسنت ّٔا ؿبم ٌد  ,فنحر يوـ العيد
إبراىيم ورضا إظباعيل وسنَّةً ؼبا سيأِت ,سنَّة يف ذرية إبراىيم َّ
وىو اليوـ الثاين بعد الوقوؼ يف عرفة من أياـ اغبج ,وعُرؼ بيوـ النحر(ٔ) ,وىكذا كاف الكبش
رمزا غبقيقة اإليباف ,وصباؿ الطاعة ,وعظمة التَّسليم"(ٕ).
ً
اى ْم
ود أ َ
وقد يكوف اغبيواف معجزة من اهلل ألحد أنبيائو كما يف قولو تعاىلَ { :وإِلَى ثَ ُم َ
َخ ُ
ِ
صالِ ًحا قَ َ
اؿ يَا قَػ ْوـ ا ْعبُ ُدواْ اللّوَ َما لَ ُكم م ْن إِلَ ٍػو غَْيػ ُرهُ قَ ْد َجاءتْ ُكم بَػيػنَةٌ من رب ُك ْم َى ِػذهِ نَاقَةُ
َ
ِ
س َ ِ
وىا تَأْ ُك ْل فِي أ َْر ِ
يم.
ض اللّ ِو َوالَ تَ َم ُّ
س َوٍء فَػيَأ ُ
اللّ ِو لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
ْخ َذ ُك ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
وىا ب ُ
ِ
ِ
ِ
اد وبػوأَ ُكم فِي األَر ِ ِ
ِ ٍ
ورا
ض تَػتخ ُذو َف من ُس ُهول َها قُ ُ
ْ
َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاء من بَػ ْعد َع َ َ ْ
صً
ِ
اؿ بػيوتًا فَاذْ ُكرواْ آالء اللّ ِو والَ تَػ ْعثَػوا فِي األَر ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين
ين .قَ َ
ْ
َوتَػ ْنحتُو َف الْجبَ َ ُ ُ
ْ
اؿ ال َْمألُ الذ َ
ض ُم ْفسد َ
َ
ُ
ِ
است ْكبػرواْ ِمن قَػوِم ِو لِل ِذين است ْ ِ ِ
صالِ ًحا ُّم ْر َس ٌل من رب ِو
َ ُْ
آم َن م ْنػ ُه ْم أَتَػ ْعلَ ُمو َف أَف َ
ضع ُفواْ ل َم ْن َ
ْ
َْ َُ
ِ ِ
قَالُواْ إِنا بِما أُر ِسل بِ ِو م ْؤِمنُو َف .قَ َ ِ
آمنتُ ْم بِ ِو َكافِ ُرو َف .فَػ َع َق ُرواْ
ين ْ
ي َ
َ ْ َ ُ
اؿ الذ َ
استَ ْكبَػ ُرواْ إِنا بالذ َ
الناقَةَ وعتػواْ عن أَم ِر رب ِهم وقَالُواْ يا صالِح ائْتِنا بِما تَ ِع ُدنَا إِف ُك َ ِ
ِ
َخ َذتْػ ُه ُم
ين .فَأ َ
نت م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِِ
اؿ يَا قَػ ْوِـ لََق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َربي
ين .فَػتَػ َولى َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
َصبَ ُحواْ في َدا ِرى ْم َجاثم َ
(ٖ)
ِِ
ِ
ِ
ين}.
ص ْح ُ
َونَ َ
ت لَ ُك ْم َولَكن ال تُحبُّو َف الناصح َ
فقد بعث اهلل صاغبًا إىل شبود  ,يدعوىم إىل توحيد اهلل و إفراده بالعبادة  ,فقالوا" :يَا
(ٗ)
وظل صاٌف يدعوىم فلم يتبعو منهم إال
نت فِينَا َم ْر ُجوا قَػ ْب َل َىػ َذا" ...اآليةَّ ,
صالِ ُح قَ ْد ُك َ
َ
قليل مستضعفوف ,فلما أٌفَّ عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا :يا صاٌف اخرج
ٌ
معنا إىل عيدنا -وكاف ؽبم عيد ىبرجوف إليو بأصنامهم -فأ ِرنَا آيةً فتدعو إؽبك فإف استُجيب
لك اتبعناؾ ,وإف استجيب لنا اتبعتنا.
(ٔ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٗٔٛ: ,

(ٕ) في ظالؿ القرآف ,سيد قطب ,جػ ,ٚطٔ(,دار إحياء التراثٜٕٔ٘,ـ).ٙٙ:,
(ٖ) سورة األعراؼ ,اآليات.ٜٚ-ٖٚ:
(ٗ) سورة ىود ,اآلية.ٕٙ :
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فأخذ عليهم اؼبواثيق بذلك ,وأتى الصخرة وصلَّى ودعا ربو عز وجل ,فانفجرت وخرجت
ط
من وسطها الناقة كما طلبوا ,وىم ينظروف ,فآمن بو سيد قومو ,واظبو جندع بن عمرو ,ورى ٌ
ِِ
ِ
ِ
ب يَػ ْوٍـ
من قومو ,فلما خرجت الناقة قاؿ ؽبم صاٌفَ { :ىذه نَاقَةٌ ل َها ش ْر ٌ
ب َولَ ُك ْم ش ْر ُ
معلُ ٍ
وـ}(ٔ) ,مث أوحى اهلل إىل صاٌف َّ
أف قومك سيعقروف النَّاقة ,فأتتهم صيحةٌ من السماء
ْ
(ٕ)
فتقطعت قلؤّم فهلكوا .
صماء ,وىي آية
فهذه الناقة ليست كأي ناقة ,بل ىي ناقةٌ عظيمةٌ خرجت من صخرة َّ
من أعظم آيات اهلل ,وىي معجزة خارقة لقوـ صاٌف ليؤمنوا باهلل عز وجل.
ربذيرا للمشركني حني طلبوا من الرسوؿ  أف
لقد كاف ذكر اهلل للناقة يف القرآف ً
يأتيهم باؼبعجزات ,فطلبوا منو أف وبوؿ ؽبم "الصفا" ذىبًا ,فحذرىم رسوؿ اهلل  من مطالبهم
ىذهَّ ,
ألف الرسل السابقني كانوا يأتوف قومهم باؼبعجزات فيكذبوا ّٔا فيعذّٔم اهلل على
تكذيبهم" ,فكاف ذكرىا بيانًا لعدـ استحباب طلب اآليات من اهلل عز وجل"(ٖ).
والسبب اآلخر لذكر الناقة يف القرآف ,وىو السبب األىم "ىو الدعوة إىل اإليباف باهلل
ٍ
أسباب
أحدا حيث استطاع -سبحانو -أف يرسلها إليهم من غري وساطة ,ومن غري
احدا ً
و ً
أف النوؽ تأِت من النوؽ ,لكن ىذه مل تلدىا ناقةَّ ,
معتادة ,وىم يعرفوف َّ
وإمبا وجدت أمامهم
بغري األسباب اؼبعتادة ,فهي خارقة معجزة ,بل ىي آية من عند اهلل ,لكنهم مل يصدقوا بتلك
اآلية"(ٗ) فاستحقوا العذاب األليم .
وقد يذكر القرآف حيوانًا أو حشرة صغرية ضئيلة غبكمة معينة أرادىا اهلل عز وجل ,ومن
ِ ِ
ودهُ
سلَْي َما َف ُجنُ ُ
ىذه اغبشرات النملة يف قصة سليماف عليو السبلـ يف قولو تعاىلَ { :و ُحش َر ل ُ
ِمن ال ِ
ْجن َو ِْ
اإل ِ
ت نَ ْملَةٌ يَا أَيُّػ َها
وزعُو َفَ .حتى إِذَا أَتَػ ْوا َعلَى َو ِادي الن ْم ِل قَالَ ْ
نس َوالط ْي ِر فَػ ُه ْم يُ َ
َ
ضِ
اح ًكا
ودهُ َو ُى ْم َال يَ ْشعُ ُرو َف .فَػتَبَس َم َ
ساكِنَ ُك ْم َال يَ ْح ِط َمن ُك ْم ُسلَْي َما ُف َو ُجنُ ُ
الن ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َ
(ٔ) سورة الشعراء ,اآلية.ٔ٘٘ :

(ٕ) قصص األنبياء ,إسماعيل بن كثير القرشي ,تحقيق ومراجعة :الشيخ خليل الميس( ,بيروت -لبناف :دار
القلم).ٕٔٚ-ٔٔ٘:,

(ٖ) المرجع السابق.ٖٖٛ :,

(ٗ) المرجع السابق.ٖٖٛ-ٖٖٚ :
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ت َعلَي َو َعلَى َوالِ َدي َوأَ ْف أَ ْع َم َل
من قَػ ْولِ َها َوقَ َ
اؿ َرب أ َْوِز ْعنِي أَ ْف أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك التِي أَنْػ َع ْم َ
(ٔ)
ِ
ِِ
ضاهُ وأَ ْد ِخلْنِي بِرحمتِ َ ِ ِ ِ
ين}
َ
ك في عبَاد َؾ الصالح َ
ََْ
صال ًحا تَػ ْر َ َ

ىبرب تعاىل عن عبده ونبيّْو وابن نبيّْو سليماف بن داود عليهما الصبلة والسبلـ ,أنَّو ركب
اعبن واإلنس والطري ,فاعبن واإلنس يسريوف معو ,والطري سائرة معو
يوما يف جيشو وصبيعو من ّْ
ً
ت نَ ْملَةٌ يَا أَيُّػ َها الن ْم ُل
اغبر وغريهَ { ,حتى إِذَا أَتَػ ْوا َعلَى َو ِادي الن ْم ِل قَالَ ْ
تظلُّو بأجنحتها من ّْ
ودهُ َو ُى ْم َال يَ ْشعُ ُرو َف} فأمرت وحذرت
ساكِنَ ُك ْم َال يَ ْح ِط َمن ُك ْم ُسلَْي َما ُف َو ُجنُ ُ
ا ْد ُخلُوا َم َ
واعتذرت عن سليماف وجنوده بعدـ الشعور.
لقد ذكر اهلل عز وجل النملة يف اآلية الكريبة ليبني َّأهنا َّأمةٌ من األمم اليت خلقها اهلل عز
أمم أمثالناَ { ,و َما ِمن َدآب ٍة فِي األ َْر ِ
ض َوالَ طَائِ ٍر
وجل لعبادتو ,فاغبيوانات والطيور واغبشرات ٌ
ِ
اح ْي ِو إِال أ َُم ٌم أ َْمثَالُ ُكم}(ٕ).
يَط ُير بِ َجنَ َ
إف اهلل عز وجل أراد أف يضرب لنا مثبلً لكل ٍ
مث َّ
أمة من األمم اليت سخرىا لسليماف,

وىذا من اؼبلك الذي آتاه اهلل عز وجل لسليماف ,كما أف اهلل عز وجل علمو منطق الطري
نبهتهن
واغبشرات ,كما أراد أف يوضح لنا مدى رضبة ىذه النملة وشفقتها ببنات جنسها ,فقد
َّ
إىل ما يبكن أف وبدث حَّت وبذرنو وينجني بأنفسهن من اؽببلؾ ,فالرضبة ليست يف بِن البشر
فحسب ,بل يف اغبيوانات والطيور واغبشرات ,وإذا كانت ىذه الرضبة موجودة يف الكائنات
لل مائةَ ٍ
فكيف برضبة أرحم الراضبني! قاؿ رسوؿ اهلل ": إف ِ
رحمة أنزؿ منها رحمةً واحدةً
ِ
واإلنس و ِ
ِ
الوحوش
بين الجن
والهو ِاـ فبها يتعاطفوف ,وبها يتراحموف ,وبها تعطف ُ
البهائم َ
(ٖ)
ِ
يوـ القيامة"
على ولَدىا ,وأخر الل ً
تسعا وتسعين رحمةً يرحم بها عباده َ
أيضا يتحدث
وكما كاف سليماف عليو السبلـ يسمع لغة اغبشرات ويفهمها فقد كاف ً
اؿ َما لِ َي َال أ ََرى ال ُْه ْد ُى َد أ َْـ
إىل الطري كما فعل مع اؽبدىد يف قولو تعاىلَ { :وتَػ َفق َد الط ْيػ َر فَػ َق َ
ِ
ُعذبػنوُ َع َذابا َش ِدي ًدا أَو َألَ ْذبحنوُ أَو لَيأْتِيػني بِس ْلطَ ٍ
ِِ
ث
اف ُّمبِي ٍن .فَ َم َك َ
ْ ََ ْ َ َ
ً
ينَ .أل َ َ
َكا َف م َن الْغَائب َ
ُ
غَيػر ب ِع ٍ
ك ِمن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِقي ٍن .إِني َو َج ُّ
دت ْام َرأَ ًة
يد فَػ َق َ
طت بِ َما لَ ْم تُ ِح ْط بِ ِو َو ِج ْئتُ َ
َح ُ
اؿ أ َ
َْ َ
(ٔ) سورة النمل ,اآليات.ٜٔ-ٔٚ:
(ٕ) سورة األنعاـ ,اآلية.ٖٛ:

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٖ.ٕٔٓٛ:,
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ٍ
تَملِ ُكهم وأُوتِي ْ ِ
ِ
يمَ .و َجدتُّػ َها َوقَػ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َف لِلش ْم ِ
س ِمن
ت من ُكل َش ْيء َولَ َها َع ْر ٌ
ْ ُْ َ َ
ش َعظ ٌ
ِ ِ
صد ُى ْم َع ِن السبِ ِ
يل فَػ ُه ْم َال يَػ ْهتَ ُدو َف .أَال يَ ْس ُج ُدوا
ُدوف اللو َوَزي َن لَ ُه ُم الش ْيطَا ُف أَ ْع َمالَ ُه ْم فَ َ
ِ
ِِ ِ
ْخبء فِي السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َويَػ ْعلَ ُم َما تُ ْخ ُفو َف َوَما تُػ ْعلنُو َف .اللوُ َال إِلَوَ
للو الذي يُ ْخ ِر ُ
ََ
ج ال َ ْ َ
ْت أَـ ُك َ ِ
ِِ
ش ال َْع ِظ ِ
ب ال َْع ْر ِ
ين .ا ْذ َىب ب ِكتَابِي َى َذا
يم .قَ َ
إِال ُى َو َر ُّ
َص َدق َ ْ
اؿ َسنَنظُُر أ َ
نت م َن الْ َكاذب َ
ِ
ِ
اب
فَأَل ِْق ْو إِلَْي ِه ْم ثُم تَػ َوؿ َع ْنػ ُه ْم فَانظُْر َماذَا يَػ ْرِجعُو َف .قَالَ ْ
الم َألُ إِني أُلْق َي إِلَي كتَ ٌ
ت يَا أَيُّػ َها َ
ِ
ِِ
يم .إِنوُ ِمن ُسلَْي َما َف َوإِنوُ بِ ْس ِم الل ِو الر ْح َم ِن الرِح ِ
ين.
َك ِر ٌ
يم .أَال تَػ ْعلُوا َعلَي َوأْتُوني ُم ْسلم َ
ت يا أَيُّػها الم َألُ أَفْػتونِي فِي أَم ِري ما ُك ُ ِ
اطعةً أَ ْمرا حتى تَ ْش َه ُد ِ
وف .قَالُوا نَ ْح ُن أ ُْولُوا
قَالَ ْ َ َ َ ُ
نت قَ َ ً َ
ْ َ
قُػوةٍ وأُولُوا بأ ٍ ِ ٍ
ِ
ت إِف ال ُْملُ َ
وؾ إِ َذا َد َخلُوا قَػ ْريَةً
ين .قَالَ ْ
َ َ
ْس َشديد َو ْاأل َْم ُر إِلَْيك فَانظُ ِري َما َذا تَأ ُْم ِر َ
ِ
ك يػ ْفعلُو َف .وإِني مر ِسلَةٌ إِلَي ِهم بِه ِدي ٍة فَػنَ ِ
ِ
ِ ِ
اظ َرةٌ بِ َم
س ُد َ
ْ َ
وىا َو َج َعلُوا أَعزَة أ َْىل َها أَذلةً َوَك َذل َ َ َ
َ ُْ
أَفْ َ
اؿ أَتُ ِم ُّدونَ ِن بِم ٍ
اؿ فَ َما آتَانِ َي اللوُ َخ ْيػ ٌر مما آتَا ُكم بَ ْل
يَػ ْرِج ُع ال ُْم ْر َسلُو َف .فَػلَما َجاء ُسلَْي َما َف قَ َ
َ
أَنتُم بِه ِديتِ ُكم تَػ ْفرحو َف .ارِجع إِلَي ِهم فَػلَنَأْتِيػنػهم بِجنُ ٍ
ود ال قِبَ َل لَ ُهم بِ َها َولَنُ ْخ ِر َجنػ ُهم م ْنػ َها
َ
َ ُْ ُ
ْ َُ
ْ ْ ْ ْ
(ٔ)
أ َِذلةً وىم ص ِ
اغ ُرو َف}
َُ ْ َ
نوعا من الطيور وىو اؽبدىد ,وذكر من اغبشرات
يذكر اهلل عز وجل لنا يف ىذه السورة ً
اعباف يف قولو" :قَ َ ِ
يت من ال ِ
النمل ,وذكر من اإلنس بلقيس ,كما ذكر َّ
يك
ْجن أَنَا آتِ َ
اؿ ع ْفر ٌ َ
بِ ِو",كل ذلك لبياف عظم ما آتاه اهلل لسليماف من اؼبلك ,حيث دعا اهلل عز وجل أف يؤتيو
مل ًكا ال ينبغي ٍ
ألحد من العاؼبني ,فكاف لو ذلك.
مث ذكر عز وجل ما دار بني سليماف والنملة من حديث ,مث ما دار بني سليماف واؽبدىد,
ليقر قضية مهمة ,وىي مبدأ قضية اغبوار مع من كاف أقل مكانةً وأقل أنبيةً ,فاؽبدىد طائر ال
يعقل كما يعقل اإلنساف ,ومع ىذا كلو فقد ربدث معو سليماف عليو السبلـ واستجوبو وظبع
منو مث أرسلو ,وىذا من ىدي األنبياء عليهم السبلـ ,لذا أراد اهلل عز وجل من اؼبؤمنني أف
يقتدوا ّٔم يف طريقتهم يف اغبوار مع غريىم لكسب قلؤّم ودعوهتم إىل الدين ,فاغبوار "يوقظ
العواطف واالنفعاالت فبا يساعد على تربيتها وتوجيهها كبو اؼبثل األعلى,كما َّ
أف لو نتائج
(ٔ)
سلوكية طيبة ,وكل ىذا من أغراض الرتبية اغبقَّة"
(ٔ) سورة النمل ,اآليات.ٖٚ-ٕٓ:

(ٔ) حوار أـ جدؿ؟ ,عادؿ نور الدين ,طٔ( ,مكتبة الرشدٕٔٗٚ ,ىػ).ٔٙ:
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وحقيقة أخرى وىيَّ " :
إف ىذه األمم –أمة الطري واغبيواف واغبشرات– تعرؼ اهلل حق
قدره وتؤمن بأنَّو اؼبستحق للعبادة ,ويظهر ذلك يف قصة اؽبدىد الذي جاء لسليماف -عليو
السبلـ -من سبأ بنبأٍ يقني ,وأعلمو أنو وجد يف سبأ ملكة وقومها يسجدوف للشمس من دوف
اهلل ,واستغرب اؽبدىد من ىذه العبادة الباطلة وعللها بأهنا من عمل الشيطاف ,حيث قاؿ:
(ٕ)
صد ُى ْم َع ِن السبِ ِ
يل فَػ ُه ْم َال يَػ ْهتَ ُدو َف"
" َوَزي َن لَ ُه ُم الش ْيطَا ُف أَ ْع َمالَ ُه ْم فَ َ
األمر اآلخر َّ ِ
كر اهلل عز وجل للهدىد يف القرآف "كشف لنا تلك اغبقيقة :وىي
أف ذ َ
أف لكل َّأم ٍة لغة ووسائل للتفاىم فيما بينها ,وإف كنَّا قبهلها كبن البشر َّ
حقيقة َّ
فؤلف اهلل
سبحانو جعل بيننا وبني تلك األمم حواجز ,والدليل على َّ
أف التفاىم قائم واللغة قائمة بني
أفراد تلك األمم ىو َّ
أف اهلل سبحانو حني علَّم سليماف منطق الطري فأزاؿ ما بينو وبني تلك

األنواع من حواجز ,فهم سليماف وأدرؾ منطق تلك األفراد"

(ٖ)

كما يتضح من حديث اؽبدىد مع سليماف أنَّو قد قاـ دبهمة استكشافية عرؼ من خبلؽبا
فبلكة سبأ ,اليت ربكمها امرأة ,مث قاـ بعدىا بدور السفري واؼبوفد السياسي من سليماف عليو
مهما َّأدى إىل ىداية فبلكة سبأ.
دورا عسكريِّا ِّ
السبلـ إىل فبلكة سبأ ,فهذا الطري لعب ً
"إال َّ
أف اغبقيقة اليت أراد السياؽ القرآين أف يكشفها لنا من خبلؿ قصة اؽبدىد مع سليماف
ال تدخل يف اإلعجاز ,وإمبا تبقى حقيقة جارية ثابتة بعد أف ثبتها القرآف ,وىي :أف ىذه
األنواع أو ىذه األمم توحد اهلل وتسبحو دوف جحود أو عصياف أو سبرد كما يفعل اإلنساف,

ض َوَمن
سب ُح لَوُ الس َم َاو ُ
ات الس ْب ُع َواأل َْر ُ
وفبا يؤيد ىذه اغبقيقة ىي قوؿ اهلل عز وجل{ :تُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
يما
سب ُح بِ َح ْم َده َولَػكن ال تَػ ْف َق ُهو َف تَ ْسبِ َ
يح ُه ْم إِنوُ َكا َف َحل ً
في ِهن َوإف من َش ْيء إال يُ َ
(ٔ) (ٕ)
غري ؾبرى حياة فبلكة سبأ حيث أتى خبربىم إىل سليماف فكشفهم
ورا} " " ,فهذا طريٌ َّ
غَ ُف ً

لو ,فدعاىم إىل عبادة اهلل فأسلموا"(ٖ).

(ٕ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٖٚٗ:,
(ٖ) المرجع السابق.ٖٖٚ:,

(ٔ) سورة اإلسراء ,اآلية.ٗٗ :

(ٕ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٖٚ٘:,
(ٖ) المرجع السابق.ٖٕٚ:,
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ومل يكن اؽبدىد وحده سببًا يف توحيد العبادة هلل عز وجل ,بل كانت اغبية معجزة أيَّد
اهلل ّٔا موسى عليو السبلـ ليؤمن فرعوف وقومو باهلل عز وجل كما ورد يف قولو تعاىلَ { :وَما
ك يا موسى .قَ َ ِ
تِل َ ِ ِ
ش بِ َها َعلَى غَنَ ِمي َولِ َي فِ َيها
اي أَتَػ َوكأُ َعلَْيػ َها َوأ َُى ُّ
اؿ ى َي َع َ
ْك بِيَمين َ َ ُ َ
ص َ
مآ ِرب أُ ْخرى .قَ َ ِ
ف
اىا فَِإذَا ِى َي َحيةٌ تَ ْس َعى .قَ َ
اؿ ُخ ْذ َىا َوَال تَ َخ ْ
وسى .فَأَلْ َق َ
اؿ أَلْق َها يَا ُم َ
َ ُ َ
َسنُ ِعي ُد َىا ِس َيرتَػ َها ْاألُولَى}(ٗ) ,وىذا خارؽ عظيم وبرىاف قاطع على َّ
أف الذي يكلمو ىو الذي
يقوؿ للشيء كن فيكوف ,وأنَّو الفعاؿ باالختيار.
آىا تَػ ْهتَػ ُّز َكأَنػ َها َجاف َولى
صَ
اؾ فَػلَما َر َ
وقد قاؿ اهلل تعاىل يف اآلية األخرىَ { :وأَ ْف أَل ِْق َع َ
ك ِم َن ْاآل ِمنِين}(٘) أي :قد صارت حية عظيمة
وسى أَقْبِ ْل َوَال تَ َخ ْ
ف إِن َ
ب يَا ُم َ
ُم ْدبًِرا َولَ ْم يُػ َعق ْ
تصك ,وىي مع ذلك يف سرعة حركة اعباف ,وىو ضرب من
أنياب
ُّ
ؽبا ضخامة ىائلة ,و ٌ
اغبيَّات ,يقاؿ لو :اعباف واعبناف ,وىو لطيف ولكن سريع االضطراب واغبركة ِّ
جدا ,فهذه
صبعت الضخامة والسرعة الشديدة ,فلما عاينها موسى عليو السبلـَ ":ولى ُم ْدبِراً " أي :ىاربًا
منهاَّ ,
ب" أي :ومل يلتفت .فناداه ربو قائبلً لو" :يَا
ألف طبيعتو البشرية تقتضي ذلكَ " ,ولَ ْم يُػ َعق ْ
ف إِن َ ِ
ِِ
اؿ ُخ ْذ َىا
فلما رجع أمره اهلل تعاىل أف يبسكها" :قَ َ
وسى أَقْبِ ْل َوَال تَ َخ ْ
ين" َّ
ُم َ
ك م َن ْاآلمن َ
كم
ف َسنُ ِعي ُد َىا ِس َيرتَػ َها ْاألُولَى" فيقاؿ :إنَّو هتيَّب منها هتيُّبًا
َوَال تَ َخ ْ
شديدا ,فوضع يده يف ّْ
ً
مدرعتو ,مث وضع يده يف وسط فمها ,وعند أىل الكتاب :أمسك بذنبها فلما استمكن منها
إذا ىي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتني ,فسبحاف القدير العظيم رب اؼبشرقني
()ٙ
واؼبغربني!
ويبدو َّ
أف يف اختيار اهلل عز وجل للحية أمرين:
ِ
األوؿَّ :
ف
أف اغبيَّة ىي من الزواحف اليت تظهر بشكل دائم يف البيئات الصحراوية ,وقد أَل َ
الناس رؤيتها أكثر من غريىا من الزواحف ,لذا كاف اختيار اهلل عز وجل ربويل العصا إىل حية
من ىذا الباب.

(ٗ) سورة طو ,اآليات.ٕٔ-ٔٚ:
(٘) سورة القصص ,اآلية.ٖٔ:

( )ٙقصص األنبياء ,مرجع سابق.ٖٔٗ-ٖٔٔ: ,
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األمر الثاينَّ :
كثريا من قبل السحرة لتخويف الناس ,وقوـ موسى اشتهروا
أف اغبية تُستخدـ ً
برباعتهم يف السحر ,فأراد اهلل عز وجل أف يتحداىم ِبنس ما برعوا فيو.
ومن أضخم اغبيوانات اليت ذكرىا اهلل يف القرآف الكرًن الفيل يف قصة أبرىة ,يقوؿ اهلل
َص َح ِ
ضلِ ٍ
اب ال ِْف ِ
يلَ .وأ َْر َس َل
يل .أَلَ ْم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُى ْم فِي تَ ْ
عز وجل{ :أَلَ ْم تَػ َر َك ْي َ
ف فَػ َع َل َربُّ َ
ك بِأ ْ
ٍ (ٔ)
ِ ِِ
صٍ
ِ
ِ
ارةٍ من ِسج ٍ
ف مأْ ُكوؿ}.
يل .فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع ْ
يل .تَػ ْرمي ِهم بح َج َ
َعلَْيه ْم طَْيػ ًرا أَبَاب َ
"لقد احتوت ىذه السورة القصرية على خارقتني وقعتا للحيواف ,خارقة الطري األبابيل,
وخارقة فيل أبرىة ,حيث جرت ىاتني اػبارقتني يف ٍ
قصة واحدةٍ ,وقد حدثت ىذه القصة عاـ
فسمي ذلك العاـ بعاـ الفيل إشارة إىل تلك اػبارقة اليت حدثت فيو وىي
مولد النيب ُ ,
(ٕ)
خارقة فيل أبرىة"
"وأصحاب الفيل ىم أبرىة والنظاـ اغباكم ,ونسبهم -سبحانو -إىل الفيل والبشر أعظم
من اغبيوافَّ ,
ألف الفيل يف حاؽبم تلك كاف أعلى مرتبةً منهم كبشر ,ىذا من ناحية ,ومن ناحية
أخرى َّ
صبيعا إليو فقاؿ -
أف الفيل كاف ىو قائدىم ومناط آماؽبم وؿبط أنظارىم فنسبهم ً
(ٖ)
َص َح ِ
اب ال ِْف ِ
يل "
سبحانو"-بأ ْ
عما يبلقيو من ظلم كفار
وقد ذكر اهلل عز وجل يف كتابو حادثة الفيل تسليةً للرسوؿ َّ 
قريش ,فاهلل سبحانو ّْ
يذكر رسولو بذلك اعبيش العظيم الذي َّ
جر معو أعظم اغبيوانات خلقةً
وىو الفيل ,لتخويف قريش وكل من يقف يف طريقها ,فماذا كاف مصريه حني عصى اهلل
وربداه؟
فاهلل سبحانو يطمئن رسولو  ويذكره بقدرتو على البطش بأعدائو ,وال شيء أىوف
عليو من ذلك ,كما َّ
أف اهلل عز وجل أراد من ذكر الفيل أف ىبوؼ قريش ويرعبهم ويرىبهم,
وأف يذكرىم بعظم قدرة اهلل عز وجل يف القضاء على أعدائو ,فأبرىة وجيشو صحبوا معهم

(ٔ) سورة الفيل ,اآليات.٘-ٔ:

(ٕ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٖٛٛ:,
(ٖ) المرجع السابق.ٖٜٚ:,
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انشل وعجز وبرؾ أماـ
الفيل ؽبدـ الكعبة وعلى الرغم من قوتو وضخامتو وما أوِت من تدريبَّ ,
قدرة اهلل ,فإذا وجهوه إىل اغبرـ رفض ,وإذا وجهوه إىل اليمن أو إىل غريه من اعبهات ىروؿ.
طريا أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل ,و َّ
كأف اهلل سبحانو اختار الطري
فأرسل اهلل عليهم ً
دوف غريه إلذالؽبم وإىانتهم ,فالطري أصغر من الفيل بأضعاؼ مضاعفة ,إال َّ
أف جيش أبرىة
وقف عاجزاً عن اؽبرب منهم أو النجاة ,فاهلل أراد السخرية منهم وإذالؽبم ,باإلضافة إىل َّ
أف اهلل
صور ؽبم قدرتو على تدمري أعدائو العصاة بأصغر جند من جنوده(ٔ).
سبحانو َّ
فبا سبق يتضح َّ
أف للحيواف أنبية عند صبيع الشعوب على اختبلؼ مذاىبهم وعقائدىم
على امتداد التاريخ وتعاقب األجياؿ ,فكانوا وبرصوف على اقتنائو ويدفعوف عنو كل من يعتدي
عليو من إنساف أو حيواف مفرتس ,وردبا نشبت اغبروب أحيانًا بينهم بسبب حيواف.
وقد تربز أنبية اغبيواف يف تعلقهم بو واعتقادىم فيو ,فقد ظلت ىذه اؼبعتقدات قائمة حَّت
فظل يف صراع معها حَّت نصره اهلل عليها وأبطل كل ذلك.
ظهور اإلسبلـَّ ,

(ٔ) المرجع السابق.ٕٗٓ:,
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المبحث الثاني
ِ
بالحيواف في األَ ِ
الع َربي
التشبِيوُ
دب والشع ِر َ
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يف ىذا الفصل إبر ٌاز لظاىرةٍ ٍ
اؼبتأصلة يف العرب منذ أقدـ
مهمة من ظواىر اغبضارة العربية ّْ
العصور ,وىو الكشف عن مدى اىتمامهم بتسجيل حركات اغبيواف وسكناتو وطبائعو بأجلى
صورة وأبل قوؿ.
لكل صفات اغبيواف وطبائعو ,وقد أُطلقت ىذه
أما عن أمثاؽبم السائرة فنجدىا جامعةً ّْ
األمثاؿ على ٍ
فئة من الناس اتفقوا يف صفاهتم مع صفات ىذه اغبيوانات ,وقد تكوف ىذه
ِ
مذمومةً(ٔ).
الصفات َّإما ضبيد ًة أو سيّْئةً ُ
أي ٍ
شعب آخر ,فقلَّما قبد
وقد نَظَم العرب من األشعار يف اغبيواف أكثر فبا نَظَمو ُّ
ذكر فيها(ٕ).
قصيد ًة مهما كاف موضوعها وليس للحيواف ٌ
مهم يف شعره ,ولكنهم متفاوتوف يف ىذا اؼبضمار,
فما من شاع ٍر ٍّ
أثر ٌ
عرب إالَّ وللحيواف ٌ
عرضا عندما يشبّْو الشجاع باألسد ,واؼباكر بالثعلب ,والغادة
فمنهم من يأِت على ذكره ً
اغبسناء بالظبية .إىل غري ذلك من التَّشبيهات الشائعة عندىم ,ومنهم من ُولِع بالصيد فذكر يف
طرديَّاتو :اػبيل والكبلب والفهود ,وجوارح الطري ,وما تصيده ىذه السباع من اغبيوانات(ٖ).
وقل معن ظبعناه يف باب معرفة اغبيواف من الفبلسفة ,وقرأناه يف
ويف ذلك يقوؿ اعباحظَّ " :
كتب األطباء واؼبتكلمني ,إالَّ وكبن وجدناه أو قريبًا منو يف أشعار العرب ويف معرفة أىل لغتنا
وملتنا"(ٗ).
فمنهم من وقف على الكثري من أصناؼ اغبيوانات الصغرية واعبسيمة ,األليفة منها
ٍ
متأم ٍل وبصي عليها حركاهتا وأنفاسها ,بل ومل يغفل البعض منهم عن
والوحشيَّةُ ,وقوؼ
فاحص ّْ
موجود يف
س يف اؼباء فبَّا ىو
ىب َّ
كل ما َّ
ّْ
ٌ
ودب ,أو طار يف أجواء السماء ,أو عاـ أو َرَك َ
(٘)
دارسا خصائصو وطبائعو .
ببلدىمً ,
(ٔ) الحيواف في األدب العربي ,شاكر ىادي شاكر,جػٔ,طٔ(,بيروت-لبناف :مكتبة النهضة العربيةٔٗٓ٘,ىػ).ٛ:,
(ٕ) المرجع السابق.ٛ:,
(ٖ )

المرجع السابق ,جػٔ.ٚ: ,

(ٗ) الحيواف,مصدر سابق,جػٖ.ٕٙٛ:,

(٘) الحيواف في األدب العربي ,مرجع سابق.ٚ: ,
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العرب للحيوانات عط ًفا منقطع النظري ,حَّت على اؼبفرتس
كما نلمس من معاشرة اإلنساف ّْ
منها عندما يتعرض للجوع أو العطش ,كقصة الفرزدؽ(ٔ) مع ّْ
ائعا
الذئب وىي معروضة ً
عرضا ر ً
يف قصيدتو النُّونيَّة اليت مطلعها( :الطويل)
ِ (ٗ )
( ٕ)
ػاؿ(ٖ) ومػػا َكػػا َف صػ ِ
ػوت بِنَػ ػ ػ ػػا ِري م ِ
ٍ
وىنً ػ ػ ػ ػا فَأَتَانيَػ ػ ػ ػػا
ػ
ػ
ػ
ػ
ع
د
ا
ب
ػاح
ػ
س
ع
ػس
ُ
َ
َ
َ ً
ُ
َ
َوأَطْلَػ َ
وأمثاؿ ىذه القصة كثريةٌ ,قبدىا يف ثنايا الدواوين الشعريَّة.
وسوؼ نتناوؿ يف ىذا اؼببحث صبلة من اغبيوانات ورد ذكرىا يف أمثاؿ العرب ووردت
كثريا يف قصصهم ,ووصفها كثري من شعرائهم ,وىذه اغبيوانات اليت سنوردىا يف ىذا اؼببحث
ً
ىي عينها اليت تناوؽبا اغبديث النبوي يف تشبيهاتو.
ولعل اإلبل ىي أوؿ ىذه اغبيوانات ,حيث كانت ؽبا مكانةٌ عاليةٌ عند العرب ,فهي من
أغلى أمواؽبم وأشبنها على اإلطبلؽ ,وخري ٍ
الديَّات من اإلبل إذ أهنا سبثل
دليل على ذلك دفع ّْ
نفيسا ,فهي أغلى ما لديهم بعد اإلنساف ,لذا مل هبدوا ما يعدؿ قيمة ىذا اإلنساف يف
شيئًا ً
حاؿ قتلو غري اإلبل تُدفع ألىل اؼبقتوؿ دية ؽبم ,ففرحهم ّٔا ىبفف حزهنم وآالمهم على فراؽ
أحد أفرادىم.
للعرب ,لذلك برع الشعراء يف وصف ّْ
أدؽ
فقد كانت اإلبل أكثر اغبيوانات مبلزمة
ّْ
تفاصيلها واستمدوا تشبيهاهتم من واقع حياهتم وارتباطهم ّٔا ,يقوؿ الدكتور شوقي ضيف:
"...إذ نراىا تبتدئ عاد ًة بوصف األطبلؿ وبكاء الدمن ,مث تنتقل إىل وصف رحبلت الشاعر
يف الصحراء ,وحينئذ يصف ناقتو اليت سبؤل حسو ونفسو وص ًفا دقي ًقا فيو حذ ٌؽ ومهارة.)٘("...

(ٔ) الفرزدؽ :ىماـ بن غالب بن صعصعة ,بن ناجية ,من شعراء العصر األموي ,أسن الفرزدؽ حتى قارب المائة,
توفي سنةٓٔٔىػ( ,انظر:معجم األدباء ,جػ.)ٕٚٛ٘:,ٙ

(ٕ) أطلس :ىو الذئب الذي في لونو غبرة إلى السواد( .انظر:مختار الصحاح ,باب الطاء ,مادة (ط ؿ س),
.)ٖٜ٘:

(ٖ )
ِ
ع( .انظر :مختار الصحاح,باب العين,مادة(ع س ؿ),
وأسر َ
س َل) الذئب يَػ ْعس ُل أي :أ ْعنَ َق َ
عساؿ :يقاؿَ (:ع َ

.)ٖٕٗ:

(ٗ) ديوانو ,شرحو :علي فاعور ,طٔ( ,دار الكتب العلميةٔٗٓٚ,ىػ).ٕٙٛ:

(٘) الفن ومذاىبو في الشعر ,شوقي ضيف ,طٔ( ,مصر :دار المعارؼ).ٔٛ:,
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ولسمو فوائدىا ,وضعها القرآف الكرًن نصب أعني العرب مر ًارا ,يُشيد عن طريقها بنعم اهلل
عليهم ويلفتهم إىل ما يف خلقها وطبائعها من آيات تدعو إىل االعتبار والتفكري ,فخاطبهم
بقولو{ :أَفَ َال يَنظُُرو َف إِلَى ِْ
ت}(ٔ).
ف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِل َك ْي َ
ب ا ِإلبِ ِل) ,يضرب مثبلً ِ
ب َغرائِ ِ
لشدَّة الظُّلم,
ضَربوُ َ
وقد أكثروا التمثيل ّٔا فقالواَ ( :
ُ َ
ض ْر َ َ
(ٕ)
أيضا قوؽبم( :أ َْرغُوا ؽبَاَ ُح َو َارَىا تَِقُّر) –واغبُوار بالضم ولد النَّاقة(ٖ)-
وغريه من اؼبكاره  ,ومنو ً
وىو يُضرب مثبلً إلغاثة اؼبلهوؼ بقضاء حاجتو ليسكن ,وأصلو َّ
أف النَّاقة إذا ظبعت ُر َغاءَ
(ٗ)
أمر ال تَػْبػ ُرُؾ عليو اإلبل) يُضرب لؤلمر العظيم
ُح َوا ِرىا َس َكنَت َ
وى َدأت  ,ويقولوفَ ( :ى َذا ٌ
الذي ال يُصرب عليو ,وأصلو َّ
أف اإلبل إذا أنكرت الشيء نفرت منو فذىبت يف األرض ,وال
هبمعها الراعي إالَّ ٍ
بتعب(٘) ,وقيل أيضاً( :أَح َق ُد من َصبَل)( ,)ٙفاعبمل
ٌ
معروؼ باغبقد ,خاصةً

الرزؽ(.)ٚ
الضراب ,وأياـ ّْ
يف أيَّاـ ّْ
الضراب ىي األيَّاـ اليت يُسار فيها ابتغاءَ ّْ
واألمثلة الواردة يف اإلبل العربية كثرية ,أكثر من أف تُػحصى يف ىذا اؼببحث ,وقد آثرنا أف
نذكر أشهرىا واؼبتداوؿ منها على األلسنة.
صص ,ومن ذلك َّ
يوما إىل صباعة فمر ّٔم
أف " ً
وقد كثُر ذكر اإلبل يف ال َق َ
رجبل عائنًا جلس ً
قطار صباؿ ,فقاؿ العائن :من أي ٍ
صبل تريدوف أف أطعمكم من غبمو؟ فأشاروا إىل أحسنها,
حكيما ,فقاؿ :من ربط صبلي
فنظر إليو العائن فوقع اعبمل لساعتو ,وكاف صاحب اعبمل
ً
فليحلو ,وليقل :بسم اهلل عظيم الشأف شديد الربىاف ما شاء اهلل كاف ,حبس حابس من حجر
أحب الناس إليو ,ويف كبده
يابس وشهاب قابس ,اللهم ّْ
إين رددت عني العائن عليو ويف ّْ

(ٔ) سورة الغاشية ,اآلية.ٔٚ:

(ٕ) مجمع األمثاؿ ,أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراىيم الميداني ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ,جػٕ,
(طباعة عيسى البابي الحلبي وشركاه).ٕٙٓ:

(ٖ) مختار الصحاح ,مصدر سابق ,مادة (ح و ر).ٔٙٔ:,
(ٗ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق,جػٕ.ٖٖ: ,
(٘) المصدر السابق ,جػٗ.ٜٗٚ: ,

( )ٙجمهرة األمثاؿ ,أبو ىالؿ ,الحسن بن عبد الل بن سهل العسكري ,جػٔ ,طٔ(,صيدا :بيروت ,المكتبة
العصريةٕٔٗٗ ,ىػ).ٖٗٓ:,

( )ٚمختار الصحاح ,مصدر سابق ,مادة (ض ر ب).ٖٚٛ: ,
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دقيق فيما لو يليق ,فوقف اعبمل لساعتو كأف مل يكن بو بأس ,وندرت
وعظم ٌ
غبم ٌ
رقيق ٌ
وكليتوٌ ,
عني العائن"(ٔ).
فهذه القصة توضح خوؼ العرب على إبلو وبذلو كل ما يف وسعو حَّت ال يصيبها مكروه,
َّ
ألهنا كانت بالنسبة لو عصب اغبياة.

واحتلت اإلبل مكانة كبرية يف شعر عرب اعباىلية واإلسبلـ ,ولشدَّة عنايتهم ّٔا
وبصفاهتا وطباعها ,ال تأخذنا الدىشة عندما نعلم َّ
أف العرب أوؿ ما عمدوا إىل التَّأليف كاف
فخص اللغويوف اإلبل بالرسائل اللغوية منذ وقت مبكر ,مثل :كتاب
أوؿ ما ألَّفوا فيو اإلبل,
َّ
اإلبل لعبد اؼبلك بن قريب األصمعي ,وكتاب اإلبل ألب عبيد القاسم بن سبلـ ,وغريىا.
ٍ
لوحات فنية ناطقة ,فهم يستحضروف دقائقها ووبصروف أطرافها
فصوروىا ورظبوا ؽبا
عضوا ,فلم يرتكوا عرقًا وال عصبًا إال وصفوه َّ
أدؽ
عضوا ً
ويستقصوف جوانبها ويصفوف أعضاءىا ً
وصف ,فوصفوىا حسيِّا مر ًارا كثرية ,فرظبوا لوهنا وشكلها وشبهوىا بالسفينة والدلو والسيف
والسحابة والنخلة ,وربدثوا عن لُغامها وصوهتا ونشاطها وىزاؽبا ,ووصفوىا معنويِّا أحيانًا نادرة
مبوىا وأماكن وجودىا يف أطراؼ الليل وآناء النهار كأمبَّا يتغزلوف ّٔا,
يف ـبتلف أحواؽبا ومراحل ّْ
ربدثوا عن عاطفتها وحنينها وشوقها وعتأّا ,فعربوا عن إحساسها ومشاعرىا ,وربدثوا عن
عبلقتهم ّٔا وموقفهم منها ,وعانوا معها فبا تعاين وفبا تشكوَّ ,
فسجلوا بذلك صورًة رائعةً
صادقةً تنبع من أعماؽ النفس البشرية ويطاؿ اػبلجات العاطفية(ٕ).
(ٖ)
يصور ناقتو الشَّابة بعد كل تعب وكلل ,وقد حنَّت وىاج
يقوؿ عُبيد بن األبرص وىو ّْ
وميض باغبجاز بعد منتصف الليل فحنَّت إليو ,فيلمس عُبيد شوؽ ناقتو برفق وال
شوقها
ٌ
يعنّْفها( :الطويل)
(ٗ )
ِ
ِ
ػت قَػلُ ِ
مػ ػػع الشػ ػ ِ
ػيض
اجهػػا
َو َحنػ ْ
وصػػي بَػ ْع ػ َد َوى ػ ٍن َ
ػوؽ يَػ ْوًم ػ ػا بِالح َجػ ػػا ِز َومػ ػ ُ
َ َ
وى َ

(ٔ) حياة الحيواف الكبرى,مصدر سابق,جػٔ.ٕٛٛ:,

(ٕ) الناقة في الشعر الجاىلي ,مرجع سابق.ٗٓ-ٖ٘:,

(ٖ) عبيد بن األبرص بن عوؼ بن ُجشم ,كاف شاعراً جاىلياً قديماً من المعمرين ,شهد مقتل ُحجر أبي امرئ
القيس ,قتلو النعماف بن المنذر يوـ بؤسو( .انظر :الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٕٙٚ: ,
(ٗ )
ِ
نحو من منتصف الليل" .انظر( :لساف العرب,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل
الو ْى ُن وال ُػم ْوى ُنٌ :
وىنَ " :
الواو).)ٗ٘٘:,
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(ٕ )
(ٔ )

ِِ
ِ
ػيض
ػج ِري إِف َم ْنػ ػ ػ ػ ِزًال
ػت لَ َه ػ ػ ػػا ال تَ ْ
فَػ ُق ْل ػ ػ ػ ُ
نَػ ػ ػأَتْنِي بِػ ػ ػػو ى ْن ػ ػ ػ ٌد إِلَػ ػ ػػي بَغػ ػ ػ ُ
ضػػػ َ
فاغبجاز موطن (ىند) ,وىند حبيبة صروـ ,والسبل إىل اغبجاز ضيّْقة وبغيضة إىل قلب
لكن اعباىلي يعلق باألرض حبكم حياتو الرعوية يتشبث باحملسوس وقلَّما يفارقو ,إف عبل
عبيدَّ ,
مشدودا إليو ,وإف ابتعد عنو فلمسافة قريبة ,وىو كذلك يف عبلقتو حببيبتو
عليو ظل بصره
ً
وناقتو ,ويف صوره وأخيلتو.
لعل الناقة ىنا ترمز إىل عاطفة الشاعر اليت ىيجها وميض اغبجاز ,و َّ
اعا قد
و َّ
أف ىناؾ صر ً
نشب بينهما وبني العقل ,فهي ال تزاؿ عالقة باغبجاز وبديار األحبة ,والعقل يأىب الرضوخ
واإلذالؿ غببيبة صروـ(ٖ).
ويشبو طرفة(ٗ) ناقتو عندما يضرّٔا بالسوط بقولو( :الطويل)
ِ ()ٜ
() ٛ
() ٚ
() ٙ
ِ (٘ )
ِ
المتَػ َوقػ ػػد
ز
ػ
ػ
ع
َم
أل
ا
آؿ
ػب
ػ
ػ
خ
د
ػ
ػ
ق
و
ت
م
ذ
ػ
ػ
َج
أ
ف
ػت َعلَْيػ َهػ ػػا بِػ ػػال َقطي ِع
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َح ْلػ ػ ُ
ْ
ْ
َ
َ
أَ
ُ
َ
ِ (ٕٔ)
ِ (ٔٔ)
(ٓٔ)
ػت ولِ
ِ
ٍ
َ
ػح ٍل ُم َمػ ػ ػػدد
ػ
ػ
ػ
س
ػاؿ
ػ
ػ
ػ
ي
ذ
أ
ػا
ػ
ػ
ػ
ه
ػ
ب
ر
ي
ر
ػ
ػ
ػ
ت
ػس
ل
ج
م
ة
د
ػ
ي
ل
ا
ذ
ػا
م
ك
ت
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
فَ َذالَ ْ
ُ
َ
َ ْ
َْ
ََ
َ
َ
َ

(ٔ )
أي :ال ُػمفارقة" .انظر( :لساف العرب,جػ٘ٔ(,باب الياء ,فصل النوف).)ٖٓٓ:,
أي :البُعد ,والن ُ
نأتػني بو" :الن ُ

(ٕ) ديوانو,تحقيق :حسين نصار,طٔ(,دار بيروت للطباعة والنشرٜٔ٘ٚ,ـ).ٜٛ-ٛٛ:,
(ٖ) انظر :كتاب الناقة في الشعر الجاىلي ,ٕٕٔ-ٕٔٔ: ,بتصرؼ.

(ٗ) طرفة بن العبد بن أبي سفياف بن قيس بن ثعلبة ,كاف في حسب من قومو جريئاً على ىجائهم وىجاء غيرىم,
كاف أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمراً ,قُتل وىو ابن العشرين(.انظر :الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٔٛٛ-ٔٛ٘:,
(٘) ال َق ِطيع" :السوط يقطع من جلد سي ٍر ويعمل بو" .انظر( :لساف العرب,جػ(,ٛباب العين ,فصل القاؼ),
.)ٕٕٛ:

() ٙ
السرعة" .انظر( :لساف العرب,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل الجيم).)ٛٚ:,
الج ْذ ُـُّ :
أج َذ َم ْ
ْ
تَ " :
آؿ:
الع ْد ِو" .انظر( :لساف العرب,جػٔ(,باب الباء ,فصل الخاء).)ٖٗٔ:,؛ ُ
( )ٚخب ُ
بٌ :
ضرب من َ
آؿ" :ال َخبَ ُ
"األ ُّ
السرعةُ" .انظر( :لساف العرب,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الهمزة).)ٕٖ:,
َؿُّ :

( )ٛاأل َْم َع ِز" :األ َْم َع ُز :األرض الغليظةُ ذات الحجارة .انظر( :لساف العرب,جػ٘(,باب الزاي ,فصل الميم).)ٗٔٔ:,
شاط والػم ِ
( )ٜالػمتوقد":متػوق ٌد :سريع التوقُّد في الن ِ
ضاء" .انظر(:لساف العرب,جػٖ(,باب الداؿ ,فصل الواو),
َ
ُ َ َُ َ
.)ٗٙٙ:

(ٓٔ)
ٍ
خفيف في ميَ ٍ
وسرعة".انظر(:لساف العرب,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الذاؿ),
س
يع
ٌ
ذَال ْ
مشي سر ٌ
َت":الذأَال ُفٌ :

.)ٕ٘ٗ:
(ٔٔ) ولِي َدةِ " :
واألمةُ" .انظر( :لساف العرب,جػٖ(,باب الداؿ ,فصل الواو).)ٗٙٛ:,
الجا ِريَةُ َ
الولي َدةَ :
َ
َ
(ٕٔ) ديوانو(,دار بيروت للطباعة والنشرٖٜٜٔ,ىػ).ٕٜ:,
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يقوؿ الشاعر :أنّو إذا ضرب ناقتو بالسوط ,فإهنا تسرع يف السري على األرض اليت
اختلطت تربتها باغبجارة واغبصى ,وتبخرتت كما تتبخرت جارية صبيَّة أماـ سيدىا ,فرتيو ذيل
الراقصة ,فالشاعر
ثؤّا األبيض الطويل يف رقصها ,فطوؿ ذنب الناقة يشبو طوؿ ذيل ثوب َّ
يشبو ناقتو باحملبوبة.
الصبيَّة الفتيَّة اليت تتبخرت ِبماؽبا وتتمايل
والسوط ىنا يرمز إىل ال َق َد ِر وقسوتو ,وىذه َّ
رب البيت ما ىي إال ىذه اغبياة اعبميلة اليت تسحر اؼبرء دبفاتنها ,فيصارع
وغنجا أماـ ّْ
ً
رقصا ً
(ٔ)
مرغما .
الدَّىر من أجلها ويستميت يف الدفاع عنها وال يفارقها إال ً
ِ
وخلقو ,تغن العرب بو
ويلي اإلبل يف األنبية حيواف اتصف باعبماؿ اػببلَّب يف خلقتو ُ
كثريا من
كثريا ,وأعجبوا بوفائو وصبيل خصالو ,ذلك ىو اػبيل ,الذي ىاـ
ُّ
العرب بو وعرؼ ً
ً
كثريا يف أمثالو يف مواطن الوفاء
صفاتو وأوصافو ,ولعل ذلك بسبب اىتمامو بو وقربو منو ,فذكره ً
َسَرعُ ِم ْن فَ ِر ِيق اػبَْي ِل) ويعِن بو الفرس الذي يسابق فيسبق ,فهو
والنجدة والكرـ ,فقاؿ( :أ ْ
(ٕ)
ِ
ت رَّكأّا فهي تعرؼ
يفارؽ اػبيل وينفرد عنها  ,و( :اػبَْي ُل أ َْعلَ ُم بُِف ْر َساهنَا) يعِن َّأهنا قد اختَبَػَر ْ
الكفء من غريه .ومعن اؼبثل :استعن دبن يعرؼ األمر(ٖ) ,وأيضاً(:اػبَْي ُل َْذب ِري َعلَى َم َسا ِو َيها)
أوعيوب َّ
فإف كرمها وبملها على اعبري ,فكذلك اغبر
اب
ٌ
ص ٌ
أي :إف كاف ّٔا –يعِن اػبيلْ -أو َ
الكرًن وبمل اؼب َؤف ووبمي ّْ
الذمار ,وإف كاف ضعي ًفا ,ويستعمل الكرـ على كل حاؿ(ٗ).
أما يف الشعرَّ ,
فإف اػبيل من أىم اغبيوانات اليت وصفها الشعراء على مر العصور ,فقد
العرب وحصانو عبلقة تارىبيَّة مصرييَّة "فكانا صديقني وفيَّني يتقاظباف صروؼ
نشأت بني
ّْ
اغبياة ,ويتعرضاف لنفس اؼبخاطر ,ويتذوقاف نفس النَّشوة يف غمار اؼبعارؾ ,وكانت النُّصرة والعزة
شبرة لتعاوهنما الوثيق وشجاعتهما وجلدنبا وبراعتهما"(٘).
العرب اؼبكانة العظمى واالىتماـ الكبري ,من أجل الزينة والتفاخر
فلم تكن للخيل عند ّْ
أب بطبعو ,ؿبارب مقداـ حبكم ظروؼ
العزة والنصر,
وحسب ,بل كانت وسيلتو إىل َّ
فالعرب ّّ
ُّ
(ٔ) انظر :كتاب الناقة في الشعر الجاىلي ,ٔٔٗ:,بتصرؼ.
(ٕ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٔٗ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٗٓ ,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٗٓ ,

(٘) الحصاف العربي األصيل ,قبالف غلوب ,جروس برس ,طٔ( ,طرابلس-لبنافٜٜٔٛ,ـ).ٕٔ:,
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كثريا من
فرسا أصيلة سابقة يعِن الفوز والغلبة غازيًا أو ً
حياتو ,وامتبلكو ً
مدافعا ,ولذلك نرى ً
الشعراء الفرساف قد تغنَّوا وتفنَّنوا حبب ىذه اػبيوؿ سواء يف ؾبالسهم أـ يف حلهم وترحاؽبم ,يف
حرّٔم وسلمهم أـ يف مرحهم وؽبوىم وصيدىم ,تناولوىا بشَّت أنواع الوصف ,وبرعوا يف تربيتها
ومعرفة األصيل من اؽبجني منها ,وخربوا طبائعها وعاداهتا ,ووضعوا لكل عض ٍو من أعضائها
اظبًا ,ونظموا فيها اؼبؤلفات الكثرية والقصائد الرائعة فأسسوا ّٔا قواعد الفروسية الرائعة ,فدخلت
ىذه اػبيوؿ يف ـبتلف األغراض األدبية :يف الفخر ,والوصف ,واؼبديح ,واالعتذار ,والتشبيو(ٔ),
وكانوا يف االررباؿ واالنتقاؿ يستخدموف اإلبل وال يركبوف اػبيل وإمبا يقودوهنا ويربطوهنا باإلبل,
وىذا يدؿ على مدى اىتمامهم ّٔا ,ورغبتهم يف ادخار جهدىا وطاقتها ليوـ احتياجهم ؽبا يف
حرب أو صيد أو سبق أو مفاخرة ,وكانوا يسموف خيوؽبم وكأهنا أبناؤىم فيتحدث أحدىم عن
(ٖ)
مادحا ابن اعببلح
فرسو باظبو ,ويسقوهنا اللنب حَّت تستعيد ظبنها(ٕ) ,يقوؿ النابغة الذبياين
ً
(النعماف بن وائل)( :الطويل)
ِ (٘)()ٙ
(ٗ )
َكسب ِق الجو ِ
ت الرج ػ َ ِ ِ
ِ
ػل الط َػوا ِرد
ب
ػ
ق
اد
ط
اص
اد
ػال
ػ
الع
ػى
ػ
ل
إ
ػين
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َسػ ػبَػ ْق َ َ
ػاؿ البَاىش ػ َ
َ
َ
َ
فالنابغة يشبو ىذا اؼبمدوح باػبيل السريعة الكريبة حيث إ َّف اؼبمدوح يسابق أىل اؼبعايل

والكرـ والسؤدد فيسبقهم كما تسبق اعبياد كبلب الصيد اليت تتسابق على طرد الصيد,
فتسبقها وتظفر بو ,فسرعة اؼبمدوح يف اؼببادرة إىل الكرـ والػمعايل تذكر الشاعر وترسم يف خيالو
صورة اػبيل الوفيَّة الكريبة يف سرعتها وسبقها للكبلب يف الظفر بالصيد ,فشبهو بأوىف حيو ٍاف
وأسرعو يف البادية وىو اػبيل.

(ٔ) الخيل في قصائد الجاىليين واإلسالميين ,أحمد إسماعيل أبو يحيى,طٔ(,بيروت-لبناف:المكتبة العصرية,
ٔٗٔٚىػ).ٙٔ:,

(ٕ) فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر,محمد لطفي الصباغ,طٔ(,بيروت-لبناف:المكتب اإلسالمئٖٗٓ ,ىػ),
.ٔٚٙ-ٔٚ٘:

(ٖ) سبقت ترجمتو.ٜٗ:,
(ٗ) الب ِ
اى ِشين" :البػ ْهش :المسارعةُ إلى ِ
أخذ الشيء" .انظر( :لساف العرب,جػ(,ٙباب الشين ,فصل الباء).):,
َ َ ُ
َ
(٘) الطوارد" :الطري َدة :ما طردت من ٍ
صيد وغيره" .انظر( :لساف العرب,جػٔ(,باب الباء ,فصل الخاء).)ٕٙٚ:,
َ
َ
( )ٙديوانو,تحقيق وشرح :كرـ البستاني(,دار صادرٜٖٔٙ,ـ).ٖٗ:,
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البدوي فهو الكلب ,فقد كاف للكبلب عامةً شأ ٌف
أما اغبيواف األليف الذي مؤل حياة
ّْ
يسموف ّٔا على
كبريٌ عند العرب ,فكانوا ينسبوف الكبلب كما ينسبوف ِعتَاؽ اػبيل ,وكانوا ُّ
التفاؤؿ ؼبا اتسمت بو من كرًن اػببلؿ ,وكانوا يشتقوف من أظبائها أظباء ألنفسهم يف موضع
اغبي ,وذلك َّ
وعلو الشأف ,بل َّ
ألهنم ينبحوف
النباىة ّْ
إف العرب أطلقوا على الشعراء اسم كبلب ّْ
دوهنم ووبموف أعراضهم.
وإمبا استحقت الكبلب ىذا اؼبقاـ عند العرب وغريىم ؼبا امتازت بو من صفات وما
انفردت بو من خبلؿ(ٔ) .وىو اغبارس األوؿ للبدوي من أعدائو البشر ,أو من اغبيوانات
اؼبفرتسة اليت تفتك حبيواناتو األليفة .وألنبية ىذا اغبيواف تغن بو الشعراء ,وبأوصافو ووفائو
(ٕ)
ش ِم ْن َك ْل ٍ
ش َك ْلباً)
ب) ألنَّو ُّ
يهر على الناس  ,و(:إِن َ
َّك الَ ُربَّْر ُ
وضربوا بو األمثاؿ فقالوا( :أَفْ َح ُ
(ٖ)
ك) يُضرب يف معاشرة اللّْئاـ وما
ك يَػْتبَػ ْع َ
يُضرب ؼبن وبمل على التوثُّب  ,وقالواَ ( :ج ّْو ْع َك ْلبَ َ
ب الثػَّعالِ
ينبغي أف يعاملوا بو(ٗ) ,و(:زما ٌف أَربَّت بِ ِ
الكبلَ ِ
َّ
الكبلب
فسمن
ف
ما
الز
اشتد
يعِن
)
ب
َّ
ُ
ََ َ ْ
ُ
ُ
َ ُ
)
٘
(
لسبب ما  ,و(:أ َْخبَل ِم ْن َك ْل ٍ
يتعرض للثَّعلب ,يُضرب ؼبن يوايل َع ُد َّوه ٍ
ب)
من أ ْكل اعبيف ,فلم َّ
ُ
طمع فيو(.)ٙ
ألنَّو إذا ناؿ شيئًا مل يُ َ
ويف الشعر يقوؿ دعبل بن علي اػبزاعي( )ٚيهجو اؼبعتصم ,وكاف ثامن خلفاء بِن العباس:
(الطويل)
ِ
ِ ِ
ملُ ػ ػ ُ ِ
ػاس فِ ػ ػػي ال ُك ْت ػ ػ ِ
العب ػ ػ ِ
ػب
ػب َسػ ػ ػ ْبػ َعةٌ
ػوؾ بَن ػ ػػي َ
ُ
َولَػ ػ ػ ػ ْػم تَأَتنَػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي ثَػ ػ ػ ػػام ٍن لَ ُهػ ػ ػ ػ ُػم ُك ْتػ ػ ػ ػ ُ
()ٛ
ِ
ِ
ِ
ػف فِ ػػي ال َك ْه ػ ِ
ك أَ ْى ػػل ال َك ْه ػ ِ
ػب
ػف َسػ ػ ْبػ َعةٌ
ك ػ ػ ػ ػ َػر ٌاـ إِ َذا عُ ػ ػ ػ ػ ُّػدوا َوثَػ ػ ػ ػػامنُػ ُه ْم َك ْل ػ ػ ػ ػ ُ
َكػ ػ َذل َ ُ
(ٔ) الصيد عند العرب أدواتو وطرقو ,حيوانو الصائد والمصيد ,عبد الرحمن رأفت الباشا ,طٖ( ,بيروت-لبناف:
مؤسسة الرسالةٖٔٗٓ ,ىػ) .ٔٗٚ-ٔٗ٘:

(ٕ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٗٙ٘:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٔٛ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٜٗ:,
(٘) المصدر السابق ,جػٕ.ٛٔ:,

( )ٙجمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٕٔ:,

( )ٚدعبل :أبو علي الخزاعي ,كاف من غالة الشيعة ,ولو ىجو مقذع ,توفي سنةٕٗٙىػ(,انظر:معجم

األدباء,جػٖ.)ٕٔٛٗ:,

( )ٛثمار القلوب في المضاؼ والمنسوب ,أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ,تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراىيم(,مصر :دار المعارؼٜٔٛ٘ ,ـ).ٖٜٚ-ٖٜٙ:,
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يشبو الشاعر ملوؾ بِن العباس السابقني للمعتصم بأصحاب الكهف يف تقواىم وقوة
إيباهنم ,ويرى َّ
أف اؼبعتصم ليس لو حق يف اػببلفة ,وأنو دبثابة كلب أىل الكهف الذي كاف
معهم ويف صحبتهم إال أنو ال علم لو بالصبلح واػبري والتقوى ,فريى َّ
أف اؼبعتصم كاف ينتسب
لبِن العباس لكنو ليس على تقواىم وقوة إيباهنم وحنكتهم ,لذا عمد إىل ىذه الصورة اؼبعربة يف
قصة أىل الكهف ليجمع بني مدح خلفاء بِن العباس السابقني وىجاء وذـ اؼبعتصم يف صورة
واحدة ىي صورة أىل الكهف وكلبهم ,فهذه الصورة أدت اؼبعن الذي يريده الشاعر حيث
صبع فيها بني اؼبدح و َّ
معا كما أراد.
الذـ ً
أيضا اعبدي والشاة والغنم والكبش ,فاألليف منها يكوف يف
ومن اغبيوانات األليفة ً
الوحشي يكوف يف الصحراء ,وقد عرؼ العرب ىذه اغبيوانات ومثَّلوا ّٔا ,فقالوا:
اغبواضر ,و
ُّ
(ٔ)
( َّ
ط بِ ِر ْجلِ َها)
ضرب لؤلخذ باغبزـ  ,وُ ( :ك ُّل َشاةٍ تػُنَا ُ
تغد بِاعبَ ْد ِي قَػْب َل أَ ْف يَػتَػ َعشَّى بِ َ
ك) يُ ُ
ومعناه :ال يؤاخذ الرجل بذنب غريه .وتُناط :تُعلَّق(ٕ) ,وقالوا أيضاًِ ( :
ش
ب
ك
ال
ب
ل
غ
ي
اح
ط
ن
ال
د
ن
ع
ّْ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ ُ ْ ُ
َجم :الذي ال قرف لو(ٖ) ,و:
َج ُّم) يُضرب مثبلً للرجل يبارس األمور بغري عُدَّة فيخيب ,واأل ُّ
األ َ
أننت من مرقَ ِ
اؼبرضي منها ينتف ,يقاؿ :كأنَّو
ات الغَنَ ِم) الواحدة مرقة ,وىي صوؼ العجاف
ُّ
( ُ َّ َ َ
ريح مرؽ(ٗ).
صاص يف الكبش أنَّو أفضل من التَّيس ,وذلك َّ
أف اهلل عز وجل جعل
بعض ال ُق َّ
وفبا ذكره ُ
السرت,
الكبش مستور العورة من قُػبُل ومن ُدبُر ,وفبا أىاف اهلل بو التَّيس أف جعلو مهتور ّْ
مكشوؼ ال ُقبُل والدُّبُر(٘) ,ولذلك يُذكر الكبش يف حاؿ اؼبدح ,ويُذكر التَّيس يف حاؿ َّ
الذ ّْـ,
وال يوجد الكبش إال يف الواحات أو حيث يكوف اؼبرعى أكثر خصوبة.
أما يف الشعر فقد كاف ذكرىم ؽبذه اغبيوانات من باب االستهانة واالستخفاؼ دبن
الشافعي(( :)ٙالطويل)
يهجوهنم ,لضعف ىذه اغبيوانات وحاجتها إىل العوف ,كقوؿ اإلماـ
ّْ
(ٔ) حياة الحيواف الكبرى ,مصدر سابق,جػٔ.ٕٙٙ:,
(ٕ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٕٕٚ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٗ:,

(ٗ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٖٗٓ:,

(٘) الحيواف للجاحظ ,مرجع سابق ,جػ٘.ٗٙٗ:,

( )ٙىو محمد بن إدريس الشافعي اإلماـ ,ولد في غزة سنةٓ٘ٔىػ ,من علماء الفقو والحديث ,توفي سنةٕٗٓىػ.
(انظر :معجم األدباء,جػ.)ٕٖٜٖ:,ٙ
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(ٔ)
ِ
ِ
ِ ِ

َوالَ أَنثُػ ػ ػ ُػر ال ػ ػ ُّػدر النف ػ ػػيس َعلَػ ػػى الغَػ ػػنَم
الجهػ ِػل طَػػاقَتي
َس ػأَكتُ ُم علمػػي َعػػن َذ ِوي َ
ىبتار الشافعي لتشبيهو أصحاب اعبهل الذين ال يُقدّْروف العلم وال يفهموف ,بل ردبا تطاولوا
على العلماء ,يشبههم بالغنم اليت ال تعي ما تسمع من القوؿ ,فالشافعي من أىل اغباضرة
الذين يعتمدوف على الغنم يف معيشتهم ,فهي من اغبيوانات األليفة ,ؽبذا جاءت صورتو
التشبيهية مطابقة غبياتو وواقعو الذي يعيشو.
الرومي(ٕ) يف اؽبجاء( :السريع)
ويقوؿ ابن ُّ
ٍ
رحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
تَػ ُقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػاعةً
اج َرَىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػم غُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تَتبعُهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فَ َ
ػوؿ إِ ْف َى َ
(ٖ)
َسػ ػ ػ ػ ػػي يػ ػ ػ ػ ػػا نَػ ْفػ ػ ػ ػ ػػس ِمػ ػ ػ ػ ػػن َعػ ػ ػ ػ ػػو َدةٍ
الَ تَػيأ ِ
عج ػ ػ ػ ػػة
ْ
ش الَ يَ ُ
فَ ػ ػ ػ ػػالْ َك ْب ُ
له ػ ػ ػ ػػو َعػ ػ ػ ػ ػ ِن الن َ
ْ
ْ
َ
ُ
وقد ُوجدت يف البيئة العربية حيوانات أكثر العرب من ذكرىا يف أمثاؽبم وضربوا ّٔا اؼبثل
ِ
يف الصغر و ّْ
اؾ ِم ْن كِْليَ ِة
أخ َ
الذلة واؼبهانة ,من ىذه اغبيوانات األرنب ,فقد قالوا( :أَطْعم َ
(ٗ)
أف كِْلية األَرنَب ِ
الصغَر ,ومعن ذلك أف
و
للم
ضرب
ي
األَرنَب)
متناىيةً يف ّْ
اساة ,وأصل ذلك َّ َ
ُ
ُ َ
تُ ِ
بأقل شيء ,أو ىي اؼبواساة بأقل شيء وأصغره ,وقالوا( :بِ
الرميةُ األَرنَب)
أخاؾ
ي
وس
ئس َّ
ّْ
َ
َّ ()ٙ
يدوف :بئس الشَّيء فبَّا يرمى(٘) ,وقوؽبم( :كِراع األَرنَب) يضرب مثبلً فِ
قل وذؿ  ,وقالوا:
يما َّ
يُِر ُ
َُ
ُ
َُ
َ
َ
الصبَّةُ دجاجةً ,لكانَت األَرنَب د َّراجةً) يضرب ؼبن يعجب من ٍ
ِ
يستحق
شيء ال
ُّ
َ َ
(لَو َكانَت َّ َ َ َ
َ َ ُ َ
ب) يضرب للمبالغة والت ِ
اإلعجاب( ,)ٚو(أَقْطَ ِ
َّناىي(.)ٛ
ُ
ف م ْن أَرنَ ٍ ُ

(ٔ) ديوانو,جمع وتحقيق:زىدي يكن(,بيروت :دار الثقافةٜٕٔٙ,ـ).ٔ٘٘: ,

(ٕ) ابن الرومي شاعر زمانو ,أبو الحسين,علي بن العباس بن جريح مولى آؿ المنصور ,لو النظم العجيب والتوليد

الغريب ,ولد سنةٕٕٔىػ ,وتوفي سنةٖٕٛىػ( ,انظر :الفهرست ,محمد بن أبي يعقوب إسحاؽ المعروؼ بالنديم,
ضبطو وشرحو وعلق عليو :يوسف علي الطويل,طٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتب العلميةٔٗٔٙ,ىػ).)ٕٚٔ:,

(ٖ) ديوانو,جػٕ,تحقيق:حسين نصار,طٔ(,دار الكتب المصرية).ٖ٘ٓ: ,
(ٗ) مجمع األمثاؿ ,مرجع سابق,جػٕ .ٕٛٚ:

(٘) الحيواف في األدب العربي ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٔٔ: ,
( )ٙالمرجع السابق ,جػٔ.ٔٔٔ:,
( )ٚالمرجع السابق ,جػٔ.ٔٔٔ:,

( )ٛجمهرة األمثاؿ ,مرجع سابق,جػٕ .ٜٚ:
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وقد ورد األرنب يف الشعر على سبيل االستهانة واالستهجاف ,من ذلك قوؿ امرئ
القيس(ٔ)( :اؼبتقارب)
(ٗ )
(ٖ )
(ٕ )
ِ ِ
َحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبَا
وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةً
يَػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػد الَ تَػ ْن ِك ِحػ ػ ػ ػ ػ ػػي بُ َ
َعلَي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو َعقي َقتُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ أ َ
ِ ِ () ٙ
(٘ )
ِ ِ
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػم( )ٚيَبتَ ِغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أَرنَػبَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػين أ َْر َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاغو
ُم َرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػعةً بَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو َع َ
() ٛ
ِ
المنِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػة أَف يَعطَبَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػل فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي َكفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو َكعبَػ َهػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ليَ َ
َحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َذ َار َ
جعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ىندا ؿباوالً ثنيها عن أف تُنكح من رجل وصفو ؽبا بأبشع
ىباطب امرؤ القيس امرأة تُدعى ً
وصوره أبشع تصوير ,فقد شبَّهو بالبومة ألمرين ,األوؿ :بشاعة البومة ,والثاين :ما
األوصاؼ َّ
تتصف بو البومة عند العرب من جلب للشُّؤـ والنَّكد ,فهذا الرجل سيجمع بني بشاعة اؼبنظر
ونكد اغبياة وشؤمها معو.
مثَّ يضيف إىل ىذه األوصاؼ وص ًفا آخر وىو اللُّؤـ والشُّح ,حَّت أنو لش ّْحو مل ي ِ
سقط
ُ
ُ
فظل متمس ًكا ّٔذا الشعر حَّت شاخ,
شعره الذي ُولد بو ,وكأنَّو خبل على نفسو بشع ٍر جديدَّ ,
باإلضافة إىل ذلك فإنو وبمل يف معصمو تعويذةً من خرز وغريه لدفع اؽبواـ عنو ,وىذا يدؿ
على أنَّو جباف ,وىو على اؼبنظر القبيح يبحث عن أرنب حَّت يستخدـ كعبها لطرد الشر وغريه
فبل يُصاب باألذى ويهلك ,وىذا من اعتقاداهتم بكعب األرنب(.)ٜ

(ٔ) امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي ,وىو من أىل نجد من شعراء العصر الجاىلي ,صاحب إحدى
المعلقات العشر( .انظر:الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٔٓ٘: ,

(ٕ )
ائش" .انظر( :لساف العرب,جػٖٔ(,باب الهاء ,فصل الباء).)ٜٗٚ:,
الرجل
وىةُ:
ُ
بُوىةً" :البُ َ
الضعيف الط ُ
ُ
(ٖ ) ِ
الع ِقيقة :الشعر الذي يُولد بو الطفل ألنو ُّ
يشق الجلد .انظر( :لساف العرب,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل
عقي َقتُوَ " :
العين).)ٕ٘ٚ: ,
(ٗ )
قرةٌ" .انظر( :لساف العرب,جػٔ(,باب الباء ,فصل الحاء).)ٖٔٙ:,
أْ
سبَا" :األ ُ
َحسب :الذي في شعر رأسو ُش َ
َح َ

(٘ )
دفعا للعين" .انظر:
كالمعاذة ,وىو أف يُؤخذ سير فيُخرؽ فيُدخل فيو سير فيجعل في أرساغوً ,
ُم َرس َعةً" :الر َس ُعُ :

(لساف العرب,جػ(,ٛباب العين ,فصل الراء).)ٕٔٗ:,
( )ٙأَرس ِ
راع" .انظر( :لساف العرب,جػ(,ٛباب الغين ,فصل الراء).)ٕٗٛ:,
ص ُل َما بين الكف والذ ِ
اغ ِوُّ " :
الرسغَ :م ْف َ
َْ
() ٚ
ِ
ج منو الي ُد والقدـ .انظر( :لساف العرب,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل
عو ُّ
س في الم ْرفَ ِق ُّ
س ٌمَ " :
والرس ِغ تَ َ
الع َ
َع َ
سم:يَػ ْب ٌ
العين).)ٗٓٔ: ,
( )ٛديوانو ,تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ,طٕ(,مصر :دار المعارؼٜٔٙٗ,ـ).ٕٔٛ:
( )ٜانظر :الفصل األوؿ ,من ىذا الباب.٘ٔ:,
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مادا يده اؽبزيلة اليابسة ,وعلى
فهذه الصورة البشعة للرجل القبيح الذي يوحي بالشؤـ ِّ
معصمو تلك التعويذة يبحث عن أرنب ليدفع الشر عنو ,هبعل اؼبرأة تقارف بني ىذه الصورة
وتستحضر مباشرة صورة الرجل الشجاع الذي ال يرضى بأي صيد ,بل البد لو من صيد شبني,
فيكوف يف خياؽبا مقارنة بني ىاتني الصورتني :الصورة اليت وصفها الشاعر ,والصورة اؼبضادة ؽبا,
فاألرنب ليس من اغبيوانات الثمينة اليت وبرص العرب على صيدىا ,كالػمها والبقر الوحشي
فهذه اغبيوانات ال يصيدىا إال العرب الشجاع اؼباىر ,فجمع الشاعر بني صورة األرنب الصغري
وبني ىذا الرجل يف الصورة الشعرية ليثبت حقارتو وجبنو ,ويثنيها عن نكاحو.
ويف ىذه الصورة مل ىبرج امرؤ القيس عن معتقدات العصر اعباىلي وفكره ,إذ كاف
اعبنَّ ,
شائعاً يف ذلك العصر َّ
ألهنا ربيض كاؼبرأة ,ولذلك فهم يعلّْقوف
أف األرانب ال سبتطيها ُّ
فاعبن هترب من األرنب.
كعب األرنب لدرء العني والسحر عن أنفسهمُّ ,
وىناؾ حيوانات ذكرىا العرب وإف مل تكن يف بيئتهم إال َّ
أف ِذكرىم ؽبا كاف نتيجة
ذبواؽبم يف الببلد األخرى ومعرفتهم ؽبا ,كاػبنزير الذي عرفوا قبحو وقذارتو ,فهجوا بو يف
أشعارىم ,وضربوا بو األمثاؿ يف أحاديثهم كقوؽبم( :أَقْػبَ ُح ِم ْن ِخْن ِزي ٍر)(ٔ) ,و(:أَبْ َك ُر ِم َن اػبِْن ِزي ِر)
(ٕ)
أحرىا وأنتنها وأقرّٔا
الع ِذ َرة ,وليست كاعببللة ألهنا تطلب أرطبها و َّ
تطلب َ
حيث إ َّف اػبنازير ُ
بيل ذلك وبُعيده ,لربوز الناس
عهدا باػبروج ,فهي يف ال ُقرى َّ
ً
تتعرؼ أوقات الصبح والفجر ,وقُ َ
أصبَح ,بأصواهتا
أس َحر و ْ
للغائط ,ويُعرؼ من كاف يف بيتو يف األسحار ومع الصبح أنَّو قد ْ
ضرب اؼبثل ببُكور اػبِْنزير(ٖ),
ووقْع أرجلها إىل تلك الغِيطاف ,وتلك اؼب ّْ
تربزات ,ولذلك ُ
ُ
ومرورىا َ
(ٗ)
ص ِم ْن ِخْن ِزي ٍر) .
وقوؽبم(:أ ْ
َحَر ُ
وقد ورد اػبنزير يف الشعر كقوؿ أعشى نبداف(٘) ( :البسيط)
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖ٘ٙ:,
(ٕ) الجلة :البعر .والجاللة :التي تأكلو.

(ٖ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٜٓ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٖٖٜ:,

(٘) أعشى ىمداف ,شاعر مفوه شهير كوفي ,وىو أبو المصبح عبد الرحمن بن عبد الل بن الحارث الهمداني ,كاف
متعبداً فاضالً ,قتلو الحجاج سنة نيف وثمانين( .انظر :األغاني ,أبو الفرج األصفهاني,تحقيق :سمير جابر,جػ,ٙ

طٔ(,بيروت :دار الفكر).)ٗٔ:,
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(ٔ )

ِمػػن قَ ػػبلِ ِهم فِػػي مر ِ
الخنَػػا ِز ُير
ػت
إِ ْف يَػ ػ ْػرُز ِؽ اللُ أَ ْع ػ ػ َدائِي فَػ َق ػ ػ ْد ُرِزقَػ ػ ْ
اع َيهػػا َ
ْ ْ ْ
ََ
يؤكد الشاعر على كرـ اهلل عز وجل ولطفو بالعباد ,فليس غريباً أف يرزؽ اهلل أعداءه أيِّا
كانوا ,أو يرزؽ أعداء الشاعر نفسو ,فذلك لن ينقص من رزؽ اهلل شيئًا ,ويضرب لذلك برزؽ
اهلل عز وجل للخنازير يف مراعيها.
فعلى الرغم من سوء طبع اػبنزير وسوء ِخل َقتو ,فإ َّف اهلل عز وجل يرزقو ,حيث لفت انتباىو
ما أودع اهلل فيو من صفات القبح يف اػبُلُق واػبِْلقة ,فبادر إىل التشبيو بو ,وعمد إىل أف يقرنو
يف التشبيو بصورة أعدائو ,فكبلنبا يف نظر الشاعر سواء ,حيث يشبو الشاعر أعداءه باػبنازير
يف قبح اؼبنظر وسوء اػبُلُق ,فقد استخلص ىذه الصفات القبيحة من اػبنزير ,وجعلها من
قبحا وبشاعةً.
خصاؿ أعدائو فكاف تشبيهو باػبنزير أكثر ً
مثبلَّ ,
ألف
وقد اختار الشاعر اػبنزير دوف غريه من اغبيوانات يف البيئة العربية كاغبمار ً
اغبمار مهما وصل من القبح وسوء اػبُلق فإنو ال يصل إىل حد قبح اػبنزير وسوء طبعو,
باإلضافة إىل َّ
أف اغبمار فيو من اؼبنافع ما يفوؽ اػبنزير من ضبل األثقاؿ والتنقل والصرب ,كما
أنَّو ال يأكل اعبيف كما يفعل اػبنزير بل يعتمد على األعشاب يف طعامو ,فاػبنزير صبع بني
البشاعة اػبارجية يف الشكل ,والقذارة يف اؼبأكل ,والقباحة يف اػبلق ,فبل يوجد يف حيوانات
اغبد الذي وصل إليو اػبنزير.
البيئة العربية ما يصل منها إىل ىذا ّْ
كما أنَّو دليل على َّ
أف الشاعر مل يعد وبصر نفسو يف بيئتو ,بل أصبح يتجوؿ يف البيئات
آّاورة لو ,فلفتت انتباىو تلك اغبيوانات يف تلك البيئات فاستخدمها يف تشبيهاتو وأجاد يف
استخدامها.
ويوجد من اغبيوانات ما كاف منو وحشي وأليف ,كالبقر والثور ,فالبقر نوعاف :بقر أليف
وىو الذي يكثر يف اغبواضر ألهنا تستخدـ يف حرث األرض وزراعتها ,ونراىا تكاد تكوف
نادرا يف أشعارىم ,وأكثروا من
معدومة يف البادية الصحراوية ,لذا مل يذكرىا شعراء الصحراء إال ً
التمثيل ّٔا.
أما البقر والثور الوحشي فهو الذي يعيش يف الصحراء ويكثر صيده(ٕ) ,وىذا النوع كثر
الرجلني
وصفو والتمثيل بو يف الشعر ,فقالوا ( :الظّْباءَ على البَػ َقر) يُضرب عند انقطاع ما بني َّ
(ٔ) الحيواف ,مصدر سابق ,جػ.ٕٙ:,ٚ
(ٕ )

الصيد عند العرب ,مرجع سابق.ٜٔٚ:,
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من القرابة والصداقة ,وكاف الرجل يف اعباىلية إذا قاؿ المرأتو (الظباءَ على البقر) بانت منو,
وكانت عندىم طبلقًا ,ونصب "الظباء" على معن اخرتت أو أختار الظباءَ على البقر ,والبقر
(ٔ)
ِ
ب ؼباَّ
ضر
ي
ر
َّو
ث
ال
ك
(
:
ا
و
وقال
,
هبر بقرًة) أي عيالو وأىلو
َ
كناية عن النساء ,ومنو قوؽبم( :جاء ُّ
ُ َُ
ِ
عافت البَػ َق ُر) وأصلو َّ
أف العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب ل َك َدر اؼباء أو ألنو عطش ّٔا ضربوا
الثور ليقتحم البقر اؼباء(ٕ).
وقالوا أيضا( :الكِبلَب علَى البػ َقر) يضرب عند ربريش ِ
القوـ على بعض من غري مباالة
ً
َ َ َ ُ
)
ٖ
(
يعِن :ال ضرر عليهم فخلهم ,ونصب الكبلب على معن أرسل الكبلب  ,وقوؽبم(:أَبْػلَ ُد ِم ْن
(ٗ)
الروؽ :القرف ,يُضرب يف اغبث على حفظ اغبرًن(٘),
ثػَ ْوٍر)  ,و(:الثػ َّْوُر َْوب ِمي أَنْػ َفوُ بَِرْوقِ ِو) َّ
أيضا(:أَلِ َسا َف الثػ َّْوِر؟) يُشبَّو بو اللساف الطويل العريض(.)ٙ
و ً
ومن القصص اليت ورد فيها ذكر البقر ىذه القصة اليت ُربكى عن القضاء يف بِن إسرائيل,
فقد قالوا :إ َّف "القضاة يف بِن إسرائيل كانوا ثبلثة ,فمات أحدىمَّ ,
فوىل غريه مكانو مث قضوا ما
رجبل يسقي بقرة على ماء ,وخلفها
شاء اهلل أف يقضوا ,مث بعث اهلل ؽبم مل ًكا يبتحنهم ,فوجد ً
فرسا ,فتبعتها العجلة فتخاصما ,فجاء إىل القاضي األوؿ
عجلة ,فدعاىا اؼبلك وىو راكب ً
درًة كانت معو ,وقاؿ لو :احكم َّ
بأف العجلة يل ,قاؿ :دباذا أحكم؟ قاؿ :أرسل
فدفع إليو اؼبلك َّ
الفرس والبقرة والعجلة ,فإف تبعت الفرس فهي يل .فأرسلها فتبعت الفرس فحكم لو ّٔا ,وأتيا
درًة .وأما القاضي الثالث فدفع لو اؼبلك درة وقاؿ :احكم
القاضي الثاين فحكم كذلك ,وأخذ َّ
إين حائض .قاؿ اؼبلك :سبحاف اهلل! أوبيض َّ
الذكر؟ قاؿ سبحاف اهلل أتلد الفرس
بيننا ,قاؿّْ :
بقرة؟ وحكم ّٔا لصاحبها"( ,)ٚفقد صورت ىذه القصة غباء العجل وببلدتو وسهولة انقياده
وراء الفرس.

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٔٓ: ,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٖ.ٕٖ: ,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٖ.ٕٕ: ,

(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٜٓ: ,
(٘) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٚٓ: ,

( )ٙالحيواف في األدب العربي ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٛٙ: ,
( )ٚحياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٜٔ: ,
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كثريا ما شبو الشعراء بالبقر الوحشي يف أشعارىم ,ولعل السبب يف ذلك يعود إىل كثرة
و ً
صيدىم ؽبذا اغبيواف ,وكثرة تواجده يف بيئتهم ,وقد "وجد الشعراء القدامى يف حياة الثور
الوحشي والبقرة الوحشية فرصة للتأمل والتفكري يف غموض أمور الكوف واغبياة وما يكتنفها من
ّْ
قصصا رمزية ,تناولوىا من
اؼبخاوؼ والقلق واالطمئناف واألحبلـ ,وعقدوا ؽبذه التشبيهات
ً
البيئة الصحراوية اليت ربيط ّٔم ,ترتجم إحساسهم وخواطرىم ,وربدد موقفهم من حدثاف
متنوعا يعكس ما يف نفوسهم من اؼبشاعر
األياـ ,وقد َّلوف الشعراء قصة الثور
الوحشي تلوينًا ً
ّْ
الوحشي عندىم إىل نوعني :األوؿ:
وما هبوؿ يف عقوؽبم من أفكار وآراء ,وتنقسم قصة الثور
ّْ
(ٔ)
فكثريا ما
,
يف قصائد األسفار اليت يرد ذكر الناقة فيها ,والثاين :يف قصائد الرثاء واؼبواعظ"
ً
الوحشي
الوحشي يف سرعة عدوىا ,والشاعر عندما يصف البقر أو الثور
وصفوا الناقة بالثور
ّْ
ّْ
يذكر يف خبلؿ ىذا الوصف مشاىد رائعة من مشاىد الصيد اليت يذكر فيها أدوات الصيد من
أسلحة وكبلب ,يقوؿ أبو ذؤيب اؽبُذيل(ٕ) من قصيدة يف رثاء أوالده( :الكامل)
(ٖ )
(ٗ ) ِ
ىر ال يَػ ْبػ َق ػ ػ ػ ػ ػػى َعلَ ػ ػ ػ ػ ػػى َح َدثَانِ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
ب ُم ػ ػ ػ ػ َػروعُ
ب أَفَػزتْ ػ ػ ػ ػػوُ الكػ ػ ػ ػ ػالَ ُ
َش ػ ػ ػ ػػبَ ٌ
وال ػ ػ ػ ػ ػػد ُ
() ٙ
َش ػ ػ ػغَب(٘) ِ
ِ
الم
ػبح
ػ
ػ
الص
ى
ػر
ػ
ػ
ي
ا
ذ
إ
ػ
ػ
ف
ه
اد
ػؤ
ػ
ػ
ػ
ف
يات
ر
ػا
ػ
ػ
ػ
الض
ب
ال
ػ
ػ
ػ
الك
ُّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
صػ ػػد َؽ يَػ ْفػ ػ َػزعُ
ُ
َ
َ ُ َ
ُ
َ
ََ
(ٓٔ)(ٔٔ)
() ٜ
ِ () ٚ
قَطْػ ػػر ور (ِ )ٛ
ػل َز ْعػ ػ َػزعُ
َويَػعُ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػود بِ ػ ػ ػ ػ ػػاألَرطي إِذَا َم ػ ػ ػ ػ ػػا َش ػ ػ ػ ػ ػػقوُ
ٌ ََ َ
اح ْتػ ػػوُ بَليػ ػ ٌ
(ٔ) الناقة في الشعر الجاىلي ,مرجع سابق.ٔٛٚ:,

(ٕ) ىو خويلد بن خالد ,جاىلي إسالمي ,وكاف راوية لساعدة بن جؤية الهذلي ,وخرج مع عبد الل بن الزبير في
مغزى نحو المغرب ,فمات فداله عبد الل بن الزبير في حفرتو( .انظر :الشعر والشعراء ,جػٕ.)ٖٙ٘:,
(ٖ )
ِ
الوحش .انظر( :لساف العرب,جػٔ(,باب الباء ,فصل الشين).)ٗٛٔ:,
ب :ال ُػم ِسن من ثيراف
َشبَ ٌ
ب" :الشبَ ُ
(ٗ) أفزتوُ" :فزهُ فزا وأفزهُ :أفزعو وأزعجو وطير فؤاده" .انظر( :لساف العرب,جػ٘(,باب الزاي ,فصل الفاء),
.)ٖٜٔ:

(٘ )
ب :تَػ ْهيِيج الشر" .انظر( :لساف العرب,جػٔ(,باب الباء ,فصل الشين).)٘ٓٗ:,
ب" :الشغَ ُ
َشغَ َ
(" )ٙالػمصد ُؽ :الػم ِ
ضيءُ" .انظر( :لساف العرب,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الصاد).)ٜٔ٘:,
ُ َ
ُ
( )ٚاألرطي :شجر ينبت بالرمل .انظر( :لساف العرب,جػ(,ٚباب الطاء ,فصل الهمزة).)ٕ٘ٗ:,

() ٛ
راحتو :أصابتو ريح .انظر( :لساف العرب,جػٕ(,باب الحاء ,فصل الراء).)ٗٙٛ:,
ْ
() ٜ
ليل شديد الظُّلمة .انظر( :لساف العرب,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الالـ).)ٙٓٛ:,
بليلٌ :
(ٓٔ)
فتزعزع :حركوُ ليقلعوُ .انظر( :لساف العرب,جػ(,ٛباب العين ,فصل
زعزع :تحريك الشيء َزعزعوُ زعزعةً
َ
الزاي).)ٔٗٔ:,

(ٔٔ) ديواف الهذليين ,جػٔ( ,القاىرة :الدار القومية للطباعة والنشرٜٔٙ٘,ـ).ٔٓ:
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فالشاعر يرسم صورة من الصور الصحراوية اليت طاؼبا رآىا يف بيئتو ,وىذه الصورة لثور
أخافتو وأفزعت قلبو كبلب الصيد الضارية اؼبتوحشة ,فإذا نظر إىل الصبح ترقب الكبلب أف
تأتيو ,ففي بداية النهار تكوف رحلة الصيد والبحث عن اغبيوانات ,فالليل بالنسبة للثور نوع من
األماف ,ألنو ىبتبئ فيو عن أعني الصيادين وكبلّٔم ,مث َّ
إف ىذا الثور يلجأ إىل شجر األرطي إذا
يح ٍ
بليل شديدة باردة تزعزع كل شيء ,فهذا الثور قد ينجو من اؼبوت أحيانًا ,وقد
أصابو ر ٌ
يكوف فريسة اؼبوت يف أحياف أخرى ,فهو بني نوعني من الصراع ,صراع مع اغبيوانات اؼبفرتسة,
وصراع مع عوامل الطبيعة اليت يعيش فيها ,فإذا قبا من واحدة قد ال ينجو من األخرى ,ىذه
الصورة رظبها الشاعر ,ليؤكد على َّ
أف الدىر ال يبقى على حاؿ ,فقد يُفرح اؼبرء مرة ووبزنو يف
مرات أخرى ,إال َّ
أف اؽبدؼ اغبقيقي للشاعر من وراء رسم ىذه الصورة ىو الشعور النفسي
سباما لواقع الشاعر وصراعو
داخل الشاعر ,فصورة ىذا الثور يف صراعو مع اؼبوت واغبياة مطابقة ً
مع اغبياة ,فمنظر الثور وىو وباوؿ اؽبرب من مصريه احملتوـ أثار يف داخل الشاعر إحساسو
باػبوؼ وصراعو مع القدر وحبثو عن األماف ,فصورة الثور جسمت واقع الشاعر وأحاسيسو.
فهذه األبيات كانت يف رثاء أبنائو الذين أحبهم وتعلق ّٔم ,يذود عنهم بكل ما يبلك,
عزما يف الدفاع عنهم ,ولكنو عندما يتعرض غبديث اؼبوت
وكلما اشتدت عليهم اؼبخاطر ازداد ً
بأف اؼبوت ىو اؼبنتصر يف اعبولة األخرية ,ووبس َّ
يرضخ ويعرتؼ -راضيًا أـ غاضبًاَّ -
أف اغبياة
قاسية ,و َّ
صور
سباما كما َّ
أف عدواف الدىر قاىر يبخل عليو بالفرح ,فهو يف صراع دائم معوً ,
الثور يف ىروبو من اؼبوت ,فقد ينجو وقد ال ينجو ,فهذه صورة مستوحاة من مشاىد اغبياة
وتأسى ّٔا ,وىي صورة حيَّة من صور الصراع اػبالد بني األحياء والطبيعة,
اليت رآىا وعايشها َّ
أو بني األحياء واألحياء يف بيئتو الصحراوية.
أيضا اغبمار ,حيث يتواجد يف اغباضرة
ومن اغبيوانات اليت يكوف منها األليف والوحشي ً
والبادية ,فاألليف منو يستخدـ غبمل األثقاؿ والتنقل ,أما الوحشي فقد كاف العرب يصيدونو
يف باديتهم ,وقد أدى ّٔم ذلك إىل مراقبتو ومعرفة أدؽ أوصافو وصفاتو ,فأكثروا التمثيل بو,
(ٔ)
ِ ِ
ف ِم ْن َولَ ِد
َج َه ُل م ْن ضبَا ٍر) مأخوذ من قوؿ النَّاس للجاىل يا ضبار ,و( :أ ْ
َخلَ ُ
فقوؽبم( :أ ْ
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٖٖٚ:,
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(ٕ)
(ٔ)

اغبِما ِر) يعنوف البغل ,ألنَّو ال يشبو أباه وال َّأمو  ,وقوؽبم( :أَخلَى ِمن جو ِ
ؼ ِضبَا ٍر) ومعن
ْ
ُ
ْ َْ
َ
ِ ِ ٍ (ٖ)
ٍ
ذلك َّ
َصبَػ ُر م ْن ضبَار)
أف اغبمار إذا ِص َ
يد مل يُنت َفع بشيء فبا يف جوفو بل يُرمى وال يُؤكل و(:أ ْ
ألَنَّوُ وبمل اغبِ ْم َل الثَّقيل على الدبر.
ِ
رجل بالبَادية
وورد ذكر اغبمار بنوعيو يف ال َقصص العرب ,ومن ىذه القصص :أنَّو "كاف ٌ
وديك ,وكاف الدّْيك يوقظهم للصبلة ,والكلب وبرسهم ,واغبمار ينقلوف عليو
كلب ٌ
لو ٌ
ضبار و ٌ
اؼباء ووبمل ؽبم خيامهم ,فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنُوا لو ,وكاف الرجل صاغبًا ,فقاؿ:
خريا ,مث جاء الذئب فحرؽ(ٗ) بطن اغبمار فقتلو ,فقاؿ الرجل :عسى أف
عسى أف يكوف ً
خريا ,مث أصبحوا ذات يوـ
خريا ,مث أُصيب الكلب بعد ذلك .فقاؿ عسى أف يكوف ً
يكوف ً
فنظروا فإذا قد ُسِيب من حوؽبم وبقوا ساؼبني ,وإمبا أُخذوا أولئك دبا كاف عندىم من أصوات
الكبلب واغبمري والدّْيكة .فكانت اػبرية يف ىبلؾ ما كاف عندىم من ذلك كما قدر اهلل
خفي لطف اهلل َر ِضي بفعلو"(٘).
سبحانو وتعاىل ,فمن عرؼ َّ
فهذه القصة توضح جانبًا من جوانب اغبياة يف البادية ,اعبانب األوؿَّ :
أف العرب كانوا
كثريا فيما يتعلق بأمور اغبياة النَّفعية ,واعبانب اآلخرَّ :
أف العرب كاف
يعتمدوف على حيواناهتم ً
طمعا فيما عندىم من اغبيوانات اليت كانت تُ ُّ
أىم أمواؽبم,
عد من ّْ
يُغري بعضهم على بعض ً
فيسلبوهنا لبلنتفاع ّٔا ,وكاف ىذا سببًا من أسباب اغبروب يف البيئة الصحراوية.
ويكثر ذكر اغبمار يف الشعرَّ ,إما للوصف وذلك يف األشعار اليت تصف الصيد ,أو يف
()ٙ
مشبها اؼبقيم بدار اؽبواف باغبمار اؼبقيد( :البسيط)
قصائد اؽبجاء كما يقوؿ اؼبتلمس
ً
ِ
ِ
والوتَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُد
ػيم بِ ػ ػ ػ ػ ػ َدا ِر الػ ػ ػ ػ ػ ُّػذؿ يَػ ْع ِرفُػ َهػ ػ ػ ػ ػػا
إِال األَ َذالف َع ْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر َ
الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي َ
َوَمػ ػ ػ ػ ػػا يُقػ ػ ػ ػ ػ ُ
()ٚ
ِ
الخس ػ ػ ػ ِ
َح ػ ػ ػ ػ ُد
ط بِ ُرمتِ ػ ػ ػ ِػو
ػف َم ْربُػ ػ ػػو ٌ
شػ ػ ػ ػ ُّ
َوذَا يُ َ
ػج فَ َمػ ػ ػ ػػا يَػ ْبكػ ػ ػ ػػي لَػ ػ ػ ػػوُ أ َ
َىػ ػ ػ ػ َذا َعلَ ػ ػ ػػى َ ْ
(ٔ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗٗٙ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٔ.ٖٗ٘:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕ٘ٙ:,
(ٗ) الصواب :فخرؽ.

(٘) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٗٔ:,

( )ٙالمتلمس :ىو جرير بن عبد المسيح ,من بني ضبيعة ,وأخوالو بنو يشكر ,وكاف ينادـ عمرو بن ىند ملك
الحيرة في الجاىلية ,وىو من الشعراء المقلين(.انظر:الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٜٔٚ:,

( )ٚمجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٜٗٚ:,

91
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صور
فقد رسم الشاعر صورتني ؼبن يقيم على اؽبواف والذؿ يف مكاف يعرفو ,الصورة األوىلَّ :
ويصب عليو الضرب والتوبيخ من قبل
وربمل عليو األثقاؿ,
اغبي وىو مربوطُ ,
ُّ
فيها ضبار ّْ
صابر على ىذا ُّ
الذ ّْؿ ر ٍ
اض بو ,فهو على ىذه اغباؿ ال يرثي لو أحد.
أصحابو ,ومع ذلك فهو ٌ
فقد رسم الشاعر صورة مهينة لػمن يقيم بدار غري داره قد يكوف فيها مذلَّة لو ,حيث إ َّف
ىذا اؼبقيم عاد ًة ال يكوف لو ناصر وال منصف يف ىذا اؼبكاف ,فهو ؾببور على الرضوخ ألىل
ىذه الدار ,حيث إنَّو ال يوجد لو مقاـ غريىا ,كذلك عري اغبي يكوف صابرا على ُّ
الذ ّْؿ
ً
وذبسد كل
واإلىانة يف مقابل أكلو وشربو ومكوثو يف ىذا اغبي ,فصورة ضبار اغبي توحي ّْ
صفات الصرب و ُّ
صور فيها
الذؿ واالحتقار كمثل ؼبن يقيم بدا ٍر غري داره .والصورة األخرىَّ :
البدوي ,وىذا الوتد ال يَ ُّ
ضرب عليو
الوتد الذي تُربط بو خيمة
ّْ
شد اػبيمة ويوقفها إال إذا ُ
اغبي
باغبجر حَّت يثبت ,فهذا اغبجر ال يشعر بو أحد ,وتُع ُّد كلّّ من الصورتني ,صورة عري ّْ
والوتد من اؼبناظر اؼبألوفة لدى اإلنساف العرب وخاصة البدوي.
ومل يكن العرب يبثلوف باغبيوانات األليفة وحدىا ,بل َّإهنم مثلوا بالوحشي منها
كاألسد ,فهو من اغبيوانات اليت أكثر العرب من التمثيل ّٔا ,حيث إنَّو من أشرؼ اغبيوانات
عند العرب ,وىو دبنزلة اؼبلك ال ُػمهاب لقوتو وشجاعتو وشهامتو وشراسة خلقو ,وؽبذا أكثر ما
الصولة,
كانت العرب تضرب بو اؼبثل يف القوة والنَّجدة والبسالة والشجاعة واإلقداـ واعبُرأة و َّ
كثريا من ىذه األوصاؼ على أبنائهم ومقاتليهم الشجعاف ,ومن ىذا القبيل
ولذا أطلق العرب ً
أُطلق على ضبزة بن عبد اؼبطلب ( :أسد اهلل) ,ؼبا بذلو من قوة وشجاعة يف الدفاع عن
اإلسبلـ واؼبسلمني ,وقالوا أيضاَ ( :كمبتغِي َّ ِ
ِ
مثبل ؼبن طلب
َس ِد) يُضرب ً
ُ َْ
ً
الصْيد ِيف َع ِرينَة األ َ
(ٔ)
َس ِد) يُضرب ؼبن وبملُك على ما تكره عاقِبتَو(ٕ),
ضَ
استَْبػ َقاؾ َم ْن َعَّر َ
ُؿباالً  ,وقوؽبمَ ( :ما ْ
ك لؤل َ
ِ (ٖ)
ِ
وقوؽبم( :أ ْ ِ
ِ
َس ِد) وذلك أنَّو يبتلع البَضعةَ العظيمة من
َسد)  ,و(:أَ ْشَرهُ م َن األ َ
َضبَى م ْن أَنْف األ َ
غري مض ٍ (ٗ) ,وقوؽبم(:اعبوع ي ِ
رضي األَس َد بِاعبِي ِ
ف)(٘) ,ويُضرب للجوع الشديد أو الفاقة
َ
ُ ُ ُ
َ
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٗٛ: ,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٖ.ٕٜٖ: ,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗٓٙ: ,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٓٓ: ,

(٘) الحيواف في األدب العربي ,مرجع سابق ,جػٔ.ٚٛ: ,
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(ٔ)

الشديدة تُرضي اؼبرء باليسري ,وقوؽبم(:النَّهر يشر ِ
َس َد
ُ َُ
َس ُد)  ,وَ (:من يَػْتبَ ِع األ َ
لب واأل َ
ب منوُ ال َك ُ
مل ِ
يعد ْـ غبَ ًما)(ٕ)  ,ويُضرب للشخص يعرؼ أين هبد حاجتو.
َ
ٍ
كثريا ,ومن ذلك أهنم زعموا َّ
غيضة
أف لبؤًة كانت يف
صص ّْ
وقد ورد األسد يف ال َق َ
العرب ً
وؽبا شببلف(ٖ) ,و َّأهنا خرجت يف طلب الصيد وخلفتهما يف كهفهما ,فمر ّٔما إسوار(ٗ) فحمل
عليهما ورمانبا فقتلهما وسلخ جلديهما فاحتَػ َقبَػ ُه َما(٘) وانصرؼ ّٔما إىل منزلو ,مث إهنا رجعت
ظهرا لبط ٍن وصاحت ,وكاف إىل جنبها
فلما رأت ما َّ
حل ّٔما من األمر الفظيع اضطربت ً
شغرب( )ٙفلما ظبع ذلك من صياحها قاؿ ؽبا :ما ىذا الذي تصنعني وما نزؿ بك فأخربيِن بو.
مر ّٔما إسو ٌار فقتلهما وسلخ جلديهما فاحتقبهما ونبذنبا بالعراء( ,)ٚقاؿ
قالت اللبؤة :شببلي َّ
ؽبا الشغرب :ال تَ ِ
أف ىذا اإلسوار مل يأت إليك شيئًا إالَّ
ض ّْجي وأنصفي من نفسك ,واعلمي َّ
()ٛ
بغريؾ مثلو ,وتأتني إىل غري و ٍ
كنت تفعلني ِ
وقد ِ
يعز
احد مثل ذلك فبن كاف هبد حبميمو ومن ُّ
عليو مثل ما ذبدين بشبليك ,فاصربي على فعل غريؾ كما صرب غريؾ عليو منك ,فإنَّو قد قيل
لكل ٍ
عمل شبرة من الثواب والعقاب ونبا على قدره يف الكثرة والقلَّة كالزرع
كما تُدين تُداف ,و ّْ
إذا حضر اغبصاد أعطى على حسب بذره.
بني يل ما تقوؿ و ِ
أفصح يل عن إشارتو ,قاؿ الشغرب :كم أتى لك من العمر؟
قالت اللَّبؤةْ ّْ :
قالت اللبؤة :مائة سنة .قاؿ الشغرب :ما كاف قُوتُك؟ قالت اللبؤة :غبم الوحش .قاؿ الشغرب:
ِ
يطعمك إياه؟ قالت اللبؤة :كنت أصيد الوحش وآكلو .قاؿ الشغرب :أرأيت الوحوش
من كاف
اليت كنت تأكلني ,أما كاف ؽبا آباءٌ وأمهات؟ قالت :بلى .قاؿ الشغرب :فما بايل ال أرى وال
(ٔ) المرجع السابق.ٚٛ:,
(ٕ) المرجع السابق.ٚٛ:,

(ٖ) شبالف مثنى شبل :ولد األسد(.انظر:لساف العرب,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الشين).)ٖٕ٘:,

(ٗ )
سوار واألُسوار بالضم :الواحد من أساورة فارس ,وىو الفارس من فرسانهم المقاتل(.انظر:لساف
اإل ٌ

العرب,جػٗ(,باب الراء ,فصل السين).)ٖٛٛ:,

(٘) احتقبهما :من الحقب وأصلو حبل يُشد بو رحل البعير إلى بطنو كي ال يتقدـ إلى كاىلو وىو غير الحزاـ,

والحقيبة :ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب ,وحقبتها واحتقبتها :حملتها( .انظر:لساف العرب,

جػٔ(,باب الباء ,فصل الحاء).)ٖٕٗ:,

( )ٙشغبر :ابن آوى( .انظر:لساف العرب,جػٗ(,باب الراء ,فصل الشين).)ٗٔٛ:,

( )ٚنبذىما بالعراء :أي ألقاىما في الفضاء(.انظر:لساف العرب,جػٔٔ(,باب الذاؿ ,فصل النوف.)٘ٔٔ:,
( )ٛالحميم :القريب(.انظر:لساف العرب,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل الحاء).)ٕٔ٘:,
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أظبع لتلك اآلباء واألمهات من اعبزع والضجيج ما أرى وأظبع لك؟ أما إنو مل ينزؿ بك ما نزؿ
إال لسوء نظرؾ يف العواقب ,وقلة تفكرؾ فيها ,وجهالتك دبا يرجع عليك من ضرىا.
أف ذلك فبا جنت على نفسها و َّ
فلما ظبعت اللبؤة ذلك من كبلـ الشغرب عرفت َّ
أف
وظلما ,فرتكت الصيد وانصرفت عن أكل اللحم إىل أكل الثمار والنُّسك
عملها كاف ً
جورا ً
والعبادة(ٔ).
يف ىذه القصة حكمة من اغبكم وىي َّ
أف اعبزاء من جنس العمل ,فعلى قدر عمل اؼبرء
خريا وثوابًا ,وردبا كاف اختيارىم لؤلسد يف ىذه
يكوف جزاؤه ,فليعمل اؼبرء اػبري ليكن جزاؤه ً
تأكيدا على صدؽ اعتقادىم يف اعبزاء ,فهذا األسد اؼبهاب سيد الغابة دبا وبملو من قوة
القصة ً
وبطش هبري عليو ما هبري على غريه من األحكاـ.
كثريا ما أسب الشعراء على فبدوحيهم صفات األسد ,ؼبا رأوا يف ىذا اغبيواف من القوة
و ً
اؼبعتز(ٕ) يبدح اؼبعتضد( :الكامل)
والشجاعة ,يقوؿ ابن ُّ
ِ
ِِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر
ين َو ُد ْـ
فِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ِغ ْبطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػة َولْيَػ ْهنِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػك الن ْ
ْ
المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػؤمن َ
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلَ ْم أَميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ُ
فَػلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ح ِ
ُمتَػ َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدماً فَػتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَخ َر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ْى ُر
ػت بِ َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ادثَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػة نَػ َه ْ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ُ َ
لَْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ (ٖ) ِ
ض ِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػن َد ِم َه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لَػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ ظ ْف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر
ػوث فَ َم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
يَػ ْبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَ ُّ
س ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ اللُّيُػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػث فَػ َرائ ُ
(ٗ)
بَػ ْعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد الت َمنُّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِع بَػ ْل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َدةٌ بِ ْكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر
ػت
ػوش فَ َكػ ػ ػ ْػم بِ َهػ ػ ػػا فُتِ َحػ ػ ػ ْ
الجيُػ ػ ػ َ
ػب ُ
َس َح ػ ػ ػ َ
يصور ابن اؼبعتز أمري اؼبؤمنني يف صورة ٍ
لكن ىذا األسد ال يفرتس اغبيوانات بل
أسدَّ ,
يفرتس األسود األخرى ,وذلك لشدة شجاعتو وقوتو وبأسو ,ىذا الليث ال يُرى بياض أظافره
فهي دائمة اغبمرة من دماء فرائسو ,وذلك الستمراره ومداومتو على افرتاس أعدائو فبل ذبف
ىذه الدماء وال يُرى بياض أظافره منها ,كذلك أمري اؼبؤمنني ال هبف سيفو وال يُرى بياضو
لكثرة قتالو.

(ٔ) كليلة ودمنة ,ابن المقفع( ,بيروت-لبناف :دار الكتب العلمية).ٖٕٚ: ,

(ٕ) ىو عبد الل بن محمد بن جعفر ,من شعراء العصر العباسي ,كاف غزير األدب وافر الفضل ,توفي سنةٕٜٙىػ
مقتوالً( .انظر :معجم األدباء ,ياقوت الحموي ,جػٗ.)ٜٔ٘ٔ:,

(ٖ )
يث :األَس ُد" .انظر( :لساف العرب,جػٕ(,باب الثاء ,فصل الالـ).)ٔٛٛ:,
ْلي ٌ
ث" :الل ُ

(ٗ) ديوانو ,جػٔ ,شرحو :مجيد طراد,قطعة [ٕٖٔٔ](,دار الكتاب العربي).ٖٗ٘-ٖٗٗ:

94
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فابن اؼبعتز من شعراء العصر العباسي ,العصر الذي عُرؼ باغبضارة واالزدىار إال أنَّو
فضل يف مدح اػبليفة أف يستمد صورتو التشبيهية من الصحراء ,وذلك َّ
ألف فيها من القوة ما
فيها؛ َّ
وألف العرب كاف وما زاؿ يرتبط دبوروثو األدب والثقايف القدًن ,فيلجأ من حني آلخر إىل
تلك الصورة الشعرية القديبة ألهنا ترمز إىل شيء يف نفس الشاعر يظهره يف تلك الصورة
القديبة.
وباإلضافة إىل األسد كانت البيئة العربية تزخر حبيوانات متوحشة منها على سبيل
أقض مضجع العرب ,واعتدى على حيواناتو األليفة ,وأدى ذلك
كثريا ما َّ
اؼبثاؿ :الذئب الذي ً
العرب بو ,فذكره يف قصصو وأشعاره وأمثالو ,فقاؿ عنو(:أ ْ ِ ِ ٍ
دىره
إىل معرفة ّْ
َج َوعُ م ْن ذئْب) ألنَّو َ
(ٔ)
َح َذر ِم ْن ِذئْ ٍ
ب) قالوا :إنَّو يبل من شدَّة احرتازه أف يُرا ِوح بني عينيو إذا ناـ,
جائع  ,وقاؿ(:أ ْ ُ
فيجعل إحدانبا مطبقة نائمة ,واألخرى مفتوحة حارسة ,خببلؼ األرنب الذي يناـ مفتوح
(ٕ)
َحو ُؿ ِم ْن ِذئْ ٍ
ربوؿ
أ
(:
وقاؿ
,
العينني ال من احرتاز ,ولكن خلقة
ب) ىذا من اغبيلة ,يقاؿَّ :
َْ
(ٖ)
الذئْ ِ
ف َرأْ ًسا ِم َن ّْ
ب) قالواَّ :
كل نومو
َخ ُّ
َّ
إف الذئب ال يناـ َّ
الرجل ,إذا طلب اغبيلة  ,و ً
أيضا(:أ َ
لشدَّة حذره ,ومن شقائو بالسهر ال يكاد ىبطئو من رماه ,وإذا ناـ فتح إحدى عينيو(ٗ).
اجدا يف البادية الصحراوية  ,إذ عِن الشعراء ّٔا وأخص
والذئاب من أكثر اغبيوانات تو ً
ما عنوا بو حركتها اليت شبهوا ّٔا حركة جيادىم ,وحَّت ظبوا الذئاب باسم حركتها (العُسل)
وصوروىا يف حلكة الليل وىي تعسل على أطراؼ اؼباء تبحث عن فرائسها(٘)" ,وكانت العرب
تتشاءـ بالغراب وتتيامن بالذئب ألنو َك ُسوب"(.)ٙ
أما يف الشعر فقد ذكره كثري من الشعراء ,من ىؤالء :ابن الرومي( )ٚحيث يقوؿ يف أضبد
بن جعفر الربمكي الندًن( :الوافر)
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٖٖٕ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٗٓ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗٓٗ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗٗٛ:,

(٘) الصورة الفنية في الشعر الجاىلي في ضوء النقد الحديث ,نصرت عبد الرحمن( ,عماف-األردف :مكتبة
األقصى).ٛٗ:,

( )ٙفن الوصف في مدرسة عبيد الشعر ,مرجع سابق.ٕٖٙ:,
( )ٚسبقت ترجمتو.ٚٗ:,

95
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِمػ ػ ػ ػ ػ َػن ُّ
ػب
الشػ ػ ػ ػ ػ َػع َراء نَ ْ
صػ ػ ػ ػ ػ ُػرُى ُم قَ ِريػ ػ ػ ػ ػ ُ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتِها إِ َذا َدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ ِ
ػب
بِنُ ْ َ َ
ػاؾ ذيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
(ٔ )
ألَيْس ػ ػ ػ ػ ػ ِرهِ وإَ ْف قَ ػ ػ ػ ػ ػػر َ ِ
ػب
َ
ب الطبيػ ػ ػ ػ ػ ُ
ُ
َ

ِ
أَم ْعتَ ِ
ػح ٍ
اب
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػم بِأَنػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػك ذُو صػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ُ
ػوث غَ ػ ػ ٍ
ػاب
ػك لُيُػ ػ ُ
َوَم ػ ػػا تُ ْج ػ ػ ِػدي َعلَْي ػ ػ َ
ِ
ص ػ ػ ػػد
اء َخ ْيػ ػ ػ ػ ٌػر م ػ ػ ػ ْػن تَ َ
تَػ َوقػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػد َ
يشبو الشاعر نفسو بالذئب الذي يتغلب على ؾبموعة من األسود ,ويقصد باألسود ىنا
الشعراء ,فريفع الشاعر قدر الذئب على األسود ,ومن اؼبعروؼ َّ
أف األسد أقوى من الذئب ,إال
َّ
أف الشاعر ىبتار أف يتصف بالذئب ,وىذا فيو هتديد وتوعد ؽبم ,ورفع ؼبنزلتو بني الشعراء,
فتشبيهو لنفسو بالذئب يتحدى ؾبموعة من األسود فيها كثري من االحتقار والسخرية ّٔم
وبشعرىم ,ولعل السبب يف اختيار الشاعر يف تشبيهو نفسو بالذئب َّ
أف األسد تغلب عليو القوة
والشجاعة واإلقداـ ,أما الذئب فمعروؼ بالدىاء واؼبكر واػبديعة مع القوة إذا اضطر لذلك,
ويف كثري من األحياف تتغلب اغبيلة واػبديعة على القوة والشجاعة يف أمور كثرية ,لذا فضَّل
الشاعر الذئب على األسد.
ضرب بو اؼبثل يف ثقل الرأس
ومن اغبيوانات اؼبتوحشة يف البيئة العربية :الفهد الذي ُ
فقالوا( :أَثْػ َقل َرأْ ًسا ِمن ال َف ْه ِد) َّ
كأهنم أرادوا نومو ألهنم قالوا :أنوـ من الفهد(ٕ) ,وقالوا:
َ
ُ
ٍ
ِ
ب ِم ْن فَهد) وذلك َّ
فيت
أف الفهود اؽبرمة اليت تعجز عن الصيد ألن ُفسها ذبتمع على فهد ٍّ
(أَ ْك َس ُ
كل يوـ ِشبَعها(ٖ) ,و(:أَنْػ َوُـ ِم َن ال َف ْه ِد) َّ
ألف الفهد أنوـ اػبلق وليس شيءٌ يف
ُ
فيصيد ؽبا يف ّْ
أحطَم لظهر الدابة(ٗ).
جسم الفهد -أي يف حجم الفهد -إالَّ و ُ
أثقل منو و ْ
الفهد ُ
الرجز)
ويف الشعر يقوؿ الراجزَّ ( :
ِ (٘ )
لَػ ػ ػ ػ ػ ػػيس بِنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٍاـ َكنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوِـ ال َف ْه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
والَ بِأَكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
الع ْبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ػد
ػاؿ َكأَ ْكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل َ
ْ
َ
ْ َ
يصف الشاعر اؼبمدوح بأنو قليل النوـ ,وينفي عنو أف يغلبو النوـ ويناـ كنوـ الفهدَّ ,
ألف
الفهد عُرؼ بكثرة نومو حَّت ُوصف بذلك ,فالشاعر يذكر الفهد يف تشبيهو ألنو يعلم ىذه
الصفة فيو أكثر من غريه من اغبيوانات يف البادية ,فالشاعر يريد أف يُثبت صفة ضبيدة يف

(ٔ) ديوانو ,جػٔ.ٔٚٙ:,

(ٕ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٜٚ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٖ.ٕٚ :,

(ٗ) المصدر السابق ,جػٖ.ٗٔٔ:,

(٘) ثمار القلوب ,مرجع سابق.ٗٓٔ:,
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اؼبمدوح ,وىي صفة القوة والشجاعة ,مث ينفي صفة أخرى وىي صفة النوـ اؼبعروفة يف الفهد,
فقد اختار لصورتو التشبيهية حيوانًا عُرؼ بالشجاعة والقوة وشدة النوـ ,فأراد أف يُثبت الصفة
اغبسنة وينفي السيئة ّٔذه الصورة ,مث يبتدحو بقلة األكل وبأنَّو ال يأكل كأكل العبد ,فالعبد
لكثرة أعمالو اليت يكلف ّٔا ,ولكثرة حركتو يُصاب باعبوع الشديد ,فإذا أكل أكثر من الطعاـ
ٍ
شديد ,لذا نفى الشاعر ىذه الصفة عنو ,فهو سريع اليقظة سريع اغبركة
فكاف أكلو بنه ٍم
خفيف النوـ.
كما َّ
أف ىناؾ حيوانات زاحفة تواجدت يف البيئة العربية مثل :اغبية اليت تكثر يف اغباضرة
والبادية ,وقد ألف العرب رؤيتها ,واستفاد من ظبها وجلدىا ,وعرؼ صفاهتا وخصائصها
فضرب اؼبثل ّٔا ,فقاؿ( :أ َْروى ِم ْن َحيَّ ٍة) َّ
ألهنا تكوف يف القفار فبل تشرب اؼباء وال تريده(ٔ),
َ
(ٕ)
و(:أَطْ َو ُؿ ذَ َماءً من األَفْػ َعى) وذلك َّ
تتحرؾ  ,وقاؿ أيضاً(:أَظْلَ ُم
أياما َّ
أف األفعى تُذبح فتبقى ً
ِم ْن َحيَّ ٍة) وذلك َّ
ألهنا ذبيء إىل ُجحر غريىا فتدخلو وتغلبُو عليو(ٖ) ,وَ (:رَماهُ اهللُ بِأَفْػ َعى َح َارية)
واغبارية :ىي اليت نقص جسمها من ِ
الك َرب  ,يقاؿَّ :
إف األفعى اغبارية ال تُبقي لديغها بل تقتلو
من ساعتها(ٗ) ,و(:أ َْعمر ِم ْن َحيَّ ٍة) َّ
ألهنا ال سبوت حَّت تُقتل  ,وزعموا أهنا تكرب مث تصغُر فبل
َُ
(٘)
تزاؿ كذلك حَّت تُصاب فتموت .
ِ
كثريا ,كنوع من التخويف أو التهويل وغريه ,ؼبا للحية من
وقد ورد ذكر اغبية يف الشعر ً
رعب يف قلوب الناس منذ القدـ ,كقوؿ بشَّار بن برد( )ٙواص ًفا قوايف شعره كأنياب األفاعي:
(الطويل)
() ٚ
ػات األَفَػ ػ ِ
ِ
ِ
ُّ
س ػ ػػانِي َكأَنػ َه ػ ػػا
ػاعي ِري ُق ُه ػ ػػن قَ َ
ُح َم ػ ػ ُ
ض ػ ػػاءُ
تَػ ػ ػ ِزؿ ال َق ػ ػ َػوافي َع ػ ػ ْػن ل َ
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٚٗ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٜٚ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٖٖٔ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٙ:,

(٘) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٙ٘:,

( )ٙبشار بن برد مولى لبني عقيل ,ويقاؿ لبني سدوس ,ويكنى أبا معاذ ,ويلقب المرعث .والمرعث :الذي جعل
في أذنيو الرعاث ,وىي القرطة ,وىو من أشعر المحدثين( .انظر :الشعر والشعراء ,جػٕ.)ٚ٘ٚ:,

( )ٚديوانو,تحقيق وتكملة :محمد الطاىر عاشور,جػٔ(,القاىرة :مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-ٜٔ٘ٓ,

.ٔٚٙ:,)ٜٔٙٙ
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يرسم الشاعر صورة ـبيفة لشعره ,يهدد ّٔا أعداءه ,وىذه الصورة ىي صورة األفعى السامة
اليت تلدغ بأنيأّا فريستها وتفرغ فيها السم لتقضي عليها .
أف الشاعر قرف بني لسانو ولساف اغبيةَّ ,
ونبلحظ َّ
دائما ىو لساهنا
ألف اؼبشاىد من اغبية ً
الذي تتحسس بو ما حوؽبا ,مث قرف بني قوافيو الشعرية وبني أنياب اغبية اليت زبتزف فيها السم,
إيبلما من
فالسم الذي يقصده الشاعر يف القوايف ىو ىجاؤه ألعدائو الذي قد يكوف أكثر ً
السم عند العرب ,فالصورة اليت اختارىا الشاعر لِشعره وقوافيو فيها الكثري من التهويل
والتخويف ألعدائو ,وقد اختار األفعى َّ
ألهنا من الزواحف اليت تكوف يف البادية واغباضرة ,وىي
الوحيدة من الزواحف اليت تكثر مشاىدهتا يف اغبواضر.
كثريا ما تُرىب يف اؼبنازؿ كالدجاجة والديك ,فالدَّجاج
كما ذكر العرب الطيور األليفة اليت ً
من الطيور اليت تُ َّرىب يف اغبواضر (اؼبزارع والبيوت) لذا مل يرد ِذكرىا يف أشعار العرب يف العصر
اعباىلي ,وإمبا جاء ذكرىا يف أشعار اؼبتأخرين حيث اتسعت الرقعة اإلسبلمية واختلط أىل
البادية باغباضرة واستوطنوا القرى واؼبدف.
وقد ضربوا ّٔا اؼبثل يف اػبوؼ فقيل(:أَسلَح ِمن دج ٍ
بارى ومن
ْ ُ ْ ََ َ
اجة) ويُقاؿ :أسلح من ُح َ
)
ٔ
(
دجاجة  ,اغببارى تسلح ساعة اػبوؼ والدجاجة ساعة األمن  ,و(:أَبػي ِ
اج ٍة)
َْ ُ
ض م ْن َد َج َ
ُ
(ٖ)
)
ٕ
(
يضرب للمبالغة يف شدَّة البياض  ,وقيل يف الديك( :أ َْلبَى ِمن ِدي ٍ
ك) ىذا من النَّخوة ,
ْ
ُ
ُ
(٘)
)
ٗ
(
يك) من االختياؿ يف اؼبشية  ,و(:أَ ْشجع ِمن ِد ٍ
َخيل ِمن ِد ٍ
يك) ويُضرب للمبالغة ,
َُ ْ
وقيل( :أ ْ َ ُ ْ
()ٙ
أيضا( :أَ ْغيػر ِمن ِد ٍ
ني الد ِ
َص َفى ِم ْن َع ْ ِ
يك)(.)ٚ
ّْيك) يُضرب للتَّناىي واؼببالغة  ,وقيل ً
و ً
أيضا( :أ ْ
َُ ْ
وترد الدجاجة والديك يف القصص العرب يف كثري من األحياف للتندر والفكاىة كهذه
جناح يطري بو يف اعبو ,و َّ
القصة اليت تقوؿ إ َّف العرب كانت تزعم َّ
أف الغراب
أف الدّْيك كاف ذا ٍ
جناح كجناح الديك ال يطري بو ,وأهنما تنادما ليلةً يف ٍ
حانة يشرباف فنَ ِف َد شرأّما,
كاف ذا ٍ
(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٔٗ:,

(ٕ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٔ٘:,
(ٖ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٗٔٗ:,

(ٗ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٖٚٓ:,
(٘) المصدر السابق ,جػٔ.ٗ٘ٙ:,
( )ٙالمصدر السابق ,جػٔ.ٕٗٛ:,
( )ٚالمصدر السابق ,جػٕ.ٕٙ:,
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فقاؿ الغراب للدّْيك :لو أعرتِن جناحك ألتيتُك بشراب ,فأعاره جناحو فطار ومل يرجع إليو,
فزعموا َّ
أف الدّْيك إمبَّا يصيح عند الفجر استدعاءً عبناحو من الغراب(ٔ).
وقد يرد ذكر الدجاجة يف الشعر مقروناً باؽبجاء كقوؿ أعراب يهجو امرأة( :الطويل)
(ٕ )
ِح
اج ػ ػ ٍػة
له ػ ػػا أنْ ػ ػ ُ
ورؤيتُػ َهػ ػػا تَ ػ ػ ْػر ٌ
دج َ
ػف خنزيػ ػ ػ ٍر وس ػ ػػاقا َ
ح مػ ػػن العػ ػػيش تػ ػػار ُ

يهجو األعراب ىذه اؼبرأة بأقبح األوصاؼ ,فأنفها أنف خنزير أي أنَّو يتميز بالعرض
سباما كاػبنزير ,والعرب تعترب ىذه الصفة من العيوب اػبِلقية حيث إ َّهنم كانوا يتباىوف
والقصر ً
بطوؿ األنف حَّت َّأهنم شبهوه بالسيف لطولو وصبالو ,والصفة القبيحة األخرى َّ
أف ساقيها مثل
ساقي الدجاجة يف كبوؽبا وبشاعتها ,فجمع الشاعر ىذه الصفات وصورىا يف ىذه اؼبرأة كنوع
من االزدراء والتقبيح ؽبا ,فرؤية ىذه الصفات ذبلب لو اغبزف الشديد.
وقاؿ بشار بن برد(ٖ) يشّْبب بامرأة اظبها رضبة( :البسيط)
ِ (ٗ )
عػ ِ
بيض ػةَ الػػديك
ق ػ ػ ْد ُزْرتِنَػ ػػا مػ ػػرةً فػ ػػي الػ ػػدى ِر واحػ ػػدةً
ػودي وال تجعلِ َيهػػا َ

يشبو الشاعر زيارة ؿببوبتو ببيضة الديك لندرهتا وعدـ تكرارىا ,فينهى ؿببوبتو أف تكوف
كثريا ما تضرب اؼبثل ببيضة الديك يف الشيء
زيارهتا شبيهة ببيضة الديك يف ندرهتا ,فالعرب ً
يكوف مرة واحدة ال ثانية ؽبا.
وإذا تناولنا اغبماـ وجدنا أنَّو من اغبيوانات اليت تكثر يف البيئة العربية ,وىو من الطيور
اليت عايشها العرب يف اغبواضر ,وذلك أنو يبِن أعشاشو على األشجار القريبة من اؼبنازؿ ,وىذا
َّ
فضرب بو اؼبثل فقيلَ ( :زقَّوُ َز َّؽ
مكن من رؤيتو ومراقبتو ,وىو وبنو على صغاره ويطعمهمُ ,
مقص ٍر يف الشَّفقة عليو(٘) ,وَ ( :آم ُن ِم ْن َضبَ ِاـ َم َّكةَ)
اغبَ َم َام ِة فَػ ْر َخ َها) يُضرب ؼبن ّْ
يرب قريبو غري ّْ
()ٙ
َخر ُؽ ِم ْن َضبَ َام ٍة) َّ
َّ
ألهنا ال ُرب ِكم عشَّها ,وذلك َّأهنا ردبا
ألهنا ال تُثار وال تػُ َهاج  ,وأيضاً( :أ َْ
جاءت إىل الغصن من الشجرة فتبِن عليو عشَّها يف اؼبوضع الذي تذىب بو الريح وذبيءُ,
(ٔ) نهاية األرب في فنوف األدب ,أحمد بن عبد الوىاب النويري ,تحقيق :جماعة من العلماء واألدباء ,جػٓٔ,
(دار الكتب المصريةٜٕٖٔ ,ـ).ٕٕٕ:,

(ٕ) الحيواف ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٓٓ:,
(ٖ) سبقت ترجمتو.ٜٗ:,
(ٗ) ديوانو.ٕٖٔ:,

(٘) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٜٛ:,
( )ٙالمصدر السابق ,جػٔ.ٔ٘ٓ:,
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(ٔ)

فبيضها أضيع ٍ
شيء وما ينكسر منو أكثر فبا يَ ْسلم  ,و(:أَ ْش َجى ِم ْن َضبَ َام ٍة) يُضرب يف
ُ
ُ
التَّناىي واؼببالغة(ٕ).
وقد الحظ الشعراء ىذه الصفات يف اغبماـ ,فنظموا أشعارىم ,ورظبوا صورىم باغبماـ يف
مواطن اغبنني والشوؽ واأللفة واحملبة ,يقوؿ ؿبمد بن رجب(ٖ) من قصيدة يف رثاء زوجتو:
(الطويل)
ػوـ َم َقػ ػ ػػالَ ُه ْم
يَػ ُقولُػ ػ ػػو َف َم َامػ ػ ػػا َمػ ػ ػ ْػن يَػلُػ ػ ػ ُ
اخ ػ ػا فِػ ػػي ِ
شػ ػ ِ
ػاش تَ ػ ػ ُػزقُّػ ُه ْم
الع َ
تَػ َرب ػ ػ ْػوا فِ َر ً
ت جن ِ
اح َها
يَ ُح ُّ
الحب تَ ْح َ َ َ
سو َف فَػ ْي َ
ض ُ

ػل
َوقَػ ػ ْد غَ ػ َ
ػاب َعػ ػ ْنػ ُه ْم َو ْج ُه َه ػػا ُ
المتَػ َهل ػ ُ
حمػ ػ ػ ػػامةُ أَيْػ ػ ػ ػ ٍ
يج تَػ ْه ػ ػ ػ ِػد ُؿ
ػك بِاأل ََى ػ ػ ػػا ِز ِ
ََ َ
(ٗ )
فَ َمػ ػػا ِم ْنػ ُه ػ ػ ُػم إِال األَثِيػ ػ ُػر الُم ػ ػ َدل ُل!

يصف الشاعر حاؿ أبنائو حني كانت أمهم على قيد اغبياة ,ويشبههم بصغار اغبماـ,
ويشبو أمهم باغبمامة ,ويرسم ؽبم صورة من صور اغبماـ مع فراخها ,قد ضمتهم يف عش على
شجر كثري ملتف األغصاف ,تزقُّهم أي تطعمهم وهتدؿ ؽبم أحلى األىازيج ,فصورة اغبمامة يف
عشها مليئة باغبب والدؼء واألماف ,تذكر الشاعر بزوجتو الراحلة وكيف كانت ترب أبناءىا
سباما.
وترعاىم ,فكلهم عندىا أثري مدلَّل ,كتلك اغبمامة ً

ىذه الصورة اليت رآىا الشاعر أثارت يف داخلو الكثري من األحاسيس واؼبشاعر اليت كاف
يعيشها وأطفالو مع تلك الزوجة الراحلة.

وتنتشر اغبشرات يف البيئة العربية منها الضَّار والنافع ,إال َّ
للعرب
أف أىم اغبشرات منفعة
ّْ
يف اغباضرة والبادية النحلة حيث ُّٔر العرب بعمل النحلة وإتقاهنا يف صنع بيوهتا ,وصنع العسل
َصنَ ُع ِم ْن َْكب ٍل) إمبَّا قيل ىذا ؼبا فيو من النّْيقة(٘) يف عمل العسل(,)ٙ
فضربوا ّٔا األمثاؿ فقالوا( :أ ْ

(ٔ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗ٘ٓ:,

(ٕ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٗ٘ٙ:,

(ٖ) ىو محمد بن رجب البيومي ,شاعر مصري لو العديد من المؤلفات في األدب والنقد( .انظر :ديوانو.)ٔٗ:,
(ٗ) ديوانو :حصاد الدمع ,طٕ(,الرياض :من منشورات دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالـٔٗٓٗ ,ىػ).ٕٛ:
(٘) يقاؿ :تنوؽ في األمر أو تأنق فيو ,إذا جوده وبَال َغ فيو(.انظر :لساف العرب,جػٓٔ,باب القاؼ ,فصل
النوف.)ٖٖٙ:,

( )ٙمجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٕٚٗ:,
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(ٔ)

ِ
ِ
َّخ ُل!)
َّح ِل َوَما يُ ْد ِر َ
يك َما الد ْ
و(:أ ْ
َّح ِل) وىو العسل  ,و(:تَػَرى الفْتػيَا َف َكالن ْ
َص َفى م ْن َج َن الن ْ
(ٕ)
ِ
َّحل) يعِن
الدَّخل :العيب الباطن ,وىو يُضرب لذي اؼبنظر ال خري عنده  ,و(:أ ََر ُّؽ م ْن ِر ِيق الن ْ
العسل(ٖ).
ومن أقواؽبم يف النحلة ما ذكره إبراىيم بن أب الفتح (ابن خفاجة األندلسي)(ٗ):
ٍ
"وكفى النَّحلة فضيلة ٍ
صفات َّأهنا أ ِ
ُوحي إليها وأ ِ
ُثِن يف الكتاب عليها ,تعلم
ذات وجبللة
ؤّارة أَنِقة ,مثَّ تصدر عنها دبا تطبّْقو,
مساقط األنداء ,وراء البيداء ,فتقع ىناؾ على نػُ َّوارةٍ عبِ َقة َ
وتبدعو صنعةً ,وترتشف منها ما ربفظو رضابًا ,وتلفظو شرابًا ,وتتجاىف بعد منو أكرـ ُْؾبتَػ َن
وأحكم ُمْبتَػ َن".
يدؿ ىذا القوؿ على مكانة النحل عند العرب اؼبستمدة من كتاب اهلل عز وجل ,فاهلل عز
ك إِلَى الن ْح ِل}(٘) فأوحى سبحانو إليها وأثن عليها.
وجل شرفها بقولوَ { :وأ َْو َحى َربُّ َ
وقد عرؼ الشعراء ىذه الصفات يف النحلة فاستخدموىا يف أشعارىم لغرض اؼبديح كقوؿ
الػمتنيب( )ٙمن قصيدةٍ يف مدح ِأب ال َفوارس( :الطويل)
() ٚ
ِ ِ
ِ
َوالَ بُد ُدو َف الش ْه ِد ِم ْن إِبَػ ِر الن ْح ِػل
يصػ ػ ػ ػةً
الم َع ػ ػ ػػالي َرخ َ
ين لُْقيَ ػ ػ ػػا َف َ
تُ ِري ػ ػ ػػد َ

يشبو الشاعر طلب اؼبعايل وما يبلقيو اؼبرء يف سبيل ذلك من اؼبشاؽ واؼبتاعب بصاحب
اؼبنحل -الذي يقوـ على خبليا النحل -حيث هبد صعوبة يف اتقاء لسع النحل عند جنيو
للعسل من اؼبنحل.
تعود العرب يف باديتو على رؤيتها  ,وذلك َّ
أف الفراش
أما الفراشة فهي من اغبشرات اليت َّ
كثريا ما كانوا يعتمدوف على إشعاؿ اغبطب طلبًا لئلنارة والدؼء أو
وبب الضوء ,والعرب ً
كثريا ما كاف يقع فيها فيحرتؽ.
الطهي ,فكاف الفراش هبتمع حوؿ ىذه النار و ً
(ٔ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٜٗ:,

(ٕ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٗٔ-ٕٗٓ:,

(ٖ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٗٓ:,
(ٗ) نهاية األرب ,مرجع سابق ,جػٓٔ.ٕٛٛ:,
(٘) سورة النحل ,اآلية.ٙٛ:

( )ٙأبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي ,األديب الشهير بالمتنبي ,ولد سنةٖٖٓىػ وأقاـ بالبادية يقتبس
من اللغة ,كاف من أذكياء عصره ,توفي مقتوال سنةٖٗ٘ىػ( .انظر :خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ,عبد
القادر بن عمر البغدادي ,جػٔ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار صادر).)ٖٕٛ,

( )ٚديوانو.٘ٙٓ:,
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فكاف العرب يبلحظ ىذه اغبشرات ويراقبها ويعرؼ أحجامها وألواهنا وصفة خلقها ,وذلك
تطلب النار فتُلقي
اش ٍة) أل ََّهنا
َج َه ُل ِم ْن فَػَر َ
أدى بو إىل أف يضرب ّٔا اؼبثل يف اعبهل فقاؿ( :أ ْ
ُ
(ٔ)
اش ِة) والفراشة أكرب من ُّ
بيدؾ
أ
(:
و
,
نفسها فيها
َخ ُّ
الذباب الضخم ,فإف أخذهتا َ
ف ِم َن ال َفَر َ
َ
َ
(ٖ)
)
ٕ
(
اشة) أل ََّهنا تُ ِلقي نفسها يف النار .
َخطَأُ ِم ْن فَػَر َ
صارت بني أصابعك مثل الدقيق  ,و(:أ ْ
وقاؿ أعراب يف الفراش( :اؼبتقارب)
الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتَ ِم
اد َعلَػ ػ ػ ػ ػػى ُحبػ َهػ ػ ػ ػ ػػا
َكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َذ َ
اؾ الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػحي َفةُ بِ َ
َختَ ْمػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػت ال ُفػ ػ ػ ػ ػ َػؤ َ
ِ (ٗ )
ِِ
لج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح ِم
ت بِػ ػ ػ ػػي إِل ػ ػ ػ ػ َػى ُحبػ َه ػ ػ ػ ػػا نَظْػ ػ ػ ػ َػرةٌ
َى ػ ػ ػ ػ َػو ْ
ُى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِوي ال َف َرا َشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ل َ
يشبو الشاعر حالو حباؿ الفراشة اليت ترى النار ,ومع ذلك رباوؿ طلبها وترمي بنفسها فيها
فيكوف ىبلكها ,فهو يصور سرعة وقوع حبها يف قلبو وما عاناه من ىذا اغبب بسرعة سقوط
جاىدا إىل ىذه احملبوبة على الرغم فبا سيبلقيو يف ىذا اغبب
الفراشة يف النار ,فالشاعر يسعى ً
من األمل واغبرقة والعذاب على ب ِ
عد اغببيبة أو فراقها ,إال أنَّو وباوؿ الوصوؿ إىل ىذا اغبب حَّت
ُ
لو كاف فيو ىبلكو ,فهو كالفراشة ,وىذا اغبب مثل النار اليت ربرؽ الفراشة.
ألد أعداء العرب يف اغبواضر ,ألنَّو يقضي على مزروعاتو ويهلكها ,لذلك
ويع ُّد اعبراد من ّْ
ِ
ِ
هبرد الشَّجر والنَّبات ,وليس يف اغبيواف
ُ
ضرب بو اؼبثل يف الفساد فقيل(:أَفْ َس ُد م َن اعبََراد) ألنَّو ُ
(٘)
الصرد الذي ىو البَػ ْرُد,
أكثر
َصَرُد ِم ْن َجَر َادةٍ) من َّ
إفسادا ؼبا َّ
ً
يتقوتُو اإلنساف منو  ,وقيل( :أ ْ
وذلك َّ
ص ْربىا على الربد ,وىو يُضرب للَّذي َِهبد الربد
ألهنا ال تُرى يف الشّْتاء ً
أبدا لقلَّة َ

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٖٖ٘:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗٗٛ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ.ٗ٘ٛ:,

(ٗ) الحيواف في األدب العربي ,مرجع سابق ,جػٖ.ٖٜٛ: ,
(٘) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.ٗٙٔ:,
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(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)

ٍ
ِ
ِ
َص َفى ِمن لُع ِ
أيضاَ (:جاءَ ال َق ْوُـ َكاعبََر ِاد
اب اعبََراد)  ,و(:أَطْيَػ ُر م ْن َجَراد)  ,و ً
سريعاً  ,و(:أ ْ
ْ َ
اؼب ْشعِ ِل) أي ِّْ
كل ناحية(ٗ).
متفرقني من ّْ
ُ
علي  )٘(اعبرادة فأجاد حيث قاؿ فيها بعد أف وصف
اؼبؤمنني
أمري
وصف
وقد
ّّ
النملة:
أسرج ؽبا حدقتني قمراوين(,)ٙ
"وإف شئت َ
قلت يف اعبرادة إذ خلق ؽبا عينني ضبراوين ,و ْ
القوي ,ونابني ّٔما تق ِرض,
السوي ,وجعل ؽبا اغبس َّ
السمع اػبفي ,وفتح ؽبا الفم َّ
وجعل ؽبا َّ
()ٚ
ذّٔا ولو أجلبوا ِبمعهم حَّت
الزراع يف زرعهم ,وال يستطيعوف َّ
ومنجلَني ّٔما تقبِض ,يرىبهما َّ
()ٛ
إصبعا مستدقَّة ,فتبارؾ
يكوف
ال
كلو
وخلقها
,
اهتا
و
شه
منو
وتقضي
,
تَ ِرد اغبرث يف نزواهتا
ً
كرىا ,ويعفّْر لو ِّ
ووجها ,ويُلقي بالطاعة
الذي يسجد لو من يف السماوات واألرض ً
طوعا و ً
خدا ً
سلما وضع ًفا ,ويُعطي لو القياد رىبةً وخوفًا"(.)ٜ
إليو ً
ىذا الوصف الذي وصفو علي بن أب طالب  ,يدؿ على دقة اؼببلحظة عند العرب,
ماثبل
ؾبسما ً
وعلى سعة خياؽبم وتصوراهتم فيما يصفوف ,حَّت أهنم هبعلوف فبا يصفوف شيئًا ً
ينظر إليو السامع ,كما يف ىذا الوصف للجرادة.

(ٔ) المصدر السابق ,جػٕ.ٕٜٗ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٕ.ٜٗٚ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٖٓٗ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ.ٕٜٗ:,

(٘) ابن عم الرسوؿ ص وزوج ابنتو من السابقين األولين في اإلسالـ مات سنة ٓٗ ولو ٖ ٙسنة.
(انظر:اإلصابة,جػ.)ٕٚ٘:,ٚ

( )ٙأسرج لها حدقتين ,أي جعلهما مضيئتين كالسراج ,ويقاؿ :حدقة قمراء ,أي منيرة( .انظر:لساف العرب,

جػٕ(,باب الجيم ,فصل السين).)ٕٜٚ:,

( )ٚالمنجل :آلة معروفة يحصد بها الزرع ,وأراد بالمنجلين رجلي الجرادة العوجاجهما وخشونتهما( .انظر:لساف
العرب,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل النوف).)ٙٗٚ:,

( )ٛالنزوات :الوثبات( .انظر:لساف العرب,جػ٘ٔ(,باب الواو ,فصل النوف).)ٕٔ٘:,

( )ٜنهج البالغة ,اإلماـ علي بن أبي طالب,شرح الشيخ :محمد عبده ,مراجعة وتدقيق :أحمد إبراىيم زىوه.

طٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتاب العربئٕٗ٘,ىػ).ٕٓٚ:,
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(ٔ)

ويرد اعبراد يف الشعر كما يف قوؿ عمرو بن معد يكرب ( :الوافر)
ت َوأَيْ ػ ػ ػ ػ ػ َػن َم ػ ػ ػ ػ ػػا ِمن ػ ػ ػ ػ ػػي ِو َد ِادي
تَ َمن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانِي لِيَػ ْل َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانِي أَبِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػي
َوِد ْد ُ
(ٖ )
َخػػ ػػروس ِ
تَمن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانِي وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابِغَتِي(ٕ) ِ
الحػػ ػػس ُم ْح َك َمػ ػ ػةَ الس ػ ػ َػر ِاد
ص
ال
د
َ
ٌ
ََ
َ
ُ ُ
ِ (ٗ )
ِ
الجػ ػ ػ َػراد
ػاع َفةٌ تَ َخيػ َرَى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلَْي ٌم
ُم َ
ضػػػػػػػػ َ
َك ػ ػ ػأَف س ػ ػ ػ َكا َك َها َح ػ ػ ػ َد ُؽ َ
يصف الشاعر درعو َّ
بأهنا درع فضفاضة ,ملساء لينة ,مضاعفة ذات طبقتني ,وتنسج

نوعا من اإلتقاف واعبودة يف الصنع ,فينسبها إىل
حلقتني حلقتني ,مث يضفي على ىذه الدرع ً
سليماف عليو السبلـ ,وشبو حلقاهتا حبدؽ اعبراد ,وحدؽ اعبراد يبتاز بلمعانو داخل عني اعبرادة
ذات اللوف األضبر ,فالشاعر يريد أف يصف درعو باللمعاف ,واللمعة ال تكوف إال يف الدرع
اعبديد احملكم الصنع ,فهو يستحضر ىذه الصورة ليثبت خاصية اللمعاف لدرعو.
كثريا ما يقع على القوت ,وينافس
ويلي اعبراد يف اإلفساد واألذى الذباب ,الذي ً
الشخص يف مأكلو ومشربو ,حَّت وإف حاوؿ صده أو إخافتو ,ولذلك وصف باعبرأة فقيل:
اؼبلك ِ
ف ِ
اب) ألنَّو يقع على أنْ ِ
َجرأُ ِمن ذُب ٍ
وتاجو ,وعلى أَنْف األسد ويُز ُاؿ فريجع(٘),
(أ ْ َ ْ َ
َخطَأُ ِمن ذُب ٍ
اغبار ,أو الشيء يػُْلَز ُؽ بو فبل يبكنو التخلص
اب) ألنَّو يُلقي نفسو يف الشَّيء ّْ
و(:أ ْ
ْ َ

(ٔ) عمرو بن معد يكرب الزبيدي ,من مذحج ,ويكنى أبا ثور ,كاف من فرساف العرب المشهورين بالبأس في

الجاىلية ,أدرؾ اإلسالـ فأسلم( .انظر :الشعر والشعراء ,جػٔ.)ٖٕٚ:,
ٍ
(ٕ) َسابِغَتِيَ " :سبَ َغِ ٍ ُّ :
وسبَ َغ الشيء :طاؿ إلى األرض واتسع فهو ساب ٌغ" .انظر:
كامل واؼَ ,
أي شيء ساب ٌغ أي ٌ
(لساف العرب ,جػ( ,ٛباب العين ,فصل السين).)ٖٖٗ-ٖٕٗ:,
(ٖ ) ِ
الص" :الدلِيص :البريق ,والدالص :اللي ُن البراؽ األملس".انظر( :لساف العرب,جػ(,ٚباب الصاد,فصل
د ٌ
الداؿ).)ٖٚ: ,
(ٗ) الحيواف ,مرجع سابق ,جػ٘.٘ٙٓ:,

(٘) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٕٚٙ:,
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(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)

اب)  ,و(:أ َْمهن ِمن ذُب ٍ
اب)  ,و(:أَطْيش ِمن ذُب ٍ
منو  ,وقيل(:أَطْ َفل ِمن ذُب ٍ
اب)  ,و(:أَ ٌَفُّ
َُ ْ َ
َ ُ ْ َ
ُ ْ َ
ٍ ()ٙ
ِ (٘)
ِمن ُّ
أيضا(:أ َْى َو ُف ِم ْن ذُبَاب) .
اب)  ,و ً
الذبَ
َ
وقد عرؼ الشعراء ىذه الصفات وغريىا يف الذباب وذكروه يف أشعارىم ,كما فعل
البحرتي(( :)ٚالوافر)
َو ُحػ ػ ػ ػ ػػق لَ ُهػ ػ ػ ػ ػ ْػم َرأَوا أ َْم ػ ػ ػ ػ ػراً َع ِجيبَػ ػ ػ ػ ػػا
ػل َمك ػ ػ ػ ػ ػةَ إِ ْذ َرأ َْونَػ ػ ػ ػ ػػا
تَػ َعجػ ػ ػ ػ ػ َ
ػب أ َْىػ ػ ػ ػ ػ ُ
ُّ ()ٛ
ِ ِ
ِ
ِ
ػل ال ػ ػ ػػذبَابَا
ػاب
َوَك ْي ػ ػ ػ َ
َرأَوا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالً يُػ َعادلُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ ذُبَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ػف يُػ َع ػ ػ ػػاد ُؿ الفي ػ ػ ػ ُ
يفخر الشاعر بنفسو ودبن معو عند دخوؿ مكة ,فقد ذكر َّ
أف أىل مكة أخذهتم الدىشة
عندما رأوه وقومو ,فقد كانوا كما يبدو ضخاـ األجساـ مقارنة بأىل مكة ,فقد شبو قومو
بالفيل يف الضخامة ,وأىل مكة بالذباب يف صغر اعبسم ,وعلى الرغم من َّ
أف الفيل ليس من
اغبيوانات اليت تعيش يف اعبزيرة العربية ,إال َّ
أف الشاعر ىبتار لصورتو الشعرية الفيل ليقارف بينو
أف أىل مكة قد رأوا الفيل ,و َّ
وبني الذباب ,وردبا يعود ذلك إىل َّ
أف مكة كانت ؽبا قصة مع
الفيل يف عهد عبد اؼبطلب بن ىاشم أحد أشراؼ قريش يف العصر اعباىلي ,فمن ىذا اؼبنطلق
اختار الشاعر الفيل دوف غريه من اغبيوانات كاإلبل مثبلً ؼبقارنتو بالذباب ,والذباب من
اغبشرات اؼبألوفة لدى العرب ,والشاعر عمد إىل اختيار الذباب ,لضآلة حجمو وصغره ِبانب
الفيل ,وحَّت يربز الفرؽ اؽبائل بينهما يف اغبجم ,وىذا ما أراده الشاعر.
ومن اغبشرات اليت أقلقت وأقضت مضجع العرب وعاىن ما عاىن منها البعوض ,ففي
خضم ىذا الصراع يتعرؼ العرب على ىذه اغبشرة ,ويعرؼ صفاهتا وأدؽ خصائصها ,حيث

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٗ٘ٛ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٕ.ٖٓ٘: ,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٖٓٓ: ,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٖ.ٖٜ٘: ,
(٘) المصدر السابق ,جػٖ.ٕٕٓ: ,
( )ٙالمصدر السابق ,جػٖ.٘ٔٓ: ,

( )ٚىو الوليد بن عبد الل بن يحيى بن عبيد بن بحتر ,أبو عبادة من شعراء العصر العباسي ,ولد بمنبج وبها نشأ

وقاؿ الشعر ,توفي سنةٕٗٛىػ( .انظر :معجم األدباء ,جػ.)ٕٜٚٙ:,ٙ
( )ٛديوانو ,جػٔ.ٖٕٚ:,
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(ٔ)

ضرب ّٔا اؼبثل يف صغرىا فقيلَ ( :كلَّ ْفتَِِن ُم َّخ البَػعُ ِ
وض) يُضرب ؼبن يكلّْفك األمور الشَّاقة ,
ُ
(ٕ)
َضعف ِمن بػع ٍ
َعُّز ِم ْن ُم ّْخ البَػعُ ِ
وض)(ٖ).
و(:أ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
للمبالغة  ,و( :أ َ
وضة) يُضرب ُ
وقد استخدـ الشعراء صغر البعوضة وضعفها يف اؽبجاء كما قاؿ شاعر يف رجل اظبو ليث:
(اؽبزج)
(ٗ)
ػعف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بَػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ػث
أيَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػن اِس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػموُ لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
َو ُىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػو أضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
(٘)
س ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػم ِ
ِ
والخل َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
رب النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد ُّ
لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بَ َ
يسخر الشاعر من ىذا الرجل َّ
ألف اظبو ليث ,وىو اسم لؤلسد ,وىذا االسم ال يدؿ على
معا,
صاحبو بل على العكس فإنَّو أضعف من بعوضة ,وردبا يكوف الضعف يف اعبسم والقوة ً
والعرب تضرب بالبعوضة اؼبثل يف الضعف وذلك من باب اؼببالغة ,فالبعوضة من اغبشرات اليت
تنتشر يف البوادي واغبواضر ,وىي تتميز بصغر اعبسم ودقتو.
من اؼببحث السابق نستنتجَّ ,
أف أكثر أمثاؿ العرب كانت مضروبة بالبهائم ,فبل يكادوف
يذموف أو يبدحوف إالَّ ّٔا ,وذلك َّأهنم جعلوا مساكنهم بني اغبيوانات ,فراقبوىا وعرفوا صفاهتا
ُّ
َّ
كثريا من أظبائها على
وطبائعها ,فاستعملوىا للتمثيل ,ومل يكتفوا ّٔذا وحسب ,بل إهنم أطلقوا ً
وعربا عرضوىا على ألسنة اغبيوانات,
ضمنوا قصصهم
كثريا ما َّ
ً
حكما ً
أبنائهم وخدمهم ,و ً
بشكل مشوؽ وجذاب.
أما الشعراء فقد كانوا لصفاء أعينهم ودقة أظباعهم ال يدعوف شيئًا من صفات اغبيواف
صوروه يف لوحات تتسم باغبيوية والغن باؼبشاىد والعواطف اليت ترتكز
وطباعو وخصائصو إال َّ
أىم الفوارؽ اليت تفرؽ بني لوحات الشعراء
على اغبركة و ّْ
التنوع يف الصورة التشبيهية ,وىذا من ّْ
خاصا ال يفارقو ,بسبب ما يتقيد بو
وضعا ِّ
ولوحات الرسامني "اليت يتجمد اؼبنظر فيها ويأخذ ً

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٖ.ٖٓ :,
(ٕ) جمهرة األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٕ.٘:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ.ٖٔ:,

(ٗ )
وض ,واحدتو بقة" .انظر( :لساف العرب,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الباء).)ٕٖ:,
بقة" :البَ ُّق :البَػ ُع ُ

(٘) الحيواف,الجاحظ ,مرجع سابق ,,جػٕ.ٖٔ:,
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الرساـ من اؼبكاف ,أما الشاعر َّ
فإف انفساح الزمن عنده يعطيو الفرصة كي يرسم ما يريد يف
أوضاع ـبتلفة(ٔ)".
وىذا ما غبظناه فيما سبق من تشبيهات الشعراء بصفات اغبيواف وخصائصو وطباعو,
حيث تذىلنا تلك اللوحات بشموؽبا والتقاطها ألدؽ اؼبناظر والصور ,حَّت كبس بأننا نرى
نصوصا نقرأىا بل
اقعا حيِّا ,فلم تعد تلك اللوحات
ً
ونسمع ونعيش ما يصوره لنا الشعراء و ً
عالػ ًما هبذبنا إىل ساحتو الرحبة.

(ٔ) التطور والتجديد في الشعر األموي ,شوقي ضيف ,ط(,ٙالقاىرة :دار المعارؼٜٔٚٚ,ـ).ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ: ,
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المبحث الثالث
َخصائِص الحيوانَ ِ
ات التِ
دت فِي التشبِ ِيو النبَ ِوي
ي
ور ْ
ُ
َ
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َّ
إف للحيوانات اليت شبو ّٔا الرسوؿ  من اػبصائص والصفات ما يبيز بعضها عن
بعض ,فإذا تناولنا ىذه الصفات واػبصائص وحاولنا كشف الستار عنها وفهم أسرارىا الدقيقة
اليت أودعها اهلل فيها ,مث أعملنا الفكر يف الربط بني صفات ىذه اغبيوانات وبني مراد الرسوؿ
 عندما عمد إىل التشبيو ّٔا ,أليقنا َّ
أف ىذا االختيار ؽبذه اغبيوانات مل يكن اعتباطًا أو
عقل و ٍاع وفك ٍر ٍ
ينم عن ٍ
ساـ.
ؿبض صدفة؛ بل كاف
اختيارا دقي ًقا ُّ
ً
فاختيار الرسوؿ  ؽبذه اغبيوانات ىبتلف باختبلؼ صفات ٍ
كل منها ,فهي متنوعةٌ
ومتعددةٌ وف ًقا ؼبا تعرب عنو من اؼبضامني وتعاعبو من اؼبواقف ,وهتدؼ إىل ربقيقو من الغايات,
أي حيو ٍاف تتخذ الصورة التشبيهية أشكاؽبا الببلغية
ومن خبلؿ ىذه الصفات واػبصائص يف ّْ
اؼبختلفة واؼبتميزة اليت تستطيع عربىا تصوير اغبقائق الفكرية آّردة ,وربديد معامل اؼبعاين اؼببهمة
اليت ال يستطيع العقل إدراكها وتصورىا إال بعد ٍ
تتضمنو من
تأمل لتلك التشبيهات ,وفهم ما َّ

ؾباالت ,وما يدور يف فلكها من القضايا ,وال شك َّ
أف يف ذلك أكرب األثر يف إمتاع النفس
وذبلية الصورة أماـ ناظريها.

فللحيوانات خصائص وصفات ال تعتمد على الغريزة قدر اعتمادىا على اػبربة
واالكتساب ,وقيامها على االنضباط والوعي ,فاغبيواف يبتلك األحاسيس ,وتثور يف داخلو ألواف
من االنفعاالت تتناسب مع اؼبثريات اليت تواجهو أو اغباجات اليت تتحرؾ يف نفسو ,قاؿ ابن
انفعاالت نفسانية"(ٔ).
أخبلؽ و
أيضا
ٌ
ٌ
سينا" :ولسائر اغبيوانات ً
ورغم ثبات اإلحساس والشعور لدى اغبيواف ,ف َّ
إف اغبيوانات تتفاوت يف مستوى ذلك,
فمنها ما ىو يف مرتبة رفيعة من حيث اإلدراؾ والتمييز والصفات واػبصائص ,ومنها ما يقع
دوف ذلك بدرجة أو درجات ,جاء يف رسائل إخواف الصفاَّ " :
وإف من اغبيواف ما ىو يف أشرؼ
اؼبراتب فبا يلي رتبة اإلنسانية ,وىو ما كانت لو اغبواس اػبمس ,والتمييز الدقيق ,وقبوؿ
التعليم"(ٕ).

(ٔ) الشفاء (الطبيعيات) ,تحقيق :إبراىيم مدكور( ,القاىرة :الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرٖٜٔٓ ,ىػ),
.ٖٔٚ:

(ٕ) إخواف الصفا وخالف الوفا ,جماعة من القرف الرابع الهجري,جػٕ( ,بيروت :دار صادر).ٔٛٗ:,
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وىذا النوع من اغبيواف ذو سبيُّ ٍز وفهم ,وصفو الشعراء اعباىليوف ,ونقلوا عنو مشاىد غزيرة
يظهر من خبلؽبا يف درجة عالية من اغبكمة والفطنة ,بل والقدرة على التفكري والتخطيط وحل
اؼبشكبلت.
إالَّ أنَّنا لن نتمكن من الفهم الصحيح ؼبا أورده  من التشبيو باغبيواف إال إذا عرضنا
خصائص وصفات وطباع اغبيوافَّ ,
ألف يف حياة اغبيواف ضروبًا معقَّدة من أمباط السلوؾ
اؼبعتمدة على اػبصائص والصفات اليت ُجبل عليها" ,فهذه اغبيوانات سبلك اغبواس واغبدس
تعقيدا كالغرية والشك واؼبنافسة واالمتناف
واألىواء والعواطف واالنفعاالت النفسية ,حَّت أكثرىا ً
والنبل ,وىي سبارس اػبداع واالنتقاـ ,والتصميم واالختيار ,واستحضار الذاكرة والتخيل,
(ٔ)
اػبفي يف
السر
لندرؾ
وتداعي األفكار والتحليل اؼبنطقي بدرجات شديدة االختبلؼ"
َّ
اختيار رسوؿ اهلل  غبيواف دوف آخر يف تشبيهاتو.

فأوؿ ىذه اغبيوانات اليت اىتم ّٔا العرب القدماء اإلبلَّ ,
ألف حياهتم كانت قائمة
نفعا ,ولوالىا ما كانت الصحراء صاغبةً
عليها ,فهي بالنسبة إليهم من أعظم اغبيوانات ً
للسكن ,وألنبية اإلبل فقد كانت تُعطى يف الدّْيات فتُحقن ّٔا الدماء ,وسبنع من أف يُهرؽ دـ
مهرا ؽبا ,وذلك َّ
القاتل ,كما َّ
أف اإلبل من أنفس أمواؿ
أف اؼبرأة اغبَّرة ال تقبل بأقل من اإلبل ً
مثبل ,ولو َّ
عارا عند
العرب وأشرفها ,فبل يكوف ذلك يف اغبمري أو اؼباشية ً
أف ذلك حدث لكاف ً
العرب ِّ
وذال.
واإلبل تسري قطعانًا قطعانًا ,وإذا أُفرد اعبمل عن قطيعو ,كاف نبُّو األوؿ االلتحاؽ ّٔذا
يعمر من
أليف ,واعبمل َّ
وديع ٌ
القطيع ,والتخلص من وثاقو ,وىي صفة ثابتة فيو ,وىو حيوا ٌف ٌ
عشرين إىل ثبلثني سنة ,ويبدّْؿ وبره كل ٍ
أىم خصائصو القدرة
سنة يف فصل الصيف ,ومن ّْ
ربمل العطش حَّت يف األياـ اغبارة ,وسهولة انقياده مع الضعيف والقوي ,والصغري
الفائقة على ُّ
والكبري ,والذكر واألنثى ,مع شدة قوتو وعظم خلقو ,وشدَّة حنُػ ّْو النَّاقة على مولودىا ,وشدَّة
الطَّرب للحداء والغناء ,إىل ىذا تتصف اإلبل خبواص فسيولوجية سبيّْزىا عن آكبلت األعشاب
بشكل عاـ واغبيوانات آّرتَّة بشكل خاص ,ومن ىذه اػبواص :وجود اػبُف ,والقوائم الطويلة,
(ٔ) عندما تبكي الفيلة "الحياة االنفعالية عند الحيواف" ,جفري ماسوف وسوزاف مكارثي ,ترجمة :نهلة بيضوف,طٔ,
(أبو ظبي :المجمع الثقافئٕٗٓ ,ىػ).٘:,
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وقوة اعبسم اليت تساعدىا على السري فوؽ الرمل ,دوف أف تغوص قوائمها فيو ,وعلى السري
مسافات طويلة دوف أف تتعب ,كما َّ
أف ؽبا قدرة على تناوؿ النباتات اؼبرتفعة وأوراؽ األشجار
نظرا إىل طوؿ رقبتها ,وارتفاع جسمها ,وللجمل شفتاف مطاطيتاف وقاسيتاف تستطيعاف التهاـ
ً
األشواؾ اغبادة ,كما َّ
أف الشفة العليا مشقوقة وتساعده على ذبميع وتناوؿ األعشاب
واغبشائش األرضية بفاعلية مرتفعة ,كما ىبتزف اعبمل يف سنامو كمية كبرية من الدىن تعادؿ
طبس وزنو تقريبًا ,ويستعمل ىذا الدىن كمصدر احتياطي للطاقة واؼباء عند أ ْك َس َدتِو يف وقت
ربمل ارتفاع تركيز البوؿ يف دمها نتيجة حصر البوؿ دوف
اعبوع والعطش ,وتستطيع اإلبل ُّ
حدوث التسمم ,وتُ َّرىب اإلبل الستخدامها يف نقل األثقاؿ ,وقطع اؼبسافات البعيدة ,ومن أجل
ظبادا طبيعيِّا(ٔ).
عرىا وبوؽبا ً
حليبها ,وغبمها ,ووبرىا ,وجلدىا ,كما يستعمل بَ ُ
واإلبل من اغبيوانات العجيبة ,وإف كاف َع َجبها سقط من أعني الناس لكثرة رؤيتهم ؽبا,
وىو َّأهنا حيوا ٌف عظيم اعبسم ,سريع االنقياد ,ينهض باغبِ ْمل الثَّقيل ,ويربُ ُؾ بو ,ويػُتَّخذ على
ظهره بيت يقعد اإلنساف فيو مع مأكولو ومشروبو وملبوسو وظروفو ووسائده ,كأنو يف بيتو,
ويػُتَّخذ للبيت سقف وىو يبشي بكل ىذا ,وردبا تصرب اإلبل عن اؼباء عشرة أياـَّ ,
وإمبا جعل اهلل
أعناقها طواالً لتستعني ّٔا على النهوض باغبمل الثقيل.
وليس يف طبائع اغبيواف عند ىيجاهنا ما للجمل عند ىيجانو ,إذ يسوء خلقو ,ويظهر زبده
غاؤه فلو ُِ
الش ْقشقة وىي اعبلدة
ويقل أكلو ,وىبرِج َّ
ضبل عليو ثبلثة أضعاؼ عادتو َضبَ َل ُّ
ور ُ
ُ
(ٕ)
اغبمراء اليت ىبرجها من جوفو ,وينفخ فيها فتظهر من شدقو ال يعرؼ ماىي .
واعبمل ُّ
الصولة ,وكل اغبيواف لو مرارة إال اإلبل,
حقدا ,ويف طبعو الصرب و َّ
أشد اغبيواف ً
ولذلك كثُر صربىا وانقادت ,وُك ِّْن اعبمل بأب أيوب(ٖ).
واإلبل من أشرؼ اغبيوانات وساداهتا وكبارىا ورؤساؤىا ,ففيها خصاؿ الشرؼ واؼبنافع
والغناء يف السفر واغبضر ,ومنافعها يف اغبرب والسلم ويف الزينة والبهاء ,ويف العدة والعتاد ,ما

(ٔ) موسوعة الحيواف ,إعداد :غراتا قره بتياف,جػٔ,طٔ(,الدار العربية للعلوـٔٗٔٛ,ىػ).ٜ-ٛ:
(ٕ) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٛ-ٕٚ:,
(ٖ) المرجع السابق ,جػٔ.ٕٚ:,
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(ٔ)

ليس يف غريىا من اغبيواف  .ويتصف اعبمل باؽبداية والغرية ,والبَ َخر (فساد رائحة الفم),
ويُضرب اؼبثل ببولو وتيلو (وعاء قضيبو) يف اؼبخالفة ,وبسبل الناقة (ما تلقيو إذا وضعت) يف
الوقوع يف الشدة ,وبضرطتو يف اؽبواف(ٕ) ,ولكثرة أوصاؼ اإلبل كثُر سبثيل العرب ّٔا ,وذلك
لكثرة معاشرهتم وصحبتهم الطويلة ؽبا.
انات ثدييَّة من
أيضا اليت اعتن ّٔا ُّ
العرب يف باديتو اػبيل ,واػبيل حيو ٌ
ومن اغبيوانات األليفة ً
آكبلت األعشاب ,ومن رتبة مفردات األصابع ,تتواجد يف معظم بلداف العامل.
دجنها استخدمها
وقد طارد اإلنساف اػبيل منذ فجر التاريخ طلبًا للحمها ,وبعد أف َّ
جر اؼبركبات اغبربيَّة ,مث لؤلغراض
وسيلة للنَّقل وغبمل األثقاؿ ,مث ما لبث أف استخدمها يف ّْ
فحديث نسبيِّا.
عبر األثقاؿ وللحراثة
ٌ
للسباؽ ,أما استخدامها ّْ
العسكريَّة ,مث ّْ
كبريا من حيث الشكل ,واغبجم ,والسرعة,
واػبيل أنواعٌ متعددة تتفاوت فيما بينها تفاوتًا ً
العرب األصيل ,ويتميَّز اغبصاف بصورةٍ َّ ِ
صر
وغري ذلك ,وأشهرىا على اإلطبلؽ الفرس ُّ
عامة بق َ
هرا ,أو ( ُمهرة) واحداً ,ويعيش عادةً من
وبره ,وطوؿ عُرفو ,وكذلك ذيلو ,وبأف أنثاه تنجب ُم ً
طبس وعشرين إىل ثبلثني سنة ,وىو من اغبيوانات اليت تتكور على بطنها عند النوـ.
العرب األصيل ِبمالو ,وسرعتو ,ونسبو الصايف ,ووفائو لصاحبو,
كما يبتاز اغبصاف
ُّ
وصحتو اعبيدة ,وتتميَّز ىذه الصحة ِبملة أمور ,منها :اػبِصب ,فالعقم عنده نادر ,والشّْفاء
العاجل من اعبروح ,واالكتفاء ٍ
ُّسي فبتاز ,وذلك بفعل َس َعة
بقليل من الطَّعاـ ,والتمتع ِبهاز تنف ٍّ
قصبتو اؽبوائيَّة بالنسبة إىل حجمو ,وضخامة قفصو الصدري(ٖ).
وعلو اؽبمة.
واػبيل أشبو اغبيواف باإلنساف ,ؼبا يوجد فيو من الكرـ وشرؼ النفسّْ ,
السبلـ ,ومن اػبيل ما ال يبُوؿ
وتزعُم العرب أنَّو كاف وحشيِّا ,وأوؿ من ذلَّلػو وركبو إظباعيل عليو َّ
وال يَػروث ,ما داـ راكبو عليو ,ومنها ما يعرؼ صاحبو ,وال ّْ
يبكن غريه من الركوب عليو(ٗ) ,ويف
ُ
الزىو واػبُيبلء ,والسرور بنفسو واحملبة لصاحبو ,ومن أخبلقو الدَّالة على شرؼ نفسو
طبع اػبيل َّ
(ٔ) الحيواف ,مصدر سابق ,جػ.ٕٔٓ-ٜٔٔ:,ٚ
(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٛ:,
(ٖ) المرجع السابق ,جػٔ.ٜٛ:,

(ٗ) المرجع السابق ,جػٕ.ٕٛ٘:,
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كدرا ,فإذا رآه صافيًا
وكرمو أنَّو ال يأكل بقية علف غريه ,ومن طبعو أنَّو ال يشرب اؼباء إال ً
َّ
كدره ,ويُوصف حبدَّة البصر وبأنو ال طحاؿ لو ,وىو مثل لسرعتو وحركتو(ٔ) .كما يُوصف
السبق) ,والطَّاعة ,والشّْدة(ٕ).
حبدَّة السمع ,وسرعة اعبري والعدو ,والشَّأو ( َّ
كل سب ٍع َع ُقور ,مث
ويلي اػبيل يف األنبية الكلب ,فقد أطلق العرب اسم الكلب على ّْ
غلب على الكلب النَّابح اؼبعروؼ ,وتنقسم الكبلب إىل نوعني:كبلب أىليَّة ,وكبلب صيد,
ويُراد بالكبلب األىلية ما ُخصص للحراسة واؼباشية والزرع وما إىل ذلك ,ويراد بكبلب الصيد
ضرى على الصيد.
ما يُ َّ
أليف من آكبلت اللحوـ ,ومن فصيلة الكلبيَّات اليت تشمل
ثديي ٌ
والكلب حيوا ٌف ّّ
الكبلب و ّْ
الذئاب والثعالب وغريىا ,وىو كثري الوجود يف صبيع بلداف العامل تقريبًا ,ويعتقد
أف الكلب كاف من حيوانات الغابات ,و َّ
العلماء َّ
دجنو منذ شبانية آالؼ أو تسعة
أف اإلنساف َّ
أجناس
كل اغبيوانات الدَّاجنة ,ولو
آالؼ سنة ,فهو صديق اإلنساف ,وىو األكثر أمانةً بني ّْ
ٌ
متعددةٌ من حيث اغبجم ولوف اعبلد والطَّبع ,وىو عند الوالدة ال يرى وال يسمع ,ومعظم
ٍ
ئيسي من
الكبلب ؽبا لغةٌ مشرتكة يفهمها صبيع أفراد جنسو ,وىذه اللُّغة تتألَّف
بشكل ر ٍّ
وبرس البُيوت ,ويقود
وضعيَّات ومواقف ـبتلفة ,وىو من أكثر اغبيوانات ً
نفعا لئلنساف ,فهو ُ
ويقود ال ُقطعاف ووبرسها ,ويساعد يف تعقُّب آّرمني والقبض
العمياف ,ويساعد يف الصيد,
ُ
عليهم(ٖ).
والكلب إذا نبح على اإلنساف بالليل فبل ي ِ
نجيو إال أف يقعد ,فإذا قعد انصرؼ ,وكأنَّو قد
ُ
ظفر بو ,وقد يصيب الكلب يف الصيف جنو ٌف َّ
يابس ِّ
جدا ,ويزيده الصيف
ألف مزاجو ّّ
حار ٌ
حرارةً ويػُبُوسةً ,فيغلب عليو الػمرار ,فيحدث لو ىذا اؼبرض فيصري ريقو ظبِّا ,وعبلمة ذلك
الرأس ,واعوجاج الرقبة ,واسرتخاء َّ
الذنَب ,وجعلو بني
اللَّهث الدائم ,واضبرار العينني ,وإطراؽ َّ
شبح عدا
مائبل خائ ًفا سكراف كئيبًا
فخذيو ,ويبشي ً
مغموما ويتعثَّر يف كل خطوة ,وإذا الح لو ٌ
ً
وم ْن عضَّو
إليو ً
حجرا أو حيوانًا ,وىذا اؼبرض صعب اؼبداواةَ ,
حامبل عليو سواءً كاف شجرةً أو ً
(ٔ) المرجع السابق ,جػٕ.ٕٜٛ:,
(ٕ) المرجع السابق ,جػٔ.ٜٚ:,

(ٖ) المرجع السابق ,جػٔ.ٔٚٛ:,
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مرشوشا على صورة الكلب ,وينظر يف اؼباء يرى صورة الكلب ,وال
ينبح كالكلب ,ويرى بولو
ً
عطشا(ٔ).
يشرب من اؼباء حَّت يهلك ً
سبع وال ّٔيمةٌ ,حَّت كأنَّو من اػبلق
والكلب حيوا ٌف شديد الرياضة كثري الوفاء ,وىو ال ٌ
اؼبركب ألنَّو لو متَّ لو طباع السبعيَّة ما أَلِف النَّاس ,ولو متَّ لو طباع البهيميَّة ما أكل غبم اغبيواف,
الع ِذ َرة ويرجع يف قَيئِو ,ومن طبعو االحتبلـ ,وىو
واعبيفة ُّ
أحب إليو من اللحم الغريض ,ويأكل َ
أيقظ اغبيوانات عينًا يف وقت حاجتو إىل النوـ ,وإذا ناـ كسر أجفاف عينو وال يطبقها ,وذلك
أحدا منهم,
ػبفَّة نومو ,ومن عجيب طباعو أنَّو يكرـ اعبُلَّة من النَّاس وأىل الوجاىة ,وال ينبح ً
أيضا البصبصة
َسود من النَّاس والدنس من الثّْياب والضعيف اغباؿ ,ومن طباعو ً
وينبح األ ْ
العض
و َّ
ضي والت ُّ
الرت ّْ
َّودد والتَّآلف ,حبيث إذا ُدعي بعد الضَّرب والطَّرد رجع ,وإذا العبو ربُّو عضَّو َّ
الذي ال يؤمل ,ويقبل التَّأديب والت ِ
َّلقني والتَّعليم ,حَّت لو ُوضعت على رأسو مسرجة وطُرح لو
ُ
ُ
مأكوؿ مل يلتفت إليو ماداـ على تلك اغبالة ,فإذا أ ِ
ُخذت اؼبسرجة عن رأسو َوثَب إىل
ٌ
مأكولو(ٕ).
ويتَّصف الكلب بالبُخل واغبِرص ,واغبفظ ,واعبشع ,والنَّهم ,واإلغباح ,واللُّؤـ ,والشُّكر,
الضراعة ,وال ُفحش ,والصرب على ُّ
الولُوغ ,وغبس األنف(ٖ).
والشَّجاعة ,و َّ
الذؿ ,و ُّ
السرعة يف ُ
أيضا اعبدي والشاة والغنم والكبش ,وىي من حيوانات اؼبرعى,
ومن اغبيوانات األليفة ً
بري ,وىي تُػَرَّىب يف معظم
أىلي وأليف ,ومنها ما ىو ّّ
وىي حيو ٌ
انات ثدييَّة ُؾب َّرتة ,منها ما ىو ّّ
السماد ,وتعترب القروف
دوؿ العامل طلبًا ألصوافها وألباهنا وغبومها ,وتُستخدـ أبعارىا وأبواؽبا يف َّ
َّ
كثريا مادة
من ّْ
أىم األسلحة اليت تستخدمها ىذه اغبيوانات ,فهي ؾب َّوفة مؤلفة من مادة تشبو ً
اغبوافر واألظافر ,وقروف بعضها تسقط كل عاـ ,وينػمو غريىا من جديد(ٗ).

(ٔ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,زكريا بن محمد بن محمود القزويني ,طٔ(,مكتبة الثقافة الدينية,
ٕٓٓٙـ).ٖٖٙ:,

(ٕ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٖٚٛ:,

(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٛٓ:,

(ٗ) فصوؿ ومقاالت في طبيعة الحيوانات ,سعد الدين محمد المكاوي ,طٔ(,القاىرة :مكتبة الدار العلمية,
ٕٓٓٙـ).ٖٕٚ:,
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ويبدأُ موسم تناسلها يف اػبريف ,ومدة اغبمل عندىا طبسة أشهر ,وتلد األنثى مرًة واحدةً
ونادرا ما تضع ضبلني ,ويعيش الواحد
ونادرا ما تلد مرتني ,وىي تضع ً
يف َّ
ضببل و ً
احداً ,
السنةً ,
منها ستَّة عشر سنة تقريبًا(ٔ).
وىذه اغبيوانات تتميز بقلة اغبيلة وعدـ قدرهتا على ضباية نفسها ,فحاجتها لئلنساف
يروضها ويذلّْلها ويستفيد منها
شديدة ,ولو كانت تستطيع ضباية نفسها ؼبا استطاع اإلنساف أف ّْ
انضمت إليو.
قطيعا َّ
يف أمور حياتو ,وىي مَّت ما وجدت ً
(ٕ)
الع َجلة يف
و
,
ويتَّصف الغنم واعبدي والشاة والكبش بعدة أوصاؼ منها نَػ َنت مرقاهتا
َ
ُوُرودىا إىل اغبوض وضبقها عليو ,كما تتصف اإلناث منها بسرعة حلبها(ٖ).

ومن اغبيوانات اليت وجدت يف البيئة العربية األرنب ,فهو حيوا ٌف صغريٌ ,ألوانو ـبتلفة,
ينتشر يف أكباء العامل تقريبا ,وىو لبو ٌف ِ
السبلالت ,يتميَّز األرنب خبفة
قاض ٌم كثري العروؽ و ُّ
ُ
ً
الع ْدو ,وىو طويل األذنني ,كبري العينني ,قصري َّ
الذيل ,مستطيل اعبسم ,كبري
اغبركة وسرعة َ
القد,
القد ,طباسيتا األصابع ,وقائمتاه اػبلفيتاف مستطيلتا ّْ
الرأس ,قائمتاه األماميتاف قصريتا ّْ
رباعيتا األصابع ,وتتوالد األرانب بسرعة ,لذا تكثر تربيتها لئلفادة من غبمها وفرائها ووبرىا,
تتكور على بطنها وتناـ مفتوحة العني ,فردبا جاءىا
وتأكل األعشاب والبقوؿ واغببوب ,وىي َّ
القنَّاص ,فوجدىا كذلك فيظنها مستيقظةً ,ويقاؿ إهنا إذا رأت البحر ماتت ,ولذا ال توجد يف
السواحل(ٗ).
واألرانب حيوانات رقيقة لطيفة فضولية ودودة وغري عنيفة ,تصنع مع األـ الرئيسة
ؾبموعات اجتماعية ,فهي اجتماعية من الدرجة األوىل ,تكره أف تعيش منفردة ,تعشق صحبة
األرانب األخرى خاصة إذا كانت معها منذ الصغر ,وىي تبقى منتصبةً على رجليها اػبلفيتني,
ونادرا ما تغامر باالبتعاد عن جحورىا مسافة تزيد عن ٕٓٓ مرت,
دائمة االستعداد للهربً ,

(ٔ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٔ٘:,
(ٕ) المرقات :الصوؼ قبل أف ينظف ويدبغ.

(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٔ٘:,
(ٗ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٚ:,
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وبعض أنواع األرانب يقوـ منها أرنب واحد حبراسة اؼبكاف الذي ترعى فيو األرانب األخرى,
بدنو اػبطر أعلم رفاقو الباقني.
حَّت إذا أحس ّْ
ويف األرانب من العجب َّأهنا ربيض ,و َّأهنا ال تسمن ,وأ َّف قضيب اػبَُزِر ردبا كاف من
اب اليت ربتاؿ بذلك ,صائدة كانت أو م ِ
عظم ,وفيها التَّوبري الذي ليس لشيء من َّ
صيدة,
الدو ّْ
َ
والتَّوبري الوطء على مؤخرة القوائم ,كي ال تعرؼ الكبلب آثارىا ,وليس يعرؼ ذلك من
الكبلب إال اؼباىر منها .وإمبا تفعل ذلك يف األرض اللينة ,وإذا فعلت ذلك مل تسرع يف اؽبرب,
دنو الكبلب(ٔ),
وإف خافت أف تدرؾ اكبرفت إىل اؼبرونة والصبلبة ,وإمبا تستعمل التَّوبري قبل ّْ
وليس ٍ
لشيء من الوحش ,فبَّا يوصف بقصر اليدين ما لؤلرنب من السرعة.
ثديي من رتبة
ومن اغبيوانات اليت عرفها العرب ومل تكن يف بيئتهم اػبنزير وىو حيوا ٌف ّّ
األىلي منو
أجناس ـبتلفة ,ويُ َّرىب
لكل منهما
أىلي
ووحشي ,و ٍّ
ُّ
ّّ
مزدوجات اعبسم ,وىو قسمافّّ :
ٌ
ّْر من اػبنزير
يف ـبتلف دوؿ العامل غري اإلسبلمية ,ومعظم اػبنازير األىليَّة اؼبعروفة اليوـ ُمتحدٌ
األوروب القدًن.
ّْ
"واػبنازير تعيش يف قطعاف ,وىو اغبيواف الوحيد الذي ال يغار على حدوده ,وال يدافع
عنها ,ويعيش اػبنزير يف مسكن ال يعبأ بتحديد حدود لو ,ويأكل ويشرب ويناكح يف مكانو,
وإذا ىوجم ترؾ اؼبكاف بدوف أدىن مقاومة! وال يدافع عن إناثو أو صغاره إذا ىوصبت ىي
األخرى بل يرتكها وشأهنا! ومن ىذا فهو ُسبَّة عند صبيع الشعوب ,حَّت تلك اليت ترب اػبنازير
وتعن ّٔا"(ٕ).
ٍ
كثريا ما يتسبب غبمو يف إصابة اإلنساف
واػبنزير حيوا ٌف قذر يأكل َّ
كل شيء تقريبًا ,و ً
بأمر ٍ
برميلي ,وقوائم قصرية ,وخطم
حرـ الشرع اإلسبلمي أكلو ,وىو يتميَّز ِبس ٍم
اض وبيلة ,لذا َّ
ٍّ
غضرويف طويل نسبيِّا يستخدمو يف نكت األرض ,وىو يُ َّرىب يف كثري من البلداف غري اإلسبلمية
للحمو ودىنو(ٖ).
(ٔ) الحيواف للجاحظ ,جػ.ٖ٘ٚ-ٖ٘ٙ:,ٙ

(ٕ) النبات واإلنبات والحيوانات والحشرات ,الكتاباف السابع والثامن ,خالد فائق العبيدي ,طٔ( ,بيروت-لبناف:
دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ,ىػ).ٖٚ:,

(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٛٙ:,

116
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبع النَّاب وأكل اعبيف ,والذي
واػبنزير يشرتؾ بني البهيميَّة والسبعيَّة ,فالذي فيو من َّ
فيو من البهيمة الظّْلف وأكل األعشاب والعلف ,وىذا النوع يوصف بالشَّبق ,و َّ
الذكر من ىذا
النوع يطرد ُّ
صبيعا ,وإذا كاف زمن
الذكور عن اإلناث ,وردبا قتل أحدنبا صاحبو ,وردبا ىلكا ً
وحركت أذنأّا ,وتغريت أصواهتا ,وإذا بلغت األنثى طبس
ىيجاف اػبنازير ,طأطأت رءوسهاَّ ,
َّ
السفاد ,يُقاؿ :إنَّو
أنسل اغبيواف ,والذكر أقوى ال ُفحوؿ على ّ
عشرة سنة ال تلد ,وىذا اعبنس ُ
ٍ
القوة يف نابو ,حَّت أنَّو يضرب بنابو
ليس
لشيء من ذوات األنياب واألذناب ما للخنزير من َّ
صاحب السيف والرمح ,فيقطع كل ما القى من جسده من عظم وعصب ,وردبا طاؿ ناباه
فيلتقياف فيموت عند ذلك من اعبوع ألهنما يبنعانو من األكل ,وىو مَّت عض كلبًا سقط شعر
أكبل ذر ًيعا ,وال
الكلب ,وىو إذا كاف وحشيِّا مث َّ
تأىل فإنَّو ال يقبل التَّأديب ,ويأكل اغبيَّات ً
يؤثر فيو ظبومها ,وىو أروغ من الثعلب ,وإذا جاع ثبلثة أياـ مث أكل ظبن يف يومني ,وىكذا
تفعل النصارى باػبنازير يف الروـ ,هبيعوهنا ثبلثة أياـ ,مث يطعموهنا يومني لتسمن ,وإذا مرض
ؿبكما ,مث باؿ اغبمار مات اػبنزير ,ومن
أكل السرطاف فيزوؿ مرضو .وإذا ربط على ضبار ربطًا ً
عجيب أمره أنو إذا قُلعت إحدى عينيو مات سر ًيعا ,وفيو من الشبو باإلنساف أنو ليس لو جلد
يُسلخ إال أف يقطع دبا ربتو من اللحم(ٔ) ,وىكذا وصف اػبنزير باغبرص ,وال ُقبح ,والقذارة,
والبُكور ,واغبراسة(ٕ).
كثريا ما يُشاد ّٔا يف حاؿ
وعلى ما يف اػبنزير من صفات سيئة فإنَّو يتصف بأخرى ؿبمودة ً
اؼبديح ,كصفة اغبرص والبُكور كما قاؿ بعض اغبكماء" :خذ من اػبنزير بُكوره يف
اغبوائج"(ٖ).
ومن اغبيوانات اليت تكثر يف البيئة الصحراوية البقر والثور ,فالبقر اسم ٍ
جنس يقع على
الذكر واألنثى ,والشَّائع تسمية البقرة األنثى بالبقرة و َّ
ووحشي,
أىلي
ّّ
الذكر بالثور ,ونبا نوعافّّ :
سبلحا يدافع ّٔا عن أوالده من الكبلب
الوحشي منو بقوة قرونو اليت يتخذ منها
ويبتاز
ُّ
ً
والصيادين ,وىي ذات عينني قببلوين سوداوين حَّت أنو ليُضرب اؼبثل يف حسن عيوهنا
(ٔ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٗٗ:,

(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٛٚ:,

(ٖ) اإلمتاع والمؤانسة ,أبو حياف علي بن محمد التوحيدي ,تحقيق :أحمد أمين وأحمد الزين ,جػٔ( ,بيروت-
لبناف :المكتبة العصرية).ٔٗٗ:,
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(ٔ)

أيضا من اغبيوانات ال ُػمجتَػَّرة ,من آكبلت األعشاب ,وؽبا أجناس وسبلالت
وسوادىا  ,ونبا ً
كثرية.
شديدا
سبلحا ً
والبقر األليف حيوا ٌف شديد القوة كثري اؼبنفعة ,خلقو اهلل ذلوالً ومل ىبلق لو ً
سبلح
للسباع ,ألنَّو يف رعاية اإلنساف ,فاإلنساف يدفع عنو ضرر عدوه ,فلو كاف لو
كما ّْ
ٌ
أرؽ صوتًا من ذكوره إال البقرَّ ,
كل حيو ٍاف إناثو ُّ
فإف األنثى أفخم
لصعُب على اإلنساف ضبطو ,و ُّ
َ
(ٕ)
بالزْىو (اؼبشي باختياؿ) ,وبالبَبلَدة ,ويُضرب بأذناب
وأجهر صوتًا من الثور  ,ويُوصف الثور َّ
البقر يف ُّ
الذ ّْؿ ,كما يُضرب ببقرة بِن إسرائيل يف الشيء يأمر بو السيّْد فيجنح فيو اؼبسود,
ُّ
ويسد األمر فيو على نفسو(ٖ).
اؼبهمة يف البيئة العربية اغبمار ,حيث إنَّو من اغبيوانات اليت أكثر شعراؤنا
ومن اغبيوانات َّ
من وصفها ,وىذا دليل على كثرة ىذا النوع من اغبيواف يف ذلك الوقت.
الوحشي حيث يرد وصفو خبلؿ حديث الشاعر عن سرعة
الوحشي الثور
ويشابو اغبمار
َّ
ُّ
ووحشي ,فاألوؿ حيواف داجن ال يُؤكل غبمو,
أىلي
ّّ
الناقة غالبًا والفرس أحيانًا ,واغبمار نوعافّّ :
وحشي يُصاد ويُؤكل" ,وضبر الوحش ال تعيش إال صباعات ,ولكل صباعة أمري يقودىا,
والثاين
ّّ
فرتد بوروده ,وتنهض بنهوضو وتقع بوقوعو ,وتروح برواحو وتغدو بغدوه.)ٗ("...
ثديي من آكبلت األعشاب ,كثري الشَّبو
واغبمار -األليف منو و
الوحشي -حيوا ٌف ّّ
ُّ
وحوافُِره صغِرية ,وذيلُوُ قصري ,وىو
باغبصاف ,ولكنو أصغر منو ,رأسو كبري وأذناه طويلتافَ ,
الصعبة ,وقد استخدمو
وقوي ,يستطيع ضبل األثقاؿ ونقلها يف األماكن اػبشنة و َّ
صبور ّّ
حيوا ٌف ٌ
اإلنساف منذ أقدـ العصور لنقل حاجاتو ,وللحراثة ,وغري ذلك من األمور الصعبة ,وىبتلف
سبعا وثبلثني سنةً(٘).
جسم اغبمار باختبلؼ أجناسو ,ويبل مت ّْ
وسط عمره ً

(ٔ) الصيد عند العرب ,مرجع سابق.ٜٔٚ:,

(ٕ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٔٗ:,

(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.٘ٙ:,
(ٗ) الصيد عند العرب ,مرجع سابق.ٜٔ٘:,

(٘) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٜٙ:,
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ينزو على غري
ويُ َّ
كن اغبمار بأب صابر ,لقدرتو الكبرية على التحمل ,وليس يف اغبيواف ما ُ
شهرا ,ومنو نوع يصلح غبمل
جنسو ويُل ّق ُح إال اغبمار والفرس ,وىو ُ
ينزو إذا متَّ لو ثبلثوف ً
شم
األثقاؿ ,ونوع ّْلني األعطاؼ سريع العدو ,يسبق براثني اػبيل ,ومن عجيب أمره أنَّو إذا َّ
رائحة األسد رمى نفسو عليو من شدَّة اػبوؼ ,يريد بذلك الفرار منو ,ويُوصف اغبمار باؽبداية
إىل سلُوؾ الطُّرقات اليت مشى فيها ,ولو مرًة واحد ًة ,وحبدَّة السمع.
واغبمار مثل يف َّ
الذـ الشَّنيع والشَّتيمة ,ومن استحيائهم لذكر اظبو أهنم يُكنُّوف عنو
ٌ
ويرغبوف عن التصريح بو ,فيقولوف :الطويل األذنني ,كما يُكنُّوف عن الشيء اؼبستق َذر ,وقد عُ َّد
ُ
من مساوئ اآلداب أف هبري ذكر اغبمار يف ؾبلس قوـ ذوي ُمروءة ,ومن العرب من ال يركب
الرحلة اعبَهد(ٔ).
اغبمار استنكافًا ,وإف بلغت بو ّْ
الضراط ,واعبهل ,والغَرية ,و ُّ
الذؿ ,والصرب ,والضبلؿ,
وعادةً ما يُوصف اغبمار بكثرة ُّ
ِ
وخبلو جوفو فبا ال يُستفاد منو(ٕ) ,وكل
صر َذنَبِو ,وتَ َساوي أسنانوّْ ,
واالمتهاف ,والنَّكس ,وبق َ
ىذه الصفات الذميمة وصفت ّٔا العرب للتحقري واإلذالؿ ,ولئلنقاص من قدر اؼبهجو.
ضخم ,يُلقَّب دبلك
ومن اغبيوانات اؼبفرتسة يف البيئة الصحراوية األسد ,فهو حيوا ٌف
ٌ
دوي ,وىو من الثدييَّات ومن آكبلت اللحوـ ,يأكل الظباء,
نظرا إىل قوتو وزئِريه اؼب ّْ
الغابةً ,
واػبنازير ,واألرانب ,واعبواميس ,وغريىا من اغبيوانات ,وال يهاجم اإلنساف إالَّ إذا عضَّو اعبوع,
ِ
أسبوعا
مستسلما للراحة ,وقد يقضي
نائما أو
ً
ً
وىو يقضي معظم يومو (حوايل عشرين ساعة) ً
كامبل دوف طعاـ ,وىو ال يتسلق األشجار ,وال ىبرج عادة يف النَّهار للبحث عن فريستو ,بل
ً
وينقض عليها.
ُّ
يكمن ؽبا ليبلً
واألسد ىو اغبيواف الوحيد اؼبفرتس الذي يعيش مع أنثاه ٍ
كبعل حقيقي ,وال يفرتؽ عنها
مدى اغبياة ,وىو يتزوج بعمر ست سنوات ,ويتميَّز حبدَّة البصر وبلمعاف عينيو يف الظبلـ,
وبرىافة السمع الذي يهديو إىل الفريسة قبل أف تظفر ّٔا العني ,يبشي إىل فريستو على أطراؼ
ٍ
ٍ
فينقض عليها يف قفزةٍ واحدةٍ ,وقيل إنَّو ال يأكل من
مناسبة
مسافة
األصابع إىل أف يصبح على
ُّ
(ٔ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٖٜ-ٖٖٛ:,
(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٚٓ:,
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(ٔ)

فريسة غريه ,فإذا شبع من فريستو تركها ومل يعد إليها  ,وىو ُّ
السباع قوةً ,وأكثرىا جراءةً,
أشد ّْ
وأعظمها ىيبةً ,وأىوؽبا صورةً ,ألنَّو ال يهاب شيئًا من اغبيواف ,وال يوجد حيوا ٌف لو شدة
بطشو ,إذا صاد شيئًا أكل قلبو وترؾ الباقي لغريه وال يرجع إليو ,وإذا رأى ضوءًا بالليل ذىب
للحمى :داء
كثريا ما تبلزمو اغبُ َّمى ,ولذلك يُقاؿ َّ
إليو ووقف بالبعد منو وحينئذ يسكن غضبو ,و ً
األسد ,وإف أصابو خدش أو جراحة ذبتمع عليو الذئاب وال تنتقل عنو حَّت تقتلو ,ويهرب من
الدّْيك األبيض ومن ضرب الطَّاس ,وصبيع اغبيوانات هترب من زئريه إال اغبمار فإنَّو يقف عن
البق بالفيل
السعي ,وال يزأر حالة جوعو حَّت ال هترب الصيد ,والنمل يفعل باألسد ما يفعلو ُّ
فإنَّو يف ٍ
أرضا
عذاب من النمل ,وإذا ولدت اللَّبؤة يتعرض النمل ألشباؽبا ,فعند الوالدة تطلب ً
ِ
السباع ُّ
ذبرؤا من األسد(ٕ) ,لذلك يوصف باعبرأة,
نديَّة لدفع النمل ,وقالوا :ليس يف ّْ
أشد ً
الشدة ,والشََّرهِ ,وال َكَرـ ,واؼبنَػ َعة(ٖ) ,ونرى َّ
أف أوصافو ىذه ىي من مكارـ
والشجاعة ,واإلقداـ ,و ّْ
األخبلؽ وؿباسنها اليت يسعى العرب إىل االتصاؼ ّٔا ,لذا استخدمت ىذه الصفات يف
اؼبديح والرفع من قدر اؼبمدوح.
ووبتل الذئب اؼبرتبة الثانية بعد األسد ,فهو حيوا ٌف أكرب من الكلب الكبري ,من آكبلت
اللحوـ ,ومن فصيلة الكلبيَّات ,كاف مألوفًا ,مث استُ ِ
ؤصل من معظم اؼبناطق اآلىلة بالسكاف
مفرتس ٍ
ضار,
ػبطره الشديد على األغناـ واؼباشية ,وىو حيوا ٌف ّّ
ذكي وصبُور ,وشجاعٌ
وقاسّّ ,
ٌ
يعمر ست عشرة سنة.
يف القتاؿ ,يبل نضج عمره يف السنتني ,وىو َّ
وىو يعيش غالبا ضمن قطي ٍع ىبضع ألقوى الذئاب فيو ,وىو حيوا ٌف اجتماعي ,ي ِ
نشئ
ّّ ُ
ً
تشب صغارىا ,وتصبح قادرًة على إعالة نفسها
أسرًة صغرية ال تنفصم عُراىا إال بعد أف َّ
منفردا
بنفسها .وقيل :إنَّو ويفّّ ألنثاه ,فبل يقرب أنثى غريىا ,كما أنَّو ٌ
صياد ماىر ,يعمل ً
الصغري ,وقد هتاجم ؾبموعة ذئاب الفريسة إذا كانت كبرية
عندما تكوف الفريسة من النوع َّ
اغبجم ,أما ّْ
الذئاب اؼبريضة واعبائعة َّ
هتتم ّٔا من الفرائس اليت تصطادىا ,وتسري
فإف اعبماعة ُّ
الذئاب بعضها وراء بعض يف ٍّ
خط ٍ
طويل ,وإذا اعرتضها حاجز َّماَّ ,
الكل يشرتؾ يف إزالتو.
فإف َّ
(ٔ) المرجع السابق ,جػٔ.ٖٖ:,

(ٕ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٜٔ:,
(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٗ:,
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ويستطيع الذئب أف يعدو النهار كلو دوف أف يرتاح ,وعندما تتعب الفريسة اليت يعدو
وراءىاَّ ,
فإف القطيع كلو يهاصبها .وىو يفرتس الفئراف ,واألرانب ,والطيور ,ولكنو يُؤثر األَيَائِل
ويطاردىا حيثما وجدىا ,ويُغري على اؼباعز واؼباشية ,ويأكل اعبيف أحيانًا(ٔ).

والذئب حيوا ٌف كثري اػببث ,ذو غارات وخصومات ,ومكابرة ِ
وحيَل شديدة ,وصرب على
اؼبطاولة ,وقلَّما ُىبطئ يف وثبتو ,وعند اجتماع الذئاب ال ينفر أح ٌد منها ,إذ ال يأمن أحد على
بعضا حَّت قالوا :يناـ بإحدى عينيو ,وإذا عجز عن
نفسو منها ,وإذا نامت واجهت بعضها ً
من يقاومو يع ِوي حَّت يأتيو من يسمع عُ َواءه ,وإذا مرض ينفر عن الذئاب ,وإذا رأى مع الرجل
عصا يفزع منو ,ومن رمى إليو اغبجر يرتكو ,ومن رمى إليو النَّشاب ال يرتكو ,وإذا مرض أكل
حشيشة تسمى جعدة يزوؿ مرضو ,وإذا دنا من الغنم يعوي ,مث يذىب إىل ٍ
جهة أخرى,
ليذىب الكلب إىل اعبهة اليت ظبع منها العواء ,مث يأِت يسلب الغنم والكلب بعي ٌد عنو ,ويأخذ
بقفا الشَّاة ويضرّٔا ب َذنَبو ,حَّت تعدو معو ,وأكثر ما يأِت وقت طلوع الشمس ,ألنَّو يعلم َّ
أف
الكلب طوؿ الليل وبرس الغنم وال يناـ ,ويف ذلك الوقت يغلبو النوـ.
وزعموا َّ
أف الفرس ال تعدو خلف الذئب وإف ركضها الفارس تعثر ,والذئب ُّ
أشد اغبيوانات
وشم منو رائحة الدـ ال ينجو منو ,وإف كاف َّ
أشد الناس قلبًا وأسبهم قوةً
مشِّا ,وإذا ُرمي اإلنساف َّ
وسبلحا(ٕ).
ً
والذئب يُوصف بالظُّلم والعبث (الفساد) ,والغَدر وال َكسب واللُّؤـ ,والنشاط والوقاحة
العتو
واليَػ َقظة ,واغبِرص ,واغب َذر ,وسرعة الغدر وخفَّة اغبلم ,واػبيانة ,واغبِيلة ,والعبث و ّْ
الع ْد ِو(ٖ).
(االستكبار) ,والسرقة ,و ّْ
اػبب (الغش) ,واػببث ,وخفة النوـ ,و َ
نفعا
ومن اغبيوانات اؼبفرتسة ً
أيضا الفهد ,فهو من أكرـ اغبيوانات الصائدة وأجلها ً
منظرا وأغبلىا شبنًا وأعزىا جانبًا ,لذا عُ َّد من جوارح اؼبلوؾ,
وأحسنها ً
صيدا ,وأحبلىا يف العني ً
ونثرا ,ومن طريف ما أودع اهلل يف ىذا اغبيواف َّ
أف
شعرا ً
وقد أولع الشعراء واؼبلوؾ بوصف الفهود ً
(ٔ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٓٛ-ٔٓٚ:,

(ٕ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٕٙ:,
(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٓٛ:,

121
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهد فيت فيصيد ؽبا يف كل ٍ
الفهود اؽبرمة اليت تعجز عن الصيد ألنفسها ذبتمع على ٍ
يوـ ما
ٍّ
يشبعها.

خصاال ضبيدة ,منها أنَّو يكمن للصيد حَّت يتمكن منو,
وقد عرؼ صيادو العرب يف الفهد
ً
وأنو ال يعدو خلف صاحبو وإمبا يركب خلفو ,وأنو ال يُلجأ يف تعليمو إىل الضرب ,وإمبا يُضرب
الكلب بني يديو إذا أكل من طريدتو فيتَّعظ ىو بذلك ,وأنو ال يتناوؿ اػببيث من اللحم وإمبا
طبسا فإذا مل يتمكن منها تركها ورجع,
يطلب من اللحم أطيبو ,وأنو يثب على طريدتو ثبلثًا أو ً
ب لو وقربو منو وصيده وتأنيسو
وىذه اؼبعرفة الدقيقة بالفهد وخصالو ألكرب دليل على مراقبة العر ّْ
لو(ٔ).
أيضا النَّمر
والفهد حيوا ٌف
ضخم من آكبلت اللحوـ ,ومن فصيلة السنُّوريات اليت ُّ
تضم ً
ٌ
اؽبر ,وغرينبا ,يبتاز بسرعة َع ْد ِوه ,فهو أكثر اغبيوانات سرعةً يف اؼبسافات القصرية ,وقد تبل
و َّ
ىذه السرعة مائة كلم يف الساعة ,فبَّا يساعده على مطاردة فرائسو واقتناصها ,رأسو صغري,
الصفرة مع بُق ٍع سوداء ,وىو "يناـ
وذيلو طويل ,وقوائمو طويلة ,ولونو يضرب إىل اغبُمرة أو إىل ُّ
يف وضع معلق على فرع شجرة ,بينما تتدىل أرجلو وذيلو(ٕ)".
يبل ُ الفهد نضجو بني الشَّهر السابع عشر والشهر الرابع والعشرين ,وزبتار أنثاه زوجها من
بني الفهود ,ويكوف عادةً األقوى يف ؾبموعتو(ٖ) ,وىو حيوا ٌف شديد الغضب ,ضيّْق اػبلق ,ذو
ٍ
وثبات بعيدة ,ويستأنس بالنَّاس خبلؼ النَّمر .وقاؿ بعضهمَّ :
إف الفهد متولّْد من بني األسد
الصغار تتبع رائحتو,
السباع ّْ
السباع ُّ
ربب رائحة الفهد وتشتهيو ,و ّْ
والنَّمر واهلل أعلم .وسائر ّْ
لتأكل من ِ
شديدا ,وإذا مرض
فضلة فريستو ,والفهد ُّ
وبب األصوات اغبسنة يصغي إليها إصغاءً ً
أكل غبم الكلب فيزوؿ مرضو(ٗ).
ويُقاؿَّ :
كل ذ َك ٍر يراىا من ال ُفهود ,فيُواسيها من
إف الفهدة إذا أثقلت باغبمل َّ
حن عليها ُّ
صيده ,فإذا أرادت الوالدة ىربت إىل موض ٍع قد أعدَّتو لذلك ,والفهد ثقيل اعبثة وبطّْم ظهر
(ٔ) الصيد عند العرب ,مرجع سابق.ٖٔٙ-ٔٙٔ: ,

(ٕ) فصوؿ ومقاالت في طبيعة الحيوانات ,مرجع سابق.ٚٔٛ:,
(ٖ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٔٙ:,

(ٗ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٖٕ:,
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اغبيواف يف ركوبو ,ومن خلقو الغضب ,وذلك أنَّو إذا وثب على فريسة ال يتنفَّس حَّت يناؽبا,
سبتلئ رئتو من اؽبواء الذي حبسو فإذا أخطأ صيدهُ رجع مغضباً وردبا قتل
فيحمى لذلك و ُ
سائسو(ٔ) ,كما يتَّصف الفهد بكثرة النوـ وقدرتو الفائقة على الكسب ,وبفساد رائحة فمو(ٕ).
الزاحفة وجدنا َّ
أف اغبيَّة من الزواحف اليت تكثر يف الصحراء,
وإذا انتقلنا إىل اغبيوانات َّ
ومنها نوعٌ يعيش يف اؼبزارع ويتسلل إىل البيوت ,لذلك عرؼ العرب أنواعها وصفاهتا
كثريا ما يقرنوهنا بالسحر والكهانة.
واستخدموىا يف صنع بعض أدويتهم ,وكانوا ً

وتتميَّز اغبيَّة ِبسمها اؼبمطُوؿ الػمحر َشف الع ِدًن األطراؼ ,وبعينني مغطَّاتني ِ
ف
حبراش َ
َ
ُ
َْ
َ
بدال من ج ٍ
شفَّافة ( ً
فوف متحركة) ,وبِ ِرئَة واحدةٍ فقط ,وىي تتحرؾ بعضبلت اعبسم مستعينةً
ُ
باغبَر ِاشف اؼبمطُولة اؼبوجودة يف البطن ,وبأطراؼ الضلوع ,ويرجع ذلك إىل إبداع اػبالق وإتقاف
صنعتو ,وذلك َّ
أف قلوب الثعابني وأجهزهتا الدَّموية تتوافق وتتكيف مع اعباذبية األرضية ,ويرجع
ذلك إىل َّ
أف أوردة الثعابني خبلفًا ألوردة الثدييات ال يوجد ّٔا صمامات داخلية سبنع ارتداد
وبدال من ذلك َّ
فإف ىذه الثعابني ربقق جرياف الدَّـ إىل أعلى بثبلثة طرؽ:
وتدفق الدـً ,
بانقباضات العضبلت اؼبلساء ,وحبركة العضبلت اؽبيكلية اليت تضغط على أوردة الثعباف وباعبلد
اؼبشدود ,فيؤدي ىذا إىل التواء الثعباف حوؿ جسمو حبركات دائرية نبلحظها يف زحفو إىل
فريستو وانقضاضو عليها ,أو بالرجوع إىل جحره وـببئو(ٖ).
مر ٍ
ات يف
َّ
تبعا غبرارة البيئة اليت ىي فيها ,وىي تُسقط جلدىا عدَّة َّ
وتتغري درجة حرارة اغبيَّة ً
العاـ ,وتستطيع أف تعيش سنةً كاملةً دوف طعاـ ,وىي تأكل اغبشرات ,والدّْيداف ,والطُّيور,
وإما
وإما باعتصارىاَّ ,
والضَّفادع ,واألَفَاعي ,وغريىا ,وىي تقتل ضحاياىا َّإما بابتبلعهاَّ ,
بالس ّْم .واألفاعي بعضها بَػيُوض ,وبعضها اآلخر َولُود ,وىي حيوانات غري اجتماعية
بلدغها ُّ
أي رعاية منها ,إالَّ َّ
أف
أي َّأهنا ال تعيش يف نظاـ أسري ,فعند وضع البيض ترتكو ليفػقس دوف ّْ
أي
بعض األنواع ربرس البيض حَّت يفقس وىبرج منو الصغار ,مث ترتكهم ليعيشوا حياهتم دوف ّْ
رعاية منها.
(ٔ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٖٓٙ:,

(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٔٙ:,

(ٖ) فصوؿ ومقاالت في طبيعة الحيوانات ,مرجع سابق.ٕٙٗ:,
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السامة تتميَّز َّ
للسم ,متَّصلني بعظاـ
بأف ؽبا نابني طويلني أجوفني نفَّاثني ُّ
واألَفَاعي اػببيثة َّ
كل ٍ
الفك األعلى اؼبتحركة ,وىي تعيش ألف ٍ
سنة ثبلثني بيضةً على عدد
ّْ
سنة ,وتبيض يف ّْ
أضبلعها ,فيجتمع عليها فيفسد غالب بيضها ,وال يصلح منو إال القليل ,وإف لدغتها العقرب
الرماؿ ,وبيض اغبيَّات مستطيل ,وىو
ماتت ,ومن أنواعها اغبريش ُّ
وشرىا األفاعي ومسكنها ّْ
الصديد ,وىو يف
ؼبع ,وداخلو شيءٌ ك َّ
كدر اللَّوف وأخضر وأسود وأبيض وأَرقَط ويف بيضو ٌ
مبش و ٌ
خط و ٍ
طوال على ٍّ
فيظن بعض الناس َّ
أف ؽبا لسانني,
احد ,وؽبا لساف
جوفها منضد ً
ٌ
مشقوؽ ُّ
وتُوصف بالنَّهم والشَّرهَّ ,
ألهنا تبتلع الفراخ من غري مض ٍ  ,ومن شأهنا َّأهنا إذا ابتلعت شيئًا لو
َ
شديدا حَّت ينكسر ذلك يف جوفها .ومن
ً
عظم أتت شجرًة أو كبوىا فتَػ ْلتَوي عليها التواءً
فيتوىم بعض الناس َّأهنا فعلت ذلك لتُف ِرغ ظبَّها ,وليس كذلك.
عادهتا َّأهنا إذا هنشت انقلبت َّ
كربت صغُر جسمها ,ومل
وقد يبل ّٔا اعبوع مبلغًا فبل تأكل إال غبم الشيء ّْ
اغبي ,وىي إذا ُ
ِ
تشتو الطعاـ.
ترده ,إال َّأهنا ال تضبط نفسها عن الشُّرب إذا مشَّتو
ومن غريب أمرىا َّأهنا ال تريد اؼباء وال ُّ
السكْر سبب
ؼبا يف طبعها من الشَّوؽ إليو ,فهي إذا وجدتو شربت منو حَّت تس َكر ,وردبا كاف ُّ
الذكر ال يقيم يف موض ٍع و ٍ
ىبلكها .و َّ
احدَّ ,
وإمبا تقيم األنثى على بيضها حَّت زبرج فراخها,
حجرا انسابت فيو ,وعينها ال تدور يف
وتقوى على الكسب ,مث زبرج ىي سائرةً ,فإف وجدت ً
رأسها ,بل َّ
نأّا إذا قُلع عاد بعد
كأهنا
مسمار مضروب يف رأسها ,وإذا قُلعت عادت ,وكذلك ُ
ٌ
ثبلثة أياـ ,وكذلك َذنَبها إذا قُطع نبت ,ومن عجيب أمرىا َّأهنا هترب من الرجل العرياف ,وتفرح
شديدا.
بالنار وتطلبُها ,وتتعجب من أمرىا ,وربب اللنب حبِّا ً
وليس شيءٌ يف األرض مثل اغبيَّة إال واغبيَّة أقوى منو ,وذلك أهنا إذا أدخلت صدرىا يف
حج ٍر أو ص ْد ٍع مل يستطع أقوى النَّاس إخراجها منو ,وردبا تقطعت وال زبرج ,وليس ؽبا قوائم,
القوة لكثرة أضبلعها ,ف َّ
ضلعا ,وإذا
وال أظفار تتشبث ّٔا وإمبَّا قوي ظهرىا ,وىذه َّ
إف ؽبا ثبلثني ً
مشت مشت على بطنها ,فتتدافع أجز ُاؤىا وتسعى بذلك الدَّفع الشَّديد(ٔ).

(ٔ) المرجع السابق ,جػٔ.ٖٜٓ-ٖٜٛ:,
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واغبيَّات أنواع :نوعٌ منها ال ينفع للسعتو ترياؽ وال غريه ,كالثُّعباف واألفعى واغبيَّة اؽبنديَّة,
(ٔ)
وقوة
صر ,والشََّرهَّ ,
ونوعٌ منها ينفع يف لسعتو الرتياؽ  .ومن صفاهتا :الظُّلم ,والعُريَّ ,
وقوة البَ َ
السمع ,والضَّبلؿ ,وطوؿ العُمر(ٕ).
َّ
أما عامل الطيور َّ
فإف فيو من الطيور األليفة اليت عرفها اإلنساف الشيء الكثري  ,فمن
أكثرىا منفعة :الدَّجاج ,الواحد منو الدَّجاجة ,و َّ
الذكر واألُنثى فيو سواءٌ .يبل إنتاج العامل
ودجنَو حوايل عاـ ٕٓٓٓ قبل
السنوي منو كبو شبانية مليارات دجاجة ,وقد عرفو اإلنساف َّ
ّْ
اؼبيبلد ,ومن مثَّ انتشر يف أكباء العامل ,وىبتلف حجم الدَّجاجة والدّْيك ووزهنما حبسب النوع,
عددا غري ؿبدَّد من البيض ,وبعض األنواع يبيض طواؿ السنة ,وتأكل َّ
الدجاجة
وىي تبيض ً
والدّْيك اغببوب ,والبذور ,والدّْيداف ,وغريىا(ٖ).
وأعجب ما يف الدجاجة َّأهنا إذا تشبَّهت بالدّْيك يف ّْ
ت ؽبا شوكةٌ
هارشة ينبُ ُ
الصياح واؼب َ
الرتاب ومن ريح اعبنوب من غري ُركوب الدّْيك ,لكن
كشوكة الدّْيك ,وردبا بَاضت من لعبِها يف ُّ
ال تفرخ تلك البيضة ويطيب طعمها ,وإذا حصل فيها بيض كثري من ىذا السبب وركبها الديك
يفسد بيضها ,كما َّأهنا إذا ظبنت
صلحت كلُّها ,وإذا َح َ
ضنت الدجاجة وظبعت صوت الرعد ُ
ال تبيض(ٗ).
وتُوصف الدجاجة بقلَّة النوـ ,وسرعة االنتباه ,ويُقاؿ َّ
إف نومها واستيقاظها إمبا ىو دبقدار
خروج النَّفس ورجوعو ,ويُقاؿ إ َّهنا ال تفعل ذلك من شدة اعبُنب ,وأكثر ما عندىا من اغبيلة
َّأهنا ال تناـ على األرض بل ترتفع على ٍّ
رؼ أو على جذع ,أو جدار ,أو ما قارب ذلك ,وإذا
غربت الشمس فزعت إىل تلك العادة وبادرت إليها.

والدَّجاج والدّْيك مشرتؾ الطبيعة يأكل اللَّحم و ُّ
الذباب وذلك من طباع اعبوارح ,ويأكل
ب وذلك من طباع البهائم والطري(٘) ,أما ّْ
الديك فهو أكثر الطيور شهوةً
اػببز ويلتقط اغبَ َّ
(ٔ) الحيواف للجاحظ ,مرجع سابق ,جػٗ.ٕٔٔ:,
(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٛٔ:,
(ٖ) المرجع السابق ,جػٕ.ٛٓ:,

(ٗ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٜٗ:,
(٘) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٗ٘ٛ:,
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وعجبًا بنفسو ,يبشّْر بطلوع الفجر ,ومن العجائب معرفتو ساعات الليلَّ ,
فإف الليل إذا كاف
طبس عشرة ساعة يقسم أصواتو عليها كما كاف يقسمها والليل تسع ساعات ,وذلك ٍ
بإؽباـ
من اهلل تعاىل.

اغبب دبنقاره ويرميو إىل
وبب الدَّجاج ؿببةً شديدةً ,ويُؤثره على نفسو ,وردبا يأخذ َّ
والدّْيك ُّ
الدَّجاجة ويُهارش(ٔ) عليها ,وىذا كلو يف زمن شبابو وكثرة نشاطو ,وأما إذا َى ِرـ فتكوف نبَّتو
عد ّّو دفعو الدّْيك عن الدَّجاج ,وبالليل هبتمع الدَّجاج
مقتصرًة على نفسو ,وإذا جاء للدَّجاج ُ
ويقف الدّْيك على بابو وبرسها(ٕ) ,ويف طباعو الببلدة وذلك أنَّو إذا سقط من
يف موضع َح ِري ٍز ُ
(ٖ)
السخاء
حائط مل يكن لو ىداية ترشده إىل دار أىلو  ,ومن صفاتو الشجاعة والنَّخوة والغَرية و َّ
واػبُيبلء واغبسن وصفاء العني(ٗ).
ويعد اغبماـ من أىم الطيور ,حيث يذكر اؼبؤرخوف َّ
أف العرب أنشأوا عاـ ٓٔٔٛـ يف
الزاجل ,وكانت الرسائل تُ ُّ
شد إىل ظهر اغبمامة أو تُعلَّق
خاصا قو ُامو اغبماـ َّ
نظاما بريديِّا ِّ
بغدادً ,
خصيصا ؽبذا الغرض ,وىذا اغبماـ يستطيع أف هبتاز بضعة
بإحدى قائمتيها دب ْشبَك ُم َع ٍّد
ً
آالؼ من األمياؿ يف الرحلة الواحدة(٘) ,وىذا يدؿ داللة قاطعة على َّ
أف العرب عرفوا اغبماـ,
درب على
وما يتميز بو من صفات فعمدوا إىل تربيتو واإلفادة منو ,فػ(اغبماـ َّ
ضباـ يُ َّ
الزاجل) ٌ
ٍ
مسافات بعيدة ِّ
جدا ,والعودة من مثَّ إىل اؼبوطن الذي أُطلق منو .يُستخدـ يف
السريع
الطَّرياف َّ
نقل الرسائل .
طائر متوسط اعبسم ,يتميَّز بقائمتيو القصريتني ,وريشو النَّاعم ,ورأسو الصغري,
واغبماـ ٌ
وىديلو يف موسم التَّناسل .أنواعو كثريةٌ تقارب الثبلشبائة نوع ,ويتواجد يف ـبتلف أصقاع العامل
بري,
أىلي ,ومنها ما ىو ّّ
باستثناء اؼبناطق ال ُقطبية واألصقاع الباردة ,واعبُُزر النائية ,منها ما ىو ّّ
ٍ
وىو ُّ
مدورا,
أشد الطيور ذكاءً ,فإذا أُرسل من موض ٍع بعيد يصعد كبو اؽبواء ,ويكوف صعوده ً
فبل يزاؿ يصعد وينظر حَّت يرى شيئًا من عبلمات بلده فعند ذلك يهبط إليها يف أدىن زماف,
(ٔ) يهارش :أي يحارب غيره من الديوؾ.

(ٕ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٗٛ:,
(ٖ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٗٚٛ:,

(ٗ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٛٗ:,
(٘) المرجع السابق ,جػٕ.ٖٙ:,
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ٍ
وردبا تغيَّمت السماء فيصري الغيم ً
حائبل بينو وبني األرض فيقع يف ببلد شاسعة أو يصيده شيءٌ
من اعبوارح.
يأكل اغبماـ اغبُبوب ,والبُ ُذور ,والثّْمار ,واغبشرات ,والدّْيداف ,واغبَبلَزين ,وىبتلف طوؿ
اغبمامة ووزهنا حبسب النوع ,واألنثى تضع بيضتني عادةً ,وعملية ا ِإلبَاضة تتكرر عادةً طواؿ
السنة.
َّ
وترى عجبًا بني زوج اغبماـ من ال ُػمبلعبة والغُنج ,مثل ما هبري بني النَّاس من ال ُقبلة
أف اغبماـ َّ
وال ُػمعانقة وغرينبا ,ومن العجب َّ
الذكر وبس دبا أودع رحم األنثى ,فعند ذلك يهتم
جوفَاه ,حَّت يظهر فيو مقع ٌد
العش ,فيتَّخذانو على قدر بدنَيهما فإذا َّ
بعمل ّْ
جهَزا ذلك العش َّ
سخنَا موضعهما وأحدثَا لو
ضن بعدما َّ
مصونةً ,فإذا وضعتو يتناوباف عليو اغبِ ْ
تبقى البيضة فيو ُ
ضن وساعاهتا ,وأكثرىا
رائحةً أخرى مستحدثة من طبيعة أبداهنما ,ويقلّْباف البيض يف أياـ اغبِ ْ
اخا فأكثر الرزؽ على الذكر ,وإذا فَػ َقس الفرخ ن َف َخا يف حلقو حَّت
على األُنثى ,فإذا صارت فر ً
فبر غذاء الفرخ ال ربتمل الطعاـ ,فيزقَّانو أوالً باللُّعاب
يتسع مػم ُّػر الغذاء ,لعلمهما بأف آالت ّْ
اؼبختلط بالطعاـ ,لعلمهما َّ
حنونبا على
أف حوصلتو ربتاج إىل دب ٍ  ,وىذا يدؿ على شدة ّْ
(ٔ)
الزىو ,واؽبِ
َّجو(ٕ).
الش
و
داية
و
مق
اغب
و
,
ُنس
أل
ا
و
ُلفة
أل
با
َّصف
ت
ي
اغبماـ
و
,
فراخهما
َّ
ْ
ُ

ويتميَّز اغبماـ بشدَّة حنينو إىل وكره ولو أُرسل إىل ألف فرسخ ,وردبا ِ
اصطيد وغاب عن
وطنو عشر ِح ٍ
فيتم على ثبات عقلو َّ
جج فأكثر ُّ
وقوة حفظو ونُزوعو إىل وطنو ,حَّت هبد فرصةً
فيطري إليو ,وقد عرؼ العرب ذلك وخاصة الشعراء فمثلوا بو يف شدة حنينهم وشوقهم إىل
ديارىم وأىليهمِ ,
أشد الطَّلب ,وخوفو من الشاىني ُّ
وسباع الطري يطلبُو َّ
أشد من خوفو من غريه,
وىو أطريُ منو ,ومن سائر الطري كلو لكنو يذعر منو(ٖ).

وإذا تناولنا اغبشرات وجدنا َّ
أف النحلة ربتل اؼبركز األوؿ من حيث اؼبنفعة ,حيث عرفها
العرب فاستخدموا عسلها لعبلج بعض أمراضهم ,فهي نوعٌ من اغبشرات ,من فصيلة
ٍ
صباعات طبق ٍ
خاص ّٔا ,وتُ َّرىب يف اػببليا
نظاـ
النَّحليات ,ورتبة غشائيَّات األجنحة ,تعيش
ٍّ
(ٔ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ,مرجع سابق.ٖٗ٘:,
(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٙٛ:,
(ٖ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٙ٘:,
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لبلنتفاع بعسلها ومشعها ,وللنَّحل َملِ َكةٌ يأسبروف بأمرىا ,وىي ال تشاركهم يف العمل ,فهي
تقضي ُمعظم وقتها يف وضع البيض(ٔ).

ومن خصائص ال َػملِ َكة أنَّو ليس ؽبا ضبَّة تلسع ّٔا ,والنَّحل هبتمع فيقسم األعماؿ,
وبعضو يبِن البيوت ,وبيوُهتا
فبعضو يعمل العسل ,وبعضو يعمل الشمع ,وبعضو يسقي اؼباءُ ,
من أعجب األشياء َّ
ألهنا مبنيَّةٌ على الشكل ال ُػمسدَّس الذي ال ينحرؼ ,كأنَّو استُنبِط ٍ
بقياس
ىندسي ,مثَّ ىو يف دائرةٍ مسدَّسة ,ال يوجد فيها اختبلؼ ,فبذلك اتصلت حَّت صارت
ٍّ
كل و ٍ
كالقطعة الواحدة ,وذلك َّ
احد منها إىل
ألف األشكاؿ من الثَّبلث إىل العشر إذا ُصبع ُّ
أمثالو مل يتصل ,وجاء بينها فُروج ,إال الشَّكل اؼبسدَّس ,فإنَّو إذا ُصبع إىل أمثالو اتصل ,كأنَّو
كل ىذا بغري مقياس منها وال ٍ
آلة بل ذلك من أثر صنع اللَّطيف اػببري وإؽبامو
قطعةٌ واحدةٌ ,و ُّ
ك إِلَى الن ْح ِل أ ِ
َف ات ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
اؿ بُػيُوتًا َوِم َن الش َج ِر
إيَّاىا ,كما قاؿ تعاىلَ { :وأ َْو َحى َربُّ َ
َ
(ٕ)
الرطوبات اليت يرشح ّٔا الزىور والورؽ ,هبمع
َوِمما يَػ ْع ِر ُشو َف}
وغذاؤىا من الفضوؿ اغبلوة و ُّ
ُ
ٍ
رطوبات دظبة يتخذ منها بُيوت
ذلك كلو ويدخره ,وىو العسل وأوعيتو ,وهبمع ذلك مع
العسل ,وىذه الدسومات ىي الشمع.
ومن عجائب أمرىا يف تناوؽبا األزىار واألنوار ,واحرتازىا من النَّجاسات واألقذار َّأهنا
بعضو من بعض ,ويُقاتل
تقتل من َضبَل شيئًا من النجاسة على باب اؼبنفذ ,والنَّحل يهرب ُ
بعضو بعضاً يف اػببليا ,ويلسع من َدنَا من اػبليَّة ,وردبا ىلك اؼبلسوع ,وإذا َىلَك شيءٌ منها
داخل اػببليا ,أخرجتو األحياء إىل اػبارج ,ومن طبعو النَّظافة ,فلذلك ىبرج رجيعو من اػبلية,
الريح ,ويعمل زماين الربيع واػبريف ,والذي يعملو يف الربيع أجود ,والصغري أعمل من
ألنَّو ُمْنِنت ّْ
الكبري ,وىو يشرب من اؼباء ما كاف صافيًا عذبًا ,يطلبو حيث كاف ,وال يأ ُكل من العسل إال
قل العسل يف اػبلية ,قذفو باؼباء ليكثُر ,خوفاً على نفسو من نفاده,
على قدر حاجتو ,وإذا َّ
ألنَّو إذا ن َف َد ,أفسد النحل بُيوت اؼبلوؾ وبُيوت ُّ
الذكور ,وردبا قتلت ما كاف منها ىناؾ.

(ٔ) موسوعة مملكة الحيوانات ,إعداد :د.حمود الغزالني ,صححها ورتبها وأشرؼ عليها :محمد عبد الرحيم,

جػ٘ ,طٔ( ,دار الراتب الجامعيةٕٔٗٗ ,ىػ).ٕٚٔ: ,
(ٕ) سورة النحل ,اآلية.ٙٛ:
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السوس ,ودو ُاؤه
والنحل يسلخ جلده كاغبيَّات ,وتعجبو األصوات اللَّذيذة اؼبطربة ُّ
ويضره ُّ
ويدخن ,ومن طبعو أنَّو مَّت طار
كف ٍ
أف يطرح لو يف كل خليَّ ٍة ُّ
ملح ,وأف يفتح يف كل شهر مرة ّْ
من اػبلية يرعى مثَّ يعود ,فتعود كل ٍ
كبلة إىل مكاهنا وال ُزب ِطئو ,فسبحاف اهلل الذي علَّمها(ٔ).
ُ

ومن اغبشرات اعبميلة الفراش ,وىو أجناس كثرية ذات أنواع ـبتلفة ,فالفراشة َّبراقة اللوف
مثلها كمثل األزىار اعبميلة والغريبة ,وىي من أصبل اؼبخلوقات ,وىي مألوفةٌ للناس َّ
ألهنا تنشط
عدد كبري من الفراش يبل حوايل (ٓٓ )ٕٓٓ0نوع(ٕ),
يف النهار وسبكث يف الليل ,وىناؾ ٌ
السراج لضعف أبصارىا ,فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار ,فإذا
والفراشة تطري وتتهافت يف ّْ
السراج بالليل ظنَّت َّأهنا يف ٍ
بيت مظلم ,و َّ
أف السراج ُك َّوةٌ (نافذة) يف البيت اؼبظلم إىل
رأت فتيلة ّْ
اؼبوضع اؼبضيء ,فبل تزاؿ تطلب الضَّوء وترمي بنفسها إىل النار ,فإذا جاوزهتا ورأت الظبلـ
مرةٍ حَّت ربرتؽ(ٖ),
ظنَّت َّأهنا مل تُصب َّ
مرًة بعد َّ
السداد ,فتعود إليها َّ
الكوة ,ومل تقصدىا على َّ

لذلك ُوصفت باعبهل واػبفَّة معاً(ٗ).

ومتوعدا باآلخرة وأىواؽبا,
مهددا
ولعلم العرب ومعرفتهم الدقيقة بالفراش جاء القرآف
ً
ً
مثاال على ما وبدث للناس يف ذلك اليوـ العظيم ,فبا خلع القلوب اؼبؤمنة
فضرب بالفراش ً
اػباشعة من اػبوؼ من ذلك اليوـ ,نسأؿ اهلل أف يعيذنا من عذابو.
وإذا تناولنا اعبراد وجدنا أنَّو من اغبشرات الضارة لئلنساف ,إال َّ
أف ضرره ال يكوف على
اإلنساف مباشرة كما يف البعوض بل على مئونة اإلنساف وأرزاقو ,فهو من اغبشرات اليت هتلك
النبات وتقضي عليو ,وقد كاف العرب يعرفونو يف جاىليتهم ,يدؿ على ذلك وصفو ؽبم يف
أشعارىم وسبثيلهم بو.
وتتَّصف اعبرادة بعدـ صربىا على الربودة ,لذلك زبتفي يف فصل الشتاء ,وال تظهر إال
يف الصيف ,كما تتَّصف بقدرهتا الشديدة على الطرياف .ومن صفاهتا َّأهنا تطري صباعات فإذا

(ٔ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٕٛٓ:,

(ٕ) موسوعة مملكة الحيوانات ,مرجع سابق ,جػٗ.ٕٚٔ:,
(ٖ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٕٛٓ:,

(ٗ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٖٖ٘: ,
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(ٔ)

منتشر ,كما تتَّصف بشدَّة صفاء لعأّا  .واعبراد
رأت النبات تفرقت بسرعة ,فيُقاؿ :جر ٌاد
ٌ
أصناؼ ـبتلفة :فبعضو كبري اعبثة وبعضو صغري ,وىو من اغبيواف الذي ينقاد لرئيسو فيجتمع
ناقع للنبات,
كالعسكر إذا ظَ َعن أولو تتابع صبيعو ظاعنًا ,وإذا نزؿ أولو نزؿ صبيعو ,ولعابو ّّ
سم ٌ
ال يقع على شيء إال أىلكو(ٕ).
ويتبع اعبراد رتبة اغبشرات مستقيمة األجنحة ,ويقع بني أفراد فصيلة اعبراد والنَّطاط ذي
اؼبصري ,ويبتاز اعبراد
اوي ,واعبراد
ُّ
أشهرىا :اعبراد الصحر ُّ
القروف القصرية ,ويوجد منو عدَّة أنو ٍاع ُ
ٍ
َّ
ات ذات
بأف للفرد منو زوجاً من األرجل (اػبلفية) ُمعدَّة للقفز بصورةٍ واضحة ,وىي حشر ٌ
حج ٍم كب ٍري ,تتكاثر يف ؾبموعات ٍ
وألي
كثيفة ,وُهتاجر من مناطق التَّكاثر إىل مناطق أخرىّْ .

نوع من اعبراد مظهراف واضحاف ىبتلفاف تبعاً لبلختبلفات الشكليَّة والفسيولُوجيَّة نبا :اؼبظهر
ٍ
ات ـبتلفة على أعداد البيض الذي تضعو
االنفرادي ,واؼبظهر َّ
الرحاؿ ,وؽبذين اؼبظهرين تأثري ٌ
الرحاؿ ,كما تطُوؿ فرتة
اإلناث حيث يكوف أكثر يف اؼبظهر االنفرادي ,ويكوف أقل يف اؼبظهر َّ
الرتبة اػبفيفة اؽبشَّة اليت تتوفر
الرحاؿ ,وإناث اعبراد تضع بيضها يف ُّ
حياة اؼبظهر االنفرادي عن َّ
فيها الرطوبة كالودياف ,واألراضي الرمليَّة آّاورة للزراعة ,وجسور الرتع ,واؼبساقي ,واألراضي
الزراعية ,وعندما تتوافر الظروؼ البيئية وأنبها توفر قدر من الرطوبة يف الرتبة اغباضنة تتم عملية
الريقي.
تفريخ وفقس البويضات ,حيث ىبرج منها أوؿ األطوار ,وىو الطَّور ُّ
وأىم ما يػميّْز الريقات يف ىذا الطَّور لونو األخضر وعدـ تزويده بأجنحة تساعده على
الطرياف ,فبا هبعلو يعتمد يف تنقلو على القفز,كذلك يتميز ىذا الطَّور بأنَّو انفرادي ,أي أنَّو
يعيش فرديِّا وليس يف صباعات أو أسراب ,وىذا الطَّور ال توجد منو خطورة .وقد توجد يف ببلد
كثرية دوف أف تسبب خسائر حقيقية سواء أكاف ىذا بسبب قلة عدده أـ أسلوب غذائو.
وألسباب غري واضحة ومن خبلؿ لغة معينة ىي لغة اؽبرمونات تبدأ أعداد كبرية من ىذا الطَّور
ٍ
بأعداد كبرية يف مكاف واحد ,والبلفت يف
يف االقبذاب لبعضها ,لتجد نفسها يف النهاية ؾبتمعة
ىذه اؼبرحلة ىو بدء ظهور أجنح تتيح للحشرة الطرياف ؼبسافات طويلة ,إضافة إىل ربوؿ لوهنا

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق,جػٕ.ٕٜٗ: ,

(ٕ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٜٙ-ٕٙٛ:,

131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل اللوف األصفر ,ومن ذلك اغبني يبدأ اعبراد يف عمل أسراب قد تصل إىل أكثر من مائة
كيلو مرت مربع ,وىي اليت تأِت على كل ما ىو أخضر قد يقابلها يف أثناء ىجرهتا وترحاؽبا.
ّٔذا الشكل يتحوؿ الطور الناضج التجمعي إىل الطور األخري ,وىو الطور اؼبهاجر الذي
يعود إىل موطنو األصلي بعد عملية وضع البيض لبدء دورة تكاثرية جديدة ,وتضع األنثى طواؿ
اوي عدة أجياؿ يصل إىل ٕ٘-
حياهتا ما يقرب من ثبلث ُك ٍتل من البيض ,وللجراد الصحر ّْ
تقريبًا كل سنتني(ٔ).
أما ُّ
أصناؼ كثرية ,منها ما يُصيب
الذباب فهو من اغبشرات اؼبؤذية اؼبعروفة ,وىو
ٌ
النباتات ,ك ُذباب الفاكهة ,ومنها ما يُصيب اغبيواف ,ومنها ما يُصيب اعبيف والعفونات,
وينجم عنو أضر ٌار كثرية ,ومنها ُّ
الذباب اؼبنزيل الذي ىبُالط النَّاس(ٕ).
قاؿ اعباحظُّ " :
لبق
الذباب عند العرب يقع على َّ
الزنَابِري والنَّحل والبعُوض بأنواعو ,كا ّْ
والرباغيث وال َقمل والنَّاموس وال َفراش والنَّمل ,وال ىبفى َّ
أف ىذا إطبلؽ عاـ على صبيع اغبشرات
تقريباً ,واغبق َّ
أف كبلِّ من ىذه اغبشرات ىبتلف عن اآلخر من حيث التَّسمية والعادات والوضع
التَّصنيفي(ٖ)".
آب ,و ُّ
الذباب أجهل اػبلق ألنَّو
وظبي ذبابًا لكثرة حركتو واضطرابو ,وقيل ألنَّو كلما ذُ َّ
بَ ,
يُلقي نفسو يف اؽبَلَكة ,ومل ُىبلق للذباب أجفا ٌف لصغر حدقتها ,ومن شأف األجفاف أف تصقل
عوضا عن األجفاف يدين تصقل ّٔما مرآة حدقتها,
مرآة اغبدقة من الغبار ,فجعل اهلل ؽبا ً
أصناؼ كثريةٌ متولّْدة العفونة ,ومن عجيب أمره
أبدا يبسح بيديو عينيو ,وىو
ٌ
فلهذا ترى الذباب ً
أنَّو يُلقي رجيعو على األبيض أسود ,وعلى األسود أبيض ,وال يقع على شجرة اليقطني ,لذلك
أنبتها اهلل على نبيو يونس عليو السبلـ .وىو من اغبيوانات الشمسية ألنَّو ىبتفي شتاءً ويظهر
صي ًفا(ٗ).
(ٔ) الحشرات في ضوء القرآف الكريم والسنة النبوية والعلم الحديث ,عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ,طٔ,
(مكتبة الدار العربية للكتاب).ٖٔٙ-ٔٙٔ:,

(ٕ) المرجع السابق.ٔٙٗ:,

(ٖ) الحيواف ,مصدر سابق ,جػٖ.ٖٜٕ:,

(ٗ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٜٗٓ-ٗٛٛ:,
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(ٔ)

ويتَّصف ُّ
غباح على الشَّيء  ,وىو ينتشر يف اغبواضر
الذباب بالطَّيش والتَّطفُّل ,وا ِإل ِ
والبوادي ,لذا عرؼ العرب صفاتو على اختبلؼ بيئاهتم ,وأكثروا من التمثيل بصفاتو
وخصائصو يف مواطن اؽبجاء والسخرية.
ووبتل البعوض اؼبكانة العالية من حيث األضرار اليت يسببها ,فقد عرفو العرب يف
حواضرىم وبواديهم ,وال أدؿ على ذلك من قصة النمرود بن كنعاف الذي قضت عليو بعوضة
بأمر اهلل(ٕ) ,وقد أطلقوا عليو أظباء ـبتلفة ,وذكروا يف أشعارىم أؼبهم ومعاناهتم وما يسببو ؽبم
من أمراض أقضَّت مضاجعهم.
َّ
وتتغذى إناثها على دماء اإلنساف
ات متطفّْلة ,تنشط يف الظبلـ,
فالبعوض حشر ٌ
واغبيوانات الفقارية األخرى كالطيور والثدييات ,ومن مثَّ فهي تن ُقل ؽبا الكثري من األمراض,
مثل :اؼببلريا ,ومبلريا القردة وال َقوا ِرض ,والدّْيداف اػبيطيَّة ,ومبلريا الطيور .وذبدر اإلشارة إىل
َّ
أف ذكور البعوض يتغذى على العُصارات النباتية واألَرحقة(ٖ).
ؼ ناف ٌذ للجوؼ ,فإذا طعن بو جسد اإلنساف استقى الدـ وقذؼ بو
ؾبو ٌ
وخرطوـ البعوض َّ
ُ
إىل جوفو ,فهو لو كالبلعوـ واغبلقوـ ,ولذلك اشتد عضُّها وقويت على خرؽ اعبُلود الغِبلظ,
يتوخى خبرطومو
وفبا أؽبمو اهلل تعاىل أنَّو إذا جلس على عض ٍو من أعضاء اإلنساف ,ال يزاؿ َّ
اؼبساـ اليت ىبرج منها العرؽ ,ألهنا ُّ
أرؽ بشرةً من جلدة اإلنساف ,فإذا وجدىا وضع خرطومو
يبص الدـ إىل أف ينشق أو يبوت ,أو إىل أف يعجز عن الطرياف ,فيكوف
فيها ,وفيو من الشََّرهِ أف َّ
ذلك سبب ىبلكو ,ومن عجيب أمره أنَّو ردبا قتل البعري وغريه من ذوات األربع ,فيبقى طروبًا
فم ْن أكل منها شيئًا مات
يف الصحراء ,فتجتمع ّْ
السباع حولو والطري اليت تأكل اعبيف َ
لوقتو(ٗ).

(ٔ) مجمع األمثاؿ ,مصدر سابق ,جػٔ.ٗ٘ٛ: ,

(ٕ) الجامع ألحكاـ القرآف ,محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي ,شمس الدين القرطبي,تحقيق :ىشاـ
سمير البخاري ,جػٖ( ,دار الحديث).ٕٖٛ:,

(ٖ) الحشرات في ضوء القرآف الكريم والسنة النبوية والعلم الحديث ,مرجع سابق.ٜٔٗ:,
(ٗ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٔ.ٔٛ٘-ٔٛٗ:,

132
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اؼببحث السابق نستنتج َّ
أف اغبيواف رافق اإلنساف منذ أف خطى خطواتو األوىل على
األرض ,فكاف مستودع أسراره وشريكو يف أياـ ضيقو وضره ,وساعات فرحو وسروره ,ومن
يتعزى بو عند اؼبصائب ,ويسلو بو عند نبومو.
شديدا َّ
كل عض ٍو من
مكنو من مراقبتو يف حركتو وسكونو ,وعرؼ َّ
وقد تعلَّق بو تعل ًقا ً
صفة من صفاتو ,فتعاطف معو وأشفق على األليف منو ِ
أعضائو ,وكل ٍ
الوحشي ,وكاف
وحذ َر
َّ
كثريا من صفاتو وخصائصو ,كالكرـ والشجاعة ,واألَنَفة
نتاج ذلك أف أضفى على نفسو ً
السماحة والشرؼ واغبريَّة ,واغبنني والشَّوؽ ,و َّ
الصرب ,واؼبراوغة واؼبكر والدَّىاء
الذكاء و َّ
واإلباء ,و َّ
ُ
واػبديعة ,وال ُقبح وغريىا ,فقد آمن ّٔذه الصفات واػبصائص يف اغبيواف قبل أف يؤمن ّٔا يف
ٍ
صفات وخصائص أسبغها عليو ,فكاف من ذلك أف امتؤلت كتب اللغة
فاشتق منو
اإلنساف,
َّ
واألمثاؿ وأفواه الشعراء ودواوينهم باغبيواف وصفاتو وخصائصو ,وردبا يضيع جزء من اللغة إف
ألفاظ وعبار ٍ
وقصص وصوٍر و ٍ
ات و ٍ
كبن أنبلنا ما يتعلق باغبيواف من ٍ
ٍ
أخيلة كانت من نتاج
أمثلة
معرفة اإلنساف باغبيواف وقربو منو.
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ص ُل الثانِي
ال َف ْ

الت ْشبِيوُ بِالحي ِ
يث النب ِوي ,خصائِ
واف ِفي الح ِد ِ
َ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
أ
و
و
ص
ُ
ُ
َ
َ
َ
ََ
َ






ِ
المبحث األوؿ :الت ْشبِيوُ بِالدواب فِي ِ ِ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
خصائ ُ
الحديث النبَ ِويَ ,
َ
َ
صوُ وأَ َ
المبحث الثاني :الت ْشبِيو بِالزو ِ
ِ
ف فِي ِ ِ
اح ِ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
خصائ ُ
الحديث النبَ ِويَ ,
َ
ُ َ
صوُ وأَ َ
ِ
المبحث الثالث :الت ْشبِيوُ بِالط ْي ِر فِي ِ ِ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
خصائ ُ
الحديث النبَ ِويَ ,
َ
صوُ وأَ َ
شر ِ
ِ
ات فِي ِ ِ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
خصائ ُ
الحديث النبَ ِويَ ,
َ
المبحث الرابع :الت ْشبِيوُ بِ َ
صوُ وأَ َ
الح َ َ
واف فِي ال ُق ِ
اصر الم ْشتَػرَكةُ بػ ْين الت ْشبِ ِيو بِالحي ِ
ِ
رآف
وع ُ
الم ْو ُ
ض َ
ات َ
ََ
المبحث الخامسَ :
والعنَ ُ ُ َ َ َ
ال َك ِر ِيم ,والح ِد ِ
يث النبوي
َ
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المبحث األوؿ
يث النب ِوي ,خصائِ
الت ْشبِيوُ بِالدواب فِي الح ِد ِ
َ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
أ
و
و
ص
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ

ألي حيواف ىبتلف باختبلؼ صفات ٍ
َّ
كل منها ,ومن خبلؿ
إف اختيار الرسوؿ ّْ 
ىذه الصفات واػبصائص يف أي حيواف يتخذ الرسوؿ  للصورة التشبيهية أشكاؽبا وألواهنا
الببلغية اؼبختلفة واؼبتميزة اليت يستطيع عربىا تصوير اغبقائق الفكرية آّردة ,وربديد معامل
تأم ٍل لتلك التشبيهات ,وفهم ما
اؼبعاين اؼببهمة اليت ال يستطيع العقل إدراكها وتصورىا إال بعد ُّ
تتضمنو من ؾباالت ,وما يدور يف فلكها من القضايا.
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ؾبس ًما من
 ولعل اإلبل ىي أكثر تلك اغبيوانات اليت اعتمد عليها  يف تشبيهاتوّْ ,
كثريا من اؼبعاين آّردة واغبقائق الغامضة ,فعن أب ىريرة { )ٔ(أف أعرابيًا أتى
خبلؽبا ً
وؿ
اؿ لَوُ َر ُس ُ
َس َو َد َوإِني أَنْ َك ْرتُوُ ,فَػ َق َ
رسوؿ الل  فقاؿ :إف ْام َرأَتِي َولَ َد ْ
ت غُالًَما أ ْ
ِ
اؿ :فَػ َه ْل فِ َيها
اؿ ُح ْم ٌر .قَ َ
اؿ :فَ َما أَل َْوانػُ َها؟ قَ َ
اؿ نَػ َع ْم .قَ َ
ك ِم ْن إِبِ ٍل؟ قَ َ
الل َ :ى ْل لَ َ
وؿ ِ
الل
اؿ :يَا َر ُس َ
اء َىا؟ قَ َ
اؿ :إِف فِ َيها لَ ُوْرقًا ,قَ َ
ِم ْن أ َْوَر َؽ؟ قَ َ
اؿ :فَأَنى تَػ َرى ذَلِ َ
ك َج َ
اؿَ :ولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ .ولم يُرخص لو في االنتفاء منو}(ٕ).
ِع ْر ٌؽ نَػ َز َع َها .قَ َ
متذمرا يبحث عند رسوؿ اهلل  عن حل
فقد جاء رجل أعراب إىل الرسوؿ  شاكيًا ً
ؼبشكلتو ,وتلك اؼبشكلة ليست باؼبشكلة اؽبيّْنةَّ ,إهنا تتعلق بالشرؼ والنسب ,فما إف أصبح
َس َو َد َوإِني
بني يدي الرسوؿ  حَّت بدأ يف سرد مشكلتو فقاؿ" :إف ْام َرأَتِي َولَ َد ْ
ت غُالًَما أ ْ
َس َو َد"
لب اؼبشكلة وىي قولو " :إف ْام َرأَتِي َولَ َد ْ
أَنْ َك ْرتُوُ" لقد حدد للرسوؿ َّ 
ت غُالًَما أ ْ
فاؼبشكلة تكمن يف لوف ىذا الصيب وىو اللوف األسود ,وذلك يعِن َّ
بأسود,
أف األعراب ليس
َ
ّ
ِ
ِ
َّ
وينكرهُ ,وبعد ربديده للمشكلة َّبني للرسوؿ  موق َفو من
لذلك ىو يرفُ ُ
ض ىذا اللوف ويستغربُو ُ
ىذا الغبلـ بقولو " َوإِني أَنْ َك ْرتُوُ" .ويبدو َّ
الرفض ؽبذا الغُبلـ بدليل
اب كاف شديد َّ
أف األعر َّ
إف) يف بداية حديثو مع الرسوؿ  ,وتكراره لػ( َّ
استخداـ ( َّ
إف) مرة أخرى يف قولو":وإني",ليؤكد
صورت نفسيَّتو الغاضبة اؼبنكرة,
لرسوؿ اهلل شدَّة استيائو من ىذا الغبلـ  ,فػ"إف" يف حديثو َّ
ونشعر بذلك يف تكرارىا ونربهتا العالية.
فماذا كاف منو  أماـ ىذا اؼبوقف الػمتشدّْد من األعراب؟ َّإهنا مسألةُ ٍ
نسب وىي من
ُ
اب فحسب ,والصحابة ِ
حاض ُروف يسمعُوف
األمور العظيمة ال ُػم َّ
همة عند العرب ,وليس ىذا األعر ُّ
ائعا خفَّف فيو من حدَّة انفعاؿ
حديث األعراب ,فما كاف منو  إال أف استخدـ أسلوبًا ر ً
ك ِمن إِبِ ٍل؟" ٍ
تاـ خاطب فيو  ىذا
ّٔدوء ٍّ
األعر ّْ
اب حني بدأ بسؤاؿ األعراب بقولوَ " :ى ْل لَ َ ْ
يدخل معو يف نِ ٍ
يؤدي إىل النتيجة اليت يرضاىا عليو
قاش قد ال ّْ
األعراب ُدوف اغباجة إىل أف ُ

الصبلة والسبلـ.

(ٔ) عمرو بن عامر الدوسي ,أبو ىريرة ,الصحابي الجليل ,أحفظ الصحابة ,مات سنة سبع ,وقيل ثماف أو تسع
وىو ابن ثماف وسبعين سنة( .اإلصابة  ,جػٖٔ).ٕٜ:,

(ٕ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ ,ٔٚٛ:,ٙكتاب الطالؽ ,باب إذا عرض بنفي الولد.
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(ٔ)

إف أسلوب الرسوؿ  االستفهامي فيو لفت النتباه الػمخاطب إىل الػمضموف الػم ِ
َّ
باش ِر
ٌ
ُ
َ ُ
ُ
يك لعقلو و ِ
هتدئَةٌ لنفسو ال ُػمن َفعِلة ,حَّت يستطيع أف يُتِيح لعقلو التَّفكري فيما
لكبلمو وفيو ربر ٌ
سيقولو عليو الصبلة والسبلـ ,فما إف ىدأ حَّت أجاب على سؤاؿ الرسوؿ  بقولو ":نعم".
اؿ :فَػ َه ْل فِ َيها ِم ْن
اؿ ُح ْم ٌر .قَ َ
فسألو عليو الصبلة والسبلـ سؤ ًاال آخر بقولو ":فَ َما أَل َْوانُػ َها؟ قَ َ
السو ِاد ,أو سو ٌاد ِ
ِِ
ِ
فيو
أ َْوَر َؽ؟ قَ َ
بياض إىل َّ
اؿ :إِف ف َيها لَ ُوْرقًا" واأل َْوَر ُؽ ىو "الذي يف لونو ٌ
غُربةٌ"(ٕ) ,لقد كاف ىدؼ الرسوؿ  األوؿ من ىذا اغبوار مع ىذا األعراب ىو هتدئة نفسو
الثائرة الغاضبة حَّت َّ
يتمكن من إقناعو بالقضية اليت يراىا عليو الصبلة والسبلـ.
اب لتقبُّل اغبُكم
السؤاؿ عن لوف اإلبِ ِل
واؽبدؼ الثاين من اغبوار ىو ُّ
ً
سبهيدا لعقل األعر ّْ
اء َىا؟"
الذي يراه  ,وبعد ذلك يطرح عليو  سؤالو الثَّالث بقولو " :فَأَنى تَػ َرى ذَلِ َ
ك َج َ
ونُبلحظ َّ
أىن) أي ( :كيف) أو (من أين)(ٖ) أتاىا
أف رسوؿ اهلل  استخدـ يف استفهامو ( َّ
ِ
آخر؟ ّٔذا السؤاؿ
اللوف الذي خالفها ,ىل ىو بسبب فَ ْح ٍل َّ
غري من لوهنَا؟ أو طََرأَ عليها ٌ
أمر َ
وؿ
اب بقولو ":يَا َر ُس َ
يقرب بو اغبقيقة ؽبذا األعرابَّ ,
وىذا االستفهاـ أراد  أف ّْ
فرد عليو األعر ُّ
ِ
الل ِع ْر ٌؽ نَػ َز َع َها" ,وتقديبو للفظة "عرؽ" يف قولو "عر ٌؽ نزعها" إذ مل يقل "نزعها عرؽ" فيو
داللة على خربة ىذا األعراب بأصوؿ اإلبل وصفاهتا وتوارثها ؽبذه الصفات وعلمو َّ
بأف العرؽ

قد ينزع آخر ,فهذه اإلجابة "عر ٌؽ نزعها" ىي دبثابة اغبكم العقلي اؼبقنع ,فبعد أف هتيَّأ ىذا
األعراب عقليِّا ونفسيِّا أخربه رسوؿ اهلل  بأصل ما حدث ؽبذا الغبلـ بقولو " َولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ
(ٗ)
نَػز َعوُ" وقصد عليو الصبلة والسبلـ بالعِ ِ
عرؽ من
أل
ا
"
:
رؽ
رج ُع إليو" أي أنَّو َج َذ ِبو ٌ
َ
َصل الذي يُ َ
ُ
السابقني ,فهذه االستفهامات اؼبتتالية وما أعقبها من صورة تشبيهية أعطت
أصوؿ أجداده َّ
لؤلعراب فرصة للمشاركة والوصوؿ للحل بنفسو ,فلو َّ
أف الرسوؿ  أعطاه اإلجابة مباشرة
مستقرا يف نفس الرجل ,أو لردبا أحس بزوالو اؼبؤقت
مثبل" :لقد نزعو عرؽ" ,لظل الشك
بقولو ً
ً

أماـ الرسوؿ  ,ولكنو بعد زمن سيعاوده مرة أخرى ,ولكن طريقة اؼبصطفى  اجتثت كل
(ٔ) االستفهاـ:طلب حصوؿ صورة الشيء في الذىن( ,انظر:حاشية الدسوقي ,محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي,
تحقيق :خليل إبراىيم خليل ,جػٔ(,دار الكتب العلميةٕٖٔٗ,ىػ) ,جٕ).ٕٗٔ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٓٔ( ,باب القاؼ ,فصل الواو).ٖٚٙ:,
(ٖ) عروس األفراح ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖ٘ٛ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,باب القاؼ ,فصل العين.ٕٕٗ:,
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شك ,ىذه الصورة قربت لؤلعراب اؼبعن الذي قصده عليو الصبلة والسبلـ بالقياس على ما
اب من اإلبل وىو اػببري بأحواؽبا.
يعرفو ىذا األعر ُّ
فمن أسرار التشبيو سبثيلو للمعاين بصورة مشاىدة تصل إىل األذىاف يف صفاء ووضوح,
باإلضافة إىل ما سبيَّز بو ىذا األسلوب التَّشبيهي من قدرةٍ على استدراج اؼبخاطب كبو وضع
تردده ّْ
قنعا لو سبَ َاـ
ومساعدتو على اػببلص من ُّ
وشكو ليأِت حكم رسوؿ اهلل ُ م ً
اغبل بنفسو ُ
اإلقناع حني قاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :ولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ" ,فػ"لعل" يف قولو عليو الصبلة
ِ
والسبلـ توضح َّ
متسلسبل يف صبيع األجياؿ ,بل قد يظهر يف فرد من
أف نزع العرؽ قد ال يظهر
ً
أفراد اعبيل دوف سائر اعبيل.
" َّ
إف حديث رسوؿ اهلل َ " :ولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ" يعد قاعدة يف علم الوراثة مل يسبق
إليها أح ٌدَّ ,
ألف العرؽ ىنا يُقصد بو األصل من النَّسب كوف اعبنني يكتسب صفاتو مرياثًا عن
أبويو الذين يتقاظباف إعطاءه تلك الصفات ٍ
شاىدةٍ ,إال َّ
أف امتداد ىذا
بنسب ُمتبايِنَ ٍة حقيقيَّ ٍة ُم َ
اؼبرياث إىل أصولو القديبة مل يُعرؼ إال بعد فهم آليَّة ىذا التوارث يف هناية القرف التاسع عشر
اؼبيبلدي (٘ٔٛٙـٜٔٛٙ-ـ ) ,حني َّ
تصور
سبكن الن ّْْمساوي (مندؿ  )mendelمن وضع ُّ
مبدئي لقانوف الوراثة من خبلؿ ٍ
عدد من اؼببلحظات والتَّجارب اليت أجراىا على نبات (البَ َسلَة)
تتم عرب ٍ
الصفات من ٍ
استخلص منها َّ
عدد من العوامل ال ُػمتناىية
أف عملية انتقاؿ ّْ
جيل إىل آخر ُّ
الصغر عُرفت فيما بعد باسم  :حامبلت الوراثة أو اؼبوروثات أو اعبينات (.) Genes
يف ّْ

فكل ما يف الفرد من ٍ
وطوؿ ٍ
وذوؽ ومز ٍاج و ٍ
يوؿ ٍ
لوف ٍ
ظبات وم ٍ
وقامة وزمر الدَّـ ,وغري ذلك
ُّ
ُ
من ضوابط موروثة عن سلسلة أجداده من ناحييت األب واألـ -بعض ىذه الصفات ُمستَرت يف
ٍ
الشريف " َولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ"(ٔ).
جيل من األجياؿ ,ومن ىنا تتَّضح روعةُ التَّعب ِري النَّبوي َّ
لقد وقع اختيار الرسوؿ  يف ىذا التشبيو على "اإلبل" وىي من اغبيوانات اؼبألوفة اؼبعروفة
لتكوف اؼبشبو بو للمشبو وىو الغبلـ األسود يف الصورة التشبيهية اليت عقدىا عليو الصبلة
والسبلـ ؽبذا األعراب.

(ٔ) اإلعجاز العلمي في السنة النبوية,زغلوؿ النجار ,جػٕ,ط(,ٚنهضة مصر للنشر والتوزيعٕٓٓٙ,ـ).ٛٔ-ٛٓ:,
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فكانت ىذه الصورة رغم قرب طريف التشبيو غاية يف الوضوح والتبلؤـ واالنسجاـ واإلقناع
التاـ ,وىذا على عكس ما ذكره الببلغيوف من َّ
أف الشعراء واألدباء قد " ُّ
كدوا يف إبراز العبلقات
الكامنة بني األشياء اؼبتباعدة ,و َّ
كأف ذلك كاف ميداف سباقهم ,ومراد خياؽبم وؿبراب
تأمبلهتم"(ٔ).
"ويقرر الببلغيوف َّ
أصل يف النفس والفطرة ,فاألشباه والنظائر حني تنكشف
أف ىذا األصل ٌ
بني األشياء اؼبتباعدة أو اؼبتناقضة تبعث االرتياح والشعور باأللفة"(ٕ) ,يقوؿ عبد القاىر:
"وىكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كلما كاف أشد كانت إىل النفوس
أعجب وكانت النفوس ؽبا أطرب ,وكاف مكاهنا إىل أف ربدث األروبية أقرب"(ٖ) ,ىذا ما ذكره
الببلغيوف عن التباعد بني طريف التشبيو ,إال َّ
أف تشبيهاتو  ال تدخل ربت مظلة ىذه القاعدة
عند الببلغيني ,وذلك أنَّو الوحيد عليو الصبلة والسبلـ من اختصت تشبيهاتو ّٔذا الوضوح
واالنسجاـ التاـ اؼببدع اؼبقنع رغم قرب طريف التشبيو ,وىذا يعد من خصائص تشبيهاتو عليو
الصبلة والسبلـ حيث استطاع يف ىذا اغبديث أف هبمع بني طريف التشبيو اؼبتقاربني فظلت
الصورة ربمل اإلثارة واإلعجاب واإلبداع يف ٍ
آف واحد.
دي يبني من خبللو شدة تفلُّت
 ويتناوؿ عليو الصبلة والسبلـ "اإلبل" يف جانب تعبُّ ٍّ
كثريا ما شاىدىا الصحابة  يف حياهتم
القرآف بصورة حركية مألوفة من ىذا اغبيواف ً
(ٗ)
الذي نَػ ْف ِسي بِي ِدهِ
اى ُدوا ال ُقرآ َف فَػو ِ
ع
ػ
ت
{
:
قاؿ

النيب
عن
اليومية ,فعن أب موسى
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
لَ ُه َو أَ َش ُّد تَػ َفصيًا ِم َن ا ِإلبِ ِل فِي عُ ُقلِ َها}(٘).
فالقرآف الكرًن قانوف شريعتنا اإلسبلمية ,وقاموس لغتنا العربية ,وقدوتنا وإمامنا يف حياتنا,
بو هنتدي وإليو كبتكم وبأوامره ونواىيو نقتدي ,وعند حدوده نقف ,سعادتنا يف سلوؾ سننو
واتباع مناىجو ,وشقوتنا يف البعد عن تعاليمو وعن شرعتو(ٔ) ,وألنَّو اإلماـ الذي نقتدي بو يف
(ٔ) التصوير البياني ,محمد محمد أبو موسى ,ط(,ٙالقاىرة :مكتبة وىبةٕٔٗٚ,ىػ).ٕٕٔ:,
(ٕ) المرجع السابق.ٖٔٓ:,

(ٖ) أسرار البالغة ,مصدر سابق.ٜٛ:,
(ٗ) سبقت ترجمتو.ٖٕ:,

(٘) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ ,ٔٔٓ:,ٙكتاب فضائل القرآف ,باب استذكار القرآف وتعاىده.
(ٔ) األدب النبوي ,محمد عبد العزيز الخولي ,طٗ(,بيروت-لبناف :دار المعرفةٕٖٔٗ,ىػ).ٕ٘ٗ:,
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(ٕ)

حياتنا فقد أمرنا عليو الصبلة والسبلـ بأف نتعاىده دببلزمتو وتبلوتو  ,فالنيب  يستهل

حديثو باألمر الصريح(ٖ) يف صبلة موجزة مركزة ,وقد جاء األمر ىنا يف صيغة الفعل (تعاىدوا),
وليس خبفي َّ
أف اػبطاب ىنا للجمع ,ولكنو ليس عبمع بعينو ,فهو خطاب للمسلمني أينما

يدا بالتاء واأللف ,وىذه الصيغة تدؿ
كانوا ومَّت كانوا .وعندما نتأمل ىذه الصيغة قبد الفعل مز ً
على التفاعلَّ ,
ألف الفعل يف ىذه الصيغة غالبًا يقع من طرفني ,ما يعطي الفعل داللة التفاعل
والتجاوب ,وبذلك تتضح إحدى لطائف الببلغة النبوية اليت تبني َّ
أف القرآف فاعل يف ىذه
اؼبعاىدة فإذا كاف ظاىر اؼبعن ينصرؼ إىل مطلق األمر للمسلمَّ ,
فإف الداللة الكامنة وراء اؼبعن
أف القرآف فاعل يف ىذه العبلقة ,ليتضح لنا َّ
تكشف عن َّ
أف القرآف يهجر من يهجره ووبفظ من
وبافظ عليو(ٗ).

ولعل اختيار الرسوؿ  لكلمة القرآف دوف غريىا من اؼبسميات مثل "الفرقاف" أو "كتاب
أف الرسوؿ  عندما اختار ىذا االسم يريد أف يُذكرنا َّ
اهلل" يدؿ على َّ
بأف ىذا الكتاب َّإمبا
أُنزؿ ليُقرأ ويرتل آناء الليل وأطراؼ النهار ,لتظل أحكامو وشرائعو ماثلة أمامنا يف كل حني,
فأصل" :قرأ ,يقرأ قراءة وقرآنًا ,واالقرتاء (افتعاؿ) من القراءة ,وقد ظبي القرآف ألنَّو صبع
القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد واآليات والسور بعضها إىل بعض"(٘) لذا عمد عليو
الصبلة والسبلـ إىل اختيار ىذا اؼبسمى لكتاب اهلل دوف غريه.
مث بعد ىذا األمر من الرسوؿ ( تعاىدوا القرآف) يقسم عليو السبلـ بقسم وبتوي

على عدة مؤكدات ليثبت صحة ما ىبرب بو أمتو ,وىذا التأكيد وبوي أسلوبًا خربيِّا( )ٙيثري
داللة األمر الذي استهل بو اغبديث يف بدايتو ,فيأِت دبثابة التأكيد لو ,وقد جاء التأكيد ىنا

بأكثر من وسيلة ,إذ استهلو النيب ّٔ ذا القسم اؼبعهود منو "فو الذي نفسي بيده" فعلى
(ٕ) فتح الباري ,شرح صحيح البخاري ,أحمد بن علي بن حجر العسقالني,جػ( ,ٜالمكتبة السلفية).ٜٚ:,

(ٖ) األمر :طلب الفعل على جهة االستعالء مع اإللزاـ(.انظر :معجم البالغة العربية ,بدوي طبانة ,طٗ(,جدة :دار
المنارةٔٗٔٛ ,ىػ).)٘ٓ:,

(ٗ) السياؽ وتوجيو داللة النص ,عيد بلبع,طٔ(,بلنسية للنشر والتوزيعٕٜٔٗ ,ىػ).ٖٙٔ-ٖٙٓ:,
(٘) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٔ(,باب الهمزة ,فصل القاؼ).ٕٜٔ:,

( )ٙاإلسناد الخبري :ضم كلمة إلى أخرى على وجو يفيد بأف مفهوـ إحداىما ثابت أو منفي عن مفهوـ األخرى.
(انظر:المعاني في ضوء أساليب القرآف الكريم,عبد الفتاح الشين,طٗ(,القاىرة:دار الفكر العربئٕٗٗ,ىػ),
.)ٛٛ:
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أف ىذه الصيغة للقسم كانت الزمة لقسمو  يف كثري من األحيافَّ ,
الرغم من َّ
فإهنا تتضمن
ببلغيات مضاعفة التأكيد بالقسم ,فتعريف اؼبقسم بو باالسم اؼبوصوؿ (الذي) ,وصبلة الصلة
للذات الػمقسم ّٔا يف ذىن الػم ِ
اليت تلتو ربمل داللة اغبضور بفعل القدرة اؼبطلقة َّ
قسم  ,يف
ُ
ُ َ
مقابل التسليم وانتفاء القدرة عن ذات الػم ِ
قسم ,فتتضاعف بذلك داللة التأكيد ّٔذا القسم
ُ
اػباص ,إضافة إىل التأكيد بالبلـ الداخلة على الضمري العائد على القرآف الكرًن ,مث يضيف
إىل ذلك داللة التفضيل " ُّ
أيضا بداللة كلمة "أشد" يف
أشد تفصيًا" اليت ال تنفصل عن التأكيد ً
ذاهتا ,وبذلك ذبتمع ىذه الوسائل اللغوية ,وتنتظم يف بنية األسلوب اػبربي الذي يبل مبلغو
يف التحذير من التهاوف يف شأف القرآف(ٔ).

علو اؼبشبو على اؼبشبو بو يف الصفة
وكلمة (أشد) اليت ربمل التفضيل تدؿ ىنا على ّْ
شديدا بالرتىيب من النسياف منطل ًقا من ذباوز اغبسية اؼبعهودة يف
اؼبقصودة وىي اغبركةً ,
إيغاال ً
(ٕ)
َّفصي" أف يكوف
اإلبل  ,مث تقرتف كلمة (أشد) بالفعل (تفصيًا) اليت تعِن (تفلتًا) وأصل "الت ّْ
الشيء يف مضيق مث ىبرج إىل غريه"(ٖ) ,فاإلبل مادامت مشدودة يف العقاؿ فهي يف ضيق إىل
ػحل منو ,فاؼبعروؼ عن اعبمل أنَّو إذا أُفرد عن قطيعو كاف نبو األوؿ االلتحاؽ ّٔذا القطيع
أف تُ َّ
(ٗ)
تفصيًا) تنقل التشبيو من السكوف إىل
والتخلص من وثاقو ,وىي صفة ثابتة فيو  ,فكلمة ( ّْ
اغبركة اغبيَّة حني يقرنو  باإلبل اليت ىبشى ىرؤّا إذا مل وبكم وثاقها ,فحرؼ اعبر (يف)
يصور شدة التحكم ,و َّ
أف اإلبل داخل ىذه العُقل ربيط ّٔا ما يصور شدة التحكم.
تأكيدا آخر منو  على
ىذه الصورة التشبيهية اليت ضرّٔا الرسوؿ  ألصحابو تعد
ً
صدؽ قولو ,فقد شبو قراءة القرآف واؼبداومة على تبلوتو بربط البعري الذي ىبشى منو اؽبروب,
موجودا فاغبفظ موجود ,كما َّ
مشدودا بالعقاؿ  -وىو اغببل
أف البعري ما داـ
فما داـ التعاىد
ً
ً
الذي يشد بو ركبة البعري(٘) – فهو ؿبفوظ ,وخص عليو الصبلة والسبلـ اإلبل َّ
ألهنا أشد

(ٔ) السياؽ وتوجيو داللة النص ,مرجع سابقٖٙٔ:,

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٖ٘ٔ:,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘ٔ(,باب الياء,فصل الفاء).ٔ٘ٙ:,
(ٗ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓٔ:,

(٘) مختار الصحاح ,مصدر سابق ,باب العين ,مادة (ع ؽ ؿ).ٗٗٚ:,
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(ٔ)

نفورا ,ويف ربصيلها بعد استكماؿ نفورىا صعوبة"  ,ويف التعاىد استمرار
اغبيواف اإلنسي ً
ومداومة على القراءة ,ويف تكرار القراءة واؼبداومة عليها هبعل اؼبقروء مع الزمن ثابتاً يف القلب و
النفس ,وىذا األمر ُمشاىد ملموس للعرب ,فالتشبيو(ٕ) مقتبس من البيئة العربية يراه ويشاىده
ويعايشو كل من يعيش يف ىذه البيئة ,فيتأكد عنده اؼبقصود من التشبيو الوارد يف اغبديث(ٖ).
كما َّ
أف بني طريف التشبيو اؼبشبو (القرآف الكرًن) واؼبشبو بو (اإلبل) عبلقة تُقرب الصورة
للنفوس ,حيث إ َّف اإلبل تنقاد مع الضعيف والقوي ,والصغري والكبري ,والذكر واألنثى ,مع
شدة قوهتا وعظم خلقها ,والقرآف مع علو قدره ,وجبلؿ أمره ,وعجز اػبلق عن اإلتياف دبثلو
ميسٌر منقاد للضعيف والقوي ,والصغري والكبري ,والذكر واألنثى ,ومن ذلك أيضا َّ
أف اإلبل
َّ
ربمل األثقاؿ ,والقرآف وبمل أثقاؿ اؼبذنبني ,فبكل حرؼ منو عشر حسنات ,كل حسنة تكفر
سيئة(ٗ) ,باإلضافة إىل َّ
أف اإلبل تعترب أنفع اغبيوانات لئلنساف على اإلطبلؽ ,حيث يستفاد من
حليبها وبوؽبا وغبمها وجلودىا وروثها ,بل َّ
إف العلم اغبديث من عهده  إىل يومنا ىذا ما
زاؿ يكتشف منافع عديدة لئلنساف مستقاة من ىذا اغبيواف ,وصدؽ اهلل تعاىل يف قولو{ :أَفَ َال
يَنظُُرو َف إِلَى ِْ
ت}(٘)"(.)ٙ
ف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِل َك ْي َ

واإلبل من أنفس أمواؿ العرب وأعزه ,كذلك القرآف فهو أنفع الكتب السماوية للبشر
حيث بنزولو نسخت الكتب السماوية صبيعها وكل ما حوى القرآف نافع لبِن البشر ,حيث فيو
التشريع الكامل غبياهتم الدنيا.

(ٔ) فتح الباري ,مصدر سابق.ٜٚ: ,
(ٕ) التشبيو :الداللة على مشاركة أم ٍر ألم ٍر في المعنى( .انظر:التلخيص في علوـ البالغة ,جالؿ الدين محمد بن
عبد الرحمن القزويني ,شرحو :عبد الرحمن البرقوقي ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتاب العربئٜٓٗ,ـ).)ٕٖٛ:,

(ٖ) أثر التشبيو في تصوير المعنى ,عبد الباري طو سعيد ,طٕٔٔٗٔ ,ىػ.ٜٔٓ:,

(ٗ) أقيسة النبي ,الناصح الحنبلي ,تحقيق :أحمد حسن جابر,علي أحمد الخطيب( ,مصر:مطبعة السعادة,
ٖٖٜٔىػ).ٔٙٛ:,

(٘) سورة الغاشية ,اآلية.ٔٚ:

( )ٙالموسوعة الذىبية في إعجاز القرآف والسنة النبوية,أحمد مصطفى متولي,طٔ(,دار ابن الجوزي)-ٖٔٚ:,

.ٖٔٛ
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واؼبقصود من اغبديث ضرورة تعاىد القرآف الكرًن باؼبذاكرة ,حَّت ال يذىب من اغبفظ,
إذ يضبط القرآف الكرًن حركة اؼبؤمن يف اغبياة ويبنعو من االضطراب بشَّت أنواعو النفسية
واعبسمانية ,فهو يكبح التسلط اغبيواين يف اإلنساف ال ُػمتجلي يف الرغائب اؼبتعددة واؼبلذات,
وجل{ :وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ
كما توحي بو اغبباؿ اليت يشد ّٔا البعري ىنا كما يف الصورة ,كما قاؿ عَّز َّ َ
بِ َح ْب ِل اللّ ِو َج ِم ًيعا َوالَ تَػ َفرقُواْ}(ٔ) فهذه اإلبل ؽبا إرادهتا اؼبخالفة إلرادة اإلنساف ,حَّت َّ
إف
إرادهتا تقهر إرادتو أحيانًا(ٕ).
فهذه الصورة اغبية نابضة بالتفاعل بني القرآف وصاحبو سلبًا وإهبابًا ,ليتأكد للمسلم َّ
أف

ؿبافظتو على القرآف الكرًن واؼبداومة على تبلوتو ومراجعتو يقابلها إقباؿ من القرآف الكرًن
والتصاؽ ,أما ىجره والتخلي عنو فيقابلو زبل وتفلت وىجر من القرآف الكرًن.
 وربمل "اإلبل" اػبصاؿ والصفات اغبميدة فتتناسب ىذه الصفات مع صفات يريد
(ٖ)
عليو الصبلة والسبلـ أف هبسدىا ألصحابو ,فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
ِ
اد تَ ِػج ُد فِ َيها
اس َكِإبِ ِل ال ِػمائَ ِة الَ تَ َك ُ
قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ{ :إن َما الن ُ
رِ
احلَةً}(ٗ).
َ
فبدأ رسوؿ اهلل  حديثو بػ( َّإمبا) اليت قصد منها عليو الصبلة والسبلـ إيقاظ اإلحساس
واالنتباه والتشويق ؼبا سيلقيو على أصحابو من حديث ,وىذا اغبديث أو التشبيو مألوؼ
ومستأنس ال هبهلو الصحابة ,فجميعهم يعرفوف اإلبل وأنواعها وأجودىا ,فكانت ببلغتو 
تقتضي أف يستخدـ ( َّإمبا) يف بداية تشبيهو ,اليت "ذبيء ػبرب ال هبهلو اؼبخاطب"(٘) ,فالصحابة
صبيعهم يعرؼ الراحلة من بني اإلبل ,فيقوؿ" :إنما الناس" وذكره عليو الصبلة والسبلـ

لػ(الناس) ليوضح وينبو على أنَّو ليس فئة معينة أي يف كل البشر دوف ربديد ,يدؿ على ذلك
دخوؿ (أؿ) على لفظة (الناس) ,أي صبيع الناس ,مث يضرب الرسوؿ  بالتشبيو فيقوؿ:
(ٔ) سورة آؿ عمراف ,اآلية.ٖٔٓ:

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٔ٘: ,
(ٖ) سبقت ترجمتو.ٕٜ:,

(ٗ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ ,ٜٔٛ:,ٚكتاب الرقاؽ ,باب رفع األمانة.

(٘) دالئل اإلعجاز,عبد القاىر الجرجاني ,شرحو وعلق عليو ووضع فهارسو:محمد التنجي,طٖ(,بيروت-لبناف :دار
الكتاب العربئٕٗٓ,ىػ).ٔٚٔ-ٕٙٚ:,
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"كإبل مائة"وىي "اعبماعة من اإلبل الكراـ"  ,وقد حدد  عدد اإلبل بػ(اؼبائة) ,وذكره
للعدد ىنا الغرض منو تصوير كثرة اإلبل ,بعد ىذا يردؼ الرسوؿ  بقولو" :ال تكاد تجد

فيها راحلة" فالراحلة" :اإلبل اليت ىبتارىا الرجل ؼبركبو لنجابتها وسباـ خلقها وحسن

(ٔ)
أيضا ,فوجود الراحلة يف اإلبل قليل ,ونادر اغبصوؿ ,وقد
منظرىا"  ,و(ال) النافية ىنا للمبالغة ً
مستقببل.
اقرتنت التاء بالفعل "كاد" فبا أدى إىل زيادة اؼبعن ومطابقة الواقع
ً

كل ىذه التأكيدات وىذه اؼببالغة من أجل أف يؤكد  على ندرة الراحلة بني اإلبل
ذكرا كاف أو أنثى"(ٕ) ,وىذه
وىي" :الناقة اليت تصلح ألف تُػ ْر َح َل ,وىي ال َػم ْرَك ُ
ب من اإلبل ً
الراحلة ؽبا قدرة على األضباؿ الشاقة واألسفار الطويلة ,وال تكوف كذلك إال بعد ترويض وطوؿ
ذبربة وفبارسة ,وىي سبثل الصفوة من اإلبل ,فكذلك الكرًن من الناس ,قليل الوجود ,وىي مرتبة
ال يبلغها صاحبها إال بعد اختبار وابتبلء وشدة أبانت عن معدنو وكشفت منو ىذا اعبوىر
اإلنساين النَّفيس ,فال ُػمتصف دبثل ىذه الصفات ال يصادفنا وجوده إال مرة أو مرات معدودة
بني الناس ,وال يعرؼ الراحلة من اإلبل إال من طالت خربتو ّٔا ,كذلك ىذا النوع من الناس
ال يُعرؼ إال بعد طوؿ ذبربة تكشف عن معدنو ,فالكرًن من الناس :صاحب الفضل ,اللني
اعبانب ,رحيم القلب ,خافض اعبناح ,اؼبتميز يف قوة إيبانو وحسن أخبلقو ,اػبالص يف معدنو,
الذي وبمل أثقاؿ الناس واغبماالت عنهم ,ويكشف كرّٔم ,ويعينهم على نوائب الدىر ,عزيز
الوجود كالراحلة يف اإلبل الكثرية(ٖ).
فرسوؿ اهلل  حني يرشد إىل ىذا النوع من الناس كأنَّو يغرينا ّٔذه الصفات وىذه اؼبراتب
ليأخذ بيد األمة كبو االرتقاء إىل ىذه اؼبنازؿ أو ما يقارّٔا(ٗ).
 ويضرب عليو الصبلة والسبلـ لتأصل الفطرة يف الناس دبثل لئلبل مشاىد معروؼ عند
العرب ,فعن أب ىريرة  )٘(عن رسوؿ اهلل  قَ َاؿ{ :من يولَ ُد يولَ ُد َعلَى ى ِذهِ
َ
َْ ُ ُ
( )ٙاإلبل في التراث العربي ,محمد أحمد سالمة ,طٔ(,دار الفكر العربئٗٔٚ,ىػ).ٜٗ:,
(ٔ) المرجع السابق.ٜٔ:,

(ٕ) مختار الصحاح ,مصدر سابق ,باب الراء ,مادة (رح ؿ).ٕٖٛ-ٕٖٚ :,

(ٖ) التشبيو التمثيلي في الصحيحين ,فائزة سالم أحمد,رسالة ماجستير ,جامعة أـ القرى ,كلية اللغة العربية ,فرع
البالغة.ٕٜٛ-ٕٗٓ:,

(ٗ) المصدر السابق.ٕٜٛ:,
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ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اء َحتى
الفط َْرة فَأَبَػ َواهُ يُػ َهو َدانو َويُػنَص َرانو َك َػما تُػ ْنت ُجو َف ا ِإلب َل فَػ َه ْل تَػج ُدو َف ف َيها َج ْد َع َ
اؿ :اللُ أَ ْعلَ ُم
ص ِغ ًيرا قَ َ
ػج َدعُونَػ َها قَالُوا يَا َر ُس َ
ت َم ْن يَ ُم ُ
وؿ الل أَفَػ َرأَيْ َ
تَ ُكونُوا أَنْػتُم تَ ْ
وت َ
ِِ
ِ
ين}(ٔ).
ب َما َكانُوا َعامل َ
فبدأ عليو الصبلة والسبلـ حديثو ِبملة موصولة يف قولو" :من يولد يولد على ىذه
الفطرة" وذلك للتأكيد على مبدأ الفطرة يف اػبلقِ ,
وذكره السم اإلشارة (ىذه) فيو ذبسيد
للفطرة وكأهنا شيء ؿبسوس مشاىد يُشار إليو ربقي ًقا لوجودىا يف كل نفس ,وؾبيء اسم
اإلشارة (ىذه) دوف لفظ اإلسبلـ إعبلء ؼبكانة اإلسبلـ وتعظيم لشأنو ,واختياره  ؽبذه
اؼبرحلة العمرية من حياة اإلنساف وىي مرحلة ما بعد الوالدة ,أوؿ مراحل حياة اإلنساف ,تدؿ
على َّ
أف اإلنساف يف ىذه اؼبرحلة يكوف يف حالة نقاء وصفاء من الذنوب ,وبراءة وطهر,
فاإلنساف وىو يف ىذه اؼبرحلة من عمره يكوف على الفطرة ,والفطرة ىي" :معرفة اهلل تعاىل
واإلقرار بو فليس أحد يولد إال وىو يقر َّ
صانعا وإف ظباه بغري اظبو أو عبد معو غريه"(ٕ).
بأف لو ً
ونبلحظ تكراره لكلمة (يولد) حيث فيها تأكيد على َّ
أف كل من يولد يكوف على الفطرة
السليمة الصحيحة ,باإلضافة إىل َّ
أف تكرار لفظة "يولد" يف فعل الشرط وجوابو وتواليهما يروي
لنا ّٔذا األسلوب اؼبوجز قصة اغبياة اإلنسانية وأصوؽبا اليت بنيت عليها وىي َّأهنا ؾببولة على
معرفة اهلل وعبادتو منذ أوؿ يوـ لقدومها يف ىذه اغبياة.
مث ىبربنا عليو الصبلة والسبلـ دبا وبدث بعد ذلك فيقوؿ" :فأبواه يهودانو وينصرانو" ِ
فذ ْكر

األبوين يف اغبديث دوف غرينبا يدؿ داللة واضحة على الدور اؼبهم الذي يلعبانو يف حياة
أبنائهما ,فاإلنساف يولد صفحة بيضاء نقية َىبُ ُّ
ط فيها الوالداف الديانة اليت سيعتنقها ويدين ؽبا
بوالئو واعتقاده ويدافع عنها وينتصر ؽبا ,فهي اؼبرتكز اؼبهم الذي يػُ َق ّْوُـ حياتو وسلوكو ّٔا ,من
ىنا ركز  على ذكر الوالدين دوف غرينبا من أفراد آّتمع اؼبقربني ؽبذا اإلنساف ,لعلمو عليو
الصبلة والسبلـ بقوة ارتباط اإلنساف بوالديو وتقبلو وتأثره دبا يصدر منهما من تصرفات ,مع
(٘) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٔ) صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٗ ,ٕٓٗٛ:,كتاب القدر ,باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفاؿ
الكفار وأطفاؿ المسلمين ,حديث رقم.ٕٙ٘ٛ:

(ٕ) صحيح مسلم بشرح النووي,محيي الدين أبو زكريا يحيى بن أشرؼ بن مري الحزامي الحواربي الشافعي,

جػ(,ٛبيروت-لبناف :دار الكتب العلمية).ٕٓٛ:,
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أف ىناؾ جهات أخرى يتأثر ّٔا اإلنساف ويتلقى عنها غري الوالدين ,إال َّ
العلم َّ
أف تأثري الوالدين
يف مرحلة الطفولة اؼببكرة يظل لو أثره حَّت يف مراحل عمر اإلنساف األخرى.

دورا مه ِّما يف تغيري
فبعد أف كاف اإلنساف أو اؼبولود على الفطرة السليمة يلعب الوالداف ً
ىذه الفطرة الصحيحة ,فإف كانا يهوديػني َّ
فإف ىذه الديانة ستمتد لتصل إىل ابنهما فيصبح
فإف ابنهما سيصبح نصرانيِّا ,ونبلحظ َّ
على ملة والديو ,وإف كانا نصرانيػني َّ
أف الرسوؿ 
استخدـ حرؼ العطف (الواو) للجمع بني الديانتني ,وذلك َّ
أف األبوين قد يكوف أحدنبا
نصرانيِّا واآلخر يهوديِّا أو العكس ,ومن ىنا َّ
وإما يهوديِّا,
فإف االبن سوؼ يكوف َّإما نصرانيِّا َّ
وذلك أنَّو قد يعتنق إحدى الديانتني مث مع تقدـ عمره قد يرتكها ويعتنق األخرى فيكوف قد
معا.
صبع بني االثنتني ً
ومن ىنا نبلحظ ببلغة النيب  يف اختيار حرؼ العطف (الواو) ,إذ قد هبمع بني
الديانتني معا يف أوقات ـبتلفة من عمره ,وقد يكوف من الذين كتب اهلل ؽبم السعادة يف اآلخرة
فيخرج من ىاتني الديانتني إىل الفطرة السليمة الصحيحة ويدخل يف ملة اإلسبلـ.
وحَّت يتغلغل ىذا اؼبعن يف قلوب الصحابة بل يف قلب كل قارئ جاء اؼبصطفى ّٔ ذا

التشبيو من واقع بيئتهم ,فقاؿ  " :كما تنتجوف اإلبل فهل تجدوف فيها جدعاء؟ حتى

تكونوا أنتم تجدعونها" فػ(الكاؼ) يف حديثو  للتشبيو(ٔ) ,وقولو تنتجوف اإلبل ,أي كما
وض َع صبيع
تلد اإلبل ,فالعرب كانت تطلق على والدة الناقة (نِتَاج)" ,والنّْتَاج :اسم هبمع ْ
البهائم ,وىو يف الناقة والفرس ,ومن ذلك قوؽبم :أنتجت الناقة إذا وضعت ,ويُقاؿ :نُتج القوـ
إذا وضعت إبلهم"(ٕ) ,وىي تدؿ على العناية واالجتهاد والكد يف رعاية اإلبل ما هبعلهم على
علم تاـ بصحتها وسبلمتها من كل عيب.

فالرسوؿ  باختياره ؽبذه اللفظة قصد أف يصور ؽبم اإلبل عندما تولد وىي صحيحة
سليمة األعضاء واألجزاء يف كامل خلقتها ,فإذا ما ارتسمت ىذه الصورة يف أذىاهنم بادرىم

بقولو " :فهل تجدوف فيها جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟" فهذا استفهاـ منو 
أراد بو صياغة الصورة كوسيلة لئلقناع ,كما أنَّو أراد بو أف يقررىم فيو على ىذا الفعل الذي
(ٔ) عروس األفراح ,مرجع سابق ,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الجيم ,فصل النوف).ٖٖٚ:,
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يفعلونو ببهائمهم وىو تغيريىم ػبلقتها ,ويف تقدًن الضمري "أنتم" إنكار منو عليو الصبلة
والسبلـ وتعجب واستغراب وتوبيخ ؽبم على صنيعهم ,فكاف الغرض من االستفهاـ إقرار

اؼبخاطب بالفعل ,مع كوف السائل يعلم بذلك(ٔ) ,فالرسوؿ  باستفهامو "فهل تجدوف فيها

جدعاء" ينكر على الصحابة صنيعهم ّٔذه اإلبل وتغيريىم ػبلقتها ,وذلك زيادة يف إقناعهم
كثريا ما يستخدـ االستفهاـ يف حواره مع أصحابو,
بالفكرة واؼبعن الذي يريده ,فالرسوؿ ً 
وذلك أبل يف اإلقناع بالفكرة ,حيث تصل الفكرة أو اؼبعن الذي يريده عليو الصبلة والسبلـ
عقلي ذاِتٍّ ليأِت
إىل اؼبخاطب ,فتتبلور ىذه اؼبعاين لدى اؼبخاطب يف شكل حوار
داخلي ٍّ
ٍّ
تاما ,وذلك أوقع وأبل .
اقتناعا ِّ
االقتناع بالفكرة واؼبعن ً
"فاعبدع :القطع البائن يف األنف واألذف والشفة واليد وكبوىا ,فالناقة اعبدعاء :اليت قُطع
ُس ُد ِس أذُهنا أو ربعها أو ما زاد على ذلك إىل النصف"(ٕ) ,دبعن أنَّو قد غُّْري من خلقتها
السوية ,وتقديبو للجار وآّرور يف قولو "فيها جدعاء" للتنبيو على َّأهنا ولدت سليمة غري
َّ
ؾبدوعة ,واستخدامو للفظة (اعبدع) فيها غلظة ,وكأنَّو  يستثري عاطفتهم ويستغرب من
صنيعهم التشويهي وما يلحقو من ضرر.
وقولو " :حتى تكونوا أنػتم" فػ"حَّت" تفيد انتهاء الغاية ,فهي توحي إىل أنَّو بعد أف
تولد ىذه اإلبل سليمة وبعد أف تبل غاية فتوهتا يقوموف ِبدعها ,فهناؾ فرتة زمنية تبدأ من
والدهتا إىل أف هبدعوهنا ,وىي الفرتة اليت تكوف فيها سليمة كما خلقها اهلل ,ففيها إشارة إىل َّ
أف

اؼبولود يولد على الفطرة ,فيظل فرتة زمنية قصرية على ىذه الفطرة وىي مرحلة الطفولة اؼببكرة
أي يف مرحلة اؼبهد إىل أف يبدأ والداه يف تغيري ىذه الفطرة بالتدريج ,وىذا ما أوحت بو
"حَّت".
وذكره للفعل اؼبضارع ىنا دليل على َّأهنا تولد صحيحة اػبلقة سليمة من التشويو ,مث ىم
بعد ذلك يف اؼبستقبل يقوموف بتغيريىا وجدعها وتشويهها ,فكأنَّو تأكيد على َّأهنا تولد سليمة,
أيضا لئلشارة على َّأهنم من يفعل ذلك ويغريوف يف خلقة تلك البهائم اليت
مث أردؼ بالضمري ً
تولد وىي سليمة صحيحة ,وؾبيء الفعل باؼبضارع (ذبدعوهنا) دليل على َّ
أف ىذا التغيري إما
(ٔ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٔ.٘ٗٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب العين ,فصل الجيم).ٗٔ:,
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باعبدع أو الوسم أو التشويو ىو عادة غالبة عند كثري فبن يبتلك اغبيوانات ,وفيو دليل على
والدهتا سليمةَّ ,
وإمبا وبدث التغيري فيما بعد ,وىذه العادة كانت يف اؼباضي واغباضر وسوؼ
تستمر حَّت يف اؼبستقبل ,يدؿ على ذلك ؾبيء الفعل باؼبضارع ,ونبلحظ أنَّو  استخدـ
االستفهاـ يف حواره مع الصحابة ,وذلك أوقع وآكد يف إقناع عقوؽبم بالفكرة اليت يريدىا عليو
الصبلة والسبلـ.
ىذا التشبيو أراد أف يدلل بو عليو الصبلة والسبلـ على َّ
أف كل مولود يولد على الفطرة,
ِ
ِ ِ
اس َعلَْيػ َها َال
ولكن أبويو يغرياف تلك الفطرة اليت أودعها اهلل فيو{ ,فط َْرةَ اللو التي فَطََر الن َ
ِ
يل لِ َخل ِْق الل ِو}(ٔ) كذلك يفعلوف بإبلهم فيقوموف بتغيري خلقتها فيجدعوهنا ,فهذا تشبيو
تَػ ْبد َ
يوافق ما يفعلونو بأبنائهم مستنبطني ذلك فبا يرونو يف ؿبيطهم.
وبعد أف ارتسمت الصورة يف أذىاهنم مؤكدة صدؽ رسوؿ اهلل  تبادر إىل أذىاهنم أطفاؿ
صغيرا؟"
الكفار وما مصريىم ,فسارعوا بسؤاؿ رسوؿ اهلل  بقوؽبم" :أرأيت من يموت
ً

سن التكليف ما مصريه؟ فسؤاؽبم فيو تلهف
صغريا مل يبل َّ
فاستفهاـ الصحابة عن من كاف ً
فرد عليهم  بقولو" :الل أعلم بما كانوا
صغرياَّ ,
مليء بالعاطفة واغبنو على مصري من كاف ً
عاملين" ,أي َّ
أف اهلل عز وجل أعلم دبا سيكوف منهم لو مكثوا يف اغبياة حَّت سن البلوغ وما
بعده ,ومن ذلك " َّ
كفرا,
كافرا ولو عاش ألرىق أبويو طغيانًا و ً
أف الغبلـ الذي قتلو اػبضر طبع ً
وقد أصبع من يعتد بو من علماء اؼبسلمني على َّ
أف من مات من أطفاؿ اؼبسلمني فهو من أىل
اعبنة ,ألنو ليس مكلًَّفا ,وأما أطفاؿ اؼبشركني فهم من أىل اعبنة ,ويستدؿ لو بأشياء منها
حديث إبراىيم اػبليل عليو السبلـ حني رآه النيب  يف اعبنة وحولو أوالد الناس ,قالوا" :يا
رسوؿ الل وأوالد المشركين؟ قاؿ وأوالد المشركين"(ٕ) ,ويف ذلك دليل على َّ
أف كل مولود

يولد على الفطرة حَّت أبناء اؼبشركني ,فمن مات منهم وىو صغري كاف على الفطرة كما أخرب
 ,وبذلك يكوف من أىل اعبنة.

(ٔ) سورة الروـ ,اآلية.ٖٓ:

(ٕ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػ.ٕٓٛ-ٕٓٚ:,ٛ
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 وننتقل إىل صورة من صور اآلخرة يصفها لنا عليو الصبلة والسبلـ ,تلك ىي صورة
ائعا يشمل كل جوانبو ,مث ىبرب عليو الصبلة والسبلـ بأنَّو
حوضو  فيصفو وص ًفا ر ً
(ٖ)
أناسا عن حوضو فيعمد إىل "اإلبل" لوصف ىذه الصورة ,فعن أَِب ُىر َيرَة 
يطرد ً
(ٕ )
(ٔ )
أف رسوؿ اهلل  قاؿ{ :إِف حو ِ
َّ
اضا
ضي أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَةَ ِم ْن َع َد ٍف ,لَ ُه َو أَ َش ُّد بَػيَ ً
َْ
ْج ,وأَحلَى ِمن العس ِل بِاللب ِن ,وَآلنِيتو أَ ْكثػر ِمن عد ِد الن ِ
ِ
َص ُّد
َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ
م َن الثػل ِ َ ْ
ُّجوـَ ,وإِني َأل ُ
ُ
َ ََ
وؿ ِ
اس َعن حو ِ
الل أَتَػ ْع ِرفُػنَا
ض ِو ,قَالُوا يَا َر ُس َ
اس َع ْنوُ َك َما يَ ُ
ص ُّد الر ُج ُل إِبِ َل الن ِ ْ َ ْ
الن َ
ت ِأل ٍ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
يَػ ْوَمئِ ٍذ؟ قَ َ
سْ َ
َحد م َن األ َُم ِم تَ ِر ُدو َف َعلَي غُرا ُم َحجل َ
اؿ :نَػ َع ْم ,لَ ُك ْم س َ
يما لَْي َ
ضِ
وء}(ٖ).
الو ُ
أَثَ ِر ُ
فقد أراد الرسوؿ  يف ىذا اغبديث أف يػُ ّْ
حذر أمتو من أف يػُخالفوا منهجو وطريقتو
السليمة الصحيحة ,وحَّت يُ ّْ
رغب أصحابو و َّأمتو يف االستقامة على ىديو  ذكر ؽبم يف ىذا
اغبديث ِص َفة حوضو فقاؿ " :إِف حو ِ
ضي أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَةَ ِم ْن َع َد ٍف" فبدأ عليو الصبلة
َْ
إف) للمبالغة يف ب ِ
والسبلـ حديثو بالتأكيد بػ( َّ
عد ىذا اغبوض ,باإلضافة إىل استخدامو صيغة
ُ
التفضيل (أبعد) وذلك للتأكيد على البُعد ,وذكره  للبُعد بني (أيلة وعدف) يدؿ على كِ َِرب
مساحة اغبوض ,وىو الغرض من ذكر اؼبسافة بني أيْػلَةَ وعدف.
ْج" فرسوؿ اهلل 
اضا ِم َن الثػل ِ
مثَّ وصف ِ ص َفة اؼباء يف حوضو  بقولو" :لَ ُه َو أَ َش ُّد بَػيَ ً
يؤّْكد شدَّة ِ ِ
للمبالغة يف بياضو ,فهو أشد
بياض اؼباء باستخدامو لصيغة التفضيل (أشد) أيضاً ُ
ضا من الثلج ,والثلج عندما يتساقط وتشتَ ُّد برودتُو يكوف يف غاية البياض ,أ ِ
َضف إىل ذلك
بيا ً
َّ
فبزوج
أف الشَّمس عندما تسطع على ىذا الثلج تضيف إليو ؼبعانًا وبري ًقا ,فيصبح ىناؾ ٌ
بياض ٌ
بلمعاف وىو ُّ
أشد أنواع البياض صباالً .وردبَّا كاف غرض الرسوؿ  من ىذا التَّشبيو أف يتخيَّل
السامع صباؿ ىذا اؼباء يف بياضو وؼبعانو ,لذا كانت دقَّػتُو  يف اختيار بياض الثلج دوف غريه.
(ٖ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٔ) أيلة ,بالفتح :مدينة على ساحل بحر القلزـ مما يلي الشاـ( .انظر :معجم البلداف ,ياقوت الحموي,جػٔ ,باب
الهمزة والياء(,بيروت :دار الفكر).)ٕٜٕ:,

(ٕ) عدف :مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن( .انظر:معجم البلداف ,جػ٘ ,باب العين والداؿ,
.)ٜٛ:

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٔ,ٕٔٚ: ,كتاب الطهارة ,باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء,
حديث رقم.ٕٗٚ:

149
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحلَى ِم َن
كما أضاؼ عليو الصبلة والسبلـ صفةً أخرى إىل ىذا اؼباء ,وىو قولوَ " :وأ ْ
للمبالغة يف
س ِل بِاللبَ ِن" فيُ ّْ
كرر عليو الصبلة والسبلـ بصيغة التفضيل بقولو" :أ ْ
َ
الع َ
َحلَى" وذلك ُ
ِ
ف ماءَهُ بأنَّو أحلى من العسل باللَّنب ,وقد اختار عليو السبلـ
شدَّة حبلوتو ,فرسوؿ اهلل  يَص ُ
فبزوجا باللنب ,يدؿ على ذلك استخدمو حرؼ اعبر (الباء) الذي ُّ
يدؿ على االلتصاؽ,
العسل ً
وىذا يعِن التصاؽ العسل باللنب ,والتصاقهما يؤدي إىل امتزاجهما ببعضهما ,وؽبذا التشبيو
اىتُوُ حيث إ َّف الرسوؿ  لو شبَّو بالعسل وحده لكاف يف ذلك حبلوة زائدة ,واؼبعروؼ َّ
أف
َو َج َ
يف العسل حبلوة شديدة ال يستطيع اإلنساف أف يأكل منو إال كمية قليلة لشدة حبلوتو ,كما
َّ
أف اللنب وبتوي يف العادة على نوع معني من اغبموضة قد تكوف قليلة يف بداية إنتاجو ,ولكنها
تزداد مع زيادة اؼبدة يف إنتاجو فيصبح شديد اغبموضة ,ولكي يكسر عليو الصبلة والسبلـ
شدة حبلوة العسل وشدة ضبوضة اللنب اختار تشبيو اؼباء حببلوة العسل باللنب فبل تطغى حبلوة
العسل مع وجود اللنب ,بل يصبح ُمستسا ًغا ,وال تطغى ضبوضة اللنب مع وجود العسل فيصبح
أيضا ,وىذا من ببلغتو  يف اختيار اؼبشبو بو لوصف حبلوة اؼباء.
مستسا ًغا ً
ونبلحظ أنَّو  عطف بػ"الواو"(ٔ) يف اعبمل السابقة وذلك الختبلؼ أوصاؼ ىذا
اغبوض وتعددىاَّ ,
وألف ىذه األوصاؼ صبيعها غبوضو عليو الصبلة والسبلـ ,فالعطف بػ"الواو"
أوحى لنا ِبماؿ ىذه الصفات وكثرهتا وتعددىا.
مث ينتقل  إىل وصف آنية ىذا اغبوض بقولو" :وَآلنِيتو أَ ْكثػر ِمن عد ِد النُّج ِ
وـ" ,فيؤّْكد
َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ
ُ
عليو الصبلة والسبلـ على كثرة عدد ىذه النُّجوـ باستخدامو لصيغة التفضيل (أكثر) للمبالغة
أيضاً يف كثرهتا ,واؼبعروؼ َّ
أف عدد النجوـ كثريٌ ِّ
وجل ,منها ما
جدا ال يعلم عددىا إال اهلل َّ
عز َّ
اكتُ ِشف يف العصر اغبديث ومنها ما مل يُكتَ َشف ,لذا َع َمد  إىل استخداـ عدد النُّجوـ يف
تشبيهو ,كما َّ
أف ىناؾ ميزة أخرى ؽبذه النُّجوـ وىي َّأهنا المعةٌ َّبراقةٌ ,وىذا ما أراد عليو الصبلة
والسبلـ أف يصف بو ىذه اآلنية ,فهي كثريةٌ المعةٌ كالنُّجوـ سباماً.
بعد ىذه األوصاؼ اعبميلة َّ
اػببلبة اليت وصف ّٔا عليو الصبلة والسبلـ حوضو ,يُ ِردؼ
اس َعن حو ِ
ض ِو" فيخرب عليو الصبلة
اس َع ْنوُ َك َما يَ ُ
قائبلًَ " :وإِني َأل ُ
ص ُّد الر ُج ُل إِبِ َل الن ِ ْ َ ْ
َص ُّد الن َ
حوضوُ ويشربوا منو ,ويدؿ على ذلك قولو" :وإني"
ص ُّد النَّاس ويبنعهم أف يَِرُدوا َ
والسبلـ أنَّو يَ ُ
(ٔ) الوصل :ىو عطف الجمل بعضها ببعض والفصل تركو(.انظر:التلخيص في علوـ البالغة,مرجع سابق.)ٔٚ٘: ,
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فهذا فيو تأكي ٌد على فعلو وىو ُّ
أيضا
ص ُّد" فيو تأكي ٌد ً
صد الناس ,و ً
أيضا (البلـ) يف كلمة "َأل ُ
الص ّْد ,ولفظة " َّ
الرد واإلبعاد فهي توحي باستيائو عليو
صد" ىي "أعرض" مع ّْ
ومبالغةٌ يف َّ
ٍ
بتأكيد آخر
الصبلة والسبلـ من صنيعهم بعده لذا كاف يصدىم عن حوضو(ٕ) .مثَّ يؤّْكد 
ص ُّد الر ُج ُل إِبِ َل الن ِ
اس
أكثر
ترسيخا يف ذىن أصحابو وىو تشبيهو ؽبذا ّْ
الصد بقولوَ " :ك َما يَ ُ
ً
(ٔ)
ِِ
ود ا ِإلبِ َل َذ ْوًدا"
َع ْن َح ْوضو" فهذا التشبيو ُمنتَػَزعٌ من البيئة الصحراوية حيث كاف الرجل "يَ ُذ ُ
سباما ,لكن ما الذي أدى بالرسوؿ  إىل استخداـ
عن حوض إبلو ,والصحابة يعرفوف ذلك ً
كل ىذه اؼبؤّْكدات وىذه التشبيهات يف حديثو السابق؟ لقد وصف عليو الصبلة والسبلـ
حوضوُ باؼبساحة الواسعة الشَّاسعة ,وبلونو األبيض النَّاصع ,ودبذاقو اغبلو اؼبعتدؿ ,وبعدد آنيتو
َ
الصعب الشَّديد
الكثرية البلمعة ,ىذا اغبوض ّٔذه األوصاؼ الدَّقيقة اعبميلة يف ذلك اليوـ َّ
اقف على ذلك اغبوض ,يرتؾ
اغبرارة والناس عطشى يبحثوف عن اؼباء ,فإذا بِرسوؿ اهلل  و ٌ
ويصد آخرين عنو ,لقد كرر عليو الصبلة والسبلـ استخداـ " َّ
ُّ
إف" و"البلـ"
أناسا يشربوف
ً
وصيغة التفضيل "أفعل" يف التشبيهات اليت عقدىا ؽبذا اغبوض يف قولو "إف حوضي ,لهو
ألصد ,"..مع َّ
ُّ
أف اؼبخاطبني ىم الصحابة  وىم مصدقوف ؼبا
أشد ,وآلنيتو أكثر ,وإني

ىبربىم بو عليو الصبلة والسبلـ غري منكرين ,إال َّ
أف أوصاؼ ىذا اغبوض الذي أخرب عنو 
عجيبة مثرية قد تبعث على التعجب واإلنكار ,فبا جعل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ يستخدـ
ىذه األدوات واأللفاظ لتأكيد صورتو التشبيهية .لكن ما الذي دعا رسوؿ اهلل  إىل أف يفعل
مثل ىذا الفعل؟ يقوؿ العلماءَّ :
َّيب  ىم "ال ُػمنافقوف وال ُػمر ُّ
تدوف الذين مل
إف الذين يصدُّىم الن ُّ
يبوتوا على ما ظهر من إسبلمهم ,وقاؿ آخروف :إ َّهنم الذين ار ُّ
تدوا بعد وفاتو  ومل يبقوا على
إسبلمهم ,وقيل :إ َّهنم أصحاب اؼبعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد ,وأصحاب البدع
الذين مل ىبرجوا ببدعهم عن اإلسبلـ"(ٕ) ,وأيِّا كانوا فالذي هبمعهم ىو َّأهنم خالفوا ما جاء بو
 من اؽبدى واغبق ,لذا كانوا فبَّن قصد عليو الصبلة والسبلـ أنَّو يصدُّىم عن حوضو ,ومن
ترغيب
أوال
ىنا ندرؾ أنبية ىذه التشبيهات والتوكيدات اليت ذكرىا عليو الصبلة والسبلـ ,فهي ً
ٌ
ؽبم يف أف يكونوا فبَّن ثبت على اغبق واتبع منهجو  فيفوزوا بالشُّرب من حوضو الكرًن ,
(ٕ) مختار الصحاح ,مصدر سابق( ,باب الصاد ,مادة (ص د د).ٖ٘ٚ:,
(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الداؿ ,فصل الذاؿ).ٔٙٛ:,

(ٕ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػ.ٕٓٛ-ٕٓٚ:,ٛ
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فيتربأ منهم  ويصدُّىم عن حوضو
ربذير ؽبم يف أف ىبالفوا ما جاء بو من اغبقَّ ,
وىي ثانيًا ٌ
الشريف.
لقد ُّٔر الصحابة  ؽبذا الوصف منو َ ,ور ِغب كل واحد منهم وكبن معهم  يف أف
يشرب من ىذا اغبوض ,ويف اؼبقاـ نفسو شعر الصحابة  باػبوؼ الشديد من أف يكونوا فبن
بصد أحدىم إِبل غ ِريهِ
يصدُّىم رسوؿ اهلل  عن حوضو ,وخاصةً بعد أف شبَّو ؽبم ىذا َّ
الصد ّْ
َ
جيدا ,وترتسم ؽبم ىذه الصورة بكل ما فيها من قسوةٍ وقوةٍ
عن حوض إِبلو ,فهم يعلموف ذلك ً
وشدَّةٍ يف إبعاد أحدىم إبِل غريه عن حوض إبلو ,وخاصة عندما تكوف ىذه اإلبل عطشى
فتزيد ضراوهتا وىيجاهنا ما يصور اعبهد الذي يبذلو عليو الصبلة والسبلـ يف صد الناس عن
حوضو .فالعرب يعرؼ إبلَو ويبيّْػ ُزىا عن غريىا ,ويقوـ بطرد األُخرى وإبعادىا ,ويف ذلك ذبسي ٌد
ُّ ّْ ِ
صيب من يبدؿ ما كاف عليو  ,فهذا
وإبر ٌاز للذؿ واػبزي واؼبهانة والعذاب واؽببلؾ الذي يُ ُ
اؼباء ال يشرب منو إال اؼبؤمنوف اؼبخلصوف النَّقية قلؤّم من الشركيات والبدع ,فهي نقيةٌ كنقاء
الشوائب.
ىذا اؼباء وصفائو وخلوصو من َّ
ور ىذا اغبوض تػرتاءى ؽبم ,يتبادر إىل أذىاهنم سؤ ٌاؿ يف غاية األنبية
ويف ىذه اللحظة ُ
وص ُ
أال وىو قوؽبم" :أَتَػ ْع ِرفُػنَا يَػ ْوَمئِ ٍذ"؟ لقد دىش الصحابة  كيف يعرفهم الرسوؿ  من بني
ِ
ت
سْ
آالؼ الناس بل آالؼ األمم؟ فأجأّم عليو الصبلة والسبلـ بقولو" :نَػ َع ْم لَ ُك ْم س َ
يما لَْي َ
ِ
َح ٍد ِم َن األ َُم ِم" أجأّم عليو الصبلة والسبلـ بأنَّو يعرفهم حق اؼبعرفة ,فهم فبيَّزوف عن غريىم
أل َ
بسيما وىي "العبلمة"(ٔ) اليت يعرؼ ّٔا أمتو.
عامةً" :تَ ِر ُدو َف َعلَي
ولكن ما ىذه العبلمة؟ يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ ألصحابو وألمتو َّ
ضِ
غُرا محجلِ ِ
ؿبمد " ,فالوضوءُ من
وء" ىذه ىي اؼبيزة اليت سبيَّزت ّٔا أمة َّ
الو ُ
َُ َ
ين م ْن أَثَ ِر ُ
(ٕ)
خصائص ىذه األمة"  ,وقد شبههم عليو الصبلة والسبلـ بتشبيو يف غاية اعبماؿ حيث شبو

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الميم ,فصل السين).ٖٕٔ:,
(ٕ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٔ٘:,
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(ٖ)

مواضع الوضوء يف جباىهم بػ"البياض يف جبهة الفرس"
وأقدامهم بالبياض الذي يكوف يف يديو ورجليو"(ٗ).

و"مواضع الوضوء يف أيديهم

وقد عمد عليو الصبلة والسبلـ يف تشبيهو الختيار الفرس لعلمو  دبكانة ىذا
العرب بثم ٍن ألنبيتو يف حياتو ,فهو صاحبو الذي
اغبيواف عند العرب ,فهو حيواف ال يُقدَّر عند ّْ
عزه وفخره الذي يكتسبو يف السباؽ ,وىو فوؽ ىذا كلو
ال ىبذلو يف حربو على أعدائو ,وىو ُّ
مالو الذي ال يفرط فيو بأي حاؿ من األحواؿ ,من ىذا اؼبنطلق استعار عليو الصبلة والسبلـ
يف تشبيهو أثر الوضوء يف الوجو واليدين والرجلني يف اإلنساف من البياض الذي يكوف يف وجو
الفرس ويديو ورجليو ,ىذا التشبيو منو " هبعلنا إزاء صورة لونية يرتكز البصر فيها على اعبزء
األبيض يف األيدي واألرجل ,والعدد كبري ِّ
جدا إذ تصورناه يوـ القيامة"(ٔ).
فهذا التشبيو فيو بيا ٌف ؼبكانة األمة اإلسبلمية وفضلها ,و َّ
أف ؽبا عبلمة فبيزة يوـ القيامة
أثر لعمل من أعماؽبا وىو الوضوء ,أي َّ
أف اؼبسلمني يأتوف {يَ ْس َعى
تظهرىا دبظهر خاص وىو ٌ
ورُى ْم بَػ ْي َن أَيػْ ِدي ِه ْم َوبِأَيػْ َمانِ ِهم} (ٕ)"(ٖ).
نُ ُ
فيجسم ىذا التشبيو األثر الديِن للوضوء ,فهو طهارة ظاىرة تنقي اعبسم من األوساخ
ّْ
وىو طهارة باطنة تطهر الروح من الذنوب ,وإحساس اؼبسلم بربودة الوضوء يدفعو إىل احملافظة
عليو ,فهو يف اؼبقابل يطفئ حرارة نار جهنَّم ,وىو صباؿ للنفس وإحساس بالنقاء والطاعة هلل
ولرسولو .
لقد اعتمد عليو الصبلة والسبلـ يف حديثو ىذا على عدة تشبيهات تضمنت ألفاظًا دلت
على الزيادة يف بعض األوصاؼ باستخداـ صيغة (التفضيل) ,يف إطار أسلوب اشتمل على
قوي
اغبسية التصويريَّة لتوضيح اؼبعاين وتقريػبها وربطها ببعضها البعض ربطًا َّ
الكثري من العناصر ّْ
الداللة ؼبا يتضمنو من عناصر اؼبساحة واؼبسافة يف قولو " :أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَةَ ِم ْن َع َد ٍف",
(ٖ) مختار الصحاح ,مصدر سابق( ,باب الغين ,مادة (غ رر).ٗٚٔ:,
(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الالـ ,فصل الحاء).ٔٗٗ:,

(ٔ) في ظالؿ الحديث النبوي ,نور الدين عتر ,طٕٔٔٗٔ(,ىػ).ٖٔٙ:,
(ٕ) سورة الحديد ,اآلية.ٕٔ:

(ٖ) في ظالؿ الحديث النبوي,مرجع سابق.ٔٙٗ:,
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ْج" ,مث استخدـ توظيفو غباسة َّ
الذوؽ يف قولو:
اضا ِم َن الثػل ِ
وعنصر اللوف يف قولو " :أَ َش ُّد بَػيَ ً
"أ ِ
الع َس ِل" مث توظيفو لعناصر الطبيعة الصامتة يف مثل قولو " :آلنِيَتُوُ أَ ْكثَػ ُر ِم ْن َع َد ِد
ْ
َحلَى م َن َ
الن ِ
اؼبصور ,لقولو َ " :ك َما
ُّجوـ" باإلضافة إىل تصويره للهيئات التَّشبيهيَّة لبياف أنبية اؼبوقف َّ
ُ
ضِ
ض ِو" وقولو" :غُرا محجلِ ِ
اس َعن حو ِ
وء" حيث مزج اللوف
الو ُ
يَ ُ
ص ُّد الر ُج ُل إِبِ َل الن ِ ْ َ ْ
َُ َ
ين م ْن أَثَ ِر ُ
يعرب عن موضع السجود.
األبيض بالنُّور الذي ّْ
وتتجسم
اغبس اؼبباشر الذي يدركو اؼبشاىد ويتابعو
َّ
"فصورتو التشبيهية  اعتمدت على ّْ
اضحا ىبلب النَّفس"(ٗ).
بو األشياء ُّ
ذبس ًما و ً
ويدب بينهم اػببلؼ فإنَّو  يصف ما حدث بينهم
 وعندما ىبتلف الصحابة 
ُّ
معتمدا على صورة تشبيهية لئلبل
صبيبل
ويصف كراىيتو ؽبذا اػببلؼ ,فيصفو وص ًفا ً
ً

منتزعة من بيئتهم ليقرب ؽبم اؼبعن الذي يريد ووبذرىم من العودة إىل مثل ذلك ,فعن
(ٔ)
ِ ِ
ِ
الع ُد ّْو فَأ ََر َاد َس ْلبَوُ فَ َمنَػ َعوُ
عوؼ بن مالك  قاؿ :قَػتَ َل َر ُج ٌل م ْن ضبْيَػَر َر ُج ًبل م َن َ
خالِ ُد بن ِ ِ
يد وَكا َف والِيا علَي ِهم ,فَأَتَى رس ُ ِ
وؼ بن مالِ ٍ
َخبَػَرهُ فَػ َق َاؿ
ك فَأ ْ
َ
وؿ اهلل َ ع َ َ َ
َُ
الول َ َ ً َ ْ ْ
ُ َ
وؿ ِ
ك
الل ,قَ َ
استَ ْكثَػ ْرتُوُ يَا َر ُس َ
ك أَ ْف تُػ ْع ِطيَوُ َسلْبَوُ؟ قَ َ
اؿ :أَ ْدفَػعُوُ إِلَْي َ
ِػبَالِ ٍدَ { :ما َمنَػ َع َ
اؿْ :
فَمر َخالِ ٌد بِعو ٍ
ك ِم ْن ر ُس ِ
وؿ
ؼ فَ َجر بِ ِر َدائِِو ثُم قَ َ
ت لَ َ
ك َما ذَ َك ْر ُ
ت لَ َ
اؿَ :ى ْل أَنْ َج ْز ُ
ْ
َ
َ
الل  فَ ْ ِ
وؿ ِ
ِ
اؿ :الَ تُػ ْع ِط ِو يَا َخالِ ُد الَ تُػ ْع ِط ِو يَا
ب فَػ َق َ
س ِم َعوُ َر ُس ُ
استُػ ْغض َ
الل  ,فَ َ
ِ
ِ
استُػ ْرعُ َي إِبًِال أ َْو
َخال ُدَ ,ى ْل أَنْػتُ ْم تَا ِرُكو َف لي أ َُم َرائِي {إِن َما َمثَػلُ ُك ْم َوَمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
ت
ص ْف َوهُ َوتَػ َرَك ْ
ش ِربَ ْ
ت فِ ِيو فَ َ
ش َر َع ْ
ضا فَ َ
اىا ,ثُػم تَ َحي َن َس ْقيَػ َها فَأ َْوَر َد َىا َح ْو ً
غَنَ ًما فَػ َر َع َ
ت َ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم}(ٕ).
َك َد َرهُ ,فَ َ

حدثت ىذه "القضية يف غزوة ُم ْؤتَة"(ٖ) بني أصحاب رسوؿ اهلل  ,حيث علم رسوؿ اهلل
 ما كاف من أمر هتديد ٍ
التجرؤ عليو" ,فاستُ ِ
فعد َؿ عن حكمو ,وتوحي
عوؼ ػبالد و ُّ
غضب" َ
لنا لفظة "فاستُ ِ
غضب" َّ
يستحق ذلك الغضب,
أف رسوؿ اهلل  ليس بسريع الغضب إال ألم ٍر
ُّ
(ٗ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.٘ٛٔ:,

(ٔ) عوؼ بن مالك األشجعي ,صحابي مشهور ,سكن دمشق ,ومات سنة ثالث وسبعين(.اإلصابة,جػ.)٘٘ٙ :ٚ
(ٕ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٖ ,ٖٖٔٚ:,كتاب الجهاد والسير ,باب استحقاؽ القاتل سلب القتيل,
حديث رقم.ٖٔٚ٘:

(ٖ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػ.ٙٗ:,ٙ
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مث قاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :ى ْل أَنْػتُ ْم تَا ِرُكو َف لِي أ َُم َرائِي" ,وىذا االستفهاـ منو عليو الصبلة
والسبلـ يصور شدة غضبو واستيائو من ىذا الفعل ,مث َّبني َّ
أف ىؤالء األُمراء الذين ُكلّْفوا الوالية
ىم من خيار الناس ,وأحسنهم أمانةً ودينًا ,مل يسعوا إىل اإلمارة ومل يطلبوىا َّ
ألهنم على عل ٍم
قرب ؽبم عليو الصبلة والسبلـ ىذا األمر قاؿ " :إِن َما
بِعِظَ ِم أمرىا وشدَّة تكليفها ,وحَّت يُ ّْ
ِ
ضا
اىا ثُػم تَ َحي َن َس ْقيَػ َها فَأ َْوَر َد َىا َح ْو ً
استُػ ْرع َي إِبِ ًال أ َْو غَنَ ًما فَػ َر َع َ
َمثَػلُ ُك ْم َوَمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم" .ولننظر إىل قولو:
ص ْف َوهُ َوتَػ َرَك ْ
ش ِربَ ْ
ت فِ ِيو فَ َ
ش َر َع ْ
فَ َ
ت َك َد َرهُ فَ َ
ت َ
"إِن َما َمثَػلُ ُك ْم َوَمثَػلُ ُه ْم" ,فػ( َّإمبا) ىنا تدؿ على علم الصحابة بأم ٍر ُمسبَ ٍق وىو ما حدث بني
الصحابة ",فهي ذبيء ػب ٍرب ال هبهلو اؼبخاطب"(ٗ) ,باإلضافة إىل َّأهنا ربمل معن التأكيد ؼبا
سيقولو عليو الصبلة والسبلـ ,وقولوَ " :مثَػلُ ُك ْم َوَمثَػلُ ُه ْم" ,فاستخدامو لػ"مثل" يف حديثو كاف
(ٔ)
كيدا وتثبيتًا ألمره"(ٕ) يف أنفسهم ,مث قولو
"للداللة على اؼبشأّة يف اؽبيئة والصورة"  ,و"تو ً
َ ":ك َمثَ ِل َر ُج ٍل" ,فالكاؼ للتشبيو وتنكريه عليو الصبلة والسبلـ لػ(رجل) تدؿ على العموـ,
دبعن :أي رجل يكوف واليا على اؼبسلمني ,وقولوِ " :
اىا" ,فلنتأمل
استُػ ْرع َي إِبِ ًال أ َْو غَنَ ًما فَػ َر َع َ
ْ
ً
الوالة على رعاياىم ومن ولوا أمرىم ,كما
كلمة ( ُ
اسرتعي) وما ربملو من العطف والرضبة من ُ
أف الفعل اؼببِن للمجهوؿ ُّ
يدؿ على َّ
َّ
ؤمر نفسو ,مث قولو" :إِبِ ًال أ َْو
أف األمري ُكلّْف باإلمارة ومل يُ ّْ
اىا" ,فاإلبل من اغبيوانات اليت تتصف بالصعوبة يف رعيها ,وإف مل وبسن الراعي
غَنَ ًما فَػ َر َع َ
معاملتها واالىتماـ ّٔا فردبا غضبت وحقدت على ىذا الراعي نتيجة لسوء معاملتو ؽبا,
باإلضافة إىل مكانة اإلبل عند العرب ,كما َّ
أف الغنم تتصف بسهولة قيادهتا ورعيها سواء
شديدا على األمري ال ىبضع ألم ٍر حَّت
أحسن الراعي ؽبا أـ مل وبسن ,ويف َّ
الرعية من يكوف ً
ٍ
سهل
ُوباج ,ومنهم من ىو صاحب مكانة مرموقة يف قومو كاإلبل ً
سباما ,ومن الرعية من ىو ٌ
مكانة متو ٍ
ٍ
اضعة يف
مطيع ألمريه يف العسر واليسر ,باإلضافة إىل أنَّو صاحب
واسع النفس ٌ
أقل مكانةً وأنبيةً من اإلبل ,وىنا
رعيتو ,وىذا كالغنم يف الرعي ويف مكانتها عند العرب ,إذ إ َّهنا ُّ
الرعية ,وقد
نُبلحظ الدقة يف اختيار اؼبشبو بو (اإلبل أو الغنم) إذ إ َّف ً
كبل منهما يبثل طائفةً من َّ

(ٗ) دالئل اإلعجاز ,مصدر سابق.ٕ٘ٗ:,

(ٔ) أدوات التشبيو ,دالالتها واستعماالتها في القرآف ,محمود موسى حمداف ,طٔ(,القاىرة :مطبعة األمانة,
ٖٔٗٔىػ).ٖٙ:,

(ٕ) معجم البالغة العربية,مرجع سابق.ٖٙٙ:,
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نُ ّْكرت اللفظتاف "إِبِ ًال أ َْو غَنَ ًما" َّ
التنوع وبتاج من
َّنوع يف الرعية وعلى الكثرة ,وىذا ُّ
لتدؿ على الت ّْ
ٍ
ٍ
وحنكة وقدرة على فهم النفسيَّات وطبائع البشر على
حكمة
األمري أو الراعي أف يكوف ذا
اختبلؼ مشارّٔا وكيفية التواصل والتعامل معها.

يفرط يف ٍ
شيء منها ,وقولو
اىا" أي أنَّو قاـ ِبميع حقوؽ الرعيَّة عليو ومل ّْ
وقولو" :فَػ َر َع َ
ت فِ ِيو" ,نُبلحظ ما يف لفظة
ش َر َع ْ
ضا فَ َ
عليو الصبلة والسبلـ" :ثُػم تَ َحي َن َس ْقيَػ َها فَأ َْوَر َد َىا َح ْو ً

الوالة على شئوف الرعية ,وما ربملو من معن االنتظار واغبلم وحسن
( َّ
ربني) من حسن قياـ ُ
اختيار األمور ,و َّ
التحني والرتقُّب ,يدؿ على ذلك حرؼ العطف
أف الورد والسقي جاء بعد ُّ
متسعا من الوقت َّ
اؼبتأين ليجد اغبوض
التقصي ّْ
مكن الراعي من البحث و ّْ
"مث" حيث كاف ىناؾ ً
اؼبناسب لِسقي إبلو أو غنمو بعد أف أحسن رعيها.
ت
ش َر َع ْ
ضا" ,أي حثَّها على أفضل األمور وأحسنها ,وقولو " :فَ َ
وقولو" :فَأ َْوَر َد َىا َح ْو ً
فِ ِيو"" :شرعت َّ
الشراعُ وال ِػم ْشَر َعة :اؼبواضع
الدواب يف اؼباء :تَ ْشَرعُ َش ْر ًعا :أي دخلت ,و َّ
الشر َيعةُ و ّْ
اليت ينحدر اؼباء منها ,ؤّا ُظبّْي ما شرع اهلل ِ
لعبادهِ شريعةً"(ٔ) ,ومن ىذا اؼبعن نفهم ؼباذا اختار
ُ
ألف لفظة (شرعت) ُّ
عليو الصبلة والسبلـ لفظة (شرعت) بدالً من لفظة (شربت)َّ ,
تدؿ على
الرعية قد أخذت دبا جاء بو ىذا الوايل وسبكنت منوُّ ,
َّ
يدؿ على ذلك حرؼ اعبر (فيو),
أف َّ
باإلضافة إىل َّ
أمور ال زبرج عن ما شرعو اهلل
أف ما جاءىم بو ىذا الوايل من األمور َّإمبا ىي ٌ

لعباده.

ص ْف َوهُ" نُبلحظ أنَّو
ش ِربَ ْ
ت َك َد َرهُ" ,ىنا يف قولو" :فَ َ
ص ْف َوهُ َوتَػ َرَك ْ
ش ِربَ ْ
مث قولو " :فَ َ
ت َ
ت َ
عليو الصبلة والسبلـ مل يقل (شرعت) بل قاؿ (شربت) َّ
ألف الرعية يف (شرعت) قد هتيَّأت

ودخلت يف طاعة األمري مث بعد ذلك أخذت بالعمل يف تنفيذ ما أمر بو ىذا األمري من األوامر
ٍ ِ
صوُ"(ٕ) أي
اغبسنة ال ُػم ّْ
ؤدية إىل طاعة اهلل َّ
عز َّ
وجل ,وقولوَ " :
ص ْف َوةُ ُك ّْل َش ْيء َخال ُ
ص ْف َوهُ"َ " :
ت َك َد َرهُ"َ ",ك َد ُرهُ بفتح
أحسن وأيسر ما يف تلك األمور اليت أمر ّٔا ىذا األمري .وقولوَ " :وتَػ َرَك ْ
الدَّاؿَ :ك َد َرةُ اغبَ ْو ِ
ض َو ِطينُوُ"(ٖ) ,أي َّأهنا تركت ما يصعب عليها منو.
(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ( ,ٛباب العين ,فصل الشين).ٔٚ٘:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٗٔ( ,باب الواو ,فصل الصاد).ٕٗٙ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل الكاؼ).ٖٔٗ:,
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(ٗ)

ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم" ,فاؼبقابلة ىنا أدت إىل وفاء اؼبعن وسباـ الغرض ,إذ
وقولو" :فَ َ
إنَّو عليو الصبلة والسبلـ لو ذكر صفوة األمور للرعية دوف أف يذكر كدره للوالة لكاف ذلك
ؾباالً لبلعتقاد َّ
لكن ذكر اؼبقابلة ىنا
بأف صفو األمور وكدرىا يكوف على الرعية دوف الوالة ,و َّ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم" أوضحت اؼبعن اؼبرادَّ ,
ألف الغرض من اؼبقابلة ىو بياف حصوؿ
"فَ َ
كد أو تعب أو عناء ,على عكس ما يبلقي الوالة من الشدائد
الرعية على حقوقهم ,دوف ٍّ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم"
واحملن واالبتبلء يف سبيل ربقيق متطلبات الرعية أيِّا كانت ,فقولو" :فَ َ
ٍ
"أي َّ
الوالة
أف الرعية يأخذوف صفو األمور فتصلهم أُعطيا ُهتم وحقوقُهم بغري نكد ,وتُػْبتَلى ُ
ِ
الرعية والشَّفقة عليهم و َّ
الذب عنهم وإنصاؼ بعضهم من بعض ,مث مَّت
دبقاساة األمور
وحفظ َّ
ُمر ِاء ُدو َف النَّاس"(ٔ) ,ونشعر ّٔذه اؼبعاناة يف لفظة
وقع ٌ
عتب يف بعض ذلك توجو ذلك على األ َ
القوة"(ٕ) ,فاألمري يُعاين من الشدة
(كدره) ,فحروؼ ىذه اللفظة تدؿ على "الشّْدَّة والقلق و َّ

مع الرعية يف أوامر اهلل ,مث القلق واػبوؼ من التقصري مع ىذه الرعية ,مث إنَّو قد يضطر إىل
وجل ,فيعيش يف صر ٍاع ومعاناةٍ قد ال
استخداـ القوة مع الرعية إذا خرجت عما أمر بو اهلل َّ
عز َّ
تظهر للرعية.

ائعا للوايل الذي يلي أمر اؼبسلمني
لقد استخرج البياف الن ُّ
َّبوي من حالة ىذا الراعي وص ًفا ر ً
دائما على مصلحتهم وحاجاهتم وأنَّو يَ ِك ُّد من أجل سعادهتم واستقرارىم.
وأنَّو يقوـ ً
 مث يوضح عليو الصبلة والسبلـ فضل التبكري إىل صبلة اعبمعة بالتدرج يف أنبية اغبيواف
ومنفعتو لئلنساف فتكوف اإلبل ىي يف مقدمة تلك اغبيوانات فيعمد إىل التشبيو ّٔا
(ٖ)
ِ
َّ
ػج ُم َع ِة غُ ْس َل
ت
غ
ا
ن
م
{
:
قاؿ

اهلل
رسوؿ
أف
أوالً ,فعن أب ىريرة 
ْ
َ
س َل يَ َ
وـ ال ُ
َ
َ
الػجنَاب ِة ثُػم راح فَ َكأَنما قَػرب ب َدنَةً ,ومن راح فِي الس َ ِ ِ ِ
ب بَػ َق َرةً,
اعة الثانيَة فَ َكأَن َما قَػر َ
َ َ
َ َ ََ ْ َ َ
ََ
َ
ومن راح فِي الس َ ِ ِ ِ
اع ِة الرابِ َع ِة
ب َك ْب ً
اح فِي الس َ
اعة الثالثَة فَ َكأَن َما قَػر َ
شا أَقػ َْر َفَ ,وَم ْن َر َ
ََ ْ َ َ
(ٗ )

المقابلة :أف تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما(.انظر :اإليضاح في علوـ البالغة ,الخطيب

القزويني ,حققو وعلق عليو :عبد الحميد ىنداوي,طٕ(القاىرة :مؤسسة المختارٕٔٗٚ,ىػ).)ٕٜٗ:,

(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي,مصدر سابق ,جػ.ٙ٘:,ٙ

(ٕ) سر الفصاحة ,عبد الل بن محمد بن سعد بن سناف ,شرح وتصحيح :عبد المتعاؿ الصعيدي(,مكتبة ومطبعة
محمد علي صبيح وأوالده بميداف األزىر).ٕٓ:,

(ٖ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,
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الخ ِام ِ
فَ َكأَنما قَػرب َدجاجةً ,ومن راح فِي الس َ ِ
ضةً ,فَِإ َذا
ب بَػ ْي َ
سة فَ َكأَن َما قَػر َ
َ َ َ ََ ْ َ َ
َ
اعة َ َ
(ٗ)
ضر ِ
ت ال َػم َالئِ َكةُ يَ ْستَ ِم ُعو َف الذ ْك َر} .
ج ا ِإل َم ُ
َخ َر َ
اـ َح َ َ

وجل ىذه األمة خري األمم وأكرمها ّٔذا اليوـ العظيم الذي جعلو ميزة
لقد جعل اهلل َّ
عز َّ
ؽبا دوف غريىا ,وكاف من ىديو  تعظيم ىذا اليوـ ,وتشريعو وزبصيصو بعبادات ىبتص ّٔا
عن غريه من األياـ ,وؼبكانة ىذا اليوـ فقد حث عليو السبلـ أمتو على االغتساؿ فيو والتطهر
والتبكري إىل اؼبسجد للتنفل والعبادة ,وجعل عليو الصبلة والسبلـ لكل ساعة من ساعات
ػج ُم َع ِة" فبدأ  خطابو ِبملة شرطية دلت على
التبكري ً
س َل يَ َ
وـ ال ُ
فضبل معينًا فقاؿَ " :م ِن ا ْغتَ َ

َّ
مهما سيكوف لو عظيم اعبزاء ,فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :من اغتسل يوـ
أمرا ِّ
أف ىناؾ ً
الجمعة" ,فلفظة "اغتسل" تدؿ على فعل الغسل بالرغبة والقناعة اؼبطلقة ,ونبلحظ تكرار

الفعل "اغتسل ,غسل" للفت االنتباه ألنبية االغتساؿ يوـ اعبمعة ,مث جعل اليوـ معرفًا
باإلضافة ليحدد أي يوـ من األياـ ىو؟ حيث وضح عليو السبلـ أنَّو يوـ اعبمعة ,مث بني 
نوعية االغتساؿ وىو غسل "كغسل اعبنابة يف الصفات"(ٔ) "وىو تشبيو مصدري دبعن اغتسل
ورببيب ؼبثل ىذا
حث
غُسبلً كغسل اعبنابة يف الصفات"(ٕ) ,فحذفو  ألداة التشبيو فيو ّّ
ٌ

الغسل ,وبياف أنبية االغتساؿ ّٔذه الصفات ,ووجوب ذلك على كل مسلم ليقابل ملك اؼبلوؾ
وىو يف أمت طهارة وأفضلها.
مث حدد عليو الصبلة والسبلـ الزمن الذي يُذىب فيو للصبلة فقاؿ ": ثم راح" ,فاختيار
أوال مث الذىاب للصبلةَّ ,
ألف (مث)
الرسوؿ  غبرؼ العطف (مث) يوحي لنا بأنبية االغتساؿ ً

(ٖ)
أي حرؼ عطف آخر كػ(الفاء) الذي
تفيد "الرتتيب والرتاخي" وإال لكاف عليو السبلـ اختار َّ
"يفيد الرتتيب والتعقيب"(ٗ) ,دبعن أف يغتسل أوالً مث يذىب مباشرة وقد حاف وقت صبلة
اعبمعة ,وذلك يقتضي بأف ال يكوف ىناؾ وقت بني االغتساؿ والصبلة ,وىذا يعِن أنَّو ال

(ٗ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٕ,ٕ٘ٛ:,كتاب الجمعة ,باب الطيب والسواؾ يوـ الجمعة ,حديث

رقم.ٛ٘ٓ:

(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي,مصدر سابق ,جػٖ.ٖٔ٘: ,
(ٕ) أثر التشبيو في تصوير المعنى,مرجع سابق.ٔٔٛ:,
(ٖ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق.ٜٚ:,
(ٗ) المصدر السابق.ٜٚ:,
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يبكػّْر يف اغبضور إىل اؼبسجد وىذا معن التعقيب ,أي أف يكوف ىناؾ "أمر مث يتبعو ويعقبو أمر
آخر مباشرة"(٘) ,وىذا ما ال يقصده عليو الصبلة والسبلـ ,لذا كاف اختياره  غبرؼ العطف
(مث) ىو االختيار األبل عبملتو وؼبقصده عليو السبلـ ,إذ إ َّف حرؼ العطف (مث) يفيد الرتتيب
رجل َرِخ ُّي الباؿ أي واسع اغباؿ)( )ٙفالرتاخي يعِن عدـ اإلسراع ,ومن ىنا
والرتاخي ,يقاؿٌ ( :
نفهم َّ
أف (مث) تعِن عدـ اإلسراع يف اعبمع بني االغتساؿ والصبلة ,وذلك ال يكوف إالَّ بالتبكري
يف االغتساؿ والذىاب إىل اؼبسجد قبل وقت الصبلة يف طمأنينة وخشوع ,وحَّت يكوف ىناؾ
متسع من الوقت للعبادة وقراءة القرآف واالستغفار ,فػ"مث" دلت على أنَّو قاـ باالغتساؿ ّٔدوء
سبهل ما يولد الطمأنينة يف نفسو فيذىب منشرح النفس مرتاح الباؿ ,وىذا ما يستفاد من معن
و ُّ

الرتاخي يف "ثػم" ,كذلك تدؿ على عناية ىذا اإلنساف وحرصو على االستعداد ليوـ اعبمعة,
أما بقية األصناؼ فجاء ذكر "الواو" معها دوف "مث" ,فػ"مث" ناسبت التبكري ,و"الواو" ناسبت
التعجيل واإلسراع وىي حاؿ اؼبتأخر.
وبعد ذلك يعمد عليو الصبلة والسبلـ إىل توضيح أنبية التبكري يف الذىاب إىل الصبلة

بقولو (راح) والرواح ىو "الذىاب أوؿ النهار وىو اسم للوقت من زواؿ الشمس إىل الليل",
فذكر الزمن ىنا "إمبا كاف للحث يف التبكري إليها والرتغيب يف فضيلة السبق وربصيل الصف
األوؿ وانتظارىا واالشتغاؿ بالتنفل والذكر وكبوه"(ٔ).
مث يوضح  بعد ذلك اعبزاء ؼبن َّ
بكر يف الذىاب لصبلة اعبمعة فيقوؿ عليو الصبلة
والسبلـ" :فكأنما قػرب بدنة" .فاختيار الرسوؿ  ألداة التشبيو ( َّ
كأف) دوف غريىا من

أدوات التشبيو يدؿ داللة واضحة على تأكيد التشبيو(ٕ) وتثبيتو يف نفوس الصحابة رضواف اهلل
عليهمَّ ,
وألهنا تقوي التشبيو فتجعل اؼبشبو كأنَّو عني اؼبشبو بو(ٖ) ,فيقوؿ " :فكأنما قرب"
واؼبقصود بػ(قرب) "أي :تصدَّؽ"(ٗ) ,وبعد ذلك يذكر عليو الصبلة والسبلـ اؼبشبو بو يف التبكري

(٘) مختار الصحاح ,مصدر سابق ,باب العين ,مادة(ع ؽ ب).ٗٗٗ:,
( )ٙالمصدر السابق ,باب الراء ,مادة(رخ ا).ٕٖٜ:,

(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػٖ.ٖٔ٘:,
(ٕ) عروس األفراح,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:.

(ٖ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٖ ,جزء .ٖٔٙ:,ٙ
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يف الساعة األوىل وىي (البَ َدنَة) ,و(البدنة) ىي "ناقةٌ أو بقرةٌ تُنحر دبكةُ .ظبّْيت بذلك ألهنم
(٘)
وخصها صباعة من الفقهاء باإلبل"( )ٙوسبيل الباحثة إىل ىذا الرأي وذلك
كانوا يُ َس ّْمنوَهنا" " َّ
معا ؼبا ذكر عليو السبلـ البقر يف التشبيو الثاين وكاف
ألنَّو لو كاف ُمراد الرسوؿ  اإلبل والبقر ً
اكتفى بذكر (البدنة) يف التشبيو األوؿ.
فرسوؿ اهلل  يشبو ّْ
اؼببكر يف الساعة األوىل لصبلة اعبمعة دبن تصدَّؽ باإلبل,
فالتصدُّؽ باإلبل أفضل من التصدُّؽ بالبقر بدليل َّ
أف الرسوؿ  قدَّـ اإلبل يف التشبيو على
البقرَّ ,
وألف اإلبل من اغبيوانات اليت يُنت َفع بكل ما فيها "فهم يأكلوف غبومها ويشربوف ألباهنا
ويتخذوف من أوبارىا مبلبسهم وخيامهم وبعض أثاث بيوهتم ,وكانت إىل جانب ذلك وسيلة
السلم واغبرب,
لبلنتقاؿ ,كما كانت َّ
أىم العدد الضرورية للقتاؿ ,فكانوا يعتمدوف عليها يف ّْ

ومن مثَّ أصبح ؽبا يف نظرىم قيمة عظمى ,وظبَّوىا (اؼباؿ) ,فكانت ثروة الشخص تُقدَّر دبا يبلكو
من ىذه اغبيوانات"(ٔ).

من ىذه اؼبكانة واألنبية لئلبل جعلها  أوؿ اغبيوانات اليت شبَّو ّٔا يف الفضل يف التبكري
التقرب ّٔا إىل اهلل عز
إىل صبلة اعبمعة ,فهي إبل ضخمة اعبسم قد ُظبّْنت لغرض التصدُّؽ و ُّ
وجل ,ؽبذا ذكرىا  يف أوؿ حديثو ,قاؿ تعاىل:
وجل ,فهي من أفضل ال ُقربات عند اهلل َّ
عز َّ
ِ
ِ
ِ
ص َواؼ فَِإ َذا
{ َوالْبُ ْد َف َج َعلْنَ َ
اىا لَ ُكم من َش َعائِ ِر اللو لَ ُك ْم ف َيها َخ ْيػ ٌر فَاذْ ُك ُروا ْ
اس َم اللو َعلَْيػ َها َ
اىا لَ ُك ْم لَ َعل ُك ْم
َو َجبَ ْ
ت ُجنُوبُػ َها فَ ُكلُوا ِم ْنػ َها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتَػر َك َذلِ َ
ك َسخ ْرنَ َ
تَ ْش ُك ُرو َف}(ٕ).
تشبيها آخر ؼبن جاء يف الساعة الثانية
مث تدرج عليو الصبلة والسبلـ يف التشبيو فذكر
ً
بقولو" :ومن راح فِي الس َ ِ ِ ِ
ب بَػ َق َرًة" فرسوؿ اهلل  يكرر التأكيد يف
اعة الثانيَة فَ َكأَن َما قَػر َ
ََ ْ َ َ
(ٖ)
اؼبشبو الثاين بأداة التشبيو ( َّ
كأف) "ألنَّو أبل وأقوى يف الشبو"  ,ولكن اؼبشبو بو يف الساعة
أقل نف ًعا من اإلبل أال وىو البقر ,فالبقر حيواف يُنتفع بلحمو وحليبو وجلده فقط,
الثانية حيواف ُّ
(٘) مختار الصحاح ,باب الباء ,مادة (ب د ف).ٗٗ:,

( )ٙصحيح مسلم بشرح النووي,مصدر سابق ,جػٖ.ٖٔٙ: ,

(ٔ) الطبيعتاف الحية والصامتة في الشعر الجاىلي,بهيج مجيد القنطار(,بيروت-لبناف:دار األفق الجديدة).ٔٔ٘:,
(ٕ) سورة الحج ,اآلية.ٖٙ:

(ٖ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,
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وىو من اغبيوانات اليت تُرىب من أجل إنتاجها ال غري ,باإلضافة إىل َّ
أف حجمها أقل بكثري من
اإلبل ,لذا عمد  إىل ذكر البقر يف التشبيو ؼبن ذىب إىل صبلة اعبمعة يف الساعة الثانية,
فاؼبنفعة ىنا أقل ,ومن مثَّ فاألجر أقل من أجر الذي يذىب يف الساعة األوىل.
مث يتابع  حديثو بذكر فضل من ذىب يف الساعة الثالثة بتشبيهو دبن تصدَّؽ بكبش
فيقوؿ" :ومن راح فِي الس َ ِ ِ ِ
شا أَقػ َْر َف" فاؼبشبو بو يف ىذه اؼبرة أقل
ب َك ْب ً
اعة الثالثَة فَ َكأَن َما قَػر َ
ََ ْ َ َ
نفعا من البقر حيث
حجما وأقل ً
من اؼبشبو بو يف الساعة األوىل والساعة الثانية ,فالكبش أقل ً
يُستفاد من غبمو وجلده وقرنيو ,بدليل وصفو  بأنَّو (أقرف) أي ذو قرنني ,فيمكن أف يُستفاد
من قرنيو ,إال َّ
أف صغر حجمو مقارنة مع البقر يوضح صغر الثواب وقلتو ؼبن تأخر حَّت الساعة
الثالثة عن صبلة اعبمعة.
ويعود عليو الصبلة والسبلـ إىل التشبيو ليوضح تناقص األجر والثواب يف التأخري عن
ِ
صبلة اعبمعة بقولو" :ومن راح فِي الس َ ِ
اجةً" ,واؼبعروؼ عن
اعة الرابِ َعة فَ َكأَن َما قَػر َ
ب َد َج َ
ََ ْ َ َ
حجما ومنفعةً من الكبش ,حيث ال يُستفاد منها سوى غبمها وبيضها,
الدجاج أنَّو أقل
ً
عد أقل بكثري من غبم الكبش ,فإنتاجها الغذائي قليل ِّ
وغبمها يُ ُّ
جدا مقارنة بالكبش ,كذلك
ثواب وجزاء من جاء يف الساعة الرابعة يكوف أقل بكثري فبن جاء يف الساعة الثالثة.
مث نصل مع رسوؿ اهلل  إىل أقل الدرجات وىو من جاء يف الساعة اػبامسة حيث
اع ِة َ ِ ِ
ضةً" والبيضة أقل
ب بَػ ْي َ
اح فِي الس َ
الخام َسة فَ َكأَن َما قَػر َ
قاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :وَم ْن َر َ
حجما ومنفعة من الدجاجة ,باإلضافة إىل َّ
أف اغبيوانات األربعة السابقة واليت شبو ّٔا عليو
ً
الصبلة والسبلـ ُّ
تعد كائنات حية يُستفاد منها ويُؤجر اؼبرء يف القياـ عليها ورعايتها ,أما البيضة
فهي كائن جامد ليس للمرء أجر فيو بل اؼبنفعة فقط ,وىذا يوضح مدى قلة األجر والثواب ؼبن
جاء يف وقت متأخر لصبلة اعبمعة ,فناسب ذكر اغبيواف وحجمو وقدر منفعتو ,وىو أمر
حسي ,ناسب درجات الثواب واألجر واعبزاء يف التبكري لصبلة اعبمعة" ,واؼبراد بالساعات ىنا
َّإمبا كاف للحث على التبكري إليها والرتغيب يف فضيلة السبق ,وربصيل الصف األوؿ وانتظارىا
واالشتغاؿ بالتنفل والذكر وكبوه ,وىذا كلو ال وبصل بالذىاب بعد الزواؿ ,وال فضيلة ؼبن أتى
ألف النداء يكوف حينئذ ووبرـ التخلف بعد النداء ,وقد أخرب النيب َّ 
بعد الزواؿ َّ
أف اؼببلئكة
تكتب من جاء يف الساعة األوىل وىو كال ُػمهدي بدنة ,ومن جاء يف الساعة الثانية مث الثالثة مث
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الرابعة مث اػبامسة ,فإذا خرج اإلماـ طووا الصحف ومل يكتبوا بعد ذلك ,ومعلوـ َّ
أف النيب 
كاف ىبرج إىل اعبمعة متصبل بالزواؿ وىو بعد انفصاؿ السادسة ,فدؿ على أنَّو ال شيء من
اؽبدي والفضيلة ؼبن جاء بعد الزواؿ"(ٔ).
عددا من التشبيهات اليت يؤكد فيها
مث يكمل عليو الصبلة والسبلـ حديثو بعد أف ذكر ً
ضر ِ
ت ال َػم َالئِ َكةُ
ج ا ِإل َم ُ
أنبية التبكري يف الذىاب إىل صبلة اعبمعة بقولو" :فَِإذَا َخ َر َ
اـ َح َ َ
يَ ْستَ ِمعُو َف الذ ْك َر" .فلننظر إىل قولو  ,فػ"إذا" توحي لنا باؼبفاجأة ,ودبا وبدث بعد ذلك(ٕ),
و َّ
كأف اؼبتأخر عن صبلة اعبمعة إف مل يتدارؾ الوقت ويبكر يف الذىاب فإنَّو سيفاجأ بتأخر
الوقت حَّت أنَّو لن يشعر إال واإلماـ ىبطب ,وىنا تتوقف اؼببلئكة اليت كانت تكتب األجر,
ويدؿ على ذلك قولو " :حضرت المالئكة" ,و َّ
كأهنا كانت مشغولة يف السابق بكتابة األجر
والثواب للمبكرين إىل صبلة اعبمعة" ,فهؤالء اؼببلئكة غري اغبفظة وظيفتهم كتابة حاضري
اعبمعة"(ٔ) ,فالرسوؿ الكرًن عليو الصبلة والسبلـ يدرؾ اآلثار الفعالة ؼبا وبيط بو من
مشاىدات ,وىو على دراية وافية بقيمة ىذه اغبيوانات وأحجامها عند مستمعيو ,واليت تستمر
على مر العصور ,فهي تشتهر باؼبنافع ,ولذلك ربط ىذا اؼبعن الديِن اعبليل ّٔا ,معطيًا القيمة
النفعية واغبجمية ؽبا وما تبثو من راحة نفسية لديهم(ٕ).

َّ
إف ىذه الصور التشبيهية اليت ضرّٔا  للتأكيد على أمر معنوي لتعطي للعقل مساحة
للتأمل ,استخدـ فيها عليو الصبلة والسبلـ أسلوبًا شرطيِّا عرض فيو
للتفكري ,وللنفس فرصة ُّ
موجزا(ٖ) َّبني فيو الفرؽ بني األوؿ واألخري ,فأين ىذا الذي أىدى بيضة من
كل تشبيو ً
عرضا ً
عظيما يف دنيا
الذي أىدى بدنة يف عظيم العمل ً
أوال وجليل اؼبثوبة ثانيًا ,فإذا ما كاف ىذا ً
عظيم ,على الرغم من َّ
النَّاس َّ
كل ُّ
أف الذي يبذؿ بني التبكري
فإف الفرؽ بني اؼبشبهني يف ٍّ
جد ٌ
لكن الثواب عظيم.
والتأخري قليل و َّ

(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػٖ.ٖٔٙ:,
(ٕ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق,جػٕ.ٖٗ:,
(ٔ) المصدر السابق ,جػٖ ,جزء.ٖٔٚ:,ٙ

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي,مرجع سابقٖٔٙ:,

(ٖ) الصورة البالغية وأثرىا في المتلقي ,نجاح الظهار(,تحت الطبع).ٔٓ٘ :
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(ٗ)

احدا فبا
قسما و ً
فاغبديث الشريف اعتمد على حسن التقسيم  ,وىذا التقسيم مل يرتؾ ً
منفردا لقاـ بنفسو ومل يشارؾ غريه(٘).
يقتضيو اؼبعن ,حبيث لو ذُكر كل قسم منها ً
وبذلك تضمن ىذا النمط التشبيهي جانيب الرتكيز القائم على اإلهباز اػباص ,مع
أبعادا
التفصيل القائم على اإليضاح اؼبتشابو يف شكلو اؼبختلف يف طبيعتو ودرجتو فبا ترؾ ً
شعورية ودالالت عقلية ؽبا أثرىا وقيمتها(.)ٙ
وجل بتوبة عبده يف صورة رائعة زبتلط فيها
 وهبسد عليو الصبلة والسبلـ فرحة اهلل َّ
عز َّ
()ٚ

وجل ,فقد خطب النُّعماف بن بشري 
اؼبشاعر الصادقة من العبد إىل ربو َّ
عز َّ
ِ
ادهُ
ادهُ َوَم َز َ
فقاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َر ًحا بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ م ْن َر ُج ٍل َح َم َل َز َ
ِ
ار َحتى َكا َف بَِفالَةٍ ِم َن األ ِ
ػحت
َرض فَأَ ْد َرَك ْتوُ ال َقائِلَةُ فَػنَػ َز َؿ فَػ َق َ
اؿ تَ َ
َعلَى بَعي ٍر ثُػم َس َ
َش ٍ
س َعى َش َرفًا فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا ,ثُػم َس َعى
سل بَ ِع ُيرهُ فَاستَػ ْيػ َق َ
َ
ظ فَ َ
ػج َرة فَػغَلَبَْتوُ َع ْيػنُوُ َوانْ َ
ِ
َش َرفًا ثَانِيًا فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا ,ثُػم َس َع َى َش َرفًا ثَالثًا فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا ,فَأَقػْبَ َل َحتى أَتَى َم َكانَوُ
ِ
الذي قَ َ ِ ِ
ِ
ض َع ُخطَ َاموُ فِي يَ ِدهِ,
اءهُ بَ ِع ُيرهُ يَ ْم ِشي َحتى َو َ
اؿ فيو ,فَػبَػ ْيػنَ َما ُى َو قَاع ٌد إِ ْذ َج َ
ِ
فَػلَلو أَ َش ُّد فَػرحا بِتػوب ِة ِ ِ
ين َو َج َد بَ ِع َيرهُ َعلَى َحالِ ِو}(ٔ).
ُ
َ ً ََْ َ
الع ْبد م ْن َى َذا ح َ

فمن مظاىر رضبة اهلل بعباده أنَّو فتح أماـ العُصاة باب التوبة على مصراعيو حَّت ال يقنطوا
من رضبة اهلل فإنَّو ال يقنط من رضبة اهلل إال القوـ الكافروف ,وقد أنزؿ اهلل على رسولو سورةً من
ِطواؿ السور ربمل اسم (التَّوبة) لئلعبلف َّ
دوما ,وما على العبد إال أف
بأف الطريق إىل اهلل ٌ
مفتوح ً
طائعا فتُقبل توبتُو ,ويُػجزى على طاعتو ,بل فرحة اهلل بعبده التائب مثل فرحتو
يرجع إليو تائبًا ً
وجل بعودة عبده إليو(ٕ).
صور مدى فرحة اؼبوىل َّ
بعبده الطَّائع  ,واغبديث يُ ّْ
عز َّ

(ٗ) حسن التقسيم:ذكر متعدد ,ثم إضافة ما ٍ
لكل إليو على التعيين(.انظر:حاشية الدسوقي,جػٗ.)٘ٓ:,
(٘) أثر التشبيو في تصوير المعنى ,مرجع سابقٜٔٔ-ٔٔٛ ,

( )ٙمن الخصائص البالغية واللغوية في أسلوب الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٔٛٔ:,
( )ٚسبقت ترجمتو.ٕٚ:,

(ٔ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٗ ,ٕٔٓٗ-ٕٖٔٓ:,كتاب التوبة ,باب في الحض على التوبة والفرح بها,
حديث رقم.ٕٚٗ٘:

(ٕ) أضواء على البالغة النبوية ,مرجع سابق.ٔٓٛ-ٔٓٚ:,
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فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  ":لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َرحاً بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ" فقرف الـ االبتداء باعبملة
االظبية زياد ًة يف التأكيد(ٖ) ,باإلضافة إىل استخدامو  لصيغة التفضيل (أشد) اليت توحي
كل ىذه اؼبؤّْكدات كاف الغرض منها لفت االنتباه وتصوير عظم
بزيادةٍ شديدةٍ يف التأكيدُّ ,
الفرحة بتوبة العبد ,وشد أظباع اغباضرين إىل أم ٍر ىو يف غاية األنبيَّة وىو حث العبد على
وجل ,يقوؿ  ": لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َر ًحا بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ" والفرح اؼبقصود يف
التوبة والرجوع إىل اهلل َّ
عز َّ
الرضا يف نفس
قولو عليو السبلـ ىو" رضا اهلل بتوبة عبدهَّ ,
تأكيدا ؼبعن ّْ
فعرب عن ّْ
الرضا بالفرح ً
السامع ومبالغةً يف تقريره"(ٗ).

وبعد أف َّ
أمرا معنويِّا
شد عليو السبلـ انتباىهم بدأ بضرب صورة تشبيهية رائعة صور فيها ً
ؿبسوس م ٍ
ٍ
صور
شاىد
وىو فرح اهلل بتوبة عبده ,بأم ٍر
مألوؼ من واقع حياهتم وبيئتهم ,حيث َّ
ٍ ُ
ِ
ادهُ َعلَى بَ ِعي ٍر" فيها كناية(٘) عن كل ما
ادهُ َوَم َز َ
ؽبم ىذا التشبيو بقولو" :م ْن َر ُج ٍل َح َم َل َز َ

يبلك ,ففي "زاده ومزاده" جناس(ٔ) صور كل مقومات اغبياة الضرورية من طعاـ وشراب وبتاجو
ىذا الرجل لكي يستطيع العيش ومقاومة اؽببلؾ والفناء يف ىذه الصحراء القاحلة ,فلفظة "زاده
ومزاده" ,جناس ليس فيو تكلف ,بل َّ
تاما بدونو ,وذلك
إف اؼبعن استدعاه ,فبل يكوف اؼبعن ِّ

أنَّنا إذا ذكرنا لفظة "زاده" ,وىي الطعاـ لتبادر إىل أذىاننا على الفور لفظة "مزاده" وىي
الشراب ,ونبا لفظتاف متبلزمتاف إذا ذكرت إحدانبا ال يتم اؼبعن بدوف األخرى ,فتكتمل بذلك
أعد كل ٍ
شيء لرحلتو" .زاده" :أي
الصورة كما أرادىا عليو الصبلة والسبلـ .فهذا الرجل قد َّ َّ
(ٖ)
"طعاـ السفر"(ٕ) ,و"مزاده" :وىي " ِ
فكل ما وبتاجو من
القربَةُ العظيمةُ ال َػمملُوءَة باؼباء" ُّ ,
طعاـ أو شر ٍ
ٍ
اب قد َّ
اعتد بو لرحلتو ووضعو على بعريه.

(ٖ) المثل السائر ,مرجع سابق,جػٕ.ٖٚ:,

(ٗ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػ.ٙٔ-ٙٓ:,ٜ

ظ أُريد بو الزـ معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ(.انظر :اإليضاح في علوـ البالغة ,مرجع سابق,
(٘) الكناية:لف ٌ
.) ٕٖٚ:

(ٔ) الجناس :تشابو اللفظين في النطق مع اختالفهما في المعنى( .انظر:البديع في ضوء أساليب القرآف الكريم,
عبد الفتاح الشين(,القاىرة:دار الفكر العربئٕٕٗ,ىػ)).ٜٔ٘):,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖ(,باب الداؿ ,فصل الزاي).ٜٔٛ:,
(ٖ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق جػ.ٕٙ :,ٜ
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اعيتِو و ِ
انقيادهِ
سبكنو منو وثَِقتو الػمتزايدة يف طو ِ
وتعبريه  بقولوَ " :علَى بَ ِعي ٍر" يفيد " ُّ
ُ
َ
ٍ
ألم ِرهِ" )ٗ(,فهو مطمئِ
اسع من
لو
ن
ّّ
سائر بو يف (فَبلة من األرض) وىذا يُػخيل لنا أنَّو مكا ٌف و ٌ
ُ
ٌ
أرض ال شيءَ ّٔا ُم ْق ِفَرةٌ"(٘) ُمتناىية
األرض ىبشى اإلنساف على نفسو من الضياع فيها ,فهي " ٌ
البعد باإلضافة إىل َّأهنا "خاليةٌ من البشر"(.)ٙ
فبينما ىو سائر يف ىذه األرض الػموحشة ِ
القاح ِلة ال َػمليئَ ِة باغبيوانات اؼبفرتسة واغبشرات
ٌ
ُ
وحيدا دوف ٍ
رفيق من البشر غري ىذا البعري
َّ
السامة يف حرارة الشمس ومػخاط ِر الصحراء يسريُ ً
ػحت َش َج َرةٍ" وال َقائِلة:
الذي يُؤنسو يف سفره ,إذ شعر بالتَّعب "فَأَ ْد َرَك ْتوُ ال َقائِلَةُ فَػنَػ َز َؿ فَػ َق َ
اؿ تَ َ
()ٚ
"وقت الظهرية" " ,فَػ َقاؿ" :أي ناـ ربت الشجرة ,فقولو عليو السبلـ " :فَأَ ْد َرَك ْتوُ ال َقائِلَةُ
اعبو شديد اغبرارةِ ,فبَّا اضطر الرجل إىل أف هبلس
فَػنَػ َز َؿ فَػ َق َ
ػج َرةٍ" يوحي لنا بذلك ّْ
اؿ تَ َ
ػحت َش َ
كل جانب ما جعلو يسرع
ظل الشَّجرةِ زبفي ًفا من حرارة الصحراء اليت أحاطت بو من ّْ
ربت ّْ
اؿ" صورت "الفاء" ىنا مبل التعب الذي حل بذلك
اػبطى ليحتمي بظل شجرة ,وقولو" :فَػ َق َ

حاؿ
رسوؿ اهلل َ 
يصور ُ
األعراب ما جعلو يستسلم للنوـ ,ففي ىذه األثناء ما الذي حدث؟ ّْ
عيِن الرجل ,وبقدر
الرجل فيقوؿ" :فَػغَلَبَْتوُ َع ْيػنُوُ" فػ(الفاء) ىنا تُوحي بسرعة تسلُّل النَّوـ إىل ْ
ِ
ظل الشجرة
اإلنْػ َهاؾ وا ِإلعياء الذي وصل إليو ,باإلضافة إىل إحساسو بقلَّة حرارة الشمس يف ّْ
ِفبَّا سارع بدخولو يف ٍ
عميقُّ ,
نوـ ٍ
ويدؿ على ذلك قولو " :غَلَبَْتوُ" أي مل يستطع ُمقاومة النَّوـ
يف ذلك الظّْل ,ولكن ما الذي حدث لو يف أثناء تلك ا ِإل ْغ َفاءة؟ لقد حصل ما ال يُػحمد
ِ
سل" :أي " َخر َج بِ ٍّ
عدو"(ٔ) .ويف قولو
تأف ُّ
وتدرٍج يف ِخ ْفيَ ٍة يَ ُ
سل بَع ُيرهُ" ,و"انْ َ
عقباه ,فقد "انْ َ
عليو السبلـ" :فَػغَلَبَْتوُ َع ْيػنُوُ" ,ؾباز مرسل ,الغرض منو اؼببالغة يف شدة غلبة النوـ على الرجل,
حَّت أنَّو عُّْرب بالعني كلها ومل يُكتف بفعلها وىو النوـ ,فأطلق السبب وىو العني وأريد اؼبسبب
سل
وىو النوـ ,ويف ذلك مبالغة يف شدة سيطرة النوـ على الرجل وسبكنو منو ,وقولو" :وانْ َ
ِ
دليل على َّ
نفسوُ الوقت الذي بدأ فيو البعري يف
بَع ُيرهُ" ٌ
أف الوقت الذي ناـ فيو الرجل ىو ُ
(ٗ) أضواء على البالغة النبوية,مرجع سابق.ٔٔٗ:,

(٘) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الالـ ,فصل الفاء).ٖ٘ٔ:,
( )ٙصحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق جػ.ٙٔ:,ٜ

( )ٚمختار الصحاح ,مصدر سابق ,باب القاؼ ,مادة (ؽ ي ؿ).ٜ٘٘:,

(ٔ) لساف العرب,مصدر سابق ,جػٔٔ( ,باب الالـ ,فصل السين).ٖٖٜ-ٖٖٛ:,
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فية واالنسحاب ٍ
التَّسلّل ِِخب ٍ
ّٔدوءُّ ,
يدؿ على ذلك استخدامو عليو السبلـ غبرؼ العطف (الواو)
ٍ
الذي يدؿ على "اعبَم ِع بني شيئَ ِ
معا"(ٕ).
ني يف وقت ً

وبعد فرتةٍ وجيزةٍ من نوـ الرجل ما الذي حدث؟ يكمل لنا عليو السبلـ بقولو:
ِ
ِ
ِن
"فَاستَػ ْيػ َق َ
ظ" فػ(الفاء) تُوحي لنا َّٔوؿ اؼبفاجأة اليت رآىا الرجل عندما استيقظ وال َفاجعة اليت ُم ِ َّ

الراحلة
مقومات اغبياة من َّ
كل ّْ
يدا يُصارع بداخلو اليأس يف فقدانو َّ
وحيدا فر ً
ّٔا ,وىي أنَّو أصبح ً
عاشوُ ذلك
والطعاـ والشراب واألمل يف أف يعثر على بعريه وينجو من اؼبوت ال ُػمحدؽ ,صراعٌ َ
ٍ
غبظات ٍ
قاتلة خانَِق ٍة ,فما عساه أف يفعل؟ لقد " َس َعى َش َرفًا فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا" ومعن
الرجل يف
(ٖ)
كل ُمرتف ٍع يف تلك الصحراء علَّوُ هبد بعريهُ" ,ثُػم
شرفًا" :أعلى الشَّيء" أي أنَّو صعد على ّْ
َس َعى َش َرفًا ثَانِيًا" أي أنَّو ذىب إىل اذباهٍ آخر ومرتف ٍع آخر غري األوؿ" ,ثُػم َس َع َى َش َرفًا ثَالِثًا"
يائسة ٍ
األولني يف ؿباو ٍلة ٍ
بائسة يف اغبصوؿ على
تفعا ثالثًا يف اذباهٍ غري االذباىني َّ
ص َع َد مر ً
أي َ
بع ِريهِ ,ونبلحظ ىنا تكرار "ثم" حيث صورت لنا تلك اغبركة الدائمة والبحث اؼبستمر والوقت
واعبهد الذي بذلو ذلك األعراب.
توضيحا ؼبدى اليأس الذي وصل لو الرجل
س َعى َش َرفًا"
ً
ونُبلحظ يف تكراره  لقولو" :فَ َ

ً
وتأكيدا للحالة النَّفسيَّة العصيبة اليت ي ُػمُّر ّٔا ,فما كاف منو إال أف "أَقػْبَ َل َحتى أَتَى َم َكانَوُ
ِ
الذي قَا َؿ فِ ِيو" ىذه اعبملة ّْ
تصور مدى شعور الرجل باإلحباط والتَّخبُّط واليأس حَّت إنَّنا نراهُ
وىو يعود م ِ
وحسَرٍة ,يشعر باؼبوت يقرتب منو
نكسَر النفس َح ِس َري القلبُّ ,
ُ
هبر ُخطَاهُ بتَثَاقُ ٍل ْ
ِ
يائسا إىل
لض ِ
كل ّْ
ياع بع ِريهِ وعليو ُّ
َ
مقومات اغبياة اليت تُنق ُذه من ىذا اؼبوقف العسريُ ,
بائسا ً
فيعود ً
اد ,وكل ىذه األحداث اؼبتتابعة صورىا
جه ُ
تلك الشجرة اليت نَ َاـ ربتها بعد أف أَعيَاهُ التَّعب وا ِإل َ
لنا حرؼ العطف "الفاء" ,فنشعر بتسارع األحداث وتتابعها ,ويف هناية ىذه األحداث اؼبتتابعة,
خائفة ٍ
ٍ
صل الصحابة رضواف اهلل عليهم إىل ٍ
ِ
قلقة على
مرحلة نفسيَّ ٍة ُشعُوريٍَّة,
ويف ىذه اللحظة يَ ُ
فكل مشاعر الصحابة وأحاسيسهم مع رسوؿ اهلل  فيستغل عليو السبلـ
مصري ذلك الرجلُّ .
ِ
ض َع ُخطَ َاموُ فِي يَ ِدهِ" فذكر
اءهُ بَ ِع ُيرهُ يَ ْم ِشي َحتى َو َ
ذلك بقولو" :فَػبَػ ْيػنَ َما ُى َو قَاع ٌد إِ ْذ َج َ
الضمري "ىو" وتقديبو يدؿ على أنبيتو يف التشبيو ,فهو الشخصية اليت وقعت ؽبا ىذه
(ٕ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق.ٜٚ:,

(ٖ) لساف العرب ,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل الشين)ٔٚٓ:,
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األحداث ,ولفظة "قاعد" توحي لنا بأنَّو مكث مدة طويلة على ىذه اؽبيئة ,ونبلحظ َّ
أف األداة
سار بعدىا ,وىو ما حدث بالفعل بعد األحداث السابقة ,وأصل
(إذ) أوحت لنا بوقوع فعل ٍّ
ذلك َّ
أف "إذا" تدؿ "على االستقباؿ"(ٔ) ,ويف تكرار الضمري يف لفظة "جاءه ,بعريه ,خطامو,
يده" ,تدؿ على ملكية ىذا الرجل الكاملة ؽبذا البعري ,وأنَّو الشيء الوحيد الذي يبتلكو ىذا
الرجل ,وىو بالنسبة لو معرب النجاة يف ىذه الصحراء القاحلة ,وقولو عليو الصبلة والسبلـ:
الرجل يف
"فَػبَػْيػنَ َما" يوحي بِبَارقة األمل وتسارعو ,ووصفو  للرجل بالقعود
تصوير ؼبدى يأس َّ
ٌ
ِ
أف البعري جاء إليو ب َػم ِ
ودليل على َّ
ض َع ُخطَ َاموُ" أي
حض إرادتِِو حَّت أنَّو " َو َ
البَحث عن بعريهٌ ,
ِ ِ (ٕ)
دليل على َّ
أف الرجل كاف سانبًا ساىيًا زائ النظرات فاقد
ذا
وى
,
يده
يف
" ُمقدّْمة فَ ِم ِو وأنفو"
ٌ
األمل ,فجاءت ىذه اعبملة وابتدأت بػ"حَّت" إلثبات َّ
أف ما يراه من ؾبيء البعري ىو حقيقة
وليس ونبًا ,و َّ
أكد على ذلك بقولو" :وضع خطامو في يده" كدليل وبرىاف ؿبسوس على
ؾبيء البعري.

ىنا والصحابة يف تلك اغبالة النفسيَّة اليت عاشوىا مع الرسوؿ  من بداية التشبيو حَّت
هنايتو ,وىم يف قمة انفعاؽبم وشدة شعورىم يكرر الرسوؿ  ما بدأ بو حديثو بقولو" :فَػلَلوُ
ِ
أَ َش ُّد فَػرحا بِتػوب ِة ِ ِ
ين َو َج َد بَ ِع َيرهُ َعلَى َحالِ ِو" ,ىذا التكرار ؽبذه اعبملة يف آخر
َ ً ََْ َ
الع ْبد م ْن َى َذا ح َ
للصحابة وتذكريٌ ؽبم برضبة اهلل ؽبم ,وقُربِِو منهم ,وفَرحو بتوبة أحدىم إذا تاب,
اغبديث تنبيوٌ َّ
ونُبلحظ يف قولو عليو السبلـَ " :و َج َد بَ ِع َيرهُ َعلَى َحالِ ِو" أنَّو مازاؿ وبمل الطعاـ واؼباء ,وذلك
طعاـ ٍ
أف ما كاف وبملو من ٍ
أنَّو لو وجد البعري فقط و َّ
وماء قد فُِقد حني ضياعو ,مل تكتمل فرحةُ
وضبُولتو ,وذلك َّأدى ألف تكوف
الرجل ,فذكر اعبار وآّرور (على حالو) يؤّْكد سبلمة البعري ُ
ىناؾ فرحةٌ غامرةٌ لصاحب البعري.
َّ
إف ىذه الصورة التشبيهية اليت ضرّٔا عليو الصبلة والسبلـ لتوحي للصحابة برضا اهلل
ٍ
إنساف إىل العودة إىل
بتوبة عبده وفرحو ّٔا ,وىذا البعري يف عودتو إىل صاحبوَّ ,إمبَا يدعو كل
وجل ,حَّت وإف تاه يف اؼبعاصي و ُّ
الذنوب كضياع ىذا البعري مثَّ عودتو  ,وىذه العودة
اهلل َّ
عز َّ
تُشري إىل عودة اؼبذنب العاصي ,وىي بتوفيق اهلل لو وىدايتو إياه .ومن ىنا فإنَّنا نُبلحظ َّ
أف
(ٔ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق,جػٕ.ٖٗ:,

(ٕ) لساف العرب,مصدر سابق,جػٕٔ( ,باب الميم ,فصل الخاء).ٔٛٙ:,
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رسوؿ اهلل  قد اعتمد على الصورة التشبيهية يف إيصاؿ اؼبعاين اليت يُريدىا عن طريق انتزاعو
ٍ
ؿبسوسة من واقع الصحابة وبيئتهم اعتمد فيها  على براعتو يف الدَّمج
لصورةٍ تشبيهيٍَّة حيَّ ٍة
ٍ
بني مشاعر اػبوؼ والرجاء واليأس والفرح يف صورةٍ
تشبيهية واحدةٍ  ,فاػبوؼ حني فَػ َق َد الرجل
رحلة يف صحراء م ِ
بعريه وأصبح ببل ز ٍاد وال ٍ
ُّ
أمل يف
الرجاء عندما بدأ
وح َش ٍة  ,و َّ
ُ
َُ
يبحث عنو وكلو ٌ
كسري القلب  ,والفرح عندما عاد إليو بعريه يف زادهِ
ِ
َ
ُ
اليأس عندما عاد َخ ِايل اليدين َ
أف هبده  ,و ُ
ومز ِادهِ.
ِ
أصحاب
"لقد بل ىذا التَّشبيو منزلةً كبريًة من التَّأثري يف نػُ ُفوس العرب أبناء الصحراء ,و
ٍ
ا ِإلبِ ِلَّ ,
بأسلوب ىم أكثر الناس
يب
فمكن ىذا اؼبعن ال ُػم َّ
غي ٍّ
جرد عندىم ,ألنَّو حدَّثهم عن أم ٍر ْ
إدرا ًكا لو َّ
بعض ُهم ؼبثل ىذه األ ََزمات أو ظبعوا
يشوف يف ىذه األوساط ,وردبَّا َّ
ألهنم يَعِ ُ
تعرض ُ
ِ
تعرض ؽبا"(ٔ) وىذا األسلوب التصويري النفسي الذي جعل الصحابة يتعايشوف مع
بنبأ من َّ
شعور الرجل ال يقتصر عليهم ,بل ىو حالة تنسحب على كل من يقرأ اغبديث النبوي يف أي
زمن من األزماف.
 ويضرب عليو الصبلة والسبلـ اؼبثل بقصص األولني يف صور تشبيهية جذابة ليجسد
(ٔ)
فع ْن َعائِ َشةَ رضي اهلل عنها
من خبلؽبا معاين سامية أرادىا عليو الصبلة والسبلـَ ,
اى ْد َف َوتَػ َعاقَ ْد َف أَ ْف الَ يَ ْكتُ ْم َن ِم ْن أَ ْخبَا ِر
س إِ ْح َدى َع ْش َرَة ْام َرأَ ًة فَػتَػ َع َ
أَنػ ََّها قَالَ ْ
تَ { :جلَ َ
أَ ْزو ِ
اج ِهن َش ْيئًا .قَالَ ِ
ت األُولَىَ :زْو ِجي لَ ْح ُم َج َم ٍل غَث َعلَى َرأْ ِ
س َجبَ ٍل َو ْع ٍر ,الَ
َ
س ْهل فَػيػرتَػ َقى والَ س ِمين فَػيػ ْنتَػ َقل .قَالَ ِ
ت الثانِيَةَُ :زْو ِجي الَ أَبُ ُّ
اؼ أَ ْف
َخ ُ
ث َخبَػ َرهُ إِني أ َ
َ ٌ ُْ َ َ ٌ ُ َ
الَ أَذَرهُ ,إِ ْف أَذْ ُكرهُ أَذْ ُكر عُػجرهُ وبػجرهُ .قَالَ ِ
شن ُق إِ ْف أَنْ ِط ْق أُطَل ْق
ت الثالِثَةَُ :زْو ِجي ال َْع َ
ْ
َ
ْ َ َ َُ َ َ
ُعل ْق .قَالَ ِ
ت الرابِ َعةَُ :زْو ِجي َكلَْي ِل تِ َه َامةَ الَ َحر َوالَ قَػر َوالَ َم َخافَةَ َوالَ
َس ُك ْ
ت أَ
َوإِ ْف أ ْ
ت ال َ ِ
ِ
سآمةَ .قَالَ ِ
َؿ َعما َع ِه َد.
َس ٌد َوالَ يَ ْسأ ُ
جأَ
ََ
ْخام َسةَُ :زْوجي إِ ْف َد َخ َل فَػ ْه ٌد َوإِ ْف َخ َر َ
ِ
ِ
ِ
ضطَ َج َع الْتَفَ ,والَ
ب ا ْشتَفَ ,وإِ ِف ا ْ
قَالَت الساد َسةَُ :زْوجي إِ ْف أَ َك َل لَفَ ,وإِ ْف َش ِر َ
يولِج الْ َكف لِيػ ْعلَم الْبث .قَالَ ِ
ت السابِ َعةَُ :زْو ِجي غَيَايَاءُ أ َْو َعيَايَاءُ طَبَاقَاءُُ ,ك ُّل َد ٍاء
َ َ َ
ُ ُ
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٜٔ:,

(ٔ) عائشة بنت أبي بكر الصديق ,أـ المؤمنين ,أفقو النساء مطل ًقا وأفضل أزواج النبي  بعد خديجة ,ماتت سنة

سبع وخمسين( .اإلصابة ,جػٗٔ.)ٕٚ:,
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ك أَو جمع ُكال لَ ِ
ِ
ِ
ك .قَالَ ِ
س أ َْرنَ ٍ
ب,
س َم ُّ
ت الث ِامنَةَُ :زْو ِجي ال َْم ُّ
لَوُ َداءٌ َشجك أ َْو فَػل ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يح َزْرنَ ٍ
يم
ب .قَالَت التاس َعةَُ :زْوجي َرف ُ
يح ِر ُ
والر ُ
يل الن َجادَ ,عظ ُ
يع الْع َماد ,طَ ِو ُ
اد ,قَ ِريب الْبػي ِ ِ
ت الْع ِ
ِ
الرم ِ
ك َخ ْيػ ٌر
ك؟ َمالِ ٌ
ك َوَما َمالِ ٌ
اش َرةَُ :زْو ِجي َمالِ ٌ
ُ َْ
ت م َن الناد .قَالَ ِ َ
َ
ِمن ذَلِ ِ
ِ
ت ال ِْم ْزَى ِر
سار ِ
ص ْو َ
ات ال َْمبَا ِر ِؾ قَلِيالَ ُ
ك ,لَوُ إِبِ ٌل َكثِ َير ُ
ِح ,إِذَا َسم ْع َن َ
ْ
ت ال َْم َ
ت ال ِ
ِ
ك  .قَالَ ِ
اس ِم ْن
أَيْػ َقن أَنػ ُهن َى َوالِ ُ
َ
ْحاديَةَ َع ْش َرةََ :زْوجي أَبُو َزْر ٍع َوَما أَبُو َزْر ٍع؟ أَنَ َ
ت إِلَى نَػ ْف ِسيَ ,و َج َدنِي فِي
ض َديَ ,وبَج َحنِي فَػبَ ِج َح ْ
ُحلِي أُذُنَيَ ,وَمألَ ِم ْن َش ْح ٍم َع ُ
َط ٍ
يل وأ ِ
ِ ِ
يط َو َدائِ ٍ
س َوُمنَق ,فَ ِع ْن َدهُ أَقُ ُ
وؿ فَالَ
أ َْى ِل غُنَػ ْي َم ٍة بِ َ
شق فَ َج َعلَني في أ َْى ِل َ
ص ِه ٍ َ
وم َها
أُقَػب ُحَ ,وأ َْرقُ ُد فَأَتَ َ
صب ُحَ ,وأَ ْش َر ُ
ب فَأَتَػ َقن ُح .أ ُُّـ أَبِي َزْر ٍع فَ َما أ ُُّـ أَبِي َزْر ٍع؟ عُ ُك ُ
ر َداح ,وبػ ْيتُػ َها فَساح .ابْن أَبِي َزر ٍع فَما ابْن أَبِي َزر ٍع؟ م ْ ِ
سل َشطْبَ ٍة,
ْ َ
َ ٌ ََ
ْ َ ُ
َ ٌ ُ
ضجعُوُ َك َم َ
ِ
ت أَبِي َزْر ٍع؟ طَْوعُ أَبِ َيها َوطَْوعُ أُم َها,
ت أَبِي َزْر ٍع فَ َما بِْن ُ
ْج ْف َرةِ .بِْن ُ
َويُ ْشبِعُوُ ذ َراعُ ال َ
ِ ِ
ارتِ َهاَ .جا ِريَةُ أَبِي َزْر ٍع فَ َما َجا ِريَةُ أَبِي َزْر ٍع؟ الَ تَػبُ ُّ
ث َح ِديثَػنَا
سائِ َهاَ ,وغَْي ُ
ظ َج َ
َوم ْلءُ ك َ
ج أَبُو َزْر ٍع
تَػ ْبثِيثًاَ ,والَ تُػنَػق ُ
شا .قَالَ ْ
ث ِم َيرتَػنَا تَػ ْن ِقيثًاَ ,والَ تَ ْمألُ بَػ ْيتَػنَا تَػ ْع ِشي ً
تَ :خ َر َ
ِ
ِ
ِ
اف ِمن تَ ْح ِ
ص ِرَىا
ت َخ ْ
اب تُ ْم َخ ُ
َواأل َْوطَ ُ
ض فَػلَق َي ْام َرأَةً َم َع َها َولَ َداف لَ َها َكالْ َف ْه َديْ ِن يَػل َْعبَ ْ
ِ
َخ َذ َخطيا,
ب َش ِرياَ ,وأ َ
بِ ُرمانَػتَػ ْي ِن فَطَل َقنِي َونَ َك َح َها ,فَػنَ َك ْح ُ
ت بَػ ْع َدهُ َر ُجالً َس ِريا َرك َ
اؿُ :كلِي أُـ َزْر ٍع َوِمي ِري
اح َعلَى نَػ َعماً ثَ ِرياَ ,وأَ ْعطَانِي ِم ْن ُكل َرائِ َح ٍة َزْو ًجاَ ,وقَ َ
َوأ ََر َ
ٍ
أ َْىلَ ِ
ت
َصغَ َر آنِيَ ِة أَبِي َزْر ٍع .قَالَ ْ
ك .قَالَ ْ
ت :فَػلَ ْو َج َم ْع ُ
ت ُكل َشيء أَ ْعطَانِي َما بَػلَ َغ أ ْ
ت لَ ِ
ك َكأَبِي َزْر ٍع ألُـ َزْر ٍع}(ٔ)".
اؿ لِي َر ُس ُ
شةُ :قَ َ
َعائِ َ
وؿ الل ِو ُ " :ك ْن ُ
يروي الرسوؿ  لعائشة رضي اهلل عنها قصةً من القصص السابقة ,وىذه القصة يبدو
َّأهنا كانت يف إحدى "قُرى اليمن ,أو مكةَ أو اعباىليَّة"(ٕ) وىي قصة إحدى عشرة امرأة

الصدؽ من
عهدا وعقدف على ّْ
اى ْد َف َوتَػ َعاقَ ْد َف" أي "ألزمن أنفسه َّن ً
جلسن واجتَ َمعن "فَػتَػ َع َ
ضمائرىن"" .أَ ْف الَ ي ْكتُمن ِمن أَ ْخبا ِر أَ ْزو ِ
اج ِ
دليل على
)
ال
(
النفي
أداة
مع
)
أف
(
ػ
ف
,
"
ا
ئ
ي
ش
ن
ه
ً
َّ
َ
ْ
َ َْ ْ َ َ
ٌ
الصدؽ يف اغبديث عن أخبار وصفات األزواج ,فػ"قَالَ ِ
ت األُولَى َزْو ِجي لَ ْح ُم َج َم ٍل غَث َعلَى
ِ
َرأْ ِ
الغث,
ين فَػيُػ ْنتَػ َق َل" ,فشبَّهت زوجها بلحم اعبمل ّْ
س َجبَ ٍل َو ْع ٍر الَ َس ْه ٌل فَػيُػ ْرتَػ َقى َوالَ َسم ٌ
(ٔ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ ,ٔٗٙ:,ٙكتاب النكاح ,باب حسن المعاشرة مع األىل.
(ٕ) فتح الباري ,مصدر سابق,جػ.ٕٓٛ:,ٜ
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(ٖ)

ٍ
ستغث من
غث
مهزوؿ" ",يُ ُّ
غث رديءٌ ,وغبم صبل ّّ
وغبم ّّ
و" ُّ
ٌ
الغث :الرديء من كل شيءٌ ,
ُىزالو فيُرتؾ ويُستكره"(ٗ) .ونبلحظ دقة التعبري يف اختيار لفظة (اعبمل)" ,إذ ليس ىناؾ يف
اللُّحوـ ُّ
أشد غثاثةً من غبم اعبمل ألنَّو هبمع خبث الطعم وخبث الريح"(٘) ,وتذىب الباحثة
إىل االعتقاد أنَّو قُ ِ
صد خببث الطعم وخبث الريح يف حاؿ كوف اعبمل ىز ًيبل ,ألنَّو يف حاؿ كونو

ظبينًا فبل ىببث طعمو وال روبو ,يدؿ على ذلك تشبيهها بلحم اعبمل اؽبزيل ,وقولوَ " :علَى
س َجبَ ٍل" ,تصف بُعده عنها وتكربه عليها وكأنَّو على رأس ٍ
َرأْ ِ
جبل ,ولفظة (رأس جبل) تُوحي
الصعوبة والػمشقة للوصوؿ إليو.
بأنَّو يف أعلى قمة يف اعببل ُمبالغةً يف ُّ

ِ
ين فَػيُػ ْنتَػ َقل"َّ ,
فكأهنا بقوؽبا "الَ َس ْه ٌل فَػيُػ ْرتَػ َقى" تقصد
وقولو" :الَ َس ْه ٌل فَػيُػ ْرتَػ َقى َوالَ َسم ٌ
َ
وصف اعببل ,أي أنَّو ليس فيو بعض السهولة لكي يصعد إليو َّ
ألف بعض اعبباؿ وإف كانت

جباال ال تكوف على درجة من االرتفاع ,بل يبكن الصعود إليها وبلوغ قمتها وإف قصدت
ً
بقوؽبا":الَ َس ْه ٌل فَػيُػ ْرتَػ َقى" اؼببالغة والتأكيد على ارتفاع ىذا اعببل .وقد وبمل قوؽبا معن آخر,
ِ
صعد
وىو أف تقصد من ىذا الوصف اعبمل نفسو فهي تص ُفوُ بأنَّو صعب الػمراس حَّت وإف ُ
إىل ىذا اعببل إلنزالو إال أنَّو مع اؼبكابدة واؼبشقَّة يف الوصوؿ إليو مع ىذا آّهود يكوف صعب
اؼبراس والقيادة ,فبل ينقاد لصاحبو بسهولة ,وقد تكوف أرادت ّٔذا الوصف صعوبة أخبلؽ
زوجها فهو متكبَّػر م ٍ
َّودد إليو.
تعاؿ شديد القسوة وإف حاولت التَّقرب والتَّلطُّف والت ُّ
ُ ٌُ

ِ
يل ال ينقلو الناس إىل
وقوؽباَ " :والَ َسم ٌ
ين فَػيُػ ْنتَػ َق َل" أي أنَّو باإلضافة إىل ما سبق فهو ىز ٌ
بُيوهتم ليأكلوه َلرَداءتو ,وال يأخذه أح ٌد لئلفادة منو يف أعمالو ؽبُزالو وضعفو ,وقد تكوف أرادت
ضعيف حَّت إنَّو ال يستطيع القياـ بشئوهنا
يل
ٌ
ّٔذا وصف ىيكل زوجها وجسمو ,فهو ىز ٌ
بالسمني الصحيح الذي يُصرب على شدتو يف مقابل القياـ بشئوف
وشئوف بيتو ومتطلباتو ,فليس َّ
ِ
ين فَػيُػ ْنتَػ َق َل" كاف مبالغةً منها يف صعوبة الوصوؿ
بيتو وحياتو ,وقولو" :الَ َس ْه ٌل فَػيُػ ْرتَػ َقى َوالَ َسم ٌ
فصور التشبيو ُمعاناة ىذه اؼبرأة مع زوجها.
إليو ,ويف غثاثتو وخساستو وقلَّة خريهَّ ,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٕ(,باب الثاء ,فصل الغين).ٔٚٔ:,
(ٗ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػ.ٕٜ٘:,ٜ
(٘) المصدر السابق.
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ت ال َ ِ
ِ
وقولو " :قَالَ ِ
َؿ َعما
َس ٌد َوالَ يَ ْسأ ُ
ج أَ
سةَُ :زْوجي إِ ْف َد َخ َل فَػ ْه ٌد َوإِ ْف َخ َر َ
ْخام َ
َع ِه َد" ,فقوؽباَ ":زْو ِجي إِ ْف َد َخ َل فَػ ْه ٌد" شبَّهت زوجها بالفهد" ,ووصفتوُ بالغفلة عند ُدخوؿ
ب الفهد,
البيت على وجو اؼبدح لوُ ,ووبتمل معن آخر وىو "إف دخل البيت وثب َّ
علي َوثْ َ
الذـ ,فاؼبدح حيث تُشري إىل كثرة ِصب ِ
فعلى ىذا وبتمل أف يكوف على اؼبدح و َّ
اع ِو ؽبا إذا دخل
َ
فينطوي ربت ذلك سبدُّحها َّ
بأهنا ؿببوبةٌ لديو حبيث ال يصرب عنها إذا رآىا ,و َّ
الذـ من جهة أنَّو
ِ
ب وثوبًا كالوحش ,أو من
غليظ الطَّبع ليست عنده ُمداعبة وال ُمبلعبة قبل ال ُػمواقعة ,بل يث ُ
جهة أنَّو كاف سيّْئ اػبلق يبطش ّٔا ويضرّٔا"(ٔ).
وسبيل الباحثة إىل َّأهنا أرادت اؼبدح ال َّ
الذـ ,وإال لقالت :إف دخل أس ٌد وإف خرج فه ٌد,
َّ
الشر وكثرة النَّوـ ,فهو كالفهد يف لِينِ ِو وغفلتِ ِو"(ٕ) ,والفهد من
ألف من صفات الفهد اغبياء وقلَّ ِة ّْ
ٍ
حن عليها
اغبيوانات اليت تعيش يف
صباعات ُمتعاونةً فيما بينها" ,فالفهدة إذا أثقلَت باغبمل َّ
كل ذَك ٍر يراىا من ال ُفهود ,فيُواسيها من صيده ,ومن ُخلُقو أنَّو يأنس ؼبن ُوبسن إليو"(ٖ)" ,كما
(ٗ)
وبب األصوات اغبسنة يصغِ
إصغاء
إليها
ي
"
الفهد
و
,
يتصف بقدرتو الفائقة على الكسب"
ُّ
ُ
ً
(٘)
الزوجة أف تصف زوجها بأنَّو كثري الكسب ,ال يدخل على أىلو
شديدا"  ,فقد أرادت ىذه َّ
ً
إال ومعو الكسب ,وأنَّو شديد اإلصغاء ؽبا عند حديثها وحاجتها إليو ,كما أرادت أف تصفو
باغبناف واألُنس والػمواساة ألىلو يف كل ٍ
عما
شيء ,وبأنَّو كثري النَّوـُّ ,
يغض الطرؼ وال ُوباسب َّ
ّْ
ُ
تلِف من أموالو ,يدلُّنا على ذلك دقة التعبري يف اختيار لفظة (الفهد) دوف غريه من اغبيوانات,
مع أنَّو يوجد يف اغبيوانات من وبمل ىذه الصفات ,ولكنَّها ال تكوف إال يف حيو ٍاف ٍ
أليف,
فلماذا وقع االختيار على الفهد دوف غريه؟
لقد أراد الرسوؿ  باختيار (الفهد) أف نفهم َّ
هاب عند زوجتو ,يبلك
أف ذلك الزوج ُم ٌ
أمر نفسو ,ال ربكمو زوجتو بل ىو الذي وبكم يف بيتو دبا شاء ,وىيبتُها لو ناذبةٌ عن حسن

(ٔ) المصدر السابق ,جػ.ٕٕٙ:,ٜ
(ٕ) المصدر السابق ,جػ.ٕٙٔ:,ٜ

(ٖ) حياة الحيواف ,مرجع سابق,جػٕ.ٖٓٙ:,

(ٗ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق,جػٔ.ٖٔٙ:,

(٘) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٔٔ:,
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معا يف شخصيَّة ذلك الزوج ,وىي
معاملتو ؽبا وكرـ أخبلقو معها ,فهنا اجتمعت َّ
القوة واللّْني ً
من صفات الفهد.
وقولو" :وإِ ْف َخرج أَس ٌد" ,فشبَّهتو باألسد يف َّقوتو وبطشو وإِ ِ
قدام ِو وبسالتِ ِو يف ُمواجهة
ََ َ
َ
ومشارًكا ؽبم يف أمورىم ,ويف
أعدائو ,وإذا خرج إىل قومو كاف ُم ّْ
ومواسيًا ُ
كرما ُ
تفض ًبل عليهم ُم ً
َس ٌد" ُمقابلة(ٔ) " ,وقد َّأدت ىذه اؼبقابلة إىل اكتماؿ اؼبعن
جأَ
قولو" :إِ ْف َد َخ َل فَػ ْه ٌد َوإِ ْف َخ َر َ
الذي قصده ؛ إذ إ َّف قولو" :إِ ْف َد َخ َل فَػ ْه ٌد" ,أراد َّ
قوي ذو مهابة عند زوجتو,
أف ذلك الزوج ّّ
ىني ,ولو اكتفى بذلك ألدى ذلك إىل االعتقاد يف أنَّو وبمل
لني ّْ ٌ
وىو يف نفس الوقت رحيم ّْ ٌ
َس ٌد" أوضحت َّ
أف
ىذه الصفة وحدىا داخل بيتو وخارجوَّ ,
جأَ
لكن اؼبقابلة يف قولوَ " :وإِ ْف َخ َر َ

ذلك الزوج شجاع مقداـ ذا رأي ومشورة عند قومو ,فيكوف بذلك قد ضبل كل الصفات
اغبميدة ,صفات الزوج الرحيم اللني مع أىلو ,القوي الشجاع يف قومو.
َؿ َعما َع ِه َد" ,ىذه اعبملة "ربتمل اؼبدح وربتمل
وقولو عليو الصبلة والسبلـَ " :والَ يَ ْسأ ُ
ٍ
َّ
بشيء
شديد الكرـ كثريُ التَّغاضي ال يتفقَّد ما ذىب من مالو ,وإذا جاء
الذـ ,فاؼبدح دبعن أنَّو ُ
إىل بيتو ال يسأؿ عنو بعد ذلك ,أو ال يلتفت إىل ما يرى يف البيت من اؼبعايب ,بل يُسامح
الذـ دبعن أنَّو غري م ٍ
ويغض الطرؼ ,ووبتمل َّ
باؿ حباؽبا حَّت لو عرؼ َّأهنا مريضةٌ أو ُمع ِوزةٌ
ُ ُ
وغاب مث جاء ال يسأؿ عن ٍ
شيء من ذلك ,وال يتفقَّد حاؿ أىلو وال بيتو ,بل إف عُرضت عليو
ٍ
بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضَّرب"(ٕ).
أف اعبملة أرادت ّٔا اؼبدح ال َّ
الذـ ,حيث قصدت الزوجة َّ
وسبيل الباحثة إىل َّ
أف من صفات
ساؿبة وغض الطرؼ عن أخطائها ,وذلك من كرًن خصالو.
زوجها ال ُػم َ

وقولو " :قَالَ ِ
يح َزْرنَ ٍ
س أ َْرنَ ٍ
ب" ,فقولوَ " :زْو ِجي
س َم ُّ
ت الث ِامنَةَُ :زْو ِجي ال َْم ُّ
يح ِر ُ
ب والر ُ
س أ َْرنَ ٍ
مسا إذا
ت الشيءَ أ َُم ُّسوُ ِّ
س َم ُّ
ب" ,فقولو" :ال َْم ُّ
س َم ُّ
ال َْم ُّ
س" من " َّ
مس ْس ُ
مس ,يُقاؿَ :
(ٕ)
(ٔ)
ػمس ناعمة الوبَِ
ِّ
وصيدىا
تكثر تربيتُها
لذا
,
"
ا
جد
ر
ل
ا
نة
ي
ل
ة
ويب
د
نب
ر
األ
و
"
,
ؼبستو بيدؾ"
ّْ
ٌ
ُ
ّْ
ُ
ُ
(ٔ) سبق تعريفها.ٔٗٙ:,

(ٕ) فتح الباري ,مصدر سابق,جػ.ٕٕٙ:,ٜ

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٙباب السين ,فصل الميم).ٕٜٔ:,
(ٕ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػ.ٕٙٗ:,ٜ
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(ٖ)

كأف جسدهُ لَِفرط نعومتو وبر أر ٍ
لئلفادة من غبمها وفِرائِها ووبرىا  ,فوصفت زوجها َّ
نب ,وقد
َُ
بالغت يف ىذا الوصف فحذفت أداة التشبيو حَّت َّ
كأف اؼبشبو واؼبشبو بو شيءٌ واح ٌد.
ذمو ال مدحو َّ
ألف الرجل يُوصف باػبشونة وىي من صفات الرجاؿ ,أما
وردبا أرادت ىنا َّ
النعومة فللنساء ,فقصدت ّٔذا الوصف أنَّو رجل ضعيف ,ال ىبرج من بيتو ,وال يتعرض
للمشاؽ والصعاب حَّت ىبشن جسده ,بل ىو لفرط مكوثو يف بيتو أصبح ناعم اعبسد.
يح َزْرنَ ٍ
الرائحة"(ٗ) ,فوصفت رائحة جسمو
ب" ,فػ" َّ
ب َّ
نبٌ :
يح ِر ُ
وقولو" :والر ُ
نبات طيّْ ُ
الزر ُ
َّ
بأهنا رائحةٌ طيّْبةٌ ,ويػحتمل أف تكوف كناية أرادت ّٔا أنَّو كثري النَّظافة كثري التَّطيب بالروائح
اغبسنة ,ووبتمل أف تكوف أرادت بذلك صبيل حديثو معها أو سريتو اغبسنة عند الناس وكثرة
احدا حني حذفت
ثنائهم عليو ,فبالغت يف ذلك الوصف حَّت جعلت اؼبشبو واؼبشبو بو شيئًا و ً
أداة التشبيو يف وصفها لزوجها وثنائها عليو.

تَ :خرج أَبو َزر ٍع واألَوطَاب تُم َخض فَػلَ ِقي ْامرأَ ًة مع َها ولَ َد ِ
اف لَ َها
وقولو " :قَالَ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
َ َ ََ َ
ِ
ِ
اف ِمن تَ ْح ِ
ت َخ ْ ِ
ج أَبُو َزْر ٍع
َكالْ َف ْه َديْ ِن يَػل َْعبَ ْ
ص ِرَىا ب ُرمانَػتَػ ْي ِن فَطَل َقني َونَ َك َح َها" ,فقولوَ " :خ َر َ
(٘)
عاؤه"(,)ٙ
ب :الوطْب :سقاء اللَّنب" " ,أي ِو ُ
اب تُ ْم َخ ُ
ض" ,فػ"األ َْوطَ ُ
َواأل َْوطَ ُ
اب" منَ ":وطَ َ
الزبد عن اللنب"( ,)ٚفػ"أرادت أنَّو بَ َّكر خبروجو من منزؽبا
ض :ىو أخذ َّ
و"تُ ْم َخ ُ
ض"" :ال َػم ْخ ُ
غدوةً وقت قياـ اػبدـ والعبيد ألشغاؽبم ,وانطوى يف خربىا كثرة خري داره وغزر لبنو ,و َّ
أف
عندىم ما يكفيهم ويفضل حَّت يبخضوه ويستخرجوا زبده ,ووبتمل أف يكوف َّأهنا أرادت أف

الوقت الذي خرج فيو كاف يف زمن اػبصب وطيب الربيع"(ٔ) ,وقد يكوف خروجو لسف ٍر أو
غريه.

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓ٘:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الزاء).ٗٗٛ:,
(٘) المصدر السابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الواو).ٜٚٚ:,
( )ٙفتح الباري ,مصدر سابق ,جػ.ٕٖٚ:,ٜ

( )ٚلساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٚباب الضاد ,فصل الميم).ٕٕٜ:,
(ٔ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػ.ٕٖٚ:,ٜ
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اف لَ َها َكالْ َف ْه َديْ ِن يػلْعب ِ
وقولو" :فَػلَ ِقي ْامرأَ ًة مع َها ولَ َد ِ
اف ِمن تَ ْح ِ
ص ِرَىا بِ ُرمانَػتَػ ْي ِن
ت َخ ْ
ْ
َ ََ
َ َ ََ َ
فَطَل َقنِي َونَ َك َح َها" ,زبرب َّ
أف زوجها يف أثناء خروجو رأى امرأة معها ولداف ؽبا ,ونبلحظ تقدًن
اعبار وآّرور (ؽبا) حَّت ال يكوف ىناؾ شك يف َّأهنما أخواىا أو قريباىا بل ولداىا ,وقولو:
" َكالْ َف ْه َديْ ِن"ُ ,شبّْو الولداف بالفهدين ,فكأنَّو يصفهما بالشجاعة واؼبؤانسة على الرغم من صغر
سنّْهما ,ونبلحظ دقة التعبري يف اختيار لفظة (الفهد) ,فهو من أكرـ اغبيوانات اؼبفرتسة وأجلّْها
منظرا وأغبلىا شبنًا وأعزىا جانبًا ,كما أنَّو من اغبيوانات اؼبفرتسة اليت
ً
نفعا وأحبلىا يف العني ً
(ٕ)
تستأنس بالنَّاس  ,فجمع يف وصف الولدين بني الشجاعة والقوة وبني األُلفة واؼبؤانسة.

وقولو" :يػلْعب ِ
اف ِمن تَ ْح ِ
ذات ٍ
ص ِرَىا بِ ُرمانَػتَػ ْي ِن" ,كناية عن " َّ
كفل
ت َخ ْ
أف اؼبرأة كانت َ
ْ
َ ََ
عظي ٍم فإذا استلقت على ظهرىا ارتفع كِفلها ّٔا عن األرض حَّت تصري ربتها فجوة هبري فيها
ِ
اف ِمن تَ ْح ِ
ت
بالرمانتني هنديها فشبَّو هنداىا ُّ
الرماف ,وقد يكوف اؼبقصود ُّ
ُّ
بالرمانتني يف قوؽبا "يَػل َْعبَ ْ
ص ِرَىا بِ ُرمانَػتَػ ْي ِن" أي َّ
أف ذلك مكاف الولدين منها ,و َّأهنما كانا يف حضنها أو جنبيها ,ويف
َخ ْ
تشبيو النَّهدين بالرمانتني إشارة إىل صغر سنها"(ٖ) ,وىنا يكوف الكبلـ على االستعارة(ٗ) وليس
ىناؾ كنايةٌ(٘).
وقولو" :فَطَل َقنِي َونَ َك َح َها" ,يف ىذه اعبملة تُذكر الزوجة النهاية اليت وصلت ؽبا حياهتا
الزوجية مع أب زرع ,لقد حوى اغبديث السابق ألـ زرع على صور بيانية امتؤلت بالسجع
واعبناس بأنواعو ,وبالرغم من ذلك فلم نشعر بطوؿ الكلمات أو ثقلها ,بل على العكس فإنَّو
مؤنسا للنفس.
أضفى خفة ً
ومرحا على اؼبعن ما جعلو ً

جبل"ٍ " ,
صبلٍ ,
ويف اغبديث السابق نبلحظ كثرة اعبناس والسجع يف مثل قولو" " ٍ
فهد,
ٍ
نب ,زر ٍ
أسد"" ,أر ٍ
ميبل إىل
نب" ,فبا كاف لو تأثري يف جذب السامع حيث أحدثت يف النفس ً
اإلصغاء و ُّ
التلذذ بنغمتو العذبة ,وجعلت العبارة سهلة مستساغة على الرغم من ثقل الكلمات
وتأثريا.
وصعوبتها إال َّأهنا أوجدت يف النفس ً
قبوال ً
(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٔٔ:,
(ٖ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػ.ٕٚٗ-ٕٖٚ:,ٜ

(ٗ) االستعارة :ما كانت عالقتو تشبيو معناه بما وضع لو(.انظر :اإليضاح في علوـ البالغة ,مرجع سابق.)ٕٗٓ:,
(٘) سبق تعريفها.ٖٔٙ:,
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 ولكي يوضح لنا عليو الصبلة والسبلـ أنبية تعلُّم وقراءة ولو آية من القرآف الكرًن
خريا من اإلبل للتشبيو ّٔا يف ىذا اؼبقاـ ؼبكانتها عند العرب ,فعن
وفضل ذلك ,ال هبد ً
(ٔ)
ب
عقبة بن عامر  قاؿ :خرج رسوؿ اهلل  وكبن يف الصفة فقاؿ { :أَيُّ ُك ْم يُ ِح ُّ
أَ ْف يػغْ ُدو ُكل يػوٍـ إِلَى بطْحا َف أَو إلِى الع ِق ِ ِ ِ
وم َاويْ ِن فِي غَْي ِر
َ َ ْ َ َ
يق فَػيَأْتي م ْنوُ بِنَاقَػتَػ ْي ِن ُك َ
َْ
َ
وؿ ِ
كم إِلَى
إِثْ ٍم َوالَ قَطْ ِع َرِح ٍم ,فَػ ُقلْنَا يَا َر ُس َ
الل نُ ِح ُّ
ب َذلِ َ
ك ,أَفَالَ يَػ ْغ ُدو أ َ
َح ُد ْ
اب ِ
ال َػم ْس ِج ِد فَػيَػ ْعلَم أ َْو يَػ ْقرأَ آيَػتَػ ْي ِن ِم ْن كِتَ ِ
ث
الل َعز َو َجل َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن نَاقَػتَػ ْي ِنَ ,وثَالَ ٌ
َ
َ
ِ (ٕ)
َخ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ٍ
ث َوأ َْربَ ٍع َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن أ َْربَ ٍع َوِم ْن أَ ْع َد ِاد ِىن ِم َن ا ِإلب ِل} .
ْ
ٌ
(ٖ)
ب" استفهاـ الغرض منو لفت انتباه الصحابة
فقولو عليو الصبلة والسبلـ" :أَيُّ ُك ْم يُ ِح ُّ
 إلشراكهم يف اغبوار حوؿ القضية اليت سيطرحها بعد ىذا االستفهاـ ,مث الرتغيب يف ىذه
ٍ
دوة ,بالضَّم :البُكرةُ
القضية اؼبهمة واليت تتعلق بقراءة القرآف .وقولو ":أَ ْف يَػغْ ُدو ُكل يَػ ْوـ" ,فػ"الغُ َ
(ٗ)
السعي يف
الرزؽ و َّ
ما بني صبلة الغَ َداة وطلوع الشمس"  ,وىذا الوقت ىو وقت طلب ّْ
اكتسابو .وقولوُ ":كل يَػ ْوٍـ" ,فلفظة "كل" أفادت التأكيد باإلضافة إىل َّأهنا أعطت معن الزيادة
والشموؿ ,أي َّ
أف ما رببونو سيكوف يف صبيع األياـ وليس يف يوـ واحد ,وىذا يعِن زيادة اػبري
واستمراره ,وؽبذا جاءت اعبملة اظبية "أف يغدو كل ٍ
يوـ" حَّت يفهم منها الصحابة َّ 
أف ىذه
ِ
الع ِق ِ
يق" ,فػ"بطحاف"(٘)و"العقيق"(:)ٙ
ْحا َف أ َْو إل َى َ
الزيادة لن تنقطع فهي ثابتة .وقولو" :إِلَى بَط َ
"موضعاف بقرب اؼبدينة"(ٔ) ,أي ىبرج من بيتو إىل أحد ىذين اؼبوضعني :بطحاف أو العقيق.
ِ ِ
وم َاويْ ِن" ,فحرؼ الفاء ىنا أوحى باعبائزة واؼبكسب من اػبروج
وقولو" :فَػيَأْتي م ْنوُ بِنَاقَػتَػ ْي ِن ُك َ
إىل ىذين اؼبوضعني وىو الرجوع بناقتني كوماوين ,فػ" ُكوماوين"" :ال َكوـ :العظيم يف كل ٍ
شيء,
ّْ
َُ
ََ

(ٔ) عقبة بن عامر الجهني ,صحابي مشهور ,اختلف في كنيتو على سبعة أقواؿ أشهرىا أبو حماد ,ولي إمرة مصر
لمعاوية ثالث سنين ,وكاف فقيهاً فاضالً ,مات في قرب الستين( .اإلصابة ,جػ.)ٕٓ٘:,ٚ

(ٕ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٔ ,ٖ٘٘-ٕ٘٘:,كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب فضل قراءة القرآف
في الصالة وسورة البقرة ,حديث رقم.ٖٛٓ:

(ٖ) سبق تعريفو.ٕٔٙ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػ٘ٔ(,باب الواو ,فصل الغين).ٔٔٙ:,
(٘) بطحاف ,بفتح أولو وسكوف ثانيو :ىو ٍ
واد بالمدينة( .انظر:معجم البلداف,جػٔ,باب الباء والطاء.)ٗٗٙ:,

( )ٙالعقيق ,بفتح أولو وكسر آخره :األودية ومنها العقيق بناحية المدينة وفيو عيوف ونخل( .انظر:معجم البلداف,

جػٗ ,باب العين والقاؼ.)ٖٔٛ: ,

(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق جػٖ.ٜٛ: ,
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(ٕ)

عظيم"  ,إذ ليستا أي ناقتني ,بل نبا عظيمتا السناـ
ب على َّ
السناـَ ,سنَ ٌاـ أَ ْك َوـٌ :
وقد َغلَ َ
ألف ِعظَم السناـ يدؿ على ِظبن الناقة ِ
وعظَمها .وقولو:
َ
وىذا يدؿ على أهنما ليستا ّٔزيلتني؛ َّ َ
"فِي غَْي ِر إِثْ ٍم َوالَ قَطْ ِع َرِح ٍم" ىذا استدر ٌاؾ منو عليو الصبلة والسبلـ حَّت ال يفهم الصحابة
َّ
أف اغبصوؿ على ىاتني الناقتني كاف بطر ٍيق غري مشروع.
وبعد أف اكتملت الصورة يف األذىاف دبا ربملو من الرغبة يف اغبصوؿ على ىاتني الناقتني
أي ٍ
ك" وقوؽبم ىذا
تردد بقوؽبم" :نُ ِح ُّ
أجاب الصحابة  باإلهباب مباشرة ومن غري ّْ
ب َذلِ َ

لكل منهم .وىنا يشعر عليو الصبلة والسبلـ
يدؿ على الرغبة الشديدة يف ربقق ىذه الصورة ٍّ
بصدؽ جوأّم ورغبتهم العارمة يف ربقق ىذه الصورة على أرض الواقع فيدؽبم  إىل ما ىو
كم إِلَى ال َػم ْس ِج ِد فَػيَػ ْعلَم أ َْو يَػ ْقرأَ آيَػتَػ ْي ِن ِم ْن كِتَ ِ
اب
خري ؽبم من ذلك بقولو" :أَفَالَ يَػغْ ُدو أ َ
َح ُد ْ
َ
َ
ِ
ث َخ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ٍ
ِ
ث َوأ َْربَ ٍع َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن أ َْربَ ٍع َوِم ْن
ْ
الل َعز َو َجل َخ ْيػ ٌر لَوُ م ْن نَاقَػتَػ ْي ِنَ ,وثَالَ ٌ ٌ
أَ ْع َد ِاد ِىن ِم َن ا ِإلبِ ِل" ,فاالستفهاـ يف قولو" :أفال" أراد بو عليو الصبلة والسبلـ التحضيض
كم إِلَى ال َػم ْس ِج ِد" أراد عليو الصبلة
واغبث على تعلم القرآف وقراءتو ,وبقولو" :يَػ ْغ ُدو أ َ
َح ُد ْ
والسبلـ اغبث على البكور يف الذىاب إىل اؼبسجد حَّت يتعلم اؼبؤمن ,ويقرأ يف كتاب اهلل ما
اب ِ
يعود عليو بالنفع قبل أداء الصبلة .وقولو" :فَػيَػ ْعلَم أ َْو يَػ ْقرأَ آيَػتَػ ْي ِن ِم ْن كِتَ ِ
الل َعز َو َجل"
َ
َ

فيعلم أي يتعلم قراءهتا على الوجو الصحيح وما فيها من أحكاـ شرعية .وقولو "آيتين" مل يكن
يقصد العدد لذاتو إمبا أراد التقليل ,دبعن َّ
أف اؼبؤمن لو قرأ آيتني وفهمهما حق الفهم لكاف قد

وجل ,وقولو :
حصل على أجر عظيم وفائدة أعظم فكيف إذا قرأ وتعلم وفهم كتاب اهلل َّ
عز َّ
" َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن نَاقَػتَػ ْي ِن" أي َّ
ث
أف اآليتني عند قراءهتما وتعلمهما خري من الناقتني وقولوَ " :وثَالَ ٌ
َخ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ٍ
ث َوأ َْربَ ٍع َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن أ َْربَ ٍع" أي َّ
خريا من مثلها
ْ
ٌ
أف اآليات كلما زادت كانت ً
من اإلبل وىذا يدؿ على عظيم األجر والثواب ,وقولوَ " :وِم ْن أَ ْع َد ِاد ِىن ِم َن ا ِإلبِ ِل" أي حَّت
لو وجد على عدد اآليات يف كتاب اهلل من اإلبل وذلك عدد ضخم كبري َّ
فإف ىذه اآليات
الكم اؽبائل من اإلبل.
خريٌ من ىذا ّْ

لقد عرؼ اؼبصطفى  كيف يقنع الصحابة ويرغبهم يف ىذا العمل عن طريق الصورة
التشبيهية ,فأثارت ىذه الصورة دبا فيها من مفاضلة اػبريية يف نفوس الصحابة فبا جعلهم
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل الكاؼ).ٕٜ٘:,
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يتسابقوف يف ىذا اؼبيداف العظيم الذي تتضاعف فيو اغبسنات أضعافًا مضاعفة ,وكاف ذلك
داعيًا ؽبم لئلقباؿ على القرآف وقراءتو وتدبره.
وقد علم الرسوؿ  ما سبثلو اإلبل للعرب فعمد إىل التشبيو ّٔا ؼبكانتها عنده فهي"من
أشرؼ اغبيوانات وسادهتا وكبارىا ورؤسائها ,ففيها خصاؿ الشرؼ واؼبنافع ومنافعها يف اغبرب
والسلم ويف الزينة والبهاء ويف العدة والعتاد ما ليس يف غريىا من اغبيوانات"(ٔ) ,لذا عمد عليو
معنوي ّٔذه الصورة احملببة إىل أنفسهم واليت كانت الناقة أغلى
الصبلة والسبلـ إىل ذبسيد أم ٍر
ٍّ
ديِن مه ٍّم.
ما فيها وأنبها حيث استغل عليو الصبلة والسبلـ ىذه األنبية يف ترغيبهم يف أم ٍر ٍّ
 مث يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ يف حديث آخر :عن أب ىريرة  )ٕ(قاؿ :قاؿ رسوؿ
ث َخ ْل َف ٍ
ات ِعظَ ٍاـ
اهلل { : أَيُ ُح ُّ
َح ُد ُك ْم إِذَا َر َج َع إِلَى أ َْىلِ ِو أَ ْف يَ ِج َد فِ ِيو ثََال َ
ب أَ
ِ
ِسم ٍ
اؿ :فَػثَالَ ُ ٍ
صالَتِِو َخ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن
اف ,قُػلْنَا :نَػ َع ْم ,قَ َ
َح ُد ُك ْم في َ
ث آيَات يَػ ْق َرأُ بِ ِهن أ َ
َ
ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
ثَالَ ِ
اف}(ٖ).
َ
ث
يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :أَيُ ُح ُّ
َح ُد ُك ْم إِذَا َر َج َع إِلَى أ َْىلِ ِو أَ ْف يَ ِج َد فِ ِيو ثََال َ
ب أَ
ٍ ِ ِ ٍ
رس َم صورتو التشبيهية باالستفهاـ يف
َخ ْل َفات عظَ ٍاـ س َماف" ,ىكذا بدأ عليو الصبلة و السبلـ ْ
َح ُد ُك ْم" وكاف الغرض من ىذا االستفهاـ التشويق والرتغيب يف القضية اليت
قولو "أَيُ ُح ُّ
ب أَ
سيطرحها على أصحابو ,وقد أراد عليو الصبلة والسبلـ ّٔذا االستفهاـ مشاركة أصحابو يف
رسم ىذه الصورة حَّت تكتمل كما أراد ؽبا فتتغلغل يف أذىاهنم ,وتت َّ
ػمكن يف نفوسهم ,وقولو:
"إِذَا َر َج َع إِلَى أ َْىلِ ِو" ىذه اعبملة تكشف لنا عن ج ٍ
خفي من جوانب ىذه الصورة َّ
فكأف
انب ٍّ
ىذا الشخص كاف غائبا عن أىلو وبيتو إما لسف ٍر أو لطلب ٍ
رزؽ أو غريهَّ ,
ألف لفظة ( َر َج َع)
ً
ث َخ ْل َف ٍ
ُّ
ات
تدؿ على أنَّو عاد إىل بيتو و أىلو بعدما خرج ألم ٍر ما .وقولو" :أَ ْف يَ ِج َد فِ ِيو ثََال َ
ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
اف" يف جواب الشرط ىذا تكمن اؼبفاجأة العظيمة وقت عودة ىذا الشخص ,إذ هبد
َ
عظاـ ٍ
يف بيتو وعند أىلو ما يسره ويثلج صدره حني يرى ثبلث خلفات ٍ
ظباف ,ونبلحظ يف قولو
"أ ْف يَ ِج َد فِ ِيو" أنَّو حصل ىذه اػبلفات دوف تعب ,فلم يكبد نفسو عناء البحث عنها حَّت
(ٔ) الحيواف ,مصدر سابق,جػ.ٕٔٓ-ٜٔٔ:,ٚ
(ٕ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٔ ,ٕ٘٘:,كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب فضل قراءة القرآف في
الصالة وسورة البقرة ,حديث رقم.ٕٛٓ:
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وبصل عليها ,أو أنَّو بذؿ ما لديو من ٍ
ماؿ يف شرائها ,وىذا أدعى لسروره وفرحو ّٔا ,فقد
حصل عليها و َّ
كأهنا ىدية لو من خالق السماء ,واعبار وآّرور فيو يؤكد على َّ
أف ىذه اػبلفات
ٍ
ؾبهود يف اغبصوؿ عليها .وقولو:
قد أتت إىل أىلو وبيتو دبحض إرادهتا ,دوف أف يبذؿ أي
ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
اف" العدد ىنا مل يقصد بو عليو الصبلة والسبلـ الرمز العددي حبد
"ثََال َ
َ
أف "اػبَلِ َفةُ :النَّاقةُ اغبامل"(ٔ) ,وىذا يعِن َّ
ذاتو إمبا قصد منو التكثري ,وخاصة إذا علمنا َّ
أف ىذه
اػبلفات سوؼ يتضاعف عددىا باإلضافة إىل َّأهنا خلفات ظباف عظاـ اعبسم وىذا يدؿ على
َّأهن َّن غري ىزيبلت ,وذكره لصفة السمنة يف اػبلفات دليل على َّأهنا كثرية اللحم واللنب.
وقد عمد الرسوؿ  إىل التشبيو بأنثى اإلبل دوف غريىا من اغبيوانات لعلمو عليو الصبلة
والسبلـ بأنبية ىذا اغبيواف يف حياة العرب ,لذا كاف التشبيو ّٔا أوقع يف النفس حبيث تشتاؽ

إىل معرفة الكيفية اليت سبكنها من ذلك ,وىنا يبادر الصحابة يف شوؽ وتلهف "نَػ َع ْم" ,أي كلنا
يريد ذلك.

وبعد أف علم عليو الصبلة والسبلـ من جوأّم سبكن الصورة يف أنفسهم وأذىاهنم بادر
ث َخ ْل َف ٍ
ات يػ ْقرأُ بِ ِهن أَح ُد ُكم فِي صالَتِِو َخ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ِ
ٍ
ات ِعظَ ٍاـ
بقولو" :فَػثَالَ ُ
َ
ْ
َ ْ
ٌ
ث آَيَ َ َ
ِسم ٍ
اف" ,فػ"الفاء" يف لفظة "فثالث" استئنافية مثَّلت العمل األفضل واػبيار األمثل الذي ىو
َ

أفضل من اقتناء ثبلث خلفات ,وىنا نبلحظ بروز جانب اؼبفاضلة بني اؼبشبو الذي مل يكن
معلوما على اؼبشبو بو الذي لو مكانتو العالية الرفيعة عند الصحابة  فقولو:
مقدار فضلو ً
ث آَي ٍ
ات" مل يقصد منها عليو الصبلة والسبلـ الرمز العددي ,بل أراد ّٔا التقليل وذلك
"فَػثَالَ ُ َ
أنَّو ذكر بعد العدد (آية) ومل يقل (سورة) أو (جزء من القرآف) َّ
ألف أقل ما يقرأ من القرآف ىو
آية واحدة ,فأراد أف يبني َّ
أف ىذا العدد القليل من اآليات خري للمؤمن من ثبلث خلفات
عظاـ ظباف ؼبا فيهن من األجر والثواب الذي يعود على اؼبؤمن باػبري يف الدنيا قبل اآلخرة,
فكيف إذا زاد اؼبؤمن عدد اآليات اليت يقرأ ّٔا يف الصبلة ,فمعن ىذا َّ
أف األجر سيكوف أكرب
وأعظمَّ ,
ألف كل حرؼ يقرأ بو بعشر حسنات وىكذا كلما زادت اآليات زاد األجر ,وقولو
ِ
صالَتِِو" دليل على َّ
أف الفضل بقراءة القرآف يف
َح ُد ُك ْم في َ
عليو الصبلة والسبلـ ":يَػ ْق َرأُ بِ ِهن أ َ
وفضل عظيم إال
أجر
الصبلة أفضل من قراءة القرآف يف غري الصبلة ,وإف كاف يف قراءة القرآف ٌ
ٌ

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل الخاء).ٜٗ:,
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آف و ٍ
أف اؼبؤمن يف قراءة القرآف يف الصبلة هبمع بني فضل قراءة القرآف والصبلة يف ٍ
َّ
احد فيكوف
ِ
ٍ ِ ِ ٍ
ِ
خير لو" أي فيو
األجر أعظم ,وقولوَ " :خ ْيػ ٌر لَوُ م ْن ثَالَث َخ ْل َفات عظَ ٍاـ س َماف" ,فقولوٌ " :
ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
فضل وثواب وأجر عظيم ,وقولوِ " :من ثَالَ ِ
اف" نبلحظ أنَّو عليو الصبلة
ْ
َ
ٌ
ٌ ٌ
ٌ
والسبلـ قد كرر اؼبشبو بو يف هناية حديثو مع أنَّو لو قاؿ "خير لو" واكتفى بذلك لكاف كافيًا
لكن ىذا التكرار للمشبو بو كاف الغرض منو الرتغيب والتذكري والتنبيو؛ فالرتغيب يف
مفهوماَّ ,
ً
االستزادة من األعماؿ اليت ترفع الدرجات ,والتذكري حبجم األجر والفضل يف قراءة القرآف يف
الصبلة ,والتنبيو على عدـ االشتغاؿ بالدنيا عن اآلخرة ,فالعمل لآلخرة ىو ما يبقى والعمل
للدنيا زائل.
ألف الناقة تنتج وتنجب ,ما يدؿ على َّ
ولعل اختياره للناقة دوف اعبمل َّ
أف قراءة ىذه اآليات
تنجب اغبسنات ,فكلما قرأىا اإلنساف تضاعف أجره ,وؼبا سبثلو الناقة عند العرب من مكانة
مشبها بو ليبني للصحابة ما ىو خري من تلك اػبلفات,
عالية مهمة يف حياتو ,وقد وضعها ً
وحثهم من خبلؿ ىذه الصورة ورغبهم يف االىتماـ باؼبشبو الذي يبثل عقيدة وشريعة األمة
اإلسبلمية وىو كتاب اهلل العزيز الذي ال يأتيو الباطل من بني يديو وال من خلفو.
من اغبديثني السابقني يتضح لنا َّ
أف الرسوؿ  يف قولوَ " :خ ْيػ ٌر لَوُ ِم ْن نَاقَػتَػ ْي ِن" ,وقولو يف
ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
اغبديث اآلخرَ " :خ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ِ
اف" ,قد استخدـ يف الصورة التشبيهية
ْ
ٌ
َ
لفظة "خري" للمفاضلة ,وىي طريقة موجودة يف التشبيو على قلتها وعدـ شهرهتا ,لكنَّها
مشهورة يف أحاديثو عليو الصبلة والسبلـ يف التشبيو وغريه ,وىي يف الصورة التشبيهية ذبعل
اسخا يف الذىن  ,فاستخدمها اؼبصطفى عليو الصبلة والسبلـ يف
اضحا ر ً
اؼبعن قريبًا و ً
ِ
س أَ َح ُد ُك ْم َعلَى َج ْم َرةٍ فَػتَ ْح ِر َؽ ثِيَابَوُ َحتى
تشبيهاتو ,كقولو عليو الصبلة والسبلـَ " :ألَ ْف يَ ْجل َ
ِ
ِ
تَ ْخلُص إِلَى ج ِ ِ
س َعلَى قَػ ْب ٍر(ٔ)",رواه أبو ىريرة(ٕ) ,وقولوَ " :ألَ ْف
َ
ََ
سده َخ ْيػ ٌر لَوُ م َن أَ ْف يَ ْجل َ

(ٔ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٕ .ٙٙٚ:,كتاب الجنائز ,باب النهي عن الجلوس على القبر والصالة عليو.
رقم الحديث.ٜٚٔ:

(ٕ) سبقت ترجمتو.ٕٔٙ:,
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(ٕ)
(ٔ)

ؼ الر ُج ِل قَػ ْي ًحا يُ ِر ِيو َخ ْيػ ٌر ِم ْن أَ ْف يَ ْمتَلِ َئ ِش ْع ًرا ",رواه أبو ىريرة  ,وغري ىذه
يَ َمتَلِ َئ َج ْو ُ
األحاديث كثري ال يتسع آّاؿ لذكرىا.
باإلضافة إىل استخدامو  لصيغة التفضيل (أفعل) يف تشبيهاتو مثل" :أشد ,أبعد ,أحلى,
أكثر" ,وذلك للمبالغة يف التشبيو ,فالتشبيو ال يعمد إليو إال لنوع من اؼببالغة ,وإذا كاف األمر
كذلك فبل بد فيو من تقدير لفظة "أفعل" إذا قصد ّٔا ببلغة التشبيو(ٖ).

من الصور التشبيهية السابقة لئلبل يف أحاديثو  نبلحظ أنَّو عليو الصبلة والسبلـ
استخدـ اإلبل يف مواضع عديدة جاءت يف اغبث على عمل تعبدي كحثو على تبلوة القرآف
اى ُدوا ال ُقرآ َف فَػو ِ
الذي نَػ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لَ ُه َو أَ َش ُّد تَػ َفصيًا ِم َن ا ِإلبِ ِل فِي
وتعهده يف قولو{ :تَػ َع َ
ْ
َ
عُ ُقلِ َها}(ٗ) ,أو كقولو  يف اغبث على التوبة{ :لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َر ًحا بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ ِم ْن َر ُج ٍل َح َم َل
ِ
ار َحتى َكا َف بَِفالَةٍ ِم َن األ ِ
اؿ
َرض فَأَ ْد َرَك ْتوُ ال َقائِلَةُ فَػنَػ َز َؿ فَػ َق َ
ادهُ َوَم َز َ
َز َ
ادهُ َعلَى بَعي ٍر ثُػم َس َ
ت َش ٍ
س َعى َش َرفًا ,فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا ,ثُػم َس َعى
سل بَ ِع ُيرهُ فَاستَػ ْيػ َق َ
تَػح َ َ
ظ فَ َ
ػج َرة فَػغَلَبَْتوُ َع ْيػنُوُ َوانْ َ
َشرفًا ثَانِيا ,فَػلَم يػر َشيئًا ,ثُػم سعى َشرفًا ثَالِثًا ,فَػلَم يػر َشيئًا ,فَأَقػْبل حتى أَتَى م َكانَوُ ِ
الذي
ْ ََ ْ
ْ ََ ْ
َ ً
َ
ََ َ
ََ َ َ
ِ
قَ َ ِ ِ
ض َع ُخطَ َاموُ فِي يَ ِدهِ ,فَػلَلوُ أَ َش ُّد
اءهُ بَ ِع ُيرهُ يَ ْم ِشي َحتى َو َ
اؿ فيو ,فَػبَػ ْيػنَ َما ُى َو قَاع ٌد إِ ْذ َج َ
ِ
فَػرحا بِتػوب ِة ِ ِ
ين َو َج َد بَ ِع َيرهُ َعلَى َحالِ ِو}(٘) .أو قولو عليو الصبلة والسبلـ يف
َ ً ََْ َ
الع ْبد م ْن َى َذا ح َ
اغبث على التبكري لصبلة اعبمعة{ :م ِن ا ْغتَسل يوـ الػجمع ِة غُسل ال ِ
اح فَ َكأَن َما
َ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ
َ
ػجنَابَة ثُػم َر َ
قَػرب ب َدنَةً ,ومن راح فِي الس َ ِ ِ ِ
اع ِة الثالِثَ ِة
اح فِي الس َ
اعة الثانيَة فَ َكأَن َما قَػر َ
َ َ
ب بَػ َق َرةًَ ,وَم ْن َر َ
ََ ْ َ َ
ِ
شا أَقػْر َف ,ومن راح فِي الس َ ِ
اح فِي
اعة الرابِ َعة فَ َكأَن َما قَػر َ
فَ َكأَن َما قَػر َ
ب َد َج َ
اجةًَ ,وَم ْن َر َ
ب َك ْب ً َ َ َ ْ َ َ
اع ِة َ ِ ِ
ضر ِ
ت ال َػم َالئِ َكةُ يَ ْستَ ِمعُو َف
ب بَػ ْي َ
الس َ
ج ا ِإل َم ُ
الخام َسة فَ َكأَن َما قَػر َ
ضةً ,فَِإذَا َخ َر َ
اـ َح َ َ
()ٙ
َح ُد ُك ْم إِذَا َر َج َع إِلَى
أ
ب
ح
َي
أ
{
:
اءتو
ر
وق
الكرًن
القرآف
م
تعل
على
اغبث
يف

لو
و
وق
,
الذ ْك َر}
ُّ
ُُ َ
(ٔ) المصدر السابق ,جػٗ .ٜٔٚٙ:,كتاب الشعر ,باب الشعر .رقم الحديث.ٕٕ٘ٛ:
(ٕ) سبقت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٖ) المثل السائر ,مرجع سابق ,جػٔ.ٖٛٓ:,

(ٗ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٕٜٔ:,
(٘) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٔ٘:,
( )ٙتقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٔٗٙ:,
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ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث آَي ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
ات يَػ ْق َرأُ بِ ِهن
اف ,قُػلْنَا :نَػ َع ْم ,قَ َ
أ َْىلِ ِو أَ ْف يَ ِج َد فِ ِيو ثََال َ
اؿ فَػثَالَ ُ َ
َ
ات ِعظَ ٍاـ ِسم ٍ
ث َخ ْل َف ٍ
أَح ُد ُكم فِي صالَتِِو َخ ْيػر لَوُ ِمن ثَالَ ِ
اف}(ٔ) .أو قد يكوف التشبيو إليضاح
َ
ْ
َ ْ
ٌ
َ
استُػ ْرعُ َي
خفي أراد  إيضاحو والتنبيو عليو كقولو{ :إِن َما َمثَػلُ ُك ْم َوَمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
أمر ٍّ
ت
ص ْف َوهُ َوتَػ َرَك ْ
ش ِربَ ْ
ت فِ ِيو فَ َ
ش َر َع ْ
ضا فَ َ
اىا ,ثُػم تَ َحي َن َس ْقيَػ َها فَأ َْوَر َد َىا َح ْو ً
إِبِ ًال أ َْو غَنَ ًما فَػ َر َع َ
ت َ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْم َوَك َد ُرهُ َعلَْي ِه ْم}(ٕ) ,أو أنَّو عليو الصبلة والسبلـ أراد من التشبيو باإلبل أف
َك َد َرهُ ,فَ َ
ِ
اد تَػ ِج ُد
اس َكِإبِ ِل ال ِػمائَ ِة الَ تَ َك ُ
وبث أصحابو على صفة أخبلقية ضبيدة ,كقولو { :إن َما الن ُ
فِيها ر ِ
احلَةً}(ٖ).
َ َ
وقد يريد عليو الصبلة والسبلـ أف يثبت من خبلؿ صورة اإلبل قضية مهمة كقضية
الفطرة يف قولو عليو الصبلة والسبلـ{ :من يولَ ُد يولَ ُد َعلَى َى ِذهِ ِ
الفط َْرةِ ,فَأَبَػ َواهُ يُػ َهو َدانِِو
َْ ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ػج َدعُونَػ َها؟
اء َحتى تَ ُكونُوا أَنْػتُم تَ ْ
َويُػنَص َرانوَ ,ك َػما تُػ ْنت ُجو َف ا ِإلب َل فَػ َه ْل تَػج ُدو َف ف َيها َج ْد َع َ
ِِ
ِ
ين}(ٗ) ,وقولو يف
ص ِغ ًيرا ,قَ َ
قَالُوا يَا َر ُس َ
ت َم ْن يَ ُم ُ
وؿ الل أَفَػ َرأَيْ َ
وت َ
اؿ :اللُ أَ ْعلَ ُم ب َما َكانُوا َعامل َ
إثبات قضية النسبَ { :ولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ}(٘).
فنبلحظ من خبلؿ الصور التشبيهية السابقة باإلبل َّ
أف الرسوؿ  يف اختياره لئلبل كاف
يعتمد على ما ألفو العرب من مشاىدات يف بيئتهم عن ىذا اغبيواف ,باإلضافة إىل تعلقهم
الكبري بو ومكانتو العظيمة عندىم ,فعمد إىل استخدامو يف إبراز اؼبعاين اػبرية الفضيلة,
والقضايا الدينية اعبليلة ,فتناسبت ىذه اؼبعاين القيمة مع مكانة اإلبل العظيمة عندىم.
وقد عمد عليو الصبلة والسبلـ إىل أف تكوف تشبيهاتو مستقاة من بيئة الصحابة وفبا ألفوه
ورأوه ربت أعينهم من حيوانات وخاصة "اإلبل" وذلك ليكوف أوقع يف نفوسهم وأبل  ,وىي
تشبيهات وإف كانت من واقع بيئتهم ,ف َّ
إهنا اعتمدت على مظاىر الطبيعة اغبية والصامتة ,دبا
فيها من حيواف ونبات وصباد ,وىي عناصر كونية يشرتؾ يف إدراكها واإلحساس ّٔا كافة
(ٔ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٔٙٙ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٔٗٗ:,
(ٖ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٖٔ:,
(ٗ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٔ٘:,
(٘) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٕٔٙ:,
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الناس ,ومن ىنا ندرؾ السبب اػبفي لبقاء تشبيهاتو عليو الصبلة والسبلـ ,وخلودىا واتصافها
بالقوة والوضوح واعبماؿ ,ال نسأـ منها ,و َّ
ذبديدا.
كأف ؽبا يف كل ساعة ً

ومل تكن اإلبل ىي اغبيواف الوحيد الذي ىبتص باؼبكانة العظيمة عند العرب ,بل َّ
إف اػبيل
عظيما حَّت أنَّو كاف يذود عنو يف
قد نافست اإلبل يف ذلك ,فقد "أحب العرب اػبيل حبِّا ً
احدا!
حومة الوغى ويضحي بنفسو من أجلو ,كيف ال وقد أصبح الفارس واغبصاف
شخصا و ً
ً
ومن شدة حب العرب لفرسو وتعلقو بو أنَّو ال يبيعو بثمن ,ألنَّو ال يبكنو أف يشرتي شيئًا أفضل
منو"(ٔ).
 وقد كاف  مدرًكا ؽبذه اؼبنزلة للخيل عند العرب ,فجاء تشبيهو بو يف مواضع ومعاين
ؽبا أنبيتها ,كنهيو عن رفع األيدي يف الصبلة ,فعن جابر بن ُظبرة  )ٕ(قاؿ :خرج
ِ
ِِ ِ
اب َخ ْي ٍل ُش ْػم ٍ
س,
علينا رسوؿ اهلل  فقاؿَ { :مالي أ ََرا ُك ْم َرافعي أَيْدي ُك ْم َكأَنػ َها أَ ْذنَ ُ
اس ُكنُوا فِي الصالَةِ}(ٖ).
ْ
(ٔ) الخيل في قصائد الجاىليين واإلسالميين ,مرجع سابق.ٕٖ-ٕٕ:,

(ٕ )
السوائي ,صحابي ابن صحابي ,نزؿ الكوفة ومات بها سنة سبعين( .اإلصابة,
جابر بن سمرة بن جنادةُّ ,

جػٕ.)ٔ٘٘:,

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٔ ,ٖٕٕ:,كتاب الصالة ,باب األمر بالسكوف في الصالة ,حديث

رقم.ٖٗٓ:
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عمبل ال يليق يف الصبلة اليت تقتضي اػبشوع
فقد رأى رسوؿ اهلل  أصحابو يعملوف ً
فلما رأى ذلك منهم ك ِرَىو وأنكره عليهم بعبارتو االستفهامية " َمالِي" ,فهذا
والذلَّة هلل َّ
وجلَّ ,
عز َّ
(ٗ)
اإلنكاري الذي وقع منو عليو الصبلة والسبلـ يف بداية اغبديث كاف تنفريا ٍ
ػبطأ
االستفهاـ
ُّ
ً
ال ي ِ
بلءـ مكانة الصبلة وىيئات ال ُػمصلّْني ,فكاف ىذا االستنكار الذي وبمل يف مدلُولِو غايةً
ُ
تتضمن التوجيو واإلرشاد.
تعليميَّةً َّ
معلوما
وقولو " :أراكم" فيها دليل على تكرار ىذا الفعل منهم حَّت أصبح
ً
مشاىدا ً
لديو لشدة تكرارىم ومبالغتهم فيو ,وقولو" :رافعي" على وزف فاعل فيو إثبات آخر غبصوؿ
ىذا الفعل منهم ,وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :رافعي أيديكم" بصيغة اعبمع ,فيو إشارة إىل
َّ
صبوعا غفرية من
أف ىذه اغبركة أصبحت تسري بني صفوفهم يف الصبلة ,ولنا أف نتخيل ً
اؼبصلني وىي ترفع أيديها وهتزىا باضطراب ما يدؿ على الفوضى اليت تنايف اػبشوع.

رفع ُهم أيديهم على كب ٍو
فبعد أف تيقَّن عليو الصبلة والسبلـ أنَّو لفت انتباىهم ,شبَّو ؽبم َ
َّ ٍ
اب َخ ْي ٍل ُش ْػم ٍ
س" ,فجاء عليو الصبلة والسبلـ بػ( َّ
كأف)
معني يف الصبلة بقولوَ " :كأَنػ َها أَ ْذنَ ُ
س"" ,والش ِ
لتدؿ على َّقوة الػمشأّة(ٔ) ,مث شبَّههم بػ"أَ ْذنَ ِ
اب َخ ْي ٍل ُش ْم ٍ
وس من
َّم
س والش ُ
ُ
َّم ُ
ُ
َّ
ت ظَ ْهَرَىا,
س مل يستَ ِقرَ ,
ت َ
الفرسَ :شَرَد ْ
ومنَػ َع ْ
وصبَ َح ْ
ت َ
ومشَ َست الدَّابةُ و ُ
الدواب :الذي إذا َلبَ َ
ور من َّ
يستقر لِ َشغَبِ ِو وحدَّتِو"(ٕ) ,فهم أىل
الدواب الذي ال ُّ
ُ
وشػمس ىي صبع َمشُوس ,وىو النَّػ ُف ُ
ٍ
سباما -قُبح ىذه الصورة ,فجمع عليو الصبلة والسبلـ بني صباؿ اػبيل ومكانتها
خيل -يدركوف ً
عند العرب ,وبني أنبيَّة الصبلة ومكانتها عندىم ,مث صبع بني قُبح ا َّلذنب وبني ِ
تصرفهم
سوء ُّ
مشبها بو لَوُ مكانتُو عند العرب ,فاػبيل
يف الصبلة .فمكانة الصبلة عند اؼبسلم تستدعي ً
واإلبل من تلك اغبيوانات اليت ؽبا مكانتها عند العرب ,إال َّ
أف اختيار الرسوؿ  للخيل دوف
العرب من اػبيل ,فذلك لتميُّزىا َّ
بالذنَب الطَّ ِ
كس ّْو
اإلبل مع َّأهنا أعظم مكانةً عند
ّْ
ويل ال َػم ُ
َّع ِر الطَّويل ,حبيث يُطابق التشبيو طوؿ أيادي ال ُػمصلّْني ,باإلضافة إىل َّ
ب اػبيل عند
بالش َ
أف ذَنَ َ
وذبسيدا للمعن من َذنَ ِ
ب اإلبل ,وىذا ما أراده عليو الصبلة والسبلـ ,مث
وضوحا
حركتو أكثر
ً
ً
(ٗ) سبق تعريفو.ٕٔٚ:,

(ٔ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٙباب السين ,فصل الشين).ٖٔٔ:,
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ِ
َّ
تنفريا
إنَّو ل ُقبح فعلهم يف الصبلة اختار جزءًا ً
قبيحا من ذلك اؼبشبو بو وىو الذنَب ,وذلك ً
واستكر ًاىا لعملهم.
أمر آخر داخل التَّشبيو وىو َّ
وتتحرؾ بأقدامها
تضطرب
نخس
ُ
أف اػبيل عندما تُ َ
ُ
وىناؾ ٌ
وأرجلها وأذنأّا ويدخلها اػبوؼ ,فتنشغل بذلك وال ّْ
أحدا من ركؤّا ,وبتحريك اؼبصلي
سبكن ً
انشغاؿ عن الذكر واػبشوع والسكينة يف الصبلة.
يديو يف الصبلة
ٌ
استفهاما(ٖ) إنكاريِّا
ضمنَها عليو الصبلة والسبلـ
مث ختم  ىذه الصورة التشبيهية اليت َّ
ً
اسكػُنُوا فِي الصالَةِ" ,وىذه اعبملة الفعلية ربمل معن
ختمها بأم ٍر ُموج ٍز بلي ٍ يف قولوْ " :
االستمرار يف السكينة و اػبشوع من َّأوؿ الصبلة وحَّت هنايتها ,بل َّ
إف حرؼ السني يف كلمة
(اس ُكنُوا) َّ
الرقة واؽبمس(ٗ) واػبشوع والطمأنينة اليت هبب أف تكوف يف
ليدؿ على الضعف و ّْ

ال ُػمصلّْي ,كما أ َّف الفصل(٘) بني اعبملتني يوحي بغضب الرسوؿ  واستيائو من ىذا الفعل
وسرعتو يف أمرىم بأف يرتكوا ىذا الفعل.
ألفاظ ٍ
ىذه الصورة التشبيهيَّة دبا حوت من ٍ
لتبني لنا قدرتو البيانيَّة
دقيقة ُموجزةٍ منو ّْ 
السديد ,لقد استخدـ  اػبيل يف ىذا التشبيو
العالية يف إثارة االنتباه واؼبعاعبة اؽبادفة والتَّوجيو َّ
للنهي عن فعل مكروه يف الصبلة ,ونبلحظ أنَّو عليو الصبلة والسبلـ قد استخدـ يف ىذا النهي
أذناب اػبيل ألهنا أقبح ما يف اػبيل ,ولكنَّو عليو الصبلة والسبلـ عندما يستخدـ رأس اػبيل
وغرتو وىو أصبل جزء وأحسنو يف اػبيل وذلك كقولو  يف حديث اغبوض" :تَ ِر ُدو َف َعلَي غُرا
ضِ
محجلِ ِ
وء"(ٔ) ,فشبو أثر الوضوء يف جباىهم بالبياض يف جبهة الفرس ,فنتيجة
الو ُ
َُ َ
ين م ْن أَثَ ِر ُ
للعبلقة اؼبتينة بني اػبيل والعرب انتزع عليو الصبلة والسبلـ ىذه الصورة وجسدىا للنهي أو
الرتغيب حسبما يقتضيو اؼبقاـ.

(ٖ) سبق تعريفو.ٖٕٔ:,

(ٗ) سر الفصاحة ,مرجع سابق.ٕٓ:,
(٘) سبق تعريفو.ٔٗٙ:,

(ٔ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٜٔ:,
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الويف واغبارس
 ومن اغبيوانات اؼبهمة يف البيئة الصحراوية (الكلب) ,فهو الصديق ُّ
األمني ,ومع ىذه الصفات اعبميلة يف (الكلب) ف َّ
إف لو صفات وخصائص مكروىة
عرفها العرب ,ومن ىنا ركز  على ىذه الصفات واػبصائص يف تشبيهاتو إلبراز
اؼبعاين اليت يريدىا ,فعن أنس بن مالك  )ٕ(عن النيب  قاؿ{ :ا ْعتَ ِدلُوا فِي

ُّ ِ
َح ُد ُك ْم ِذر َ ِ ِ
ط ال َكل ِ
ْب}(ٖ).
سا َ
سُ
طأَ
َ
اع ْيو انْب َ
الس ُجود َوالَ يَػ ْب ُ
أمرا لكل مؤم ٍن باالعتداؿ يف السجود ,ويعِن ىذا االعتداؿ:
يُصدر الرسوؿ الكرًن ً 
(ٗ)
للساجد أف يضع كفيو على
"التَّوسط بني االفرتاش والقبض يف السجود"  ,دبعن أنَّو "ينبغي َّ
رفعا بليغًا حبيث يظهر باطن إبطيو إذا مل يكن
األرض ,ويرفع مرفقيو عن األرض وعن جنبيو ً
َّفق على استحبابو ,فلو تركو كاف ُمسيئًا ,والنَّهي للتَّنزيو وصبلتُو
أدب مت ٌ
مستورا ,وىذا ٌ
ً
صحيحة ,قاؿ العلماء :واغبكمة يف ىذا أنَّو أشبو بالتواضع وأبل يف تػمكني اعببهة واألنف من
األرض وأبعد من ىيئات الكساىل اليت تُشعر بالتَّهاوف يف الصبلة وقلة االعتناء ّٔا واإلقباؿ
عليها"(٘).
(ٔ)

وألنبية الصبلة بدأ عليو الصبلة والسبلـ توجهو من أوؿ اغبديث بفعل األمر
"اعتدلوا" ما يدؿ على َّ
أف ىذا الفعل قد تكرر من الصحابة  ولكراىية النيب ؽبذا الفعل بدأ

مباشرة باألمر "اعتدلوا".

وقد شبو الرسوؿ  باسط ذراعيو يف الصبلة ّٔذا اغبيواف ؼبا فيو من البشاعة والقذارة
تنفريا من ىذا الفعل يف السجود ,فاالنبساط من الصفات اؼبعروفة يف الكلب ,قاؿ تعاىل:
ً
ِ ِ (ٕ)
ِ
ط ِذر َ ِ ِ
َح ُد ُك ْم
سُ
ط أَ
{ َوَك ْلبُػ ُهم بَاس ٌ َ
اع ْيو بال َْوصيد}  ,فقاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :والَ يَػ ْب ُ
ِذر َ ِ ِ
ط ال َكل ِ
ْب" ,فلفظة "انبساط" تتناسب يف صيغتها وتركيبها مع صورة سبدد الكلب
سا َ
َ
اع ْيو انْب َ
(ٕ) أنس بن مالك األنصاري ,خادـ الرسوؿ  ,خدمو عشر سنين ,مات سنة اثنتين -وقيل ثالث -وتسعين ,وقد
جاوز المائة( .اإلصابة ,جػٔ.)ٕٙٗ:,

(ٖ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػٔ ,ٕٓٓ:,كتاب األذاف ,باب اليفترش ذراعيو في السجود.
(ٗ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٚٙٔ:,

(٘) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق ,جػٕ.ٕٜٓ:,
(ٔ) سبق تعريفو.ٖٔٓ:,

(ٕ) سورة الكهف ,اآلية.ٔٛ:
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وانبساطو وشرود ذىنو وهتيئو للنوـ ما يعِن َّ
أف اؼبصلي الذي يقوـ ّٔذا الفعل كأنَّو يتهيَّأ للنوـ
وما يسبقو من طبوؿ وكسل.
ونبلحظ الوصل(ٖ) بني اعبملتني" :اعت ِ
السج ِ
ِ
اع ْي ِو
ب
ػ
ي
ال
و
"
و
"
ود
يف
ا
و
ل
د
سُ
ُ
َ
ُّ
َح ُد ُك ْم ِذ َر َ
َْ
ْ
ط أَ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ط ال َكل ِ
ْب" ,وذلك َّ
أف اؼبعِن ّٔذا األمر والنهي ىم الصحابة  ,وىم حباجة إىل توضيح
سا َ
انْب َ
ما خفي عليهم من أمور الصبلة اؼبستحبة واؼبكروىة ,كما َّ
أف ىذا التوجيو ىبتص بأمر الصبلة
(ٗ)

اليت ىي عمود الدين ,فكاف ال بد من التأين يف وصف ىذا الفعل ؽبم ّٔذه الصورة ,فالنَّهي
أي
دقيق يفوؽ َّ
عن ىذه الكيفية اؼبكروىة يف السجود بوساطة ىذه الصورة اؼبعروفة فيو ربدي ٌد ٌ
ٍ
وصف ,فالكلب من اغبيوانات اليت تُعرؼ أوضاعها وحاالهتا ,والصورة مستقاةٌ من حياة
اؼبخاطبني فبا هبعل تأثُّرىم ّٔا وإدراكهم ؽبا يف َّ
الذروة من الدقة"(٘).

كما نبلحظ َّ
تأكيدا على كراىية
أف التشبيو جاء عن طريق التكرار "ال يبسط ,انبساط" ً
ىذا الفعل ومبالغة يف ذمو والتحذير منوَّ ,
ألف األمر ىبتص بالصبلة اليت يناجي فيها العبد ملك
اؼبلوؾ.
 ويف حديث آخر ورد عنو َّ 
أف ابن عباس  )ٔ(قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
ود فِي ص َدقَتِ ِو َكمثَ ِل ال َكل ِ ِ
ِ
ص َدقَ ٍة ثُػم يَػعُ ُ
صد ُؽ بِ َ
{إِن َما َمثَ ُل الذي يَػتَ َ
َ
َ
ْب يَقيءُ ثُػم يَأْ ُكلُ
قَػ ْيئَوُ}(ٕ).

فرسوؿ  يبدأ حديثو بأداة القصر (إنما) اليت "ذبيء ػبرب ال هبهلو اؼبخاطب"(ٖ),
فالصحابة يعلموف فضل الصدقة فأراد عليو الصبلة والسبلـ أف وبذرىم من الرجوع فيها فبدأ

(ٖ) سبق تعريفو.ٔٗٓ:,

(ٗ) النهي :طلب الكف عن الفعل على جهة االستعالء( .انظر:المعاني في ضوء أساليب القرآف الكريم).ٕٔ٘:,
(٘) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٔٚ-ٖٔٙ:,

(ٔ) عبد الل بن عباس بن عبد المطلب ,ولد قبل الهجرة بثالث سنين ,دعا لو الرسوؿ  بالفهم في القرآف ,كاف
والح ْبر لسعة علمو ,مات سنة ثماف وستين بالطائف( .اإلصابة ,جػ.)ٕٕٛ:,ٙ
يسمى بالبحر َ

(ٕ) صحيح مسلم ,جػٖ ,ٕٔٗٔ:,كتاب الهبات ,باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وىب
الوالد لولده وإف سفل ,حديث رقم.ٕٕٔٙ:

(ٖ) دالئل اإلعجاز ,مصدر سابق.ٕ٘ٗ:,
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(ٗ)

باألداة ( َّإمبا) ليشوؽ سامعيو ,فاؼبتلقي بعد أف يسمع كلمة ( َّإمبا) يعلم َّ
قصرا سيأِت,
أف ىناؾ ً
إال َّ
أف رسوؿ اهلل  يُتبِعها بكلمة (مثل) اؼبوضوعة للتَّشبيو باؽبيئات(٘) ,ليزداد شوؽ السامع
يده  من ىذا القصر ,ونبلحظ تكراره عليو الصبلة والسبلـ للفظة "يتصدؽ,
ؼبعرفة ما يُر ُ
صدقة ,بصدقتو" ,وذلك مبالغة يف أنبية الصدقة ومكانتها اليت توجب للمؤمن األجر العظيم,
وخوفًا من أف يبطلها عمل آخر يكوف موجبًا لبطبلهنا كالرياء أو العودة يف الصدقة ,ويصور
حرؼ العطف "مث" يف قولو" :ثُػم يػع ُ ِ
ص َدقَتِ ِو" نوازع الرتدد يف نفس اؼبتصدؽ ,و َّ
أف
َُ
ود في َ
صدقتو مل تكن عن طيب نفس وصفاء نية ,إذ ظل زمنًا وىو مضطرب لقيامو بتلك الصدقة,

ترتدد يف نفسو الرغبة العارمة يف اسرتجاع تلك الصدقة فبن أعطاه إياىا.

مث يعمد عليو الصبلة والسبلـ إىل عقد تشبيو مؤثّْر بني اإلنساف الػمتصدّْؽ ب ٍ
ػماؿ أو
ُ
ٍ
ٍ
الصدقة ,أو يأخذ ال ُػمتصدَّؽ بو أو
بضاعة أو غريىا على
إنساف آخر ,مث يعود بعد ذلك عن َّ
يد ِ
َّع ِيو ,وبني الكلب الذي من عادتو أف يقيء ما قد أكلو ,مث يعود إىل تلك األكلة ال ُػمت َقيَّئَة
فيأكلُها ,فالكلب من اغبيوانات ال ُػمجرتَّة اليت تأكل الطعاـ مث بعد فرتة تقوـ بسحبو من اؼبعدة
إىل اؼبريء وتبدأ ّٔضمو مرة أخرى ,والكلب عبلوًة على ذلك قد يقوـ بقيء الطعاـ مث أكلو
مرًة أخرى ,ويبثل حرؼ العطف "مث" يف قولو" :ثُػم يَأْ ُك ُل قَػ ْيئَوُ" طوؿ مدة تقيئو ما يزيد نفورنا

من الصورة ,فكثرة القيء تزيد من رائحتو ,ومكثو فرتة بعد التقيؤ إىل أف يعود فيأكلو تزيد من
نتانتو وتعفنو ما يزيد الصورة بشاعة وقذارة ,وقد جاءت لفظة" :يقيء" باؼبضارع لسرعة

استحضارىا واستمرارىا فتظل ماثلة يف األذىاف.
ني يف ٍ
قززتَ ِ
آف
قززةُ اليت رظبها عليو الصبلة والسبلـ ضبلت صورتني ُم ّْ
ىذه الصورة ال ُػم ّْ
و ٍ
احد" ,األوىل مشهد تقيُّؤ الكلب والثانية أكل القيء"(ٔ)" ,ومن ال ُػمرتكز يف الطباع أال ينظر
اإلنساف إىل طعاـ الكلب ومسلكو يف تناوؿ طعامو ونوعية طعامو ,إذ يعيش على اعبِيف
واؼبأكوالت النَّتِنة وبقايا األشبلء ,مث َّ
إف القيء منفٌّْر ,وإف صدر من إنساف ,فكيف إذا صدر

(ٗ) القصر :تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص( .انظر :حاشية الدسوقي,جػٕ.)ٙٛ:,
(٘) أدوات التشبيو ,مرجع سابق.ٖٙ:,

(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٚٔٚ:,
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صور الظرؼ "في قيئو"
ػحوطًا ّٔذا القيء كما َّ
كره لنجاستو ,وصار فمو أو رأسو َم ُ
من حيواف يُ َ
فبَّا يزيد األمر شناعةً"(ٕ).

لقد أبدع عليو الصبلة والسبلـ يف اختيار اؼبشبو بو ,حيث إ َّف ِّ
كبل من العائد يف صدقتو
والكلب قد فَػ َق َد اغبياء ,فهذا عاد يف صدقتو وذاؾ يف قيئو ,كما َّ
كل من الصدقة والقيء
أف يف ٍّ
أف الصدقة تطهريٌ للماؿ كما َّ
رابطًا يربطهما وىو َّ
أف القيء تطهريٌ للمعدة من الطعاـ الضَّار أو
عاقل أف يعود إىل صدقتو بعد ىذا التشبيو؟
ال ُػمستغن عنو ,فكيف يرضى ٌ
واألمر اآلخر َّ
اػبسة
وسوء القدر و َّ
مثل يف لُؤـ األصل ُ
وخبث الطبعُ ,
أف اؼبشبو بو (الكلب) ٌ
ومهانة النفسَّ ,
فكأف العائد يف صدقتو قد اتصف ّٔذه الصفات اليت يتصف ّٔا اؼبشبو بو .لقد
قبحت الصورة التشبيهية يف ربذيرنا وتنفرينا من ىذا الفعل.
لقد حذر عليو الصبلة والسبلـ من أمور مكروىة فلم هبد أفضل من (الكلب) كي يبثل
لتأصل ىذه الصفات واػبصائص يف (الكلب) ,ولعل
ىذه الصورة البغيضة يف الصبلة ,وذلك ُّ
من أبشع ىذه الصفات واػبصائص يف (الكلب) ىو عودتو يف قيئو ,فحذر عليو الصبلة
والسبلـ من العودة يف الصدقة ,وضرب لذلك صورة ىي من أبشع الصور يف الكلب.
ونبلحظ َّ
أف (الكلب) من اغبيوانات اليت اجتمعت فيها صفات ضبيدة ,وصفات سيئة
قبيحة(ٔ) ,لكنو عليو الصبلة والسبلـ عمد إىل استخداـ الصفات القبيحة فيو ,الغالبة عليو
واؼببلزمة لو ,واؼبعروفة عنو ,وذلك َّ
أف ىناؾ من اغبيوانات ما صبع أكثر الصفات القبيحة,
فيلعب ذلك دوره وأنبيتو عند العرب ,وىذا ما هبعلو  يستخدـ اغبيواف اؼبناسب يف اؼبقاـ
اؼبناسب.
أقل اغبيوانات أنبية عند العرب ,إذ ال يقتنيها إال الفقراء والضعفاء,
 ويعترب اعبدي من ّْ
وىي من أىوف اغبيوانات عندىم مقارنة باإلبل واػبيل ,وقد أوردىا عليو الصبلة
مستندا على ىذه اؼبكانة الوضيعة لو,
وجل
والسبلـ يف تشبيو ىواف الدنيا على اهلل َّ
عز َّ
ً

(ٕ) المرجع السابق.ٚٔٛ-ٚٔٚ:,

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓٗ-ٖٔٓ:,
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(ٔ)

وؽ ِ
الس ِ
داخبلً من ِ
فعن جابر بن عبد اهلل  قاؿَّ :
العالِية
إف رسوؿ اهلل َّ
مر بِ ُّ
بعض َ
والنَّاس َكنَػ َفتُو ,فَمَّر ِِب ْد ٍي أَس َّ ٍ
ب أَف
َخ َذ بِأُذُنِِو ُمثَّ قاؿ{ :أَيُّ ُك ْم يُ ِح ُّ
ك َميّْت فَػتَػنَ َاولَوُ فَأ َ
ُ َ َ
َ
ُ
ٍ
صنَ ُع بِ ِو .قَ َ
َى َذا لَوُ بِ ِد ْرَى ٍم؟ فَػ َقالُواَ :ما نُ ِح ُّ
ب أَنوُ لَنَا بِ َ
اؿ :أَتُ ِحبُّو َف أَنوُ
ش ْيء َوَما نَ ْ
ِِ
ِ
َس ُّ
اؿ:
ت! فَػ َق َ
ك فَ َك ْي َ
ف َو ُى َو َمي ٌ
لَ ُك ْم؟ قَالُواَ :والل لَ ْو َكا َف َحيا َكا َف َع ْيبًا فيو ,ألَنوُ أ َ
لدنْػيا أ َْىو ُف َعلَى ِ
ِ
الل ِم ْن َى َذا َعلَْي ُك ْم}(ٕ).
فَوالل لَ ُّ َ َ
لقد عمد رسوؿ اهلل  إىل صورة ىذا اعبدي الذي رآه مع الصحابة  إلقناعهم
ِ
ك:
َس ُّ
َس ّْ
ك ,واأل َ
بفكرةٍ وردت يف ذىنو  ,فأخذ عليو الصبلة والسبلـ بأُذُف ىذا اعبد ِي األ َ
ِ (ٖ)
ِ
النيب  بأُذُف ىذا
الس َكك وىو ِصغَُر األُذُ ِف َولُُزوقُػ َها بِ َّ
من " َّ
الرأْ ِس َوقلَّة إِ ْشَراف َها"  ,وإمساؾ ّْ
اعبدي ُّ
يدؿ على أنَّو أراد أف ينبو الصحابة ؽبذا العيب يف اعبدي اؼبيّْت ,مث قولو " :أَيُّ ُك ْم
ب أَف َى َذا لَوُ بِ ِد ْرَى ٍم؟" ,فاستفهامو عليو الصبلة والسبلـ كاف الغرض منو تقرير الفكرة اليت
يُ ِح ُّ
بدال
يريد  أف يطرحها على أصحابو بعد ذلك ,ونبلحظ قولو عليو الصبلة والسبلـ ( ُِوبب) ً
ِ
ِ
َّي ِء َوطَ َم َع فِ ِيو"(ٗ) ,فرسوؿ اهلل
ب َر ْغبَةً :إ َذا َح ِر َ
ب يَػ ْر َغ ُ
من (يرغب) ,حيث إ َّف " َرغ َ
ص َعلَى الش ْ
 يعلم أهنم لن وبرصوا على أخذ ىذا اعبدي اؼبيت ,إذًا ؼباذا اختار لفظة (وبب)؟ َّ
ألف
(٘)
الرغبة يف الش ِ
"الػح َّ ِ
ض البُػ ْغ ِ
ب ال يكوف
ل
ا
و
,
ا
مع
َّيء
و
,
ب:ال ِوَد ُاد َوال َػم َحبَّة"
ػح َّ
ػح ُّ
َّ
ب نَقي ُ
ً
ُ
ض ,وال ُ
ُ
ووبرص على امتبلكو ,فالشعور باغبب ودبعن اغبب ال
عاد ًة إال يف الشَّيء الذي يُرغب فيو ُ
ك اؼبيت الذي انتفخ بسبب تَعفُّنِ ِو ففاحت رائحتو النَّتنَة
َس ّْ
يبكن أف يكوف مع ىذا اعبدي األ َ
ال ُػمنفّْرة ,حيث يبعث يف نفوسهم القشعريرة واالمشئزاز والنُّفور من ىذا اغبيواف ,وىو ما أراده
عليو الصبلة والسبلـ .مث يف قولو " :أَف َى َذا لَوُ" إشارةٌ إىل شدَّة امتهاف واحتقار ذلك
اعبدي وقبحو ,واعبار وآّرور (لو) يدؿ على كامل اؼبلكيَّة ؼبن يأخذه ,وقولو" :بِ ِد ْرَى ٍم" مل

يقصد عليو الصبلة والسبلـ الدرىم الذي ىو اؼباؿ حبد ذاتوَّ ,إمبا غرضو من ذكر الدرىم التقليل
من أنبية ىذا اعبدي وقيمتو حَّت إنَّو بدرىم.
(ٔ) جابر بن عبد الل بن عمرو بن حراـ األنصاري ,غزا تسع عشرة غزوة ,مات بالمدينة سنة سبعين وىو ابن أربع

وتسعين سنة( .اإلصابة ,جػٕ.)ٕٔٓ:,

(ٕ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٗ ,ٕٕٕٚ:,كتاب الزىد والرقائق ,حديث رقم.ٕٜ٘ٚ:
(ٖ) لساف العرب ,جػٓٔ(,باب الكاؼ ,فصل الشين).ٖٜٗ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الراء).ٕٕٗ:,

(٘) المصدر السابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الحاء).ٕٜٛ:,
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ب أَنوُ لَنَا
فما كاف من الصحابة  إالَّ أف ُّ
ردوا على رسوؿ اهلل  بقوؽبمَ " :ما نُ ِح ُّ
شي ٍء" فنفوا رضواف اهلل عليهم رغبتهم فيو حَّت ولو كاف بأقل ٍ
ِ
شيء ,فلفظة "بشيء" قد
ّْ
بَْ

جاءت يف أحسن موضع وأصبلو ,حيث أوضحت وكشفت مكانة ىذا اعبدي يف أنفسهم وما
يشعروف بو ذباىو من اؼبهانة والوضاعة والدناءة والتحقري ,مث تساءلوا -وتساؤؽبم ىنا وبمل معن
صنَ ُع بِ ِو؟" أي دباذا ننتفع بو وىو على ىذه
التعجب من حقارة ىذا اعبدي -قائلنيَ " :وَما نَ ْ
فيكرر عليو
اغبالة؟ فما كاف من رسوؿ اهلل  إال أف َّ
رد عليهم قائبلً" :أَتُ ِحبُّو َف أَنوُ لَ ُك ْم؟" ّْ
الصبلة والسبلـ استفهامو ؽبم ,والغرض من ىذا التكرار ىو تغلغُل كراىية ىذا اعبدي يف
أنفسهم ,ونُبلحظ يف اعبملة األوىل َّ
ب أَف َى َذا لَوُ بِ ِد ْرَى ٍم"
أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :أَيُّ ُك ْم يُ ِح ُّ
بلفظ اؼبفرد ,ويف اعبملة الثانية قاؿ" :أَتُ ِحبُّو َف أَنوُ لَ ُك ْم" بلفظ اعبمع ,والغرض من ذلك
كامبل ,بل أصبح باإلمكاف
اإلمعاف يف االستهانة والتقبيح ؽبذا اعبدي حَّت إنَّو مل يعد جزءًا ً
ذبزئتو على الكل ,كما َّ
أف الرسوؿ  يف اعبملة األوىل جعل لو قيمةً فقاؿ" :بِ ِد ْرَى ٍم" ,أما يف

الثانية فلم هبعل لو قيمةً بل جعلو بدوف شبن ,حَّت يثبت ؽبم عدـ فائدة ىذا اعبدي ,واألمر
اآلخر ىو سبكن الكراىية ؽبذا اعبدي داخل أنفسهم ,فما كاف من الصحابة  إال َّ
أف أكدوا
عارا
لرسوؿ اهلل  عدـ رغبتهم فيو بأي حاؿ ,إىل أف أقسموا باهلل أنَّو لو كاف حيِّا لكاف ً
ت ,وذلك بقوؽبم" :و ِ
الل لَ ْو َكا َف َحيا َكا َف َع ْيبًا فِ ِيو ألَنوُ
عليهم أف يبتلكوا مثلو فكيف وىو ميّْ ٌ
َ
فرد رسوؿ اهلل  على قوؽبم ذلك بقولو " :فَ ِ
والل لَ ُّ
َس ُّ
لدنْػيَا أ َْى َو ُف
ت!" َّ
ك فَ َك ْي َ
ف َو ُى َو َمي ٌ
أَ
َعلَى ِ
الل ِم ْن َى َذا َعلَْي ُك ْم"ّٔ ,ذه العبارة أوجز عليو الصبلة والسبلـ ُمر َاده من تلك الصورة
العينية السابقة اليت عرضها على أصحابو دبا حوتو من حوا ٍر َّأدى إىل التأثري واإلفهاـ يف ٍ
آف
و ٍ
احد.
لقد أقسم عليو الصبلة والسبلـ فقاؿ" :فَػو ِ
الشك من أنفس الصحابة,
الل" وذلك إلزالة ّْ
َ
وليلفت انتباىهم ؼبا سيقولو بعد ذلك القسم ,مث قاؿ" :لَ ُّ
لدنْػيَا أَ ْى َو ُف" فػ(الـ االبتداء) يف لفظة

وجل ,مث قولو" :أ َْى َو ُف" جاء
(للدنيا) ىي للتأكيد على حقارة الدنيا وىواهنا على اهلل َّ
عز َّ
لتحقري اؼبشبو ,وقد جاء على وزف (أفعل) التفضيل مبالغةً يف اؽبواف ,ونبلحظ دوراف لفظة
"وبب ,كبب ,أرببوف" يف اغبديث بني الرسوؿ  وأصحابو ,يف موقف يصور الكراىية
الشديدة والنفور من ىذا اعبدي ,وذلك ليتولد بداخلهم الكره الشديد ؽبذا اعبدي ,وىو ما
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قصده عليو الصبلة والسبلـ ليبني ؽبم من خبلؿ ذلك الشعور شدة ىواف الدنيا على اهلل عز
وجل.
اغبي وجعل اؼبشبو بو صورًة حيَّةً ربت
لقد استعاف عليو الصبلة والسبلـ ّٔذا اؼبشهد ّْ
جدي وليس من اغبيوانات اليت يتفاخر ّٔا العرب مثل اإلبل أو اػبيل ,ولعل ىذا
أبصارىم فهو ٌ
ت قد تعفَّن,
فبا زاد ىواف ىذا اغبيواف ,باإلضافة إىل أنَّو صغري األُذُف وىذا عيب فيو ,مث أنَّو ميّْ ٌ
فلو أنَّو كاف قريب ٍ
عهد باؼبوت لكاف باإلمكاف اإلفادة من جلده ولكنو قد تعفَّن حَّت ال يبكن
اإلفادة منو إطبلقًا ,وىذا التعفُّن َّأدى إىل ظهور الرائحة النَّتنَة ,فقد صبع كل أوجو اؼبهانة
ذكر وليس أنثى تلد وتتكاثر ويُستفاد من حليبها وال
واالستحقار وال ُقبح فبل فائدة فيو حيِّا ألنَّو ٌ
فائدة فيو ميّْتًا.
لقد ازبذ عليو الصبلة والسبلـ من ىذا اؼبنهج "وسيلةً تربويةً غايتها التوضيح وتقرير
األفكار والتواصل ,وقد تقدـ اؼبشبو بو على اؼبشبو ليستحوذ على األذىاف واألبصار ,فيشغل
العقل واغبس ,إذ يرتسخ اؼبعن ال ُػمبتغى منو يف هناية اغبديث"(ٔ).
تضمنَو من حوار
القوة لو مل يتقدـ اؼبشبو بو وما َّ
وذلك مل يكن ليتحقق بنفس الدرجة من َّ
واشتمل عليو من مناقشة العقوؿ واؼبشاعر يف قضية واقعية واضحة مأخوذة من واقع اغبياة ,وما
صباعي ال خبلؼ عليو وال على جانب من جوانبو متمث ًّْبل يف
أدى إليو صبيع ذلك من إقرا ٍر
ٍّ
ِِ
ِ
َس ُّ
ت!" فبَّا أدى إىل التسليم
ك فَ َك ْي َ
ف َو ُى َو َمي ٌ
قوؽبمَ " :والل لَ ْو َكا َف َحيا َكا َف َع ْيبًا فيو ألَنوُ أ َ
لدنْػيا أ َْىو ُف َعلَى ِ
ِ
الل ِم ْن َى َذا َعلَْي ُك ْم" ,فهنا اجتمع للبياف
التاـ باغبقيقة الواردة بعده" :فَوالل لَ ُّ َ َ
النبوي من خصائص القوة ما ىيَّأ اؼبشاعر وأقنع العقوؿ وأفسح آّاؿ إلثبات اؼبعن بدليلو
وحجتو وتأثريه"(ٕ).
َّ
واؼببلحظ يف ىذا اغبديث اعتماده  على صورةٍ حيَّ ٍة ماثلة أماـ أعني الصحابة  ,إذ
مل يعتمد فيها عليو الصبلة والسبلـ على إثارة خياؿ الصحابة ,فليس بالضرورة أف يعتمد
التشبيو على اػبياؿ ,كما ذكر بعض علماء الببلغة َّ
أف التشبيو يكمن يف "أنَّك إذا مثلت
الشيء بالشيء َّ
فإمبا تقصد بو إثبات اػبياؿ يف النَّفس بصورة اؼبشبو بو وذلك أوكد يف طريف
(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٖٗٓ:,

(ٕ) من الخصائص البالغية واللغوية في أسلوب الحديث ,مرجع سابق.ٕٗ٘:,
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الرتغيب فيو أو التنفري منو؛ أال ترى أنَّك إذا شبهت صورة بصورة ىي أحسن منها كاف ذلك
خياال حسنًا يدعو إىل الرتغيب فيها .وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح
مثبتًا يف النفس ً
قبيحا يدعو إىل التنفري عنها"(ٔ).
منها كاف ذلك مثبتًا يف النفس ً
خياال ً
فببلغة التشبيو تنشأ من "أنَّو من وسائل التعبري التصويرية اليت تستمد قوهتا من اػبياؿ,
فكما َّ
أف الرسم والتصوير يعتمد على األصباغ واألحجار اليت تؤلَّف وتصقل لرتمز إىل طبيعة
صبيلة أو فتنة ساحرة أو عبقرية نادرة ,قبد التشبيو يشاركهما يف اإلفصاح عن الفكرة والتعبري
عن العاطفة دبا فيو من عنصر اػبياؿ الذي يقابل تلك األصباغ واألحجار"(ٕ) ,وىناؾ من
العلماء من يرى أنبية اػبياؿ يف الصورة التشبيهية ,و َّأهنا ال يبكن أف تكتمل أو أف تُؤثر دوف أف
تعتمد على اػبياؿ ,حيث إ َّف أنبية اػبياؿ وتأثريه يكمن يف أنَّو "ينزؿ اؼبعاين العقلية يف القوالب

اغبسية"(ٖ) .لقد جعل  ىذا التشبيو تربية عملية حيَّة وخالف ّٔذه الصورة ما ذكره علماء
الببلغة من َّ
أف الصورة التشبيهية تعتمد يف تكوينها على اػبياؿ ,لقد أوِت عليو الصبلة والسبلـ
قدرة بيانية ببلغية َّأدت إىل ىذا اإلتقاف يف استخداـ الصورة التشبيهية اغبية دبا فيها من إقناع
للعقوؿ وإثبات للحقائق باغبجة والدليل دوف االعتماد على إثارة اػبياؿ.
 وربتل الشاة اؼبكانة نفسها اليت للجدي  ,وىي من اغبيوانات اليت ال تستطيع أف تدافع
عن نفسها ,بل ال بد من أف يقوـ اإلنساف على ضبايتها ,وىي مَّت وجدت قطيعاً
انضمت إليو(ٗ) ,وقد مثَّل عليو الصبلة والسبلـ ىذه الصفة يف الشاة للمنافق ,فعن
ابن عمر رضي اهلل عنهما(ٔ) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :مثَل الػمنَافِ ِق َكػمثَ ِل الشاةِ
َ
َ ُ ُ
العائَِرةِ بَػ ْي َن الغَنَ َم ْي ِن تُ ِع ُير إِلَى َى َذا َمرةً َوإِلَى َى َذا َمرةً}(ٕ).
َ

(ٔ) المثل السائر ,مرجع سابق,جػٔ.ٖٚٛ:,

(ٕ) البياف في ضوء أساليب القرآف الكريم,عبد الفتاح الشين,طٔ(,القاىرة:دار الفكر العربئٕٗٗ ,ىػ).ٔٓٙ:,
(ٖ) الكشكوؿ ,بهاء الدين محمد بن حسين العاملي ,تحقيق :محمد عبد الكريم النمري ,جػٕ,طٔ(,بيروت-
لبناف :دارالكتب العلميةٔٗٔٛ ,ىػ).ٕٔٚ:,

(ٗ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٗ:,
(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٜ: ,

(ٕ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٗ ,ٕٔٗٙ:,كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ,حديث رقم.ٕٚٛٗ:
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التمزؽ النفسي واغبرية واالضطراب اليت
ليبني حالة ُّ
يبثّْل الرسوؿ  يف ىذا اغبديث بالشاة ّْ
عليها اؼبنافق ,فرسوؿ اهلل  يبدأ حديثو بضرب ٍ
ليوضح ؽبم
مثل من واقع حياة الصحابة ّْ 
ويرسخها يف أذىاهنم ,بقولو" :مثل" ليؤكد على "اؼبشأّة يف اؽبيئة
ويقرَّٔا إىل أفهامهم ّْ
اؼبعاين ّْ
(ٖ)
فصوره بػ(الشاة العائِ
العائَِرة:
"
ػ
ف
,
)
ة
ر
للمنافق
السبلـ
و
الصبلة
عليو
بو
ر
ض
مثل
وىو
,
والصورة"
َّ
َ
َ َ
ٌ
(ٗ)
معربةٌ عن حاؿ اؼبنافق الذي يُظ ِهر
ال ُػم ّْ
قطيع ْني ال تَ ْد ِري أَيُّهما تَػْتبَ ُع"  ,وىذه صورةٌ ّْ
رتددةُ بني َ
اإليباف وي ِ
ِ
ك الَ إِلَى َى ُػؤالء
بطن الكفر فيكوف حالُوُ كما قاؿ اهللُ َّ
ين بَػ ْي َن َذلِ َ
عز َّ
وجلُ { :م َذبْ َذب َ
ُ
(٘)
َوالَ إِلَى َى ُػؤالء} .

العائَِرة) على اإلبل اليت َزب ُرج إىل إِ ٍبل أخرى ليضرّٔا الفحل ,مث
وقد يُطلَق العرب لفظة ( َ
()ٙ
ِ
العائَِرةَّ ,
نوعا
ألف يف تشبيهو ّٔا ً
أُطلق فيما بعد على الغَنَم  .ولعل الرسوؿ  مل يشبّْو باإلبِ ِل َ
لكن الرسوؿ  أراد
للمنافق ,فاإلبِ ُل من أنفع اغبيوانات
للعرب وأشبنِهاَّ ,
ّْ
من الكرامة والتَّعظيم ُ
العائَِرة) لينتزع بلفظة ( َعائَِرة) طباع الشَّاة اغبيوانيَّة,
ربقري اؼبنافق وإذاللو ,لذا عمد إىل (الشَّاة َ
طعاـ وشر ٍ
فالبهيمة منقادةٌ إىل إشباع حاجتها الفطريَّة من ٍ
اب وغريزةٍ ,فهذه الغرائز يف الشَّاة
تنطبق مع ما يفعلو اؼبنافق من اعبري وراء مصاغبو ومنافعو اػباصة حيث كانت ,وؾبيء اللفظة
على وزف "فاعل" دليل على حدوث الفعل فيها.
تبني َّ
أف اؼبنافق فَػ َق َد نفسو واستهزأَ ّٔا
كما نبلحظ االختيار الدقيق للفظة (تُ ِع ُير) حيث " َّ
ٍ
اب يف اآلخرين ,و َّ
اج اؼبنافق وفق البهيميَّة يبني أنَّو يُفعل بو
وذَ َ
كأف ذاتو ؾبرد وعاء يُعار ,وإخر ُ
بصمت منو من قبل ٍ
ِ
ٍ
ػحاُر بني ؾبموعتني من
عدد كب ٍري ً
إيغاال يف إبراز تَ َدنّْيو ,وىذه البهيميَّة تَ َ
أف اؼبنافق يػحار يف سلوكو يف َذب َذ ٍبة ُؿبر ٍقة لنفسو ,إذ ال ي ِ
نكر يف قرارة نفسو َّ
األغناـ ,كما َّ
أف
ُ
ََُ
ؤخذ من ىذا اغبيواف
األفضليَّة يف جانب اؼبؤمنني ,ومع ىذا يعمل يف مصلحة الكفار ,فلم يُ َ
غباؤه ,بل أُخ َذت شهوتو البهيميَّة الدَّنِيئَة"(ٔ).
نَػ َه ُموُ أو ُ
(ٖ) أدوات التشبيو,مرجع سابق.ٖٙ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل العين).ٕٕٙ:,
(٘) سورة النساء ,اآلية.ٖٔٗ:

( )ٙلساف العرب ,مصدر سابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل العين).ٕٖٙ:,
(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٕٕ:,
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أف الظَّرؼ (بني) جسم حركة الشَّاة حني ربتار يف َّ
ونرى كيف َّ
أي القطيعني,
الذىاب مع ّْ
قبد تثنية
فقد أبرزت "حركتني :ذاتيَّة ثابتة للجمع ,وحركة متحركة ّْ
متغرية اؼبكاف للشَّاة ,مث إنَّنا ُ
الصيغة تدؿ على غرابة موقف اؼبنافق عن السلوؾ اإلنساينّْ القوًن,
اعبمع (غنمني) وغرابة ّْ
التمزؽ بني األعداد
وزيادة العدد تأكي ٌد لزيادة شناعة اؼبوقف ,وتؤكد التَّثنية حالة الضياع و ُّ
ٍ ٍ
اؽبائلة"(ٕ) ,ومع ىذا َّ
اغبديث" :تُ ِغ ُير
وص َفها
فإف الشَّاة ال ُّ
ُ
يقر ؽبا قر ٌار فهي يف حركة دائمة كما َ
إِلَى َى َذا َمرةً َوإِلَى َى َذا َمرةً" ,فاعبملة الفعلية ُّ
مرةٍ
مرًة بعد َّ
تدؿ على استمرارىا يف ىذا الفعل َّ
مبالغةً يف ضياعها ,وىذا ما ينطبق على عمل اؼبنافق.

لقد أظهرت الصورة التشبيهيَّة حالةً نفسيَّةً خفيَّةً معقَّد ًة ,وحولتها إىل صورةٍ حيَّ ٍة متحر ٍ
كة
ُ
ُ
ِ
نُ ِ
مدلوالهتا فنأْخ َذ منها العظة والعربة.
بص ُرىا ونفهم
 ويعترب الكبش أفضل من اعبدي والشاة ,وىو رمز للفداء منذ أبينا إظباعيل عليو
السبلـ ,وقد وظَّف الرسوؿ  ىذا اؼبعن يف الكبش إلبراز معن اػبلود يف اآلخرة,
فعن أب سعيد اػبدري  )ٖ(قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :يػ ْؤتَى بِالػم ِ
وت َك َه ْيئَ ِة َك ْب ٍ
ش
ُ
َ
ٍ
ِ
وؿَ :ى ْل تَػ ْع ِرفُو َف َى َذا؟
الجن ِة فَػيَ ْش َرئِبُّو َف َويَػ ْنظُُرو َف ,فَػيَػ ُق ُ
أ َْملَ َح فَػيُػنَادي ُمنَاد :يَا أ َْى َل َ
ت .وَكلُّهم قَ ْد رآهُ ,ثُػم يػنَ ِ
ادي :يَا أ َْى َل النا ِر فَػيَ ْش َرئِبُّو َف
ُ
فَػيَػ ُقولُو َف :نَػ َع ْم َى َذا ال َػم ْو ُ َ ُ ْ
َ
تَ .وَكلُّ ُه ْم قَ ْد َرآهُ,
َويَػ ْنظُُرو َف ,فَػيَػ ُق ُ
وؿَ :ى ْل تَػ ْع ِرفُو َف َى َذا؟ فَػيَػ ُقولُو َف نَػ َع ْم َى َذا ال َػم ْو ُ
ت .ثُػم
فَػيُ ْذبَ ُح ثُػم يَػ ُق ُ
ت ويَا أَ ْى َل النا ِر ُخلُو ٌد فَالَ َم ْو ٌ
الجن ِة ُخلُو ٌد فَالَ َم ْو ٌ
وؿ :يَا أَ ْى َل َ
ِ
َنذرُىم يػوـ الْحسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر َو ُى ْم فِي غَ ْفلَ ٍة َو ُى ْم َال يُػ ْؤِمنُو َف}(ٗ)(٘).
قَػ َرأََ { :وأ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ويصور لنا عليو الصبلة والسبلـ ىذا األمر
ىبربنا الرسوؿ  عن أم ٍر من أمور اآلخرةّْ ,
بصورةٍ حركِيَّة حَّت تكوف أكثر ثباتًا ورسوخا يف أنفسنا فيقوؿ" :يػ ْؤتَى بِالػم ِ
وت" بصيغة الفعل
ُ
ً
َ
ََ
اؼببِن للمجهوؿ مع َّ
مستقبلي وذلك مبالغةً يف استحضار الصورة
أمر
ّّ
اؼبضارع ّْ
أف ىذا األمر ىو ٌ
كأف أحداثها ذبري اآلف أمامنا ,مث يصف  ىذا اؼبوت بقولوَ " :ك َه ْيئَ ِة َك ْب ٍ
و َّ
ش أ َْملَ َح"
(ٕ) المرجع السابق.ٖٕٕ:,

(ٖ) سعد بن مالك بن سناف بن عبيد األنصاري,أبو سعيد الخدري ,استُ ِ
صغر بأحد ثم شهد ما بعدىا ,مات بالمدينة

سنة ثالث -أو أربع أو خمس -وستين( .اإلصابة,جػٕٔ.)ٕٜٙ:,
(ٗ) سورة مريم ,اآلية.ٖٜ:

(٘) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ٘ ,ٕٖٚ-ٕٖٙ:,كتاب تفسير القرآف ,باب تفسير سورة مريم.
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(ٔ)

ووضوحا ,وقولو:
سيدا
فػ(الكاؼ) للتشبيو  ,وقد قرنو بلفظة (ىيئة) لتجعل الصور أكثر ذب ً
ً
ِِ
" َك ْب ٍ
بياض وسو ٌاد"(ٕ) ,وىذا االختيار ؽبذا اللَّوف فيو
ش أ َْملَ َح" الكبش األملح ىو "الذي فيو ٌ
صباؿ ودقّْةٌ يف اختيار األلفاظ ,إذ إ َّف اللوف األبيض دبا فيو من ٍ
ّٔجة ٍ
وصباؿ يبثّْل أىل اعبنة,
ٌ

واللوف األسود دبا فيو من الغموض وما وبمل من الضَّبلؿ واػبوؼ يبثّْل أىل النار .مثَّ يقوؿ عليو
ٍ
ِ
الجن ِة" ,والنّْداء ىنا للتنبيو على ُرؤية الكبش ,مث
الصبلة والسبلـ" :فَػيُػنَادي ُمنَاد :يَا أ َْى َل َ
يقوؿ" :فَػيَ ْش َرئِبُّو َف َويَػ ْنظُُرو َف" ,ونُبلحظ استخدامو عليو الصبلة والسبلـ غبرؼ العطف (الفاء)
صباال وسبلسةً ,وجعل اغبوار يتبلحق دبنطقيَّ ٍة يف سهو ٍلة ويس ٍر ودوف
الذي أعطى الصورة ً
تكلُ ٍ
ف ,مث استخدـ بعد ذلك عليو الصبلة والسبلـ يف قولو" :فَػيَ ْش َرئِبُّو َف َويَػ ْنظُُرو َف" حرؼ
وضوحا أكثر حيث َّ
دؿ على َّأهنم رفعوا ُرءُوسهم وأظهروىا
العطف (الواو) وذلك أعطى اؼبعن
ً
استبشارا فبا سيسمعونو ,ومعن
تفاؤال و
معا ,فالوصل أدى إىل تأكيد حدوث الفعلني منهم ً
ً
ً
(ٖ)
وعبلَ" أي يرفعوف ُرءُوسهم
"يَ ْش َرئِبُّو َف" "من ا ْشَرأ َّ
َب َّ
الر ُج ُلَ :م َّد عُنُػ َقوُ ,وقيل :ىو إذا ارتفع َ
وؿ َى ْل تَػ ْع ِرفُو َف َى َذا؟" واالستفهاـ ىنا من
لينظروا ,مث قاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :فَػيَػ ُق ُ
ال ُػمنادي للتأكيد على أهنم قد رأوا الكبش وعرفوه كما كانوا يعرفونو يف الدنيا ,مث يقوؿ:
ت" ومل يقولوا( :ىذا الكبش)
ت" ,فقوؽبم" :فَػيَػ ُقولُو َف نَػ َع ْم َى َذا ال َػم ْو ُ
"فَػيَػ ُقولُو َف نَػ َع ْم َى َذا ال َػم ْو ُ
ُّ
يدؿ على معرفتهم حبقيقة اؼبوت وأهنم قد رأوه قبل أف هبعلو اهلل على ىيئة ٍ
كبش ,وردبَّا خوفهم

حولو
من اؼبوت وكراىيتهم لو ىو ما جعلهم ينطقوف حبقيقتو ,حَّت وإف كاف اهلل َّ
وجل قد َّ
عز َّ
على ىيئة ٍ
كبش ,مث قولو عليو الصبلة والسبلـَ " :وَكلُّ ُه ْم قَ ْد َرآهُ" ,تأكيد منو على َّ
كل
أف َّ
ٍ
حي يف الدُّنيا ,لذا كاف معروفًا
وعَرفَوُ ,ألنَّو قد َّ
مر على ّْ
إنساف يف اعبنَّة قد رأى اؼبوت َ
كل ٍّ
عندىم.
الغيبِيَّة ,واعبزء
مث ينقلنا البياف الن ُّ
َّبوي إىل اعبزء الثاين من ىذا اغبوار يف ىذه الصورة ْ
اآلخر كاف مع أىل النار ,حيث يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :ثُػم يػنَ ِ
ادي :يَا أ َْى َل النا ِر",
ُ
ونُبلحظ أنَّو  قد ع َدؿ ىنا عن حرؼ العطف (الفاء) يف قولو" :فَػيػنَ ِ
ادي ,فَػيَ ْش َرئِبُّو َف,
َ
ُ
فَػيَػ ُقولُو َف" ,فالفاء ىنا دلَّت على الرتتيب بني األحداث والتعقيب مباشرًة بينها ,بينما استعمل
(ٔ) عروس األفراح ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٕ(,باب الحاء ,فصل الميم).ٕٙٓ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الشين).ٜٖٗ:,
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أوال عن أىل اعبنة,
 يف بداية األحداث عن أىل النَّار حبرؼ العطف (مث) ألنَّو ربدث ً
فأخذ ذلك فُسحةً من الوقت حَّت انتقل اغبديث عن أىل النار ,كذلك اؼبلك أو اؼبنادي يف
أوال مع أىل اعبنة وأخذ ذلك وقتًا
الصورة التشبيهية كاف يف حديثو ترتيب وتراخ ,ألنَّو ربدَّث ً
قصريا مث أعقب اغبديث مع أىل النار ,وىذا ما نفهمو من حرؼ العطف (مث) ,وقولو
زمنيِّا ً
عليو الصبلة والسبلـ" :فَػيَ ْش َرئِبُّو َف َويَػ ْنظُُرو َف" أي أنَّو حدث منهم ما حدث من أىل اعبنة يف
(ٔ)
أيضا أدى إىل تأكيد حدوث الفعلني منهم,
َّأهنم رفعوا ُرءُوسهم ونظروا إليو ,والوصل ىنا ً
وجزعا فبا سيسمعونو.
لكن خوفًا ً
(ٕ)
صبيعا قد رأوه,
وؿ َى ْل تَػ ْع ِرفُو َف َى َذا؟" ,و
مث قولو" :فَػيَػ ُق ُ
استفهامو ىنا للتأكيد على َّأهنم ً
ُ
ومر بكل و ٍ
ت" َّ
احد منهم,
مث يقوؿ " :فَػيَػ ُقولُو َف :نَػ َع ْم َى َذا ال َػم ْو ُ
ألهنم قد عرفوه يف الدنيا َّ ّْ
كل ٍ
أيضا على َّ
إنساف يف النَّار قد رآهُ وعرفوُ ,مث يقوؿ عليو
أف َّ
وقولوَ " :وَكلُّ ُه ْم قَ ْد َرآهُ" ,تأكي ٌد ً
الصبلة والسبلـ" :فَػيُ ْذبَ ُح" ,وىنا تأِت خاسبة ىذا اغبوار وهنايتو مع أىل اعبنَّة والنَّار .ويف ىذه
وى َد َـ َّلذ ِاهتم وفَػَّرؽ
ُخرِويَّة يُذبَح ىذا الكبش الذي ىو يف حقيقتو شيءٌ قَػ َهَر النَّاس َ
الصورة األ َ
أحبَّتهم ,يذبح كرم ٍز ِ
للفداء ,حيث إ َّف الكبش ىو اغبيواف الذي فدى اهلل بو نبيَّو إظباعيل عليو
َ َُ

السبلـ(ٔ) ,فوقع االختيار عليو دوف غريه من اغبيوانات ,وذلك أبل وأوقع يف النفس ,ويف موت
وسرور ألىل اعبنَّة ,ويف موتو حز ٌف ألىل النَّار َّ
ألهنم سيمكثوف وىبلَّدوف يف
اؼبوت وهنايتو سعادةٌ
ٌ
النَّار.
ت ,ويَا أَ ْى َل النا ِر
مثَّ يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :ثُػم يَػ ُق ُ
الجن ِة ُخلُو ٌد فَالَ َم ْو ٌ
وؿ :يَا أَ ْى َل َ
ت" ,فالنّْداء ىنا "للتَّنبيو على إعدامو وأنَّو ال يعود"(ٕ) ,ونُبلحظ َّ
أف الرسوؿ 
ُخلُو ٌد فَالَ َم ْو ٌ
اؼبسرة ؽبم وىو نوعٌ من اغبََفاوةِ ّٔم ,كما
ىنا قدَّـ أىل اعبنَّة على أىل النَّار ,وذلك لتعجيل َّ
نُبلحظ يف الصورة السابقة ؾبيء األفعاؿ على صيغة اؼبضارع" :يػ ْؤتَى ,فَػيػنَ ِ
ادي ,فَػيَ ْش َرئِبُّو َف
ُ
ُ

(ٔ) سبق تعريفو.ٔٗٓ:,
(ٕ) سبق تعريفو.ٕٔٚ:,

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.٘٘:,
(ٗ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػٔٔ.ٕٗٓ:,
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(ٔ)

الصورة وجعلها واقعيَّةً و َّ
كأهنا ربدث اآلف ,
َويَػ ْنظُُرو َف ,فَػيَػ ُق ُ
وؿ ,تَػ ْع ِرفُو َف ,فَػيَػ ُقولُو َف" لتقريب ُّ
وضوحا ويقينًا يف النفس.
أيضا ُمتحركةً حبيث تكوف أكثر
وىذه الصيغة جعلت الصورة ً
ً
فبا سبق نبلحظ َّ
أف (اعبدي ,والغنم ,والشاة ,والكبش) من أوضع اغبيوانات عند
ربتل اؼبكانة العالية اليت ربتلها (اإلبل) ,وإف كانت ذات فائدةٍ إال َّ
أف
العرب ,حيث إ َّهنا ال ُّ
فائدهتا ال تُقارف بفائدة (اإلبل) و(اػبيل) ,وىي حيوانات ربتاج للحماية والرعاية لضعفها وقلة
حيلتها ,ومن ىنا كاف التشبيو ّٔا يف مواضع الضعف واؽبواف والتضحية.
 وقد استخدـ عليو الصبلة والسبلـ حيوانات مل تكن موجودة يف البيئة العربية ,لك َّن
الصحابة قد رأوىا وعرفوىا يف البيئات آّاورة ,وتعرفوا على صفاهتا وخصائصها
ذـ ٍ
قبيح رآه
عمل ٍ
اغبميدة والقبيحة ,منها( :اػبنزير) فمن ىذا اؼبفهوـ استخدمو  يف ّْ
عليو الصبلة والسبلـ فنهى عنو ,فعن سليماف بن بريدة(ٕ) عن أبيو َّ
أف النيب  قاؿ:
ِ
ِ
صبَ َغ يَ َدهُ فِي لَ ْح ِم ِخنْ ِزي ٍر َو َد ِم ِو}(ٖ).
ب بِالنػ ْر َدشي ِر فَ َكأَن َما َ
{ َم ْن لَع َ
فالدقائق والثواين ؽبا أنبيتها يف حياة اؼبسلم ,بل َّإهنا اغبياة ,ومن ىنا فإنَّو  يشري إىل
ىذه األنبية وإىل ضرورة استغبلؿ األوقات دبا يعود على اؼبسلم بالفائدة ,فضرب لنا ىذا
التشبيو ؼبن يضيع وقتو يف أصناؼ اللهو كػ"النَّرد" وغريه ,فقاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :م ْن" ومن

الشرطية ىنا لفتت انتباه الصحابة وشدت اىتمامهم ؼبا سيقولو  بعدىا ,فبعد أف شعر عليو
الصبلة والسبلـ بأنَّو قد استحوذ على انتباه الصحابة  أردؼ بعد " َمن" قولو عليو الصبلة
ِ
ب بِالنػ ْر َد ِشي ِر" ,و(النَّرد)" :اسم أعجمي ُم َّ
والسبلـ" :لَع َ
عرب ,و(شري) دبعن حلو ,والنَّرد شيءٌ
َّرد ِشري"(ٗ).
يُ َلعب بو,
فارسي وليس ٍّ
بعرب ,وىو الن َ
ّّ

(ٔ) المثل السائر ,مرجع سابق,جػٕ.ٗٔٙ:,

(ٕ )
ػحصيب األسلمي المروزي ,ثقة من الثالثة ,مات سنة خمس ومائة ,ولو تسعوف سنة.
سليماف بن بريدة بن ال ُ
(تقريب التهذيب ,الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني ,قدـ لو :محمد عوامة ,طٕ(,حلب-

ػحصيب :أبوسهل األسلمي ,صحابي ,أسلم قبل بدر ,مات
سوريا :دار الرشيدٔٗٓٛ ,ىػ) .)ٕ٘ٓ:,بريدة بن ال ُ
سنة ثالث وستين(,اإلصابة ,جػٔ.)ٖٖ٘:,

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٗ ,ٔٚٚٓ:,كتاب الشعر ,باب تحريم اللعب بالنردشير ,حديث رقم.ٕٕٙٓ:
(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٖ(,باب الداؿ ,فصل النوف).ٕٗٔ:,
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ويتضح من اغبديث ومن قولو  أنَّو كاف يُلعب ّٔذه اللعبة يف عهده  ,واعبملة
ِ
ب بِالنػ ْر َد ِشي ِر"ُّ ,
تدؿ على استمرارية التحرًن وذبدُّد ىذا التحرًن مَّت ُوجدت
الفعليةَ " :م ْن لَع َ
ىذه اللعبة أو ما شأّها.

فبعد أف ظبع الصحابة  ىذه اعبملة اليت أَوحت ؽبم يف الوىلة األوىل بأم ٍر خطري ,مل

صبَ َغ
يُدركوا مضموهنا وما يقصده منها عليو السبلـ حَّت أردؼ عليو السبلـ بقولو" :فَ َكأَن َما َ
ِ
ِِ
ِ
ب
يَ َدهُ في لَ ْح ِم خنْ ِزي ٍر َو َدمو" .ونُبلحظ الدَّور الذي لعبو حرؼ (الفاء) حيث أَ ْش َعَرنَا وج َذ َ

انتباىنا ػبطورة اغبكم الذي يُريد  أف يصدره ,مثَّ اختياره عليو الصبلة والسبلـ ألداة التشبيو
كأف) اليت جعلت التشبيو أكثر َّقوًة(ٔ) ,مث بإضافتو عليو الصبلة والسبلـ لػ(ما) إىل ( َّ
( َّ
كأف)
أشعرتنا بشدَّة التحرًن واؼببالغة يف اغبكم الذي أصدره عليو الصبلة والسبلـ يف حق من لَعِب
بالنردشري ,ولكن ما ىذا اغبكم الذي أصدره عليو الصبلة والسبلـ يف ىيئة ٍ
قزٍز ُمنَػ ّْف ٍر؟
تشبيو ُم ّْ

فالصب يف األصل:
صبَ َغ يَ َدهُ فِي لَ ْح ِم ِخ ْن ِزي ٍر َو َد ِم ِو"َّ ,
يقوؿ عليو السبلـ "فَ َكأَن َما َ
صبَ ُ وتُػلَ َّو ُف بو الثّْياب"(ٕ) ,فالثّْياب عندما تُصبَ ُ يتغري لوهنا ويبقى أَثػَ ُر
"التَّغيِري ,و َّ
الصب ُ ما يُ ْ
الصب فيها ,أيِّا كاف ىذا اللَّوف الػمصبوغ ,ومن ىنا نُد ِرؾ الدّْقة يف اختياره عليو السبلـ لكلمة
َّ
"صب َغ" بدالً من ّْ ٍ
وض َع" َّ
أثرهُ ,وىذا ما أراده
ألف َّ
َدخل" أو " َ
ََ
الصب يبقى ُ
أي كلمة أخرى "كأ َ

عليو الصبلة والسبلـ ,فاللعب بالنرد يبقى أثره بعد أف يُلعب بو أو دبا شأّو ,من تضييع
لؤلوقات يتبعها تضييع للمصاٌف الشخصية والعامة وما يرتتب على ذلك من اػبسراف والضياع,
يدؿ على ُّ
مث اختياره عليو الصبلة والسبلـ غبرؼ اعبر "يف" ُّ
الصب ِ من اليد كلّْها وليس
سبكن َّ
يف ٍ
جزء منها ,أي اشتمل اللحم والدـ على اليد كلها وليس على جزء منهاَّ ,
ألف معن (يف)
(ٖ)
فكأف اليد كلها غمست يف وعاء اللحم والدـ ,فاللَّعب بالنَّرد واللَّ
َّ
يبقى
بو
هو
"الوعاء"
أثرهُ
ُ
وتأثريه وذلك يتمثل يف البُعد عن ذكر اهلل وعن الطاعات والعبادة .مثَّ بعد ذلك ىبتار عليو
للصب دوف أي ٍ
كالرجل مثبلً أو الشَّعر,
الصبلة والسبلـ (اليد) َّ
جزء آخر من جسم اإلنساف ّْ
ألف اليد ىي اعبزء اؼبستخدـ يف األكل والشرب وتنظيف اعبسم وغريىاَّ ,
َّ
فكأف الرسوؿ  أراد
أف يُنفّْر من ىذه اللعبة بأف خص الصب باليد حَّت تبقى آثار ىذه اللعبة ماثلة أماـ أبصارنا,

(ٔ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٕ) المصدر السابق ,جػ(,ٛباب الغين ,فصل الصاد).ٖٗٚ:,
(ٖ) معاني الحروؼ ,مرجع سابق.ٜٙ:,
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َّ
وألف اليد عادة ما تشرتؾ يف أي لعبة أخرى وأف اعتمدت بعض األلعاب على أجزاء أخرى
أي ٍ
عمل حَّت اللَّعب ,وإف كانت ىناؾ
غريىا ,وىنا ندرؾ ببلغتو  يف اختيار األلفاظ يف ّْ
كالرجل والبصر وغريىا,
بعض األلعاب تستدعي أف يشارؾ اإلنساف بأجز ٍاء أخرى من جسمو ّْ
أف النَّرد َّ
إال َّ
األىم يف ىذه اللعبة ,فأراد عليو الصبلة والسبلـ أف
بالذات تكوف اليد ىي اعبزءُ ُّ
ِ
صبَ َ يده بدـ وغبم اػبنزير ,فلحم
يُنفّْر َّ
كل من لَعب ّٔذه اللعبة بتشبيهو ؼبن لعبها بأنَّو قد َ
اػبنزير ودمو أكثر اللحوـ احتواء للجراثيم واؼبيكروبات يف حالة أكلو وطبخو ,فكيف إذا كاف
من غري طبخ وكاف مرتوًكا متعفنًا؟ َّ
فإف كمية اعبراثيم واألمراض تتكاثر يف اليد وخاصة إذا كاف
يف اليد دـ من دموَّ ,
فإف ذلك يساعد على تكاثر ىذه اعبراثيم وزيادة األمراض ,فتمرض اليد
ويزداد اضبرارىا من تلك اعبراثيم اؼبرتاكمة ,فبشاعة ىذه اللُّعبة "وحرمتُها كح ِ
رمة ال ُػمشبَّو بِِو"(ٔ).
ُ
أف لوف الدـ األضبر مصبوغٌ يف اليدُّ ,
باإلضافة إىل َّ
يدؿ على قساوة القلب وعنفو وجربوتو
وبُعده عن اهلل يف إضاعة األوقات دبا يُلهي عن الطاعة وعن العبادة وما يعود على اإلنساف
بالفائدة ,وكلما بَػعُد اإلنساف عن اهلل ازداد قلبُوُ قسوةً وخشونةً بفعل اللَّهو ,وقد تؤدي ىذه
اػبصاؿ إىل العنف بني البلَّعبني م َّػما يوِرث يف قلؤّم البغضاء واغبسد الذي يؤدي عاد ًة إىل
أحدىم على اآلخر فتسيل الدّْماء ,وتنزؼ
الشّْجار ,وقد وبصل ما ال ُوب َمد عقباه ,فيعتدي ُ
عرب  يف تشبيهو بػ(الدـ) ,ويبقى أف نعرؼ السر وراء اختياره
اعبراح ,فمن ىنا نفهم ؼباذا َّ
عليو الصبلة والسبلـ للَّحم ودـ اػبنزير دوف غريه من اغبيوانات؟
أف غبم اػبنزير وبمل جراثيم شديدة الفتك ,كما َّ
مؤخرا َّ
أف
"لقد اكتشف األطباء ً
ال ُػمتغذي من غبم اػبنزير يكتسب من طباع ما يأكلو ,واػبنزير فيو من الطباع اػببيثة الكثري,
أشهرىا عدـ الغِ َرية والعفة ,فهو من اغبيوانات اليت تأكل القمامة والقاذورات والنَّجاسات ,بل
يتربُزه"(ٕ).
إنَّو يرتؾ فريستو حَّت تتعفَّن مث يأكلها ,وإذا مل هبد ما يأكلو فإنَّو يقوـ بأكل ما َّ
ومن األمراض اليت يسببها غبم اػبنزير على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر" :اضطرابات ـبتلفة يف
وكب ٍ
ٍ
الشريطية اؼبوجودة يف
اعبهاز اؽبضمي مع
وؿ واصفرا ٍر يف الوجو بسبب الدُّودة َّ
عاـ ُ
ضعف ٍّ
(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق ,جػ٘.ٔٙ:,

(ٕ) موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف ,عبد الرحيم مارديني ,طٔ( ,دمشق :دار المحبة
للطباعة والنشرٕٕٓٓ ,ـ).ٕٔٔ-ٔٔٔ: ,
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غبم اػبنزير ,كما وبتوي غبم اػبنزير على كميَّة كبرية من ضبض البوليك خبلفًا لسائر
السحايا واؼبخ نتيجة اإلصابة باؼبيكروب السيحي
اغبيوانات ,كما يسبب غبم اػبنزير التهاب َّ
الكثري الشيوع يف غبم اػبنزير ,باإلضافة إىل أمر ٍ
اض نفسيَّة أخرى يسبّْبها غبم اػبنزير مثل موت
النَّخوة ,وعدـ الغِرية على األىل ,واػبنزير من اغبيوانات آكبلت اللحوـ ,فهو أكثرىا عن ًفا
وشراسةً ,وتنتقل ىذه الصفات العُدوانية إىل آكل غبم اػبنزير"(ٔ).
فبا سبق يتضح لنا أنَّو ال يوجد حيوا ٌف وبمل غبمو ودمو ىذا الكم اؽبائل من اعبراثيم
فحَّت اغبيوانات ال ُػمفرتسة واػبطرية
واؼبيكروبات والطُّفيليات الضَّارة لئلنساف غري ىذا اغبيوافَّ ,
على حياة اإلنساف قد يستفاد من جلدىا أو قُ ِ
روهنا أو ِ
عظامها أو ظبّْها.
ُ
باإلضافة إىل َّ
أف اػبنزير وبمل الطباع الشَّرسة اليت قد يكوف ىناؾ شيءٌ منها أو كلها فيمن
يأكل غبمو ويقابلو (النَّردشري) فإنَّو يُؤثّْر ويُوِرث فيمن لَعِبو شيئًا من الطباع السيئة.
ووبّْرـ ىذه اللعبة وما كاف على شاكلتها من األلعاب ال ُػمحرمة
لقد أراد النيب  أف يُنفّْر ُ
ِ ِ
ِِ
ِِ
حسن
صبيل
ٌ
كالػميسر والقمار بالتَّشبيو ّٔذا اغبيواف الذي ال يُوجد يف َخ ْلقو أو ُخلُقو شيءٌ ٌ
ِ
ب ّٔذه اللعبة أو ما شأّها فبل
يبكن أف يُستفاد منو ,بل على العكس ً
سباما ,وكذلك من لَع َ
فائدة ىبرج ّٔا غري تضييع األوقات فيما حرـ اهلل.
موجودا يف
ونبلحظ أنَّو عليو الصبلة والسبلـ يف ىذه الصورة اعتمد على مشبو بو ليس
ً
البيئة العربية ,وخالف بذلك ما ذكره علماء الببلغة من َّ
أف الصورة التشبيهية عند العرب تعتمد
على ما رأوه وعرفوه يف بيئتهم ,يقوؿ ابن طباطبا" :واعلم َّ
أف العرب أودعت أشعارىا من
ِ
ومدَّت بو ذبارّٔا وىم أىل
األوصاؼ والتشبيهات واغبكم ما أحاطت بو معرفتها وأدركو عياهنا ُ
وب ٍر ,صحوهنم البوادي ,وسقوفهم السماء ,فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منهما وفيهما"(ٕ).
ونفهم من قوؿ ابن طباطبا َّ
مستمدا من حياة وواقع وبيئة
أف التشبيو ال بد أف يكوف
ً
األشخاص اؼبعقود التشبيو ؽبم ,وإال َّ
فإف تأثريه يكوف مؤقتًا ,وتصبح ىذه التشبيهات غري
(ٔ) اإلعجاز الطبي في الكتاب والسنة ,حسن ياسين عبد القادر,طٔ(,القاىرة :أميرة للطباعة عابدينٔٗٔٚ,ىػ),
.٘ٙ:

(ٕ) عيار الشعر ,أبو الحسن أحمد بن طباطبا العلوي ,تحقيق :عبد العزيز بن ناصر المانع(,القاىرة :مكتبة
الخانجي).ٔ٘:,
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صاغبة لبلنتشار مع مرور الوقت واختبلؼ األزماف ,فتفقد تأثريىا عند من مل تكن ىذه
التشبيهات مستمدةً من بيئتهم ,فهي صورة صاغبة لبيئة معينة وزماف معني ,وىذا ما قصده
القاضي اعبرجاين بقولو" :وقد يكوف يف ىذا الباب ما تتسع لو أمةٌ وتضيق عنو أخرى ويسبق
لو قوـ دوف قوـ ,لعادة أو عرؼ أو مشاىدة أو مراس ,كتشبيو العرب العادة اغبسناء برتيكة
النعامة ,ولعل من األمم من مل يرىا ,وضبرة اػبدود بالورود والتفاح وكثري من األعراب من مل
يعرفها ,وكأوصاؼ الفبلة ويف الناس من مل يصحر ,وسري اإلبل وكثري منهم مل يركب"(ٔ).
لكن اؼببلحظ َّ
أف الصورة التشبيهية يف حديثو عليو الصبلة والسبلـ مل تكن مستمدة من
و َّ
بيئتو  وال أصحابو  ,ومع ذلك كلو فقد كانت مؤثرة خالدة إىل يومنا ىذا ,وكبن نفهمها
ونعيشها ونشعر بتأثريىا وباؼبقصود منها ,فما الذي جعلها خالدة إىل يومنا ىذا؟ إنَّو بكل
وضوح البياف النبوي وما وبويو من قوة وعمق وإحكاـ يف اختيار الصورة التشبيهية اليت تغوص
يف أغوار النفس اإلنسانية فتبلمس أبعاد ىذه النفس وتؤثر فيها تأثريا كبريا ,ما َّ
مكن ؽبذه
ً ً
التشبيهات أف تكوف خالدة على مر األزماف ,وليس ذلك إال للبياف النبوي.

 ومن اغبيوانات اليت استخدمها عليو الصبلة والسبلـ يف تشبيهاتو نتيجة لرتبية العرب ؽبا
ووجودىا يف بيئتهم (البقرة) و(الثور) ,وقد يكوف استخدامو عليو الصبلة والسبلـ ؽبذه
اغبيوانات التصافها بصفة معينة ال توجد إال فيها ,كاستخدامو عليو الصبلة والسبلـ
البقر للتشبيو بنوع من السياط ,فعن أب ىريرة  )ٕ(قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل :
ص ْنػ َف ِ
{ِ
ط َكأَ ْذنَ ِ
ض ِربُو َف بِ َها
اف ِم ْن أَ ْى ِل النا ِر لَ ْم أ ََرُى َما ,قَػ ْوٌـ َم َع ُه ْم ِسيَا ٌ
اب البَػ َق ِر يَ ْ
الناس ,ونِساء َك ِ
َسنِم ِة الب ْخ ِ
ت الػمػَائِلَ ِة
ت َمائِالَ ٌ
ات ُم ِميالَ ٌ
ات َعا ِريَ ٌ
اسيَ ٌ
وس ُهن َكأ ْ َ ُ
ت ُرءُ ُ
َ َ ٌَ
ِ
وج ُد ِم ْن َم ِس َيرةِ َك َذا َوَك َذا}(ٖ).
يح َهاَ ,وإِف ِر َ
الجنةَ َوالَ يَج ْد َف ِر َ
ْن َ
يح َها لَيُ َ
الَ يَ ْد ُخل َ
(ٔ) الوساطة بين المتنبي وخصومو ,علي بن عبد العزيز الجرجاني,تحقيق :ىاشم الشاذلي( ,دمشق-سوريا :دار
إحياء الكتب العربية).ٔٛٙ:

(ٕ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٖ ,ٔٙٛٓ:,كتاب اللباس والزينة ,باب النساء الكاسيات العاريات المائالت
المميالت ,حديث رقم.ٕٕٔٛ:
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غييب ظهر يف زمننا
يف ىذا اغبديث معجزةٌ من معجزات الرسوؿ  وىو إخباره عن أم ٍر ٍّ
ومل يظهر يف زمنو  ,واغبديث يشتمل على صورتني مرتبطتني بإطا ٍر و ٍ
احد ىو اغبكم الذي
أصدره عليو الصبلة والسبلـ على التشبيهني بقولوِ " :صْنػ َف ِ
اف ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر" ,فقد بدأ عليو
السبلـ حديثو باإلصباؿ مث التفصيل ,حيث إ َّف كلمة (صنفاف) ضبلت معن العدد ,إال َّ
أف ىذا
ٍ
معدود ,مع َّ
كل منهما واح ٌد وىو َّأهنما " ِم ْن
كل
أف اغبكم على ٍّ
العدد وبمل االختبلؼ يف ّْ
أ َْى ِل النَّا ِر" ,ىذه اعبملة االظبية دلَّت على ثبوت ىذا اغبكم واستمراره على كل من اتصف
ص ْنػ َف ِ
أف قولو عليو الصبلة والسبلـِ " :
ّٔذه الصفة التشبيهية ,باإلضافة إىل َّ
اف ِم ْن أ َْى ِل النا ِر"
ص ْنػ َف ِ
فيو تشويق ؼبعرفة األسباب اليت أدت ّٔذين الصنفني إىل النار ,ويف صبلةِ " :
اف ِم ْن أ َْى ِل
النا ِر" حذؼ للمسند إليو(ٔ) وىو اؼببتدأَّ ,
ألف األصل" :نبا صنفاف" فحذؼ اؼبسند إليو "نبا"
ألنبية اؼبسند "صنفاف" و للرتكيز عليوَّ ,
ألف الغرض ىو توضيح أهنما صنفاف اثناف ,كما أدى
حذؼ اؼبسند إليو إىل شعورنا باالحتقار واالستهزاء ؽبذين الصنفني ؼبا يصنعانو من اؼبعاصي
اؼبوجبة لغضب اهلل عز وجل ,وكلّّ من الصورتني مرتبطتني باؼبستقبل ,يدؿ على ذلك قولو :

"لَ ْم أ ََرُى َما" ,فالنفي يدؿ على عدـ وجودنبا يف زمن الرسوؿ  ,وىذا التعبري ال ُػمجمل أراد
يبهد بو ما يرد بعده من التفاصيل اؼبوضحة ألسباب ىذا اغبكم الذي أصدره
 من خبللو أف ّْ
عليو الصبلة والسبلـ.
ط َكأَ ْذنَ ِ
اب البَػ َق ِر" ,وىذه الصورة حذؼ فيها اؼبسند إليو,
فالصورة األوىل "قَػ ْوٌـ َم َع ُه ْم ِسيَا ٌ
واألصل "ىم قوـ معهم سياط" ,فحذؼ اؼبسند إليو ىنا الحتقارىم َّ
ألهنم عُصاة ,ولبياف

وتوضيح صفتهم اليت اتصفوا ّٔا وكانت سببًا ألف يكونوا من أىل النار .فهؤالء القوـ ىم
أولئك ال ُقساة الظَّلَمة الذين يسوموف الناس سوء العذاب بضرّٔم وتعذيبهم ,وىذا ُمشاىد
السجوف بغري ذنب ,يذوؽ
ملحوظ يف ىذا الزماف ,فكم من مظلوـ ُّ
يئن ربت وطأة األمل َّإما يف ُّ
وإما خارجها فبن أراد اهلل ؽبم أف يكونوا ربت ْإمَرةِ ظَلَ َم ٍة جبَّارين ,ال
أصناؼ العذاب وأنواعوَّ ,
سبيبل ,فيعملوف على تعذيب من ربت أيديهم بالضرب واإلىانة
ذبد الرضبة إىل قلؤّم ً
حب التعايل وتعذيب الناس.
والتعذيب والتنكيل ال لشيء بل ّٓرد ّْ

(ٔ) المسند إليو:ىو المحكوـ عليو أو المخبر عنو( .انظر:المعاني في ضوء أساليب القرآف الكريم.)ٛٛ: ,
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ط َكأَ ْذنَ ِ
كل من اؼبشبو
وتوحي صبلتو " :قَػ ْوٌـ َم َع ُه ْم ِسيَا ٌ
اب البَػ َق ِر" بتبلزـ وتبلصق ٍّ
وذباورا يدؿ على ثبوت ودواـ ىذه الصورة اليت رظبها عليو الصبلة والسبلـ
تبلزما
باؼبشبو بو ً
ً
ؽبذا الصنف من الناس ,والذي أوحى ّٔذا التبلزـ والتبلصق حرؼ التشبيو "الكاؼ" حبيث ال
تنفك عنهما ىذه الصفة ,كما تدؿ على وجودىم يف كل زم ٍن يأِت بعد زمن النيب  ,وقد
صورىم عليو الصبلة والسبلـ وكأنَّو يشاىدىم ويراىم وبملوف يف أيديهم سياطًا يضربوف ّٔا
الناس .والسياط :صبع ٍ
مصنوعا من اعبلد اؼبظفور فإذا
سوط "وىو الذي يػُجلد بو ,ويكوف
ً
ضرب بو كاف أكثر ألَ ًػما من العصا ,وظبي سوطًا ألنو إذا ِسيط بو إنسا ٌف أودى بو خلط الدـ
ُ
باللحم ,فينتج عن ذلك أل ٌػم شدي ٌد"(ٔ).

السياط شبهها عليو الصبلة والسبلـ بأذناب البقر ,حيث من اؼببلحظ َّ
أف "أذناب
وىذه ّْ
َّ ٍ
َّ
قليل من
البقر تكوف من األعلى غليظة
مكسوة ِبلد يصل إىل هناية الذنَب حيث يوجد بو ٌ
يض من األعلى يتدرج يف النُّحف
الشعر الطويل ,وذنب البقر يتميَّز بالطُّوؿ نسبيٍّا ,وىو عر ٌ
حَّت يصل إىل أسفل َّ
الذنَب"(ٕ) ,وىذا ما جعل الرسوؿ  ىبتار أذناب البقر لصورتو
السياط ,وقد ال قبد ما يشبِو ىذه السياط من
سباما مع ىذه ّْ
التشبيهية حيث إ َّهنا متشأّة ً
أذناب اغبيوانات األخرى كاػبيل واغبمري وغريىا ,وقد كاف عليو الصبلة والسبلـ دقي ًقا يف
اختيار اؼبشبو بو الذي يتطابق مع اؼبشبو من حيث الغلظة والقوة والطوؿ ,وقوة الضرب وشدتو
الذي ينتج من ىذه اؽبيئة والرتكيبة للذنب والسياط.
ولعل األمر اآلخر الذي جعلو  يشبّْو َّ
بالذنَب دوف غريه من أجزاء جسم اغبيواف ىو
بغضو عليو الصبلة والسبلـ للظُّلم وأىلوَّ ,
فالذنب أىوف وأقذر ما يف اغبيواف ,حيث إنَّو يقوـ
بتغطية عورة اغبيواف ,فأراد عليو الصبلة والسبلـ أف يربط بني قذارة ىذا َّ
وخسة نػُ ُفوس
الذنب َّ
ىؤالء الظَّلمة ودناءهتم ,ونبلحظ أنَّو  قد ربط بني الصورة األوىل والصورة الثانية حبرؼ
العطف(الواو)(ٖ) لكي يدخل الصورة الثَّانية وىي قولو":ونِساء َك ِ
ات" يف حكم
ات َعا ِريَ ٌ
اسيَ ٌ
َ ٌَ
معا ,وقد نعت عليو الصبلة والسبلـ ىذا الصنف من
الصورة األوىل وىو َّأهنما من أىل النَّار ً
(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق( ,باب الطاء ,فصل السين).ٖٕٙ:,
(ٕ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق.٘٘:,

(ٖ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق,جػٔ.ٜٚ:,
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أىل النار بعدَّة أوصاؼ يف قولو" :ونِساء َك ِ
ت" ونُبلحظ أنَّو
ت َمائِالَ ٌ
ات ُم ِميالَ ٌ
ات َعا ِريَ ٌ
اسيَ ٌ
َ ٌَ
 قد َّ
ؽبن على ىذا الفعل .
نكر كلمة (نساء)
احتقارا وازدراءً َّ
ً

يات
يات" ,قِيل معناه
أهنن
َّ
فأوؿ ىذه األوصاؼ َّ
كاسيات من نعمة اهلل عار ٌ
ٌ
كاسيات عار ٌ
ٌ
إظهارا عبماؽبا وكبوه ,وقيل معناه
من شكرىا ,وقيل معناه تسرت بعض بَ َد ِهنا وتكشف بعضو
ً
(ٗ)
كل بدهنا
تلبس ثوبًا رقي ًقا يصف لوف بدهنا"  ,وقد تكوف تلبس ثيابًا ضيّْقةً حبيث تصف َّ
أف الطباؽ(٘) ىنا يف قولوَ " :ك ِ
حبيث تبدو و َّ
كأهنا عارية .ونبلحظ َّ
ات" ,ال بد منو؛
ات َعا ِريَ ٌ
اسيَ ٌ

إذ إ َّف اجتماع الضدين "كاسيات" و"عاريات" ,أديا إىل اكتماؿ الصورة واؼبعن ,فلو ذكرت
إحدى اللفظتني كلفظة "كاسيات" وحدىا دوف ذكر ضدىا "عاريات" ألدى إىل خبلؼ اؼبعن
لكن ذكره للفظة "عاريات" أوصل اؼبعن والصورة كاملة َّ
ألف
لتوىم َّأهن َّن
كاسيات فقط ,و َّ
ٌ
وُ
ؼبفاتنهن َّ
فكأهن َّن عاريات ,وىذا
لكن ىذه الكسوة غري ساترة
َّ
الغرض ىو بياف َّأهن َّن كاسيات ,و َّ
ىو الغرض من الطباؽ وىو مقصده .

مائبلت فقيل معناه عن طاعة اهلل وما يلزمهن
يبلت" ,و َّأما
والصفة الثانية َّأهن َّن
ٌ
مائبلت ُفب ٌ
ٌ
يبشني متبخرت ٍ
فعلهن اؼبذموـ ,وقيل :مائبلت ِ
ات ُفبيبلت
يبلت أي يعلّْمن غريىن
َّ
ٌ
حفظوُ ,فب ٌ
َ
يبلت يبشطن غريىن
ألكتافهن ,وقيل:
َّ
مائبلت يبشطن اؼبشطة اؼبائلة وىي مشطة البغاياُ ,فب ٌ
ٌ
ميالت" جناس اشتقاؽ(ٕ)َّ ,
ألف األصل اللغوي واحد,
ىذه اؼبشطة"(ٔ) ,ويف قولو" :
مائالت ُم ٌ
ٌ
وىذا اعبناس أوضح َّ
أنفسهن ,بل َّإهن َّن يُغوين
أف ىذا الصنف من النساء ال يكتفني بغواية
َّ

إليهن ,وقد جاءت األوصاؼ السابقة ؽبذا
ّٔن ,والرجاؿ يف جذّٔم َّ
غريىن من النساء بالتشبو َّ
َّ
الصنف من النساء " َك ِ
ميالت" ,على وزف (فاعل) وبدوف عطف
ات
مائالت ُم ٌ
ٌ
ات َعا ِريَ ٌ
اسيَ ٌ

بني اعبمل ما يصور الغنج والعوج واػببلعة وهبسد صورة الغواية وسرعة التأثر واعبذب للنفوس
الضعيفة.

(ٗ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق ,جػ.ٔٔٓ: ,ٚ

(٘) الطباؽ:الجمع بين المتضادين في الجملة( .انظر:اإليضاح في علوـ البالغة,مصدر سابق.)ٕٛٛ:,
(ٔ) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق ,جػ ,ٚجزءٗٔ.ٔٔٓ:,

(ٕ )
أصل واحد في اللغة( .انظر:البديع في
جناس االشتقاؽ :أف يجمع االشتقاؽ اللفظين ,بمعنى أف يجمعهما ٌ

ضوء أساليب القرآف الكريم ,مرجع سابق.)ٔٙ٘:,
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ٍ
يبشني يف الشوارع
البسات ثيابًا قصريةً
"ليس ىناؾ أوجز من ىذا التصوير للنّْساء البلِت َ
ٍ
ِّ
مفتوحا من موضع الصدر والظهر واعبانبني فمن
إحداىن
أكماـ ,وردبَّا يكوف ثوب
جدا دوف
َّ
ً
ألف عليها كساء ,ومن تلبسو تكوف عاريةً َّ
تلبسو تكوف كاسيةً َّ
ألهنا ال تسرت من جسمها
ً
ومفاتنها شيئًا بل ال تكاد زبفي إال القبيح ال ُػمنفّْر"(ٖ) ,وىذا النوع من النساء ال يوجد يف
الشوارع فقط بل يف وسائل اإلعبلـ اؼبقروءة واؼبرئية .
وبعد ىذه األوصاؼ ؽبذا الصنف من النساء أردؼ عليو الصبلة والسبلـ بصورة تشبيهية
َسنِم ِة الب ْخ ِ
ت الػمػَائِلَ ِة" فالبُخت "نوعٌ من اعبماؿ طويلة األعناؽ عظيمة
وس ُهن َكأ ْ َ ُ
يف قولوُ " :رءُ ُ
(ٗ)
وسهن بأسنمة اعبماؿ البختية,
هن يف ضخامتها وارتفاعها فوؽ رء َّ
السناـ"  ,فوصف مشطت َّ
َّ
واختارىا من بني أنواع اعبماؿ لطوؿ عنقها وعظم سنامها ,ولنتأمل صباؿ ىذا التصوير,
فالشيء الثقيل حني يكوف فوؽ مرتفع كبيل وطويل يزيد ميبلنو ,ولكن لتصوير شدة اغبركة
واالضطراب ,جاء رسوؿ اهلل  بلفظة "مائلة".
ضخم على
كائن
ض ّْ
ػخ َم الت ُّ
"ولنا أف َّ
نتصور كيف ُ
َّشوه يف تصوير النساء ,إذ تربع ٌ
ٌ
الكاسيات العاريات ال ُػمميبلت اؼبائبلت وىو حبجم سناـ اعبمل فوؽ قاعدةٍ ترتَ ُّج وتتقلقل
مكربة سبؤل األبصار وربتويها
وتتذبذب بني ىذه الناحية وتلك ,وقد آلت صورة النساء إىل لقطة َّ
لكوهنا حركة ُّ
تشد االنتباه لغرابتها ,ويتجلَّى فيها مشهد الرأس وحده بعد مشهد اعبسد كلو,
وقبح ىؤالء النسوة يناسب البدء من اعبسد التصافهن بالشهوة اغبيوانية ,وإغراء الناس واستفزاز
بالتدرج من الشكل اعبسدي إىل اغبركة يف الرأس"(ٔ).
الغرائز اؼبريضة ,إذ بدأ التصوير ُّ
فالسناـ أعلى شيء يف اعبمل ,والشعر أعلى شيء يف
ونبلحظ الرباعة والدقة يف التشبيوَّ ,
جسد اؼبرأة ,واعبمل عندما يبشي يتمايل السناـ واؼبرأة عندما تضع شعرىا ّٔذه الطريقة فوؽ
ػخيبلء َّ
رأسها َّ
وبأهنا قد جذبت أنظار اآلخرين ما هبعلها سبشي وتتبخرت يف
فإهنا تشعر بال ُ
مشيتها وتتمايل.

(ٖ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٔٛٓ:,
(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق(,باب التاء ,فصل الباء).ٜ:,

(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٕٖٚ-ٕٕٚ:,
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ٍ
ْن
وقد ختم عليو الصبلة والسبلـ حديثو دبا يفزع لو قلب كل إنساف وىو قولو" :الَ يَ ْد ُخل َ
ِ
يح َها"َّ ,
فأكد عليو الصبلة والسبلـ عدـ دخوؿ ىذا الصنف اعبنة بتكرار
الجنةَ َوالَ يَج ْد َف ِر َ
َ
ِ
دخوؽبن اعبنة,
يح َها" ,مبالغة منو  يف عدـ
َّ
الجنةَ َوالَ يَج ْد َف ِر َ
ْن َ
النفي يف قولو" :الَ يَ ْد ُخل َ

لنتأمل لفظة "يجدف" وؼباذا اختارىا عليو الصبلة والسبلـ بدالً من "يشممن روبها"؟ فاؼبعلوـ
و َّ
َّ
أساسا فبل يبكن مشُّو إطبلقًا ,وىذا
أف الشيء إذا وجد كاف باإلمكاف مشو ولكن إذا مل يوجد ً
ِ
يح َها" ,فكيف يشممن ريح اعبنة إذا مل
ما قصده عليو الصبلة والسبلـ من اللفظة "يَج ْد َف ِر َ
يكن من أىلها أصبل؟
َّ

ىذه ىي اػباسبة اليت َّ
أكد ّٔا على ما بدأ بو حديثو حني قاؿ عليو الصبلة والسبلـ
ص ْنػ َف ِ
"ِ
اف ِم ْن أ َْى ِل النا ِر لَ ْم أ ََرُى َما" فهذه اػباسبة تأكيد للحكم الصادر يف بداية اغبديث وىي
ِ
يح َها".
الجنةَ َوالَ يَج ْد َف ِر َ
ْن َ
قولو" :الَ يَ ْد ُخل َ
لقد احتوى اغبديث على ٍ
عدد من اعبمل االظبية اليت ُّ
تدؿ على الثبوت واالستمرار
وربذيرا منو  ألمتو ,واغبديث من معجزات الرسوؿ  ,فقد أخرب عن أموٍر مل
وذلك زبوي ًفا
ً
يَػَرىا مث كانت وربقَّقت نبوءتو . 

 أما الثور فيوجد حيث يوجد البقر ,وىو من اغبيوانات األليفة الكبرية ,وقد اعتمد عليو
العرب يف مزارعهم غبرث األرض ,وقد يستخدـ لؤلكل ,وقد أدرؾ عليو الصبلة
والسبلـ كل ذلك فأورده يف تشبيهاتو ٍ
لصفة ُوجدت بو دوف غريه من اغبيوانات ,فعن
ِ ِ(ٕ)
(ٔ)
ض ْو َف أَ ْف
رس ُ
وؿ اهلل { :أ ََما تَػ ْر َ
يموف عن عبد اهلل قَاؿ :قَ َاؿ لَنَا ُ
َعمرو بن َم ُ
ث أ َْى ِل
اؿ :فَ َكبػ ْرنَا .ثُػم قَ َ
الجن ِة .قَ َ
ض ْو َف أَ ْف تَ ُكونُوا ثػُلُ َ
اؿ :أ ََما تَػ ْر َ
تَ ُكونُوا ُربُ َع أ َْى ِل َ
الجن ِةَ ,و َسأُ ْخبِ ُرُك ْم
اؿ :فَ َكبػ ْرنَا ,ثػُم قَ َ
الجن ِة .قَ َ
اؿ :إِني أل َْر ُجو أَ ْف تَ ُكونُوا َشط َْر أ َْى ِل َ
َ

(ٔ) عمرو بن ميموف بن مهراف ,سبط سعيد بن جبير ,ثقة فاضل ,مات سنة سبع وأربعين( .اإلصابة,جػ.)ٕٕٔ: ,ٛ
(ٕ) عبد الل بن مسعود بن غافل ,من السابقين األولين ومن كبار الصحابة ,أمره عمر على الكوفة ,مات سنة اثنتين
وثالثين بالمدينة( .اإلصابة ,جػ.)ٖٖٚ:,ٙ
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ِ
شعرةٍ
ِ
ِ
َع ْن َذلِ َ
كَ ,ما ال ُػم ْسل ُمو َف في ال ُكفا ِر إال َك َ ْ َ
سو َد ِ
ض}(ٖ).
اء في ثَػ ْوٍر أَبْػيَ َ
َْ َ
ضو َف؟" فيو تقرير ألصحابو رضواف اهلل عليهم يف ٍ
شيء عظي ٍم ,يعلم َّ
أف
قولو " :أ ََما تَػ ْر َ ْ
ٌ
تشويق ؽبم
اعبميع يرغبوف فيو ,ولكنو يقررىم ترغيبًا وتشوي ًقا ؽبم إليو ,وتكريره للسؤاؿ فيو زيادة
ٌ
ؼبا سيأِت بعده" ,أما تكبريىم فلسرورىم ؽبذه البشارة العظيمة ,وأما قولو  ربع أىل اعبنة مث
ثلث أىل اعبنة مث الشطر ومل يقل أوالً شطر أىل اعبنة " -والشطر النصف"(ٗ) -فلفائدة حسنة
أف ذلك أوقع يف نفوسهم وأبل يف إكرامهمَّ ,
وىي َّ
دليل
فإف إعطاء اإلنساف مرًة بعد أخرى ٌ
على االعتناء بو ودواـ مبلحظتو ,وفيو فائدةٌ أخرى ىي تكريره البشارة مرةً بعد أخرى ,وفيو
أيضا ضبلهم على ذبديد شكر اهلل تعاىل وتكبريه وضبده على كثرة نعمو"(٘).
ً
ض ِ
ش ْع َرٍة
َس َو َد ,أ َْو َك َ
اء في ثَػ ْوٍر أ ْ
بَػ ْي َ َ

ٍ
ٍ
كثريا فقاؿَ " :ما
مث يدلّْل ؽبم  على صدؽ كبلمو بصورة تشبيهية يراىا الناس ً
الػمسلِمو َف فِي ال ُكفا ِر إِال َك َ ٍ
ش ْعرةٍ سو َد ِ
ض ِ
ض",
اء في ثَػ ْوٍر أ ْ
اء في ثَػ ْوٍر أَبْػيَ َ
ُْ ُ
َس َو َد ,أ َْو َك َ َ َ ْ َ
ش ْع َرة بَػ ْي َ َ
فالشعرة البيضاء سبثل اؼبسلمني وكيف َّأهنم قليلوف بالنسبة للمشركني ولؤلمم األخرى ,وقد

اختار الرسوؿ  للتشبيو باؼبسلمني اللوف األبيض حيث يوحي بالنُّور واإليباف والصفاء واػبري,
وىو ما يتصف بو اؼبسلموف ,ويف اؼبقابل نبلحظ اختيار اللوف األسود للكفر وأىلو وىو ما
يوحي لنا بالظُّلمة والضبلؿ والكفر ,وقولو" :أَو َك َ ٍ
ِ
ض" :قاؿ مسلم يف
ش ْع َرة َس ْو َداءَ في ثَػ ْوٍر أَبْػيَ َ
ْ
ش ْعرةٍ سو َد ِ
شك من الراوي"(ٔ) ,يدؿ على ذلك
ض" ىذا ّّ
اء في ثَػ ْوٍر أَبْػيَ َ
شرح النَّووي :قولوَ " :ك َ َ َ ْ َ
شك الراوي يف أصل التشبيو"(ٕ) ,إذ إ َّف اؼبسلموف يُكرموف
وجود اغبرؼ (أو) ,وىذا دليل على ّْ
باللوف األبيض ال األسود فيكوف اختيار الرسوؿ  يف تشبيهو ؽبم باللوف األبيض فيو تكرًنٌ
ؽبم.

(ٖ) صحيح مسلم ,مصدر سابق ,جػٔ ,ٕٓٓ:,كتاب اإليماف ,باب كوف ىذه األمة نصف أىل الجنة ,حديث

رقم.ٕٕٔ:

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٗ( ,باب الراء ,فصل الشين).ٗٓٙ:,
(٘) صحيح مسلم بشرح النووي ,مصدر سابق,جػٕ.ٜ٘: ,
(ٔ) المصدر السابق ,جػٕ ,جزءٖ.ٜ٘:,

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٙٔٛ:,
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وقد أجاد الرسوؿ  يف اختيار اللونني حيث إ َّف ِّ
كبل منهما يؤدي إىل سبييز اآلخر وىذا
الرغم من قلتهم فإ َّهنم فبيَّزوف واضحوف يف
ما قصده عليو الصبلة والسبلـ ,فاؼبسلموف على َّ
شئوف حياهتم فاعلني يف ىذه اغبياة ألنفسهم ولغريىم ,ىذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى َّ
فإف
ىذا التميز بني اللونني َّأدى إىل وضوح قلة عدد اؼبسلمني بالنسبة لغريىم من اؼبشركني ,كما َّ
أف
يف قولو عليو الصبلة والسبلـ " َك َ ٍ
ض ِ
تضاد(ٖ) بني لفظيت
َس َو َد" طباؽ ٍّ
اء في ثَػ ْوٍر أ ْ
ش ْع َرة بَػ ْي َ َ
سبيزا لكل من اللونني,
"بيضاء ,أسود" ,وىذا التضاد خدـ الصورة البيانية وجعلها أكثر
وضوحا و ً
ً
إذ َّ
ووضوحا مع األسود ,وكذلك اللوف األسود وىو
سبيزا
أف صورة اللوف األبيض تكوف أكثر ً
ً
الغرض من الطباؽ حيث أدى إىل سبيز اؼبسلمني ووضوح قلة عددىم بالنسبة لؤلمم األخرى.

وقد عمد عليو الصبلة والسبلـ إىل تركيب صورة التشبيو بأسلوب القصر(ٗ) عن طريق النفي
واالستثناء إلثبات سبيُّز وخريية األمة اإلسبلمية ألمرىم باؼبعروؼ وهنيهم عن اؼبنكر فهم أفضل
األمم ,اختار ؽبم أفضل ِ
الرسل وأفضل الكتب ,وخصهم بأفضل الشرائع,
القبل وأفضل ُّ
ومنحهم خري األخبلؽ ,فاستحقوا بذلك أف يؤكد ؽبم عليو الصبلة والسبلـ عن الطريق النفي
بأهنم نصف أىل اعبنة ,وعلى الرغم من قلتهم ف َّ
واالستثناء َّ
إهنم كالشعرة البيضاء يف جلد الثور
األسود ,فمجيء الصورة التشبيهية بالنفي واالستثناء كاف إلزالة الشك من نفوسهم والتأكيد
ؽبم على َّأهنم نصف أىل اعبنة.
أوال إىل أنَّو
مثبل ,يرجع ً
ولعل اختيار الرسوؿ  للثَّور دوف غريه من اغبيوانات كاإلبل ً
العرب بعد اإلبل ,وثانيًا َّ
أف الثور يبيز باعبلد ذو الشعر أو
أكرب اغبيوانات األليفة اليت عرفها ُّ
الوبَر ثُنائِي اللوف ,أي َّ
أف شعره عادةً يتكوف من لونني على عكس اإلبل حيث يتصف َوبَره
َ
(ٔ)
"بصفاء اللوف" .
لقد كاف تشبيو النَّيب  يف غاية الدّْقة حيث إنَّو "كشف بطريقة ؿبسوسة عن قلَّة عدد
اؼبسلمني ,ويف نفس الوقت أوضح َّأهنم ظاىروف متميّْزوف وسط ىذا الغُثَاء من الناس ,فالشعرة
البيضاء يف ثوٍر أسود ال شك يف َّأهنا تكوف ظاىرًة واضحةً تلفت األنظار ,فالتشبيو يُربز دقة
(ٖ) سبق تعريفو.ٜٔٔ:,
(ٗ) سبق تعريفو.ٔٚ٘:,

(ٔ) موسوعة الحيواف ,مرجع سابق.ٔٓ:,
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اختيار اؼبصطفى  لؤللفاظ اؼبناسبة ووضعها يف مكاهنا اؼبناسب ,فاختياره  للشَّعرة
أف اؼبسلمني رغم قلتهم ف َّ
بأهنا بيضاء مث إخباره َّ
ووصفها َّ
بأهنا يف ثوٍر أسود ؽبو تشبيو يُظ ِهر َّ
إهنم
يبثلوف نصف أىل اعبنة ,ىذا التشبيو أفهم السامعني اؼبراد وأعطاىم صورًة واضحةً عن فضل
اهلل على ىذه األمة"(ٕ).
لقد الحظنا أنَّو عليو الصبلة والسبلـ يعمد إىل التشبيو حبيواف معني التصافو بصفة معينة
قد ال توجد يف غريه ,فعندما شبو  السياط بأذناب البقر الحظنا أنَّو ال يوجد من اغبيوانات
من يشبو ذيلو السياط إىل درجة كبرية ِّ
جدا مثل (البقر) ,وىنا ندرؾ الغرض من اختياره دوف
غريه.
وإذا نظرنا إىل الثور يف التشبيو اآلخر ,وجدنا َّ
جسما
أف الثور يعد اغبيواف الوحيد األكرب ً
الذي وبتوي جلده على لونني ,من ىنا نفهم السر وراء اختيار حيوانات بعينها دوف أخرى,
وىذا من ببلغتو  البيانية.
 ويستخدـ عليو الصبلة والسبلـ (اغبمار) الذي عُرؼ عند العرب ُّ
بالذ ّْؿ واؽبواف
وبشاعة اؼبنظر يف التنفري والتحذير من ٍ
فعل قاـ بو أحد الصحابة  ,فعن أب ىريرة
(ٔ)
ؿبم ٌد {: أَما يػ ْخ َ ِ
 قاؿ :قاؿ َّ
ػحو َؿ اللُ
شى الذي يَػ ْرفَ ُع َرأْ َسوُ قَػ ْب َل ا ِإل َم ِاـ أَ ْف يُ َ
َ َ
(ٕ)
س ِح َما ٍر؟}
َرأْ َسوُ َرأْ َ
فلعظم مكانة الصبلة يف الدين اإلسبلميَّ ,
وألهنا الرابط الذي يصل العبد بربو ,فقد هنى
حرصا منو  على أف تكوف عبادتنا
عليو الصبلة والسبلـ عن أموٍر قد تقع يف العبادة ً

صحيحة خالية من الػمخالفات والبدع ,من ذلك ىذا اغبديث الشريف الذي بدأه ّٔ ذا
االستفهاـ(ٖ) الذي قصد منو عليو الصبلة والسبلـ التوبيخ ,ونبلحظ َّ
أف الرسوؿ  قد بدأ
حديثو ّٔمزة االستفهاـ مث قرهنا بػ(ما)" ,فهمزة االستفهاـ إذا قُرنت بػ(ما) دلت على التقرير
(ٕ) أثر التشبيو في تصوير المعنى ,مرجع سابق.ٙٙ-ٙ٘:,
(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ,

(ٕ) صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٔ ,ٖٕٓ:,كتاب الصالة ,باب تحريم سبق اإلماـ بركوع أو سجود ونحوىما,
حديث رقم.ٕٗٚ:

(ٖ) سبق تعريفو.ٕٔٚ:,
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(ٗ)

والتحقيق" فرسوؿ اهلل  قد علم َّ
أف ىناؾ من أصحابو من يقوـ ّٔذا العمل ,فجاء
توبيخا منو  ؼبن يقوـ ّٔذا العمل يف صبلتو.
استفهامو
استفهاما ً
شديدا ً
ً
وجو إىل أولئك الذين يُسابقوف اإلماـ فريفع أحدىم رأسو قبل
يف يُ َّ
"إنَّو هتدي ٌد شدي ٌد ُـب ٌ
اإلماـ سواءً يف الركوع أو السجود"(٘).
مث إنَّو عليو الصبلة والسبلـ بعد ىذا االستفهاـ عمد إىل "زبصيص ىذا الفعل بالفاعل
باستخداـ االسم اؼبوصوؿ (الذي)"( )ٙحَّت يوحي لنا بشناعة ىذا الفعل وبشاعتو فيُنفّْر من
ىذا الفعل يف الصبلة ,كما أنَّو يدؿ على علمو  مسبقا َّ
بأف ىناؾ من يقوـ ّٔذا الفعل يف
الصبلة فيشعر السامع ؽبذا اغبديث باػبجل من ىذا الفعل فبا هبعلو يبادر إىل التوبة وإىل
متابعة اإلماـ يف الصبلة.
مث يصور  يف حديثو حاؿ من يرفع رأسو قبل اإلماـ بصورةٍ ٍ
مقززةٍ ,وىذه الصورة
بشعة ّْ
ػحو َؿ اللُ َرأْ َسوُ
ىي عقاب من اهلل ؼبن يقوـ ّٔذا الفعل ,فيقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :أَ ْف يُ َ
س ِح َما ٍر؟" صورة تشبيهية بدأىا عليو الصبلة والسبلـ بالتأكيد على قدرة اهلل عز وجل على
َرأْ َ

تأكيدا حذؼ أداة التشبيو فتصبح
مسخ رأس ىذا ال ُػمذنب إىل رأس ضبار ,ويزيد التشبيو
ً
الصورة التشبيهية حقيقة أكيدة ماثلة للعياف ,ونبلحظ أ َّف رسوؿ اهلل  عمد إىل اختيار الرأس
الذي يوجد بو صبيع مبلمح اإلنساف اليت تعِن لو ذاتو وما يتعلق ّٔا ,وىذه الذات بكل ما فيها
من مبلمح ىي ؿبل اعتزاز اإلنساف وفخره بنفسو ,وأي شيء يصيبها يسبب لو اغبزف واألمل,
فكيف إذا ُحولت ىذه الرأس بكل ما فيها من مبلمح إىل رأس ضبار! لذلك كرر عليو الصبلة
س" للتهكم والسخرية والرتكيز على ىذا اعبزء من
والسبلـ لفظة "الرأس" يف قولو " َرأْ َسوُ َرأْ َ

اعبسم ,مث التأكيد على بشاعتو وتشوىو.

ىذه الصورة ترسم يف ـبيلتنا ذلك الرأس الكبري مع األذنني الطويلتني باإلضافة إىل
الصوت القبيح وصفات الغباء والببلدة اليت يتصف ّٔا اغبمار ,ويزيد الصورة التشبيهية بشاعةً
(ٗ) معاني الحروؼ ,علي بن عيسى الرماني,حققو :عبد الفتاح إسماعيل شلبي,طٖ(,جدة :دار الشروؽٔٗٓٗ ,

ىػ).ٖٖ-ٖٕ:,

(٘) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٜٔ:,
( )ٙدالئل اإلعجاز ,مصدر سابق.ٜٔ٘:,
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أف يكوف الرأس رأس ضبار واعبسد جسد إنسافَّ ,
إف ىذه الصورة اؼبقززة اليت ربمل كل صفات
ومعاين البشاعة لتدعو كل من َسابَ َق اإلماـ فَػَرفَ َع قبلو يف الصبلة تدعوه إىل التفكري يف اغباؿ
واؼبآؿ الذي ينتظره عندما يقوـ ّٔذا الفعل يف صبلتو ,فيُسارع إىل التوبة وتركو.
 ويف موضع آخر ّْ
أيضا عليو الصبلة والسبلـ من عاقبة الذي يُظهر غري ما يُػبطن
وبذر ً
بصورة تشبيهية ـبيفة ربدث يف اآلخرة يكوف حاؿ اؼبشبو كحاؿ ىذا اغبمار الذي
أخرب عنو عليو الصبلة والسبلـ ,فعن أسامة بن زيد  )ٔ(قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل 
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يقوؿ{ :يُ َ ِ
ور
ػجاءُ بالر ُج ِل يَػ ْوَـ القيَ َامة فَػيُػ ْل َقى في النا ِر فَػتَػ ْن َدل َق أَقػْتَابُوُ في النار فَػيَ ُد ُ
ِ
ِ
ِ
ك,
َي فُالَ ُف َما َشأْنُ َ
ار بَِر َحاهُ ,فَػيَ ْجتَم ُع أ َْى ُل النا ِر َعلَْيو فَػيَػ ُقولُو َف :أ ْ
ور الح َم ُ
َك َما يَ ُد ُ
ت آمرُكم بِالػمعر ِ
ت تَأْمرنَا بِالػمعر ِ
وؼ
وؼ َوتَػ ْنػ َهانَا َع ِن ال ُػم ْن َك ِر؟ قَ َ
اؿُ :ك ْن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
س ُك ْن َ ُ ُ
أَلَْي َ
َوالَ آتِ ِيوَ ,وأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر َوآتِ ِيو}(ٕ).
ومنظرا من مناظر العذاب أعاذنا
صوِر اآلخرة,
ّْ
فيصور لنا عليو الصبلة والسبلـ صورةً من ُ
ً
اهلل منو ,وىذا اؼبنظر ٍ
يأم ُر باؼبعروؼ وال يأتيو ,وينهى عن اؼبنكر ويأتيو ,وذلك ربذيًرا
لرجل كاف ُ
ألف نكوف من ىذا الصنف من أىل النارَّ ,
ألف اهلل َّ
عز َّ
وجل يبَُْق ُ
ت صاحب ىذا الفعل ويتوعَّ ُدهُ
َّد ِ
بِالعذاب الش ِ
ِ
يدُّ ,
ين آ ََمنُوا لِ َم تَػ ُقولُو َف َما َال تَػ ْف َعلُو َف.
يدؿ على ذلك قولو تعاىل{ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
(ٔ)
اس بِالْبِر
َكبُػ َر َم ْقتًا ِعن َد الل ِو أَف تَػ ُقولُوا َما َال تَػ ْف َعلُو َف}  ,وقولو َّ
عز و َّ
جل{ :أَتَأ ُْم ُرو َف الن َ
ِ
اب أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف}(ٕ).
س ُك ْم َوأَنتُ ْم تَػ ْتػلُو َف الْكتَ َ
نس ْو َف أَن ُف َ
َوتَ َ
مبِن للمجهوؿ ,والفعل يوحي لنا حبقارة ىذا الرجل
ػجاءُ بِالر ُج ِل" ,فالفعل ّّ
يقوؿ " :يُ َ
أف مبلئكة العذاب تكره ىذا الرجل وتكره فعلو الذي قاـ بو ,فهي م ِ
وكراىيتو حَّت َّ
ستحقرة لو
ُ
كارىة لعملو ,وكأنَّو قطعةٌ من ٍ
ٍ
خشب تُل َقى يف النَّار.
صباد أو

(ٔ) أسامة بن زيد بن حارثة ,صحابي مشهور ,مات سنة أربع وخمسين وىو ابن خمس وسبعين بالمدينة( .اإلصابة,

جػٔ.)ٕٔٓ: ,

(ٕ) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػٗ ,ٜٓ:,كتاب بدء الخلق ,باب صفة النار وأنها مخلوقة.
(ٔ) سورة الصف ,اآليات.ٖ-ٕ:
(ٕ) سورة البقرة ,اآلية.ٗٗ:
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ونرى أنَّو عليو الصبلة والسبلـ قد قدَّـ اعبار وآّرور (بالرجل) على الظرؼ (يوـ القيامة)
ص "ؽبذا الرجل من العذاب ,مث ذكره  للظرؼ (يوـ القيامة) لو
وذلك للتَّنبيو على ما ُخ ّْ
ص َ
يوـ فيو من ال َػم ّْ
شاؽ واألىواؿ الشيء الكثري ,فكيف إذا أُضيف إىل ذلك
أنبيتو البالغة إذ أنَّو ٌ
الفضيحة أماـ الناس والعذاب الشديد ,فالتذكري بو وبمل يف طيَّاتِو اػبوؼ والفزع يف ىذا اليوـ,
لكن ما الذي وبدث ؽبذا الرجل يف ىذا اليوـ؟ يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :فَػيُػ ْل َقى ِيف النَّا ِر"
فػ(الفاء) يف (فيلقى) تشعرنا ببداية رحلة العذاب ؽبذا الرجل ,ونبلحظ َّ
أيضا
أف الفعل (فيلقى) ً
مبِن للمجهوؿ وذلك إمعاف يف استحقار ىذا الرجل" ,كما قبد صفة اإلكراه يف صيغة الفعلني
ّّ
( ُهباء)(,فيُلقى) ,والبناء للمجهوؿ ىنا لو ميزتاف :إيباءٌ إىل القوة اػبارجية العظيمة اليت تصنع ما
لفت لنظر ال ُػمتلقي إىل اغبدث نفسو ألنبيتو التصويرية"(ٖ).
تصنع ,و ٌ
مث ىل ىذا ىو ُّ
حد العذاب أف يُؤخذ فيلقى يف النار؟ كبل إهنا فقط بداية العذاب ,فبعد أف
يوضع يف النار "فَػتػ ْن َدلِق أَقػْتابو فِي النار" ,واالندالؽ و"الدَّلق :خروج الش ِ
َّيء من َـب ِرج ِو
َ َ َ ُُ
ُ
ُ
(ٗ)
ِ
ب :ال ِػم َعى,
سر ًيعا ,يػُ َق ُ
يف من ِغ ْم ِدهِ إذا َس َق َ
اؿَ :دلَ َق َّ
الس ُ
ط وخرج من غري أف يُ َس َّل"  ,و"ال َقتَ ُ
(٘)
ٍ
َّ
بسرعة
أجا ِوي َفوُ زبرج
و
أمعاءه
أف
نفهم
ىنا
ومن
,
ب :ما حوى من البَط ِن واستَ َد َار"
ُ َ
وقيل ال َقتَ ُ
دوف إرادتو ,لذا نُبلحظ الدّْقة يف اختيار لفظة (تَػْن َدلِ ُق) دوف غريىا من األلفاظ كػ(خرجت) أو
(ظهرت)َّ ,
ألف مثل ىذه الكلمات ال ربمل معن السرعة كما يف لفظة (تَػْن َدلِق) فالكلمة توحي
لنا برغبة ىذه األعضاء يف سرعة فضح ىذا الرجل بظهورىا وتعلُّقها بو ,وليت األمر يقتصر
على ىذه الصورة فحسب ,بل َّ
إف ىذا الرجل ّٔذه الصورة اؼبفجعة يدور على أىل النار
أمره على رأس اؼبؤلَّ ,
وجل يف ذلك اليوـ
ألف اهلل َّ
عز َّ
صبيعهم لتزداد ُمعانَاتُوُ وعذابُو ويُفتضح ُ
أعضاؤىم وتشهد عليهم دبا كانوا يصنعوف يف الدنيا ,وذلك
ىبتم على أفواه ال ُػمذنبني فتتحدث
ُ
يتمثَّل يف قولو تعاىل{ :الْيَػ ْوَـ نَ ْختِ ُم َعلَى أَفْػ َو ِاى ِه ْم َوتُ َكل ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم َوتَ ْش َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْم بِ َما َكانُوا
(ٔ)
يَ ْك ِسبُو َف}

(ٖ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٙٙ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الداؿ).ٕٔٓ:,
(٘) المصدر السابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل القاؼ).ٔٙٔ:,
(ٔ) سورة يس ,اآلية.ٙ٘:
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ٍ
ِ
يب
الرعب يف
"ويتجلَّى ُّ
مشهد ال يُ ُ
عهد يف الدنيا ,إذ يدور الرجل بأمعائو وكأنو أُص َ
ِ
صرٍع ,إذ َوبَ ُار إىل أين يذىب دبا رأى من أمعائو ,والدَّورا ُف حركةٌ متكررةٌ توحي باليأس
ب َ
الشَّديد ,والشعور باالختناؽ يف إطار اغبركة الدَّائرية ,وفبا يزيد يف تصوير العذاب ,اعبمالية
ِ
ات شديدةٌ للتعبري" ,تندلق ,أقتاب بطنو" ,و َّ
يصور الكسر بعد
كأمبا ّْ
الصوتية ,إذ انتُقيت أصو ٌ

خروج إىل األسفل كالكسرة"(ٕ).
الفتح يف "تندلق" خروج األمعاء بعد ُّ
ذبمعها يف اعبوؼ وىو ٌ

ور
وىذه الصورة البشعة ال ُػم ّْ
قززة من العذاب شبهها عليو الصبلة والسبلـ بقولو " َك َما يَ ُد ُ
ِ
وإذالال ؽبذا
ربقريا
ً
ار بَِر َحاهُ" فاختار  اغبمار دوف غريه من اغبيوانات اليت تدور َّ
الح َم ُ
بالرحى ً
الرجل ,فاغبمار عند العرب" :مثل يف َّ
الذ ّْـ الشَّنيع والشَّتيمة ,ومن استحيائهم لذكر اظبو أهنم
ٌ
(ٖ)
يُكنُّوف عنو كما يُكنُّوف عن الشيء ال ُػمستقذر"  ,وصوت اغبمار أنكر األصوات وأقبحها,
قاؿ تعاىل{ :إِف أَن َكر ْاأل ْ ِ
ْح ِمي ِر}(ٗ) وقد علم عليو الصبلة والسبلـ كل ذلك
ص ْو ُ
َص َوات لَ َ
ت ال َ
َ
فعمد إىل ذكر اغبمار يف صورتو التشبيهية ,مث يكمل  رسم تلك الصورة البشعة الفظيعة
بقولو" :فَػيَ ْجتَ ِم ُع أ َْى ُل النا ِر َعلَْي ِو" على الرغم فبا ىم فيو من العذاب ,ويبدو َّ
أف عذابو كاف
َي فُالَ ُف! َما
أليما
ً
مثريا لبلنتباه فبا جعل أىل النار هبتمعوف عليو وينادونو باظبو" :أ ْ
ً
شديدا ً
ك؟" أي ما الذي حصل منك حَّت أصبحت يف ىذا العذاب؟ وسؤاؽبم ىذا فيو استنكار
َشأْنُ َ
ت تَأْمرنَا بِالػمعر ِ
واستغرابّْ ,
وؼ َوتَػ ْنػ َهانَا َع ِن ال ُػم ْن َك ِر"
َ ُْ
س ُك ْن َ ُ ُ
ويذكرونو دباضيو يف الدنيا "أَلَْي َ
آم ُرُك ْم
فيذكر ؽبم السبب الذي من أجلو أصبح يف ىذا العذاب الشديد بقولوُ " :ك ْن ُ
ت ُ
ِ
ِِ
ِِ
يبني السبب الذي من أجلو صار ىذا
اب ّْ
بِال َػم ْع ُروؼ َوالَ آتيو َوأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر َوآتيو" جو ٌ

الرجل يف ىذه الصورة البشعة وىذا اؼبنظر ,فاألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر يقتضي من
صاحبو أف َِ
غريه ِبو ,وأف ينتهي عما ينهى الناس عنو ,وإال تعرض للوعيد الشديد.
يأسبر دبا ُ
يأم ُر َ

(ٔ)
ت آمرُكم بِالػمعر ِ
ونبلحظ َّ
وؼ َوالَ آتِ ِيو َوأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر
أف اؼبقابلة يف قولوُ " :ك ْن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ت آمرُكم بِالػمعر ِ
ِِ
وؼ َوالَ
َوآتيو" قد جعلت الصورة مكتملة األجزاء واضحة اؼبعن ,فجملة " ُك ْن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
آتِ ِيو" لو ذُكرت منفردة العتقدنا َّ
أف أمره باؼبعروؼ وعدـ العمل بو ىي اليت أوجبت العقاب

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٙٙ-ٕٙٙ:,
(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓٛ:,
(ٗ) سورة لقماف ,اآلية.ٜٔ:
(ٔ) سبق تعريفها.ٔٗٙ:,
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لكن صبلة " َوأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر َوآتِ ِيو" قد أوضحت الصورة اليت من أجلها
الذي وقع عليو ,و َّ
استحق ىذا الرجل العقاب الشديد يف اآلخرة ,كما َّأهنا أوضحت وأوصلت اؼبعن الذي قصده
عليو الصبلة والسبلـ وىو عقاب ال ُػمرائي الذي يظهر للناس خبلؼ ما يبطن من اؼبعاصي
والوعيد الشديد الذي ينتظر ىذا النوع من الناس.
ولكن "ما ىي ال ُػمناسبة بني اعبريبة والعقابَّ ,
وإمبا يكوف اعبزاء من جنس العمل ,أمل
يكن الرجل ي ِ
بطن اعبرائم ,ويسر اؼبنكرات ,وىو ظاىر الصبلح والتقى؟ فاليوـ يُفتضح
ُ
ويكتشف الداخل حَّت يعجب الفتضاحو من ال وبق لو أف يعجب ,ويتساءؿ عن ذنبو من ال
كاؤه يف الدار وقرناؤه يف النار"(ٕ).
وجو لو أف يتساءؿ ,إذ ىم شر ُ
ونبلحظ يف ىذه الصورة البيانيَّة َّأهنا "حوت على ٍ
أفعاؿ مضارعة مل تقرتف بالتَّسويف مع
أمور أُخرويَّةٌ مستقبلة ,وذلك الستحضارىا يف اغباؿَّ ,
وربس ,كما يُدرؾ
كأهنا تُدرؾ ُ
أهنا ٌ
ووبس دورا ُف اغبمار بالرحى"(ٖ).
ُ
فيدور,
باإلضافة إىل اعبماؿ يف حرؼ العطف (الفاء) يف قولو " فيُلقى ,فتَػْن َدلِقُ ,
صبيل ُؿب ٍ
بشكل ٍ
ٍ
بب إىل النفس رغم
فيُجتمع ,في ُقولُوف ,في ُقوؿ" حيث جعل الصورة تتسلسل
كثرة تكرارىا يف اغبديث ,مث ىذا التتابع السريع لؤلفعاؿ يتناسب مع صورة اغبركة لبلندالؽ
ودوراف األقتاب ,وىذا يدؿ على قدرتو عليو الصبلة والسبلـ البيانيَّة يف اختيار األلفاظ
واغبروؼ بدقٍَّة ٍ
فائقة يشعر اؼبتلقي ِبماؽبا وعذوبتها.
 ويعمد عليو الصبلة والسبلـ إىل (اغبمار) يف التشبيو إلبراز أنبية الذكر والبعد عن ؽبو
اغبديث ,ولكنَّو يف ىذه اؼبرة يقرف اغبمار ٍ
بصفة بشعة مقززة حيث يصف ذلك ِبيفة
اغبمار إمعانًا يف التنفري والتحذير ,فعن أب ىريرة  )ٔ(قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل َ { :ما

(ٕ) الحديث النبوي من الوجهة البالغية,مرجع سابق.ٔٙٗ:,
(ٖ) المرجع السابق.ٔٙٗ:,

(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,
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ٍ
ِ
ومو َف ِم ْن َم ْجلِ ٍ
س الَ يَ ْذ ُك ُرو َف اللَ فِ ِيو إِال قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر
م ْن قَػ ْوـ يَػ ُق ُ
َوَكا َف لَ ُه ْم َح ْس َرةً}(ٕ).
قبيح ,كما وصف الرسوؿ  يف ىذا
فمن اغبيوانات اؼبكروىة ما ُوب َّدد من خبلؽبا ٌ
خلق ٌ
ٍ
ِ
ِ
ومو َف ِم ْن َم ْجلِ ٍ
س الَ
اغبديث من يُلهيهم ؽبُْو اغبديث عن ذ ْك ِر اهلل بقولوَ " :ما م ْن قَػ ْوـ يَػ ُق ُ
يَ ْذ ُك ُرو َف اللَ فِ ِيو" ,فالنَّفي بػ(ما من) َّأدى إىل ثبوت اعبزاء ؼبن حدث منو ىذا الصنيع وىو
َّأهنم يقوموف عن مثل جيفة ضبار ,فالتشبيو بالنفي واالستثناء فيو تأكيد وإزالة الشك لكل من
ومو َف ِم ْن َم ْجلِ ٍ
س" ,فالفعل اؼبضارع (يقوموف) أفاد َّأهنم كانوا
يعتقد خبلؼ ذلك ,وقولو" :يَػ ُق ُ
وجل ,وقولوِ " :م ْن َم ْجلِ ٍ
س" اعبار وآّرور
جلوسا قبل القياـ يتحدَّثوف دبا يُلهي عن ذكر اهلل َّ
عز َّ
ً
ىنا يدؿ على َّأهنم كانوا ؾبتمعني لغرض اغبديث ,مثَّ قولو عليو الصبلة والسبلـ" :الَ يَ ْذ ُك ُرو َف
ِِ
دليل وبمل التأكيد على َّ
أف حديثهم كاف حديثًا ال وبمل فائد ًة بل فيو
اللَ فيو" ,فالنَّفي ىنا ٌ
انتهاؾ غبُُرمات اهلل.
ٌ

وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :إِال قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر" ,فأداة اغبصر (إالَّ),
أيضا معن التأكيد واإلثبات ,وقولوَ " :عن ِمثْل ِجي َف ِة ِحما ٍر" ,فاعبِي َفةُ" :جثَّةُ الػميّْ ِ
ت إذا
ضبلت ً
َ
ُ َ
ْ َ
ت" ,وتعبريُهَ " :ع ْن ِمثْ ِل"" ,يُفسح آّاؿ لبلحتماالت والتَّوقعات ,فهي ليست
نت وتَػ َعفَّنَ ْ
أَنْػتَ ْ
سباما ,ولكن أشياء متحركة شبيهة ّٔذه الرائحة اليت ما تكلم عنها إال بواسطة اللَّحم
الرائحة ً
ّْ
قر ُف باغبسرة الواسعة العميقة اليت مل
ال ُػم َقّْزز ,مثَّ تقرتب ىذه الرائحة من حافَّة الذىنيَّة حينما تُ َ
تتحدد بالت ِ
َّنكري ,ىذه اغبسرة ع ّْرب عنها بالػم ِ
ض ّْي " َكا َف َؽبُ ْم َح ْسَرًة" ِفبَّا يشري إىل سرعة وقوع
ُ
ُ
اغبسرة وسرعة زواؿ الدُّنيا"(ٖ) ,فقولوَ " :كا َف لَ ُه ْم َح ْس َرةً" أي كاف عليهم حسرة يوـ القيامة
وندامةً ُمبل ِزمةً ؽبم ,بسبب ما َّفرطُوا يف ؾبلسهم ذلك من ذكر اهلل.

َّمية ال ُػم ّْروعة وبسم وجود رائحتها
"لقد جاء اعبسد ّْ
الفِن الذي وبمل ىذه الصورة الش ّْ
َّ
الذميمة ,وذلك بصيغة التأكيد " َما ِم ْن...إِالَّ" حيث النفي واغبصر ,وىكذا أحاط التشبيو
ِ
باغبدث من كل جانب وأبرزه إىل العني واألنف ,وفبَّا يزيد يف صباؿ تصوير قُبح اغبمار أنَّوُ
(ٕ) سنن أبي داود ,سليماف بن األشعث,جػ٘ ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار الحديثٖٜٖٔ,ىػ),ٔٛٔ-ٔٛٓ:,

كتاب اآلداب ,باب في كفارة المجلس ,حديث رقم( .ٗٛ٘٘ :حديث صحيح ,صححو األلباني وأخرجو أحمد

في المسند:حديث رقم ,ٜٕٓ٘:ورقم ,ٖٔٓٗٔ:ورقم.)ٔٓٙٛٓ:

(ٖ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٕ٘ٗ:,
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وتنفريا,
بحا وشناعةً
ستهج ٌن ,فإذا صار جي ًفا ازداد قُ ً
وغبموُ ُم ُ
حيوا ٌف ُمستَػ ْه َج ٌن يف األصلُ ,
ً
فالصورة األوىل ال ُػمنفّْرة ىي ارتباط التشبيو باغبمار ,والصورة الثانية احتواء الصورة على جزئيَّ ٍة
امة اللَّوف وما ُوبيط ّٔذه اعبِ ِ
تصور من قَػتَ ِ
يفة من
منو ُمنفّْرة ,وىذه الصورة كالنقش مع ما يُ َّ
أ َْدر ٍاف"(ٔ).
وقد جاء التشبيو يف اغبديث عن طريق القصر(ٕ) بالنفي واالستثناء للتأكيد واؼببالغة يف َّ
أف
وباال وخسرانًا يف الدنيا
من هبتمعوف يف ؾبلس ال يذكروف اهلل فيو كاف ؽبم ذلك آّلس ً
واآلخرة ,فأسلوب القصر ىنا فيو ربذير عن مثل ىذه األمور اليت ربدث يف كثري من آّالس
اليت يُػجتمع فيها.

ِ
ستهجنَة ال ُػمحتقرة ,فمن طباعو اؼبذمومة أنَّو "يَػْنػ ُزو على غ ِري
مار من اغبيوانات ال ُػم َ
واغب ُ
ِ (ٖ)
قرب لنا صورة التشبيو بو ,إذ إ َّف ىؤالء الناس يعتدوف على أعراض غريىم
جنس ِو" وىذا ما يُ ّْ
وينتَ ِه ُكوهنا كما يفعل اغبمار باالعتداء على أُنثَى غ ِريهِ ,ومن صفاتو َّ
أنكر
أف صوتَو " ُ
األصو ِ
ات"(ٗ) ,فحديث ىؤالء القوـ وارتفاع أصواهتم يف َغْيبَة غريىم ىي أنكر األصوات ,فهم
بفعلهم ىذا قد "قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر" ,إذ إ َّهنم "كانوا ُؿبيطني ُمعايشني لكثافة ىذه
قزٍز وبسم من خبللو  بشاعة الكبلـ البلَّىي وشناعتِ ِو ,والصورة تومئ إىل
الرائحة يف منظ ٍر ُم ّْ
الساقط الب ِذ ِ
يء ,بل ي ِ
أف اعبماؿ قَابِ ٌع ُمتَ َج ٍّل يف ّْ
وم ُئ إىل َّ
اػبري ,و َّ
َّ
أف
الذكر ّْ
أف ال ُقبح يف الكبلـ َّ
ُ
َ
ِذكر اهلل ىو اغبياة ما داـ قد قُرف الكبلـ الساقط البلَّىي دبوت اغبمارَّ ,
اؿ
فالذكر َصب ٌ
َ
(٘)
وحياةٌ" .
لقد رّكز الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ يف األحاديث السابقة اليت شبو فيها باغبمار على
صفات القبح والبشاعة يف ىذا اغبيواف بناءً على علم العرب دبا وبملو ىذا اغبيواف من صفات
منفّْرة ومكانة متدنّْية مهينة عندىم ,فوظَّف ذلك أصبل توظيف.
(ٔ) المرجع السابق.ٕ٘ٗ:,
(ٕ) سبق تعريفؤٚ٘:,

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓٛ:,
(ٗ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓٛ:,

(٘) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٕ٘ٗ:,
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 ومل يكن اعتماد الرسوؿ  على اغبيوانات األليفة وحدىا ,بل إنَّو وظَّف اغبيوانات
اؼبفرتسة مع ما يناسب اؼبعن الذي يريده عليو الصبلة والسبلـ ,فمن أبرز ىذه
اغبيوانات اؼبفرتسة (األسد) ,حيث إنَّو من أشد اغبيوانات اؼبفرتسة فت ًكا بالفريسة,
وىذه اػباصية يف (األسد) استخدمها عليو الصبلة والسبلـ يف التحذير من اعبذاـ,
(ٔ)
فعن أب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :الَ َع ْد َوى َوالَ ِطيَػ َرَة َوالَ َى َامةَ َوالَ
ص َفر وفِر ِمن الػمج ُذ ِوـ فِرار َؾ ِ
َس ِد}(ٕ).
أل
ا
ن
م
ََ َ َ َْ
ََ َ َ
من أ َْع َدى يػُ ْع ِدي ,فَػ ُهو
يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :الَ َع ْد َوى" ,و( َ
اسم ْ
الع ْد َوى)ٌ " :
مع ٍد ,وأصلُو من عدا يػعدو إِ َذا جاوز اغب َّد" ,وتعادى القوـ أي أصاب ىذا مثل ِ
داء ى َذا ,فقد
ُ َ َ َْ ُ
ُْ
ُ
َ ََ َ
ُ
ض بنفسو يَػتَػ َعدَّى"(ٖ) ,فقد كانوا يعتقدوف َّ
كاف العرب يف اعباىليَّة يظنُّوف َّ
أف اؼبريض إذا
اؼبر َ
أف َ
ِ
ض ُهم ,فنفى رسوؿ اهلل  ذلك ,وأخربىم َّ
عز
أف األمر كلَّو بيد اهلل َّ
أمر َ
دخل على األص َّحاء َ
وجل ,مثَّ أردؼ عليو الصبلة والسبلـ بقولوَ " :والَ ِطيَػ َرَة" ,فػ"الواو" أفادت اعبمع يف اغبكم
َّ
َّش ُاؤـ"(ٗ).
على الكلمة األوىل واليت تليها ,و"الطّْرية" ىي "الت َ
َّطري َّأهنم كانُوا يف اعباىليَّة يعتمدوف على الطَّري ,فإذا خرج أحدىم ألم ٍر فإف رأَى
"وأصل الت ُّ
طار يَ ْسَرًة تشاءَ َـ بو ورجع"(٘).
الطَّري طار يبَْنَةً تي َّػمن بو ,وإف رآه َ
وقد نفى رسوؿ اهلل  ذلك ألنَّو يدخلهم يف الشرؾ العتقادىم بأنَّو هبلب ؽبم اػبري
ويدفع عنهم الشرَّ ,
عز
فكأهنم أشركوا مع اهلل من ال حوؿ لو وال قوة ,بل ىو من ـبلوقات اهلل َّ
موجودا يف اعباىليَّة وىو (اؽبَ َامة) ,وأصلها
أمرا آخر كاف
َّ
ً
وجل .مث ينفي عليو الصبلة والسبلـ ً

(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٕ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػ ,ٔٚ:,ٚكتاب الطب ,باب الجذاـ.
(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘ٔ(,باب الواو ,فصل العين).ٖٜ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل الطاء).ٕ٘ٔ:,
(٘) فتح الباري ,مصدر سابق,جػٓٔ.ٕٕٔ:,
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ِِ
" َّ
ىامةٌ وىي
أف العرب كانت يف اعباىلية تقوؿ إذا قُتِل َّ
الرجل ومل يُ َ
ؤخذ بثأره خرجت من رأسو َ
(ٔ)
ُدودةٌ فتدور حوؿ قربه فتقوؿ :اسقوين اسقوين ,فإف أُدرؾ بثأره ذىبت وإال بقيت"

فأبطل رسوؿ اهلل  ىذا االعتقاد ونفى صحتو ,واألمر اآلخر الذي نفاه عليو الصبلة
ِ
أعدى من اعبََرب
والسبلـ ىو ( َّ
يب اؼباشية والناس ,وىو ْ
الص َفر) ,وىو "داءٌ يكوف يف البطن يُص ُ
فرد
الص َفر) ما كانوا يعتقدونو فيو من العدوى"(ٕ)َّ ,
عند العرب ,فعلى ىذا يكوف اؼبراد بنفي ( َّ
ذلك عليو الصبلة والسبلـ َّ
بأف اؼبوت ال يكوف إال إذا جاء األجل.
أف اؼبراد بو شهر صفر ,وذلك َّ
قوؿ آخر ,وىو َّ
ربرـ
الصفر) ٌ
"وقيل يف ( َّ
أف العرب كانت ّْ
ِ
(صفر)
وتستح ُّل (احملرـ) ,فجاء اإلسبلـ ُّ
يرد ما كانوا يفعلونو من ذلك ,فلذلك قاؿ َ " :والَ
ص َف َر"(ٖ).
َ
ونبلحظ يف حديث رسوؿ اهلل  تكرار النفي مع كل ٍ
فعل ,وىذا التكرار أفاد حصوؿ
الفعل منهم واستقراره يف أذىاهنم ,بل َّإهنا ربولت إىل اعتقادات شركية ,فأراد الرسوؿ عليو
تأكيدا
الصبلة والسبلـ أف يلفت انتباىهم ّٔذا النفي ؼبا بعده ,مثَّ بعد ذلك يكوف ىذا النفي ً
ؽبم على حرمة من اعتقد مثل ىذه األفعاؿ ,فلجأ عليو الصبلة والسبلـ إىل تكرار النفي لبياف
شدَّة اغبرمة ,كما َّ
أف استخدامو  للجملة االظبية اؼبنفيَّة "الَ َع ْد َوى َوالَ ِطيَػ َرَة َوالَ َى َامةَ َوالَ

دليل آخر على رغبتو عليو الصبلة والسبلـ يف انتزاع ىذه اؼبعتقدات من عقوؽبم
َ
ص َف َر" ٌ
وإبطاؽبا ,وتثبيت العقيدة الصحيحة يف أذىاهنم اليت ال تتغري بتغري الزماف واؼبكاف.
كما أنَّو عليو الصبلة والسبلـ حذؼ اػبرب ىنا والتقدير"موجود" َّ
ألف األمر الذي يدور
(ٗ)
حولو ىذا اغبديث ىو أمر العدوى ,فكاف التنبيو والرتكيز واالىتماـ والتوضيح باؼبسند إليو
"العدوى" ,فحذؼ اػبرب والتقدير "موجودة" وركز على اؼببتدأ "العدوى" ألنبيتو.

مث بعد ىذا النفي من رسوؿ اهلل  حوؿ أموٍر جرت يف اعباىليَّة أردؼ بقولوَ " :وفِر ِم َن
الػمج ُذ ِوـ فِرار َؾ ِمن األَس ِ
ل
ا
(
و
,
آّذوـ
من
ار
ر
بالف
نا
ر
يأم

اهلل
فرسوؿ
.
"
د
ػجذاـ) "علَّةٌ َرِديئةٌ
َْ
ََ َ َ
ُ
(ٔ) انظر :الباب األوؿ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٗ:,
(ٕ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػٓٔ.ٔٚٔ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٓٔ.ٔٚٔ:,
(ٗ) سبق تعريفو.ٜٔٓ:,
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السوداء يف البدف كلّْو فتفسد األعضاءُ ,ظبّْي بذلك لتَ َج ُّذـ األَصابع
ربدث من انتشار ال ُػمَّرة َّ
وتُػ َقطُّعها"(ٔ).
ففي بداية اغبديث الشريف ينفي عليو الصبلة والسبلـ العدوى ,ويف هنايتو يأمر بالفرار
من آّذوـ ,وىذا األمر يُفهم منو أنَّو قد ربدث العدوى ,باإلضافة إىل َّ
أف ىذه اعبملة فعلية
ٍ
ومكاف مَّت ُوِجد اؼبرض ,حيث إ َّف ىذه
أي زما ٍف
ُّد العدوى واستمرارىا يف ّْ
دبعن َّأهنا تُفيد ذبد َ
اعبملة أوحت لنا َّ
ـبصوصا بزمن الصحابة وحدىم ,بل يُفهم منو أنَّو وبمل
أف األمر (فَِّر) ليس
ً
معن األمر اؼبستمر اؼبتجدد بتجدد األزمنة اؼبتتالية ,واألمر األصبل َّ
أف الرسوؿ  استخدـ فعل
األمر( َّفر) بدالً من (اىرب) َّ
الرَو َغاف واؽبُُروب"(ٕ) بسرعة ,وىذا
ألف فعل األمر ( َّفر) يعِن " َّ
الصورة التشبيهيَّة اليت أوردىا الرسوؿ  يف اغبديث وىي قولو" :فِ َر َار َؾ ِم َن
يتناسب مع ُّ
ٍ
مفرتس َّ
َس ِد"َّ ,
الرَوغاف من اغبيواف حَّت
ألف من يُفاجأ حبيو ٍاف
فإف َّأوؿ ما يقوـ بو ىو ُؿباولة َّ
األ َ
يتجو الشخص مباشرة إىل الطريق الذي يؤدي إىل النَّجاة ,ومن شبة يبدأ يف التَّحرؾ بأقصى
سرعة للفرار من ىذا اغبيواف ,فكيف إذا كاف ىذا اغبيواف ىو أقوى اغبيوانات اؼبفرتسة وىو
األسد كما يف اغبديث الشريف؟
باإلضافة إىل ما سبق قبد َّ
يوجهها
أف رسوؿ اهلل  لديو دقةٌ يف اختيار األلفاظ اليت ّْ
ؼبستمعيو ,واليت يستطيع من خبلؽبا أف يُوصل الفكرة اليت يُريد أف يوصلها إىل مستمعيو ,من
تلك األلفاظ كلمة (فرارؾ) يف اغبديث الشريف ,فاؼبفعوؿ اؼبطلق أعطى الصورة التشبيهية عُم ًقا
وحَركة سر َيعة ,ىذه السرعة أضافت للمعن صباالً أكثر بكث ٍري من أف لو استخدـ عليو الصبلة
َ
ِ
كما تفُّر)َّ ,
ألف حذؼ كاؼ التشبيو مع الفعل اؼبضارع أعطى
والسبلـ كلمةً أخرى مثل ( َ
التشبيو َّقوًة أكثر وسرعةً وحركةً ,وىذا ما قصده عليو الصبلة والسبلـ من اختياره لكلمة
(فرارؾ) َّ
ألهنا تتناسب مع َّقوة األسد وبطشو يف اغبديث ,ولننظر إىل صباؿ الوصل يف قولو" :الَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َس ِد" ,فاعبملة األوىل ربمل
َع ْد َوى َوالَ طيَػ َرَة ,"..وقولوَ " :وفر م َن ال َػم ْج ُذوـ ف َر َار َؾ م َن األ َ
النفي وىي قولو" :الَ َع ْد َوى َوالَ ِطيَػَرَة" ,واعبملة الثانية ربمل معن األمرَ " ,وفِر ِم َن ال َػم ْج ُذ ِوـ
فِرار َؾ ِمن األ ِ
احدا وىو االىتماـ بصحة الفرد والبعد عن
ومعن و ً
ََ َ َ
َسد" ,واعبملتاف ربمبلف ىدفًا ً
(ٔ) المصدر السابق ,جػٔ.ٔ٘ٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل الكاؼ).٘ٓ:,
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وجل ,فما شاء كاف وما مل يشأ مل
كل ما يوقعها يف اؼبرض ,مع االعتماد والتوكل على اهلل َّ
عز َّ
يكن.
ػجذاـ؟
واألمر اآلخر البلَّفت لبلنتباه ىو ؼباذا اختار  لفظة (األسد) للتَّشبيو دبرض ال ُ
"لقد لُوحظ َّ
يوعا تتغ َّري فيو مبلمح اؼبريض فيسقط شعر اغبواجب,
ػجذاـ ُش ً
أف أكثر أنواع ال ُ
ٍ
وصف لوجو مر ِ
ػجذاـ سنة ٔٛٗٚـ,
ػجبهة ,وكاف أوؿ
يض ال ُ
الوجو ,فرتتفع ال َ
ويغلُظ جلد َ
وص َفوُ طبِيبَاف نبا دانياؿ وبويك .وقاال يف وصفهما بالنَّصَّ " :
ػجذاـ يشبو وجو
َ
إف وجو مريض ال ُ
ػجذاـ بذلك الوصف
األسد" leanine face ,أي وجو األسد ,ومل يُوصف وجو الػمريض بال ُ
العلمي قبل سنة ٔٛٗٚـ ,إال َّ
وص َفوُ بذلك حني قاؿ َ " :وفِر
أف اغبديث النبوي الشريف َ
ِ ِ ِ
ِ
النبوي يف اختيار لفظ "األسد" ,وؼباذا
َس ِد" ,ونعجب من اغبديث
ّْ
م َن ال َػم ْج ُذوـ ف َر َار َؾ م َن األ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الو ِ
لكن اغبديث
حش" ً
مثبل؟ و َّ
مل يقل َ " :وفَّر م َن ال َػم ْج ُذوـ فَر َارَؾ م َن األَف َعى" ,أو "فَر َارَؾ م َن َ
النبوي اختار لفظ (األسد) ليجمع الصورة واؼبعن والقصد يف ٍ
إعجاز ِ
علم ّّي
كلمة واحدةٍ وىذا
ٌ
مبني"(ٔ).
ٌ
أمر أكثر أنبية ,وىو كيف قبمع بني النفي يف أوؿ اغبديث واإلثبات
ولكن بقي يف اغبديث ٌ
َّ
نفي العدوى صبلةً وضبل
يف آخره؟ إف يف اعبمع بني النفي واإلثبات عدة مسالك" ,أحدىاُ :
األمر بالفرار من آّذوـ على رعاية خاطر آّذوـ ,ألنَّو إذا رأى الصحيح البدف السليم من
اآلفة تَعظُ ُم مصيبتو وتزداد حسرتُو.
ثانيها :ضبل اػبطاب بالنفي واإلثبات على حالتني ـبتلفتني ,فحيث جاء "الَ َع ْد َوى" كا َف
وصح توُّكلوُ حبيث يستطيع أف يدفع عن نفسو اعتقاد
ي يقينُو
َّ
ال ُػمخاطب بذلك من قَ ِو َ
َّطري الذي يَػ َق ُع يف نَػ ْف ِ
القوي اليقني ال
لكن
العدوى ,كما يستطيع أف يدفع الت ُّ
َّ
َح ٍدَّ ,
س ّْ
كل أ َ
ِ
ف يقينُو ,ومل يتمكن
يتأثػَُّر بو ,وحيث جاء"فر من ال َػم ْج ُذوـ" كاف اؼبخاطب بذلك من َ
ضعُ َ
يد بذلك سد باب اعتقاد
من سباـ التوُّكل فبل يكوف لو قوةٌ على دفع اعتقاد العدوى ,فأُر َ
العدوى بأف ال يباشر ما يكوف سببًا إلثباهتا.
(ٔ) موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوي,أحمد شوقي إبراىيم,جػٔ,طٔ(,نهضة مصر للطباعة والنشر),
.ٚ٘:
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ـبصوص من عموـ نفي العدوى ,فيكوف معن قولو:
ػجذاـ وكبوه
ٌ
ثالثها :إثبات العدوى يف ال ُ
"الَ ع ْدوى" أي إال من الػجذاـ ,فكأنَّو قاؿ  :ال ي ِ
عدي شيءٌ شيئًا إال ما تبني لو َّ
أف فيو
ُ
َ َ
العدوى.
رابعها :إ َّف األمر بالفرار من الػمجذوـ ليس من باب العدوى يف شيء ,بل ىو ألم ٍر
جسد ٍ
طبيعي وىو انتقاؿ الدَّاء من ٍ
الرائحة ,ولذلك
وشم َّ
عبسد بواسطة ال ُػمبلمسة وال ُػمخالطة ّْ
انتقاؿ الدَّاء من ال َػمريض إىل الصحيح بكثرة اؼبخالطة.
يقع يف كث ٍري من األمراض يف العادة ُ

خامسها :إ َّف اؼبراد بنفي العدوى َّ
أف شيئًا ال يُعدي بطبعِ ِو نفيًا لِ َػما كانت اعباىلية تعتقده
ٍ
َّ
النيب  اعتقادىم ذلك وأ َك َل مع
أف األمراض تُعدي بطبعها من غري إضافة إىل اهلل ,فأبطل ُّ
ُّنو منو ليبني ؽبم َّ
الػمجذوـ ليبني ؽبم َّ
أف ىذا
أف اهلل ىو الذي يػُمرض ويشفي ,وهناىم عن الد ّْ
من األسباب اليت أجرى اهلل العادة َّ
بأهنا تُفضي إىل مسبباهتا ,ففي هنيو إثبات األسباب ,ويف
فعلو إشارةٌ إىل َّأهنا ال تستقبل ,بل اهلل ىو الذي إف شاء سلبَػ َها قُواىا فبل تؤثّْر شيئًا ,وإف شاء
أمر يسريٌ ال يُعدي مثلو
أبقاىا فأثَّرت ,ووبتمل ً
أيضا أف يكوف أكلُو  مع آّذوـ ,أنَّو كاف بو ٌ
ػجذامى كلهم سواء ,وال ربصل العدوى من صبيعهم بل ال وبصل منو يف
يف العادة ,إذ ليس ال ُ
العادة عدوى أصبلً ,كالذي أصابو شيءٌ من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمو فبل يعدي"(ٔ).

ولكي نوفّْق بني اغبديث وبني ما َسبَق "ال بُ َّد لنا من ذكر بعض اغبقائق العِلميَّة للعدوى
مبس ٍ
وخطوط اؼبناعة يف جسم اإلنساف ,بطر ٍ
ٍ
ٍ
إنساف
فكل
أي
طة بعيدة عن ّْ
يقة َّ
علميُّ ,
تفصيل ٍّ
ٍ
يعيش يف ٍ
دفاع يف اعبسم ُّ
تصد تلك
بيئة
مزدضبة باؼبيكروبات ,لذلك جعل اهلل تعاىل خطو َط ٍ
اؼبيكروبات عنو .و ُّ
خط الدفاع األوؿ :ىو اعبلد الذي يفرز مواد تقتل اؼبيكروبات ,ووبمي
اعبسم منها ,و ُّ
خط الدفاع الثاين إذا كاف ّٔو ِاء الشَّهيق ميكروباتَّ ,
فإف بالرئتني خطوط دفا ٍع
السعاؿُّ ,
وخط الدفاع الثالث :إذا وصل
تقابل تلك اؼبيكروبات وتقضي عليها ,منها ال ُػمخاط و ُّ
ميكروب إىل القنوات الليمفاويَّة,
ميكروب إىل الدـ تلتهمو اػببليا البيضاء يف الدـ ,وإذا وصل
ٌ
تلتهمو خبليا خاصة بالعُ َقد الليمفاوية ,وإذا وصل إىل اؼبعدة قتل يف الوسط اغبامضي فيها.
و ُّ
جهاز يعمل يف منتهى الدّْقة واإلبداع,
خط الدفاع الرابع :ىو يف جهاز اؼبناعة يف اعبسم ,وىو ٌ
ويقتل اؼبيكروبات اليت هتاجم اعبسم ,واليت تكوف قد تغلبت على كل خطوط الدفاع السابقة,
(ٔ) فتح الباري ,مصدر سابق,جػٓٔ.ٔٙٔ-ٔٙٓ:,
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ويفرز جهاز اؼبناعة مواد مضادة لتلك اؼبيكروبات فتقتلها .والعجيب َّ
أف جهاز اؼبناعة يتعرؼ
مضادة تقتلو يف اغباؿ ويف اؼبستقبل ,وتظل
على أي ميكروب يدخل اعبسم فيقاومو ويفرز مواد َّ
تلك اؼبواد اؼبضادة بالدـ زمنًا قد يطوؿ ,حَّت إذا عاودت اؼبيكروبات ىجومها على اعبسم
وجدت نفسها ُؿباصرًة بتلك األجساـ اؼبضادة فتقتلها ,وىناؾ عوامل معينة تُغري من جهاز
اؼبناعة فتزيده قوة وتضعفو حينًا آخر ,واألمر نفسو بالنسبة عبراثيم األمراض ,فهناؾ عوامل
وطبوال حَّت ال تستطيع أف تسبب
تساعدىا على أف تكوف قوية ,وعوامل أخرى تزيدىا ضع ًفا ً
مرضا.
ً
ٍ
حقيقة علميَّ ٍة وىي َّ
أف العدوى ِبراثيم األمراض قد تصيب اعبسم
وىكذا فنحن أماـ
باؼبرض حينًا ,وىي نفسها قد ال تقوى على إصابة اعبسم باؼبرض حينًا آخر ,ودبعن آخر
مرضا لو حينًا آخر ,وبذلك
مرضا لئلنساف السليم ,وقد ال تسبب ً
العدوى باعبراثيم قد تسبب ً
تصري العدوى و َّ
كأهنا ال عدوى ,وليس السبب يف كل ذلك بيد اإلنساف ,و ال دخل للجراثيم
أيضاَّ ,
ألف كبلِّ من اعبراثيم وخطوط الدفاع تعمبلف بقدر اهلل تعاىل وأمره ,إف شاء اهلل تعاىل
فيو ً
جعل العدوى سببًا للمرض ,وإف شاء جعل العدوى ال عدوى ,كما قاؿ تعاىل{ :إِن َما أ َْم ُرهُ
وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف}(ٔ).
اد َش ْيئاً أَ ْف يَػ ُق َ
إِ َذا أ ََر َ
ومن ىنا يبكننا أف ندرؾ اإلعجاز العلمي يف اغبديث النبوي الشريف ,يف قولو " :الَ
َع ْدوى" ويف نفس اغبديث قولو" :وفِر ِمن الػمج ُذ ِوـ فِرار َؾ ِمن األ ِ
ضا اؼبغزى
َسد" ,ونفهم أي ً
َ َ َْ
ََ َ َ
َ
ٍ
قص َع ٍة واحدةٍ,
العلمي يف ذبنبو مصافحة آّذوـ ,ويف مناسبة أخرى أ َك َل مع آّذوـ يف ْ
فالعدوى قد تكوف عدوى حينًا ,وقد ال تكوف عدوى حينًا آخر ,واألمر معلَّ ٌق بقدر اهلل تعاىل
وأمرهَّ ,
وإمبا أمرنا اهلل تعاىل باألخذ باألسباب يف بعض األحاديث ,كما قاؿ { :الَ يُوِر َد ْف
ض َعلَى م ِ
صح}(ٕ) .من ىذا اؼبنطلق الصحيح من الفهم العلمي ,يبكننا أف ندرؾ
ُم ْم ِر ٌ
ُ
اإلعجاز العلمي يف حديث رسوؿ اهلل .)ٖ("

(ٔ) سورة يس ,اآلية.ٕٛ:

(ٕ) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ ,ٖٔ:,ٚكتاب الطب ,باب ال ىامة.
(ٖ) موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٚ٘-ٚٗ:,
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 لقد كانت البيئة العربية مليئة باغبيوانات اؼبفرتسة اليت عرفها العرب وردبا عانوا منها يف
أسفارىم ,وتعرفوا على أدؽ خصاؽبا من خبلؿ ىذه األسفار ,ومن ىذه اغبيوانات ما
كثريا ما يقض
كاف يُغري على حيواناهتم ومواشيهم فيفتك ّٔا كالذئب ,الذي كاف ً
مضاجعهم ويسلب عليهم أنفس مواشيهم وأغنامهم ,فكانت ىذه الصورة معهودة
لديهم فبا جعلو عليو الصبلة والسبلـ يوظفها يف اغبث على صبلة اعبماعة يف اغبضر
َّرد ِاء  )ٔ(قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿَ { :ما ِم ْن ثَالَثٍَة فِي
والسفر ,فعن أب الد َ
ِ
قَػري ٍة والَ ب ْد ٍو الَ تُػ َق ِ
ك
استَ ْحوذَ َعلَي ِه ُم الش ْيطَا ُف ,فَػ َعلَْي َ
اـ في ِه ُم الصالَةُ إِال قَد ْ
ُ
َْ َ َ
اع ِة فَِإنما يأْ ُكل الذئْب ال َق ِ
اصيَةَ}(ٕ).
بِ َ
ُ
الج َم َ َ َ ُ
ٍ
صباعة فقاؿ عليو الصبلة
فقد أراد الرسوؿ  أف يُ ّْبني ألصحابو أنبيَّة الصبلة يف
أقل اعبمع,
نظرا إىل أقَ ّْل أىل القرية غالبًا ,وألنَّوُ ُّ
والسبلـَ " :ما ِم ْن ثَالَثٍَة"" ,فت ْقيِ ُ
يدهُ بالثبلثة ً
(ٖ)
للمبالغة منو  يف أنبية صبلة اعبماعة حَّت وإف كانوا ثبلثةً أو
,
صور باثنني"
وإف كاف يُتِ َّ
ُ
أقل ,مث قولو " :فِي قَػ ْريٍَة َوالَ بَ ْد ٍو" ,فالتَّنكري يف (القرية والبادية) أراد بو عليو الصبلة
أي ٍ
مكاف كا َف ,و(الواو) يف (القرية
والسبلـ التَّكثري والتعميم دبعن كل ال ُقرى وكل البَو ِادي يف ّْ
والبادية) أفادت اعبمع يف اغبكم ,والنَّفي بعد الواو أفاد تأكيد اغبكم.
اـ فِي ِه ُم الصالَةُ" ,فمجيء النَّفي بػ(ال) قبل الفعل اؼبضارع (تُػ َقاـ)
مث قولو " :الَ تُػ َق ُ
َّد يف اؼبستقبل مَّت ُوِجد الفعل .وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :إِال قَ ِد
اقعا يتجد ُ
جعل اغبكم و ً
موجوٌ إىل الصحابة,
استَ ْحوذَ َعلَي ِه ُم الش ْيطَا ُف" ,فػ(إالَّ) أفادت توكيد اغبكم ,فهو
خطاب َّ
ْ
ٌ
وىم يعتقدوف َّ
أف صبلة اعبماعة ال ذبب على األفراد القليلي العدد ,فكاف من اؼبناسب -وتلك
حاؽبم -أف ياِت بالقصر(ٗ) بػ"ما" و"إال" أي النفي واالستثناء ليزيل ىذا االعتقاد يف أنفسهم,
(ٔ) عويمر بن زيد بن قيس األنصاري ,أبو الدرداء ,صحابي جليل ,شهد أحداً وكاف عابداً ,مات في أواخر خالفة

عثماف ( .اإلصابة ,جػٕٔ.)ٕٓٛ:,

(ٕ) سنن أبي داود ,مصدر سابق,جػٔ ,ٖٚٔ:,كتاب الصالة ,باب في التشديد في ترؾ الجماعة ,حديث

رقم( .ٕ٘ٗٚ:وىو حديث صحيح ,رواه النسائي,جػٕ ,ٔٓٙ:,حديث رقم .ٔٛٗٚ:؛ وابن حباف في صحيحو,

جػ٘ ,ٗ٘ٚ:,حديث رقم .ٕٔٓٔ:؛ وأحمد في مسنده ,رقم.)ٔٚٔٓ :

(ٖ) عوف المعبود شرح سنن أبي داود ,أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ,مع شرح الحافظ شمس
الدين ابن قيم الجوزية ,طٕ(,دار الكتب العلميةٔٗٔ٘,ىػ),,جػٔ.ٔٚٙ:, ,

(ٗ) سبق تعريفو.ٔٚ٘:,
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ونبلحظ َّ
أف (قد) أفادت حصوؿ الفعل ُّ
وربق َقو ,أي حصوؿ استحواذ الشَّيطاف على اإلنساف,
ب واستوىل عليهم وحو ُاىم إليو"(ٔ).
"واستحوذ عليهم الشَّيطا ُف أي َغلَ َ

اع ِة" فػ(الفاء) أفادت ترتيب األحداث السابقة عليها ,أي بعد أف
وقولو ":فَػ َعلَْي َ
الج َم َ
ك بِ َ
علمت ما سبق فالت ِزْـ باعبماعة ,واؼبقصود باعبماعة :صبلة اعبماعة بدليل ِذ ْك ِر الصبلة قبلها,
ِ
وـ اعبماعةَّ ,
لعل الرسوؿ
فإف الشيطاف بعي ٌد عن اعبماعة
ويستويل على من فَ َارقَها ,و َّ
واؼبراد ىو لُُز ُ
ٍ
ِ ِ
آخر باإلضافة إىل ما سبق وىو
 يف ذ ْكر (اعبماعة) دوف الصبلة ,لعلو كاف يرمي إىل مقصد َ
عنهمَّ ,
مدعا ًة إىل
التَّحذير من ال ُفرقَِة بني اعبماعة واػبُ ِ
روج الفرد على اعبماعة هبعلو َ
روج ُ
ألف ُخ َ
ض ْع ٍ
تَ َكالُ ِ
ف.
ب األعداء وتسلُّطهم عليو ألنَّو أصبح يف موطن َ
وقولو " : فَِإنما يأْ ُكل الذئْب ال َق ِ
اصيَةَ" ىذا التشبيو َّ
أكده عليو الصبلة والسبلـ بػ( َّإمبا)
ُ
َ َ ُ
(ٕ)
صحة قولو
حيث دلَّت على علم الصحابة بكل ما سبق وتػم ُكػنو من نفوسهم  ,فأكد ؽبم َّ
ّٔذا التشبيو ,وقولو" :يأْ ُكل الذئْب ال َق ِ
عرفًا حَّت يفيد زبصيص الذئب
اصيَةَ" ,فػ"الذئب" جاء ُم َّ
ُ
َ ُ
بأكل الشاة ,وىذا يؤدي إىل استحضار مدلوؿ االفرتاس يف الذئب ,فيكوف ذلك أوقع يف
اصيةَ" ,أي" :الشَّاة البعِيدة عن األغناـ لب ِ
ِ
عد َىا
التحذير من االنفراد عن اعبماعة ,وقولو" :ال َق َ
ُ
َ
ْ
ِ (ٖ)
تنحى عن ٍ
اصي :البعيد ,وكل ٍ
صي ,وال َق ِ
ِ
ِ
شيء فقد
شيء َّ
ُّ
عن َراع َيها ",فػ"قَاصية" :من" :ال َق ُّ
صا"(ٗ) أي:بَػعُ َد ,ونفهم من ىذا َّ
أف القاصية ىي اليت ابتعدت بنفسها ومل يبعدىا أح ٌد ,أي
قَ َ
أف االبتعاد كاف من فعلها ىيُّ ,
َّ
يدؿ على ذلك ؾبيء اللفظة على وزف فاعل( :قاصية) ,أي
َّأهنا ىي من قامت بفعل االبتعاد عن بقية اعبماعة ,أي َّ
ط على تارؾ صبلة
أف الشيطاف يتَ َسلَّ ُ
ط على اػبارج عن اعبماعة فيُغ ِري بو األَعداء
اعبماعة فيَ ْشغَلوُ عن التدبُّر والتف ُكر كما يتسلَّ ُ
ليرتبصوا بو.
ُّ

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖ(,باب الذاؿ ,فصل الحاء).ٗٛٚ:,
(ٕ) دالئل اإلعجاز,مصدر سابق.ٕ٘ٗ:,
(ٖ) عوف المعبود ,مصدر سابق.ٔٚٙ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘ٔ(,باب الباء ,فصل القاؼ).ٖٔٛ:,
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(٘)

ولنتأمل ؾبيء الصورة عن طريق التشبيو الضمِن  ,حيث بُنيت العبارة عليو وطُوي
التشبيو بداخلو ,وىذا أبل وآكد يف التحذير ,فليس الغرض من اغبديث تشبيو اؼبنفرد عن
اعبماعة ّٔذه الشاةَّ ,إمبا الغرض أكرب من ذلك وأقوى ,إذ َّ
أف التشبيو ّٔذه الطريقة أراد من
خبللو أف يبني  خطورة انفراد اؼبسلم عن غريه من اؼبسلمني سواءً يف الصبلة أو يف غريىا من
أمور الدين والدنيا.
َّ
إف ىذه الصورة "هتدي ٌد شدي ٌد ألولئك الذين يتهاونُو َف يف إقامة صبلة اعبماعة ,وإنَّو
يف ,صورتاف رائعتاف :صورة الذين استحوذ عليهم الشيطاف بسبب تركِ ِهم صبلة
لتهدي ٌد ُـب ٌ
اعبماعة ,وصورةُ الشَّاة ال َق ِ
اص ِية اليت انفردت عن اعبماعة فم ّكنَت بذلك ّْ
الذئب من نفسها
ط بني صبلة اعبماعة والتزاـ اعبماعة يُشري إىل َّ
أف اغبرص على صبلة اعبماعة ِفبَّا
الرب ُ
فأَ َكلَ َها ,و َّ
األمة ويضمن سبلمتها من كيد األعداء ,و َّأما الصورة الثانية ف ُػمتأثّْرة بالبيئة العربية
وبفظ وحدة َّ
اليت فيها اؼبرعى والغنم والذئب"(ٔ) ,حيث عُرؼ عن ّْ
الشديد للغنم دوف غريىا من
الذئب ُحبُّو
ُ
الصبحَّ ,
يظل
يتعرض للغنم يف ُّ
اغبيوانات ,وأكثر ما َّ
وإمبا يتوقع فرتة الكلب ونومو لعلمو بأنَّو ُّ
ِِ
الذئب موصوؼ باالنفراد والوحدة فإذا أراد العدو َّ
تيقظًا ,و ّْ
حارسا ُم ّْ
فإمبا ىو الوثب
طوؿ ليلو ً
(ٕ)
ِ
ِ
النيب  يف
والقفز ,فإذا تفرقت الغنم َع َدى على أبعدىا عن الغنم  ,من ىنا نُبلحظ دقَّة ّْ
آف و ٍ
رعة والػم ِ
بالس ِ
باغتة يف ٍ
احد.
اختيار اؼبشبو بو ,فبَّا أعطى التشبيو حركةً حيَّةً مليئةً ُّ
ُ
لقد أوضح الرسوؿ  يف تشبيهو باغبيوانات اؼبفرتسة أىم خصائص ىذه اغبيوانات من
افرتاس وشجاعة ومكر وخديعة ,مث تناوؿ ىذه الصفات وخصائصها دبا يتناسب مع اؼبعن
وترسيخا.
إيضاحا
ذبسيدا لو وأكثر
اؼبطروح يف التشبيو ليكوف أكثر
ً
ً
ً
فبا سبق يتضح لنا َّ
أف البيئة العربية زاخرة باغبيوانات اؼبختلفة ,منها ما ىو أليف ومنها ما
ىو مفرتس ,منها الثمني الذي ال يُقدَّر عند العرب بثمن كاإلبل واػبيل ,ومنها ما ىو دوف تلك
(٘) التشبيو الضمني :ىو التشبيو الذي يُفهم ضمنًا ال صراحة ويُؤتى بو عادة للبرىاف على صحة حكم ,والتدليل

على دعوى بأنها ممكنة صحيحة( .انظر:البياف في ضوء أساليب القرآف الكريم,مرجع سابق.)ٖٔٓ:,
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٓٗ-ٖٖٓ:,
(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٔٔ:,
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اؼبنزلة كالكلب واغبمار ,ومنها ما ىو ُمستهجن وضيع كاعبدي والغنم والشاة والكبش وغريىا,
ولكل حيواف من ىذه اغبيوانات ما يبيزه عن غريه من صفات وخصائص قد تكوف بارزة فيو
حَّت إنَّو يُعرؼ ّٔذه الصفة اؼبميزة ,والختبلؼ تلك السمات يف كل حيواف جاء التشبيو النبوي
حبيوانات ـبتلفة يف تشبيهاتو تتفق مع مقاـ اغبديث وغرضو ليربز اؼبعن الذي قصده عليو
الصبلة والسبلـ من خبلؿ استخداـ ذلك اغبيواف يف ذلك التشبيو ,وىذا يؤدي إىل التخييل
وتوليد الصورة يف الذىن ,مث إىل ذبديد البياف وتنوعو بتنوع كل حيواف يستخدمو عليو الصبلة
والسبلـ يف التشبيو فيؤدي ذلك إىل اخرتاع الصورة اليت ال وجود ؽبا.
وقد الحظنا يف ىذا اؼببحث كثرة التشبيهات باإلبل ,حيث استخدمها الرسوؿ  يف
التشبيهات اػباصة بالعبادة واغبث على األخبلؽ اغبميدة ,مث استخدـ اغبيوانات األخرى يف
التحذير أو التخويف أو التهوين والتحقري يف أمور معنوية تتعلق بأمور ربذيرية يف الدين أو
غريىا فبا يتناسب مع صفات ىذه اغبيوانات.

226
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني
الت ْشبِيو بِالزو ِ
يث النب ِوي ,خصائِ
ف فِي الح ِد ِ
ِ
َ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
أ
و
و
ص
اح
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ
َ

كثرية ىي اغبيوانات الزاحفة يف البيئة العربية ,إال َّ
أف اغبية ىي اغبيواف الزاحف الوحيد
كثريا ما
الذي يعيش يف البادية واغباضرة ,وخاصة يف اؼبزارع وبيوت اؼبزارعني ,لذلك كاف الناس ً
يشاىدوهنا يف بيوهتم ويف مزارعهم ,ومن ىنا عمدوا إىل اإلفادة منها يف صناعة أدويتهم ,كما
استخدموىا يف العصور القديبة يف السحر والكهانة ,بل َّ
إف بعض األمم القديبة كانوا يؤؽبوهنا
ويقربوف ؽبا القرابني(ٔ) ,وما ذاؾ إال لقرّٔا منهم ومشاركتها ؽبم يف بيئتهم.
 واغبية حيواف خطري ساـّّ وم ٍ
ؤذ ,إال َّ
أف الرسوؿ  يعمد إىل التشبيو حبركة من حركاهتا
ُ
ٌ
)
ٕ
(
يف وصف رجوع اإليباف إىل اؼبدينة ,فعن أب ىريرة َّ 
أف رسوؿ اهلل  قاؿ{ :إِف
(ٖ)
ِ
الحية إِلَى ُج ْح ِرَىا}
يما َف لَيَأْ ِرُز إِلَى ال َػمدينَة َك َما تَأْ ِرُز َ
ا ِإل َ
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٔٗ:,
(ٕ) سبقت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٖ) صحيح البخاري ,مصدر سابق ,جػٕ ,ٕٕٕ:,كتاب فضائل المدينة ,باب اإليماف يأرز إلى المدينة.
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لقد خرج اإليباف من اؼبدينة وانتشر يف صبيع أكباء العامل ,مث يعود ويتقلَّص إىل أف يصبح
فيها دوف غريىا ,ويؤّْكد ىذا ما بدأ بو الرسوؿ  حديثو ,فاعبملة االظبية اؼبكونة من ( َّ
إف)
واظبها وخربىا ,مث تأكيد ذلك بػ(الـ االبتداء) ليدؿ على استمرار ىذا األمر إىل أف تقوـ
الساعة ,فاؼببلحظ َّ
دوما إىل ىذه البقعة الطاىرة "حملبتهم للنيب ,
أف قلوب اؼبسلمني هتفو ً
فيشمل ذلك صبيع األزمنة ,إال أنَّو يف زمن النيب  كاف للتعلُّم منو ,ويف زمن الصحابة
والتابعني وتابعيهم لبلقتداء ّٔديهم ,ومن بعد ذلك لزيارة قربه  والصبلة يف مسجده"(ٗ) ,وقد
يفر بعض اؼبسلمني بدينهم ويلجأوف إىل اؼبدينة لعلمهم َّأهنا مصدر اإليباف واألماف والطمأنينة
ُّ
صوَرىا
ىربًا بدينهم وحبثًا عن النبع الصايف الذي يروي عطشهم الدّْيِن الصحيح ,ىذه اغبقيقة َّ
الحية إِلَى ُج ْح ِرَىا" ,فقد شبو عليو الصبلة والسبلـ اإليباف
لنا رسوؿ اهلل  بقولو َ ":ك َما تَأْ ِرُز َ
وىو يلوذ باؼبدينة باغبيَّة اليت تلوذ ِبحرىا.

سباما َّ
أف العرب قد أَلُِفوا ىذه الصورة يف
ورسوؿ اهلل  حني يرسم لنا ىذه الصورة يعي ً
بيئتهم ,إال َّ
ض َوَذبَ َّم َع
أف اعبميل يف ىذا التشبيو اختياره  لكلمة (تأرز) اليت تعِن "تَػ َقبَّ َ

(٘)
ػجحرىا ورجعت إليو وثبتت فيو"( ,)ٙىذه
وثػَبَ َ
ت"  ,وىي كلمةٌ تطلق على اغبية إذا "الَذَت ب ُ
وذبمعها يف حر ٍ
كة دائر ٍية حوؿ
الكلمة حركت الصورة التشبيهية وجعلتنا نتخيَّل انقباض اغبيَّة ُّ
وتطمئن وتثبُت ,وسبب ىذه اغبركة يرجع إىل اغبراشف اؼبمطولة
جػحرىا حَّت تدخل فيو
َّ
وجل ,إذ إ َّف
اؼبوجودة يف البطن وبأطراؼ الضلوع ,ويرجع ذلك إىل بديع صنعة الباري َّ
عز َّ
قلوب الثعابني وأجهزهتا الدموية تتوافق وتتكيف مع اعباذبية األرضية(ٔ) ,كذلك اؼبدينة ذبذب
قلوب أىل اإليباف من كل أقطار الدنيا ,فنرى اإليباف يأِت من صبيع أكباء األرض وهبتمع حوؿ
يفر كثري من
اؼبدينة إىل أف
يستقر فيها ,وخاصة يف آخر الزماف حني تكثر الفنت واؼبعاصي ف ُّ
َّ
الناس بدينهم إىل اؼبدينة اليت خرج منها نور اإلسبلـ.

(ٗ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػٗ.ٜٗ-ٜٖ:,

(٘) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الزاء,فصل األلف).ٖٓ٘:,
( )ٙالمصدر السابق ,جػ٘(,باب الزاء ,فصل األلف).ٖٓ٘:,

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٔٗ:,
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ولنتأمل ببلغة كلمة (تأرز) ودورىا يف مبو الصورة حيث تُطلق ىذه الكلمة على اغبية
أسها فيدخل بعد"(ٕ)َّ " ,
وإمبا تأرز اغبية
عندما "تدخل جػُحرىا على َذنَبِها فآخر ما يبقى منها ر ُ

على ىذه الصفة إذا كانت خائفة ,أما إذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخلو وىذا ىو
(ٖ)
عظيما ,إال أنَّو يف آخر الزماف سيعود
ا
ي
قو
منها
ج
وخر
اؼبدينة
من
بدأ
فاإليباف
,
االقبحار"
ِّ
ً
إليها وأتباعو قلَّةٌ مستضعفوف يلوذوف باؼبدينة طلبًا للطمأنينة وفر ًارا بدينهم ,فكلمة (تأرز) تدؿ
على خوؼ اغبية وضعفها ,وقد ناسبت تشبيو اإليباف يف آخر الزماف حني يضعف أتباعو
ويلوذوف باؼبدينة.
لقد كاف من ببلغتو عليو الصبلة والسبلـ يف اختياره للتشبيو بالزواحف أف عمد إىل
التشبيو حبيواف زاحف كثري اؼبشاىدة يف البيئة العربية ,حيث إ َّف اغبية تعد اغبيواف الزاحف
الوحيد الذي يعيش يف بيئة العرب سواء يف اغباضرة أو البادية ,حيث وظَّفها  يف إبراز أمر
معنوي جعلو من خبلؿ التشبيو باغبية يف صورة حركية حية مشاىدة.

المبحث الثالث
ِ
الت ْشبِيوُ بِالط ْي ِر فِي الح ِد ِ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
خصائ ُ
يث النبَ ِويَ ,
َ
صوُ وأَ َ
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الزاء,فصل األلف).ٖٓ٘:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػ٘(,باب الزاء ,فصل األلف).ٖٓٙ:,
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وتبعا ؽبذا
سبيزت الطيور برقتها وصباؽبا وضعف بنيتها ,واختلفت أنواعها ومسمياهتاً ,
االختبلؼ اختلفت صفاهتا وخصائصها بل َّإهنا اختلفت يف بيئاهتا وأشكاؽبا.
عدد كبري منها يف البيئات العربية اؼبختلفة ,وكانت إما أف تعيش مع اإلنساف يف
وقد ُوجد ٌ
بيئتو كالدجاج والديك والبط واإلوز وغريىا ,أو كانت تعيش بالقرب من منزلو كاغبماـ
والعصافري ,وؽبذا القرب كاف الناس يتفاءلوف ّٔا أو يتشاءموف منها كما كاف يف العصر
اعباىلي ,بل َّإهنم كانوا يعتقدوف َّ
أف اؼبيت إذا مات ومل يُؤخذ بثأره خرج من رأسو طائر يُدعى
(اؽبامة) يصيح حَّت يُؤخذ بثأره(ٔ) ,وقد أبطل اإلسبلـ كل ذلك.
ومن ىنا نبلحظ َّ
أف الطري قد احتل مكانة عند العرب من خبلؿ معايشتو لو وقربو منو.
 وقد الحظ عليو الصبلة والسبلـ وجود الطري وسبيزه بصفات معينة ,فاستخدمو بناءً
على ما فيو من تلك اػبصائص واؼبميزات ,فوصفو يف التشبيو ليجسد من خبللو اؼبعن
الذي يريده كما يف ىذا التشبيو ,فعن أب أمامة الباىلي(ٕ)  قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل
القيام ِة َش ِفيعا ِأل ْ ِ ِ
ِ
ِ
ىر َاويْن
ً
 يقوؿ{ :اقػ َْرءُوا ال ُقرآ َف فَِإنوُ يَأْتي يَػ ْوَـ َ َ
َص َحابو ,اقػ َْرءُوا الز َ
البػ َقرة وسورة ِ ِ
ِ
القيام ِة َكأَنػ ُهما غَمامتَ ِ
ِ ِ
اف ,أ َْو َكأَنػ ُه َما
َ ََ
آؿ ع ْم َرا َف فَِإنػ ُه َما تَأْتيَاف يَػ ْوَـ َ َ
َ َ

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٗ:,

(ٕ) أبو أمامة الباىلي :صحابي مشهور ,سكن الشاـ ,ومات بها سنة ست وثمانين( ,اإلصابة,جػٕٔ.)ٖٔ:,
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اف ِمن طَْي ٍر صواؼ تُػحاج ِ
ِ ِ
ِ
اف َع ْن أ ْ ِ
ورةَ
َ
غَيَايَػتَاف ,أ َْو َكأَنػ ُه َما ف ْرقَ ْ
َص َحاب َها ,اقػ َْرءُوا ُس َ
ََ
البَػ َق َرةِ فَِإف أَ ْخ َذ َىا بَػ َرَكةٌ وتَػ ْرُك َها َح ْس َرةٌ َوالَ تَ ْستَ ِطيعُ َها البَطَلَةُ}(ٖ).

فقولو عليو الصبلة والسبلـ" :اقػْرءوا ال ُقرآ َف فَِإنوُ يأْتِي يػوـ ِ
َص َحابِ ِو",
القيَ َام ِة َش ِفيعاً ِأل ْ
َ َْ َ
َُ
أمر(ٗ) منو  ألصحابو وأمتو بقراءة القرآف الكرًن ,وىذا األمر أمر
ففي قولو" :اقػ َْرءُوا ال ُقرآ َف" ٌ
ٍ
وشوؽ ٍ
حب ٍ
ٍ
ورغبة يف
ترغيب واستحباب
وشحذ للهمم لئلقباؿ على كتاب اهلل َّ
وجل عن ٍّ
عز َّ
قراءتو وتدبُّر آياتو دبا فيها من ٍ
معاف سامية ربمل يف طياهتا خري الدنيا قبل اآلخرة ,ويف اختياره
 للفظة (اقرءوا) بدالً من (اتلوا) أو (احفظوا) تذكريٌ للصحابة ولنا َّ
بأف ىذا القرآف َّإمبا أُنزؿ
لِيُقرأ على الدواـ ,فلفظة "اتلوا" تعِن قراءة القرآف ودراستو إما بشرٍح أو تفس ٍري(ٔ) ,ويف األمة من
أيضا
أمر ً
ال يستطيع ذلك ,واألمر يقتصر على فئة معينة من الناس ,ولفظة "احفظوا" فيها ٌ

حبفظ القرآف ,ويف األمة من ال يطيق ذلك ,فكانت لفظة "اقرأوا" ىي األنسب عبميع أفراد
األمة اإلسبلمية إذ يتيسر ألكثر الناس قراءتو.
أف لو أظباءً كثرية -دليل على َّ
ويف اختياره ؼبسمى (القرآف) -مع َّ
أف ىذا الكتاب إمبا
ودليل ,فالتذكري بقراءتو ,والدليل على أنَّو
أنزؿ للقراءة والتدبر ,ففي ىذه اللفظة "القرآف" تذكريٌ ٌ
مل ينزؿ إال لقراءتو وتدبره ,فػ"قَػَرأَ :ي ْقَرأُ قَِراءَ ًة وقُرآنًا ,واالقرتاء على وزف (افتعاؿ) من القراءة(ٕ)",
وقولو" :فَِإنوُ يأْتِي يػوـ ِ
َص َحابِ ِو" ,فػ( َّ
إف) جاءت لتأكيد اػبرب بعدىا ,وربديد
القيَ َام ِة َش ِف ًيعا ِأل ْ
َ َْ َ
غييب دليل على معجزتو عليو السبلـ ,كما َّ
أف يف ذكر
إخبار عن أم ٍر ِ ٍّ
الظرؼ (يوـ القيامة) فيو ٌ
ترغيب منو عليو الصبلة والسبلـ ألصحابو يف االستزادة من القراءة والتدبُّر واؼبداومة
يوـ القيامة
ٌ
استعدادا ؽبذا اليوـ العظيم.
على ذلك
ً

مث أخرب عليو الصبلة والسبلـ باعبزاء العظيم الذي ينتظر من قرأ القرآف واستمر على ذلك
بقولو" :فَِإنوُ يأْتِي يػوـ ِ
ٍ
اتصاؿ بو
َص َحابِ ِو" ,فالقرآف يُدافع عن من كاف على
القيَ َام ِة َش ِف ًيعا ِأل ْ
َ َْ َ
ِ
ب إليو ,والشَّفاعةُ :كبلـ الشَّفيع
وي َّ
تعهده بالقراءة ,فػ" َشف ًيعا" منَ " :ش َف َع إليو :يف معن طَلَ َ
(ٖ) صحيح مسلم  ,مصدر سابق:,جػٔ ,ٖ٘٘:,كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب فضل قراءة القرآف وسورة
البقرة ,حديث رقم.ٛٓٗ:

(ٗ) سبق تعريفو.ٖٔٓ:,

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٗٔ(,باب الواو ,فصل التاء).ٔٓٗ:,
(ٕ) المصدر السابق,جػٔ(,باب الهمزة ,فصل القاؼ).ٕٜٔ:,
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(ٖ)

ٍ
للملِ ِ
حاجة يسأ ُؽبا لغ ِريهِ ,والشَّافع :الطالب لغريه يتشفَّع بو إىل اؼبطلوب"  ,فلفظة
ك يف
َ
"يأتي" صورت القرآف كأنَّو شخص يطلب ويدافع عن صاحبو ويقف إىل جانبو يف وقت ىو يف
أشد اغباجة إليو ,واعبار وآّرور "ألصحابو" دلي ٌل على َّ
أف القرآف ال يشفع إال ؼبن َقرأَهُ وداوـ
ّْ

توجهاتو ونصائحو وأوامره ونواىيو اليت
على قراءتو حَّت أصبح القرآف كالصاحب ال ُػمخلص يف ُّ
وجل ,فهنا القرآف ال ينسى صاحبو ,بل يَِقف إىل جانبوَّ ,
ألف ىذا اؼبؤمن
ىي من عند اهلل َّ
عز َّ
مل ينس قراءة القرآف وتدبره فكاف جزاءه أف يدافع عنو القرآف يف ىذا الوقت الصعب.
وقولو عليو السبلـ ":اقػْرءوا الزىراوين البػ َقرة وسورة ِ ِ
اف يػوـ ِ
ِ ِ
القيَ َام ِة
آؿ ع ْم َرا َف فَِإنػ ُه َما تَأْتيَ َ ْ َ
َُ
َ َْ َ َ
اف ِمن طَْي ٍر صواؼ تُػحاج ِ
اف أَو َكأَنػ ُهما فِرقَ ِ
ِ
ِ
اف َع ْن
َ
ْ
َكأَنػ ُه َما غَ َم َامتَاف أ َْو َكأَنػ ُه َما غَيَايَػتَ ْ
َ ْ
ََ
َص َحابِ َها" ,فقولو" :اقػْرءوا الزىراويْن البَػ َقرة وسورة ِ
آؿ ِع ْم َرا َف" فقولو" :اقرءوا" فعل أم ٍر
أْ
ََ
َُ
َ
البياض ال ُػمنري,
الزىر:
الزىراوين" فػ" َّ
أراد بو عليو الصبلة والسبلـ التأكيد على القراءة ,وقولوَّ " :
ُ
ىراء"(ٔ) .فوصفها  بالنَّور اؼبضيء الذي
و َّ
الزىراوين أي ال ُػمنريتاف ال ُػمضيئتاف ,واحدهتما َز َ
يضيء لصاحبو حياتو وطريقو ؼبا فيها من اؽبداية واإلرشاد ,مث قولو" :البَػ َقرة وسورة ِ
آؿ
َ
ِ
كل ,فػ"سورة البقرة وآؿ عمراف" بدؿ مسا ٍو "الزىراوين" ,وىذا البدؿ
كل من ٍّ
ع ْم َرا َف" ,بدؿ ٍّ

أفاد التوكيد ,ووصفو  لسورِت البقرة وآؿ عمراف بػ"الزىراوين" يبعث األمل والتفاؤؿ والطمأنينة
ويشيع الراحة النفسية ,فهنا حدَّد سورتني ونبا البقرة وآؿ عمراف ,ألنَّو لو مل وبددنبا لكاف
ىناؾ نوعٌ من اإليهاـ وذلك لتعدد سور القرآف وكثرهتا ,فكاف ال بد من ربديد السورتني
اف يػوـ ِ
ِ ِ
القيَ َام ِة َكأَنػ ُه َما
باظبهما ,حَّت ال يُشكل ذلك على أحد ,وقولو" :فَِإنػ ُه َما تَأْتيَ َ ْ َ
غَمامتَ ِ
صور السورتني على ىيئة
اف" ,فػ" َّإهنما" ىنا لتأكيد اػبرب بعدىا ,و "تَأتِيَاف" فعل مضارع َّ
ََ
شخصني ,وربديده لظرؼ الزماف "يوـ القيامة" الغرض منو الرتغيب يف قراءة ىاتني السورتني
استعدادا ؽبذا اليوـ ,وقولوَ " :كأنػ ُهما غَمامتَ ِ
اف" فاستخدامو عليو الصبلة والسبلـ ألداة التشبيو
ً
َ ََ
" َّ
كأف" ليقوى التشبيو(ٕ) بني اؼبشبو (سورِت البقرة وآؿ عمراف) واؼبشبو بو (غمامتاف),
فػ"غَمامتَ ِ
َّجن"(ٖ) َّ
فكأف السحابتني مثل
اف" نباَّ " :
ََ
الس ُ
مشسا من شدَّة الد َ
حاب :وىو أف ال َترى ً
(ٖ) المصدر السابق,جػٗ(,باب العين ,فصل الشين).ٔٛٗ:,
(ٔ) المصدر السابق,جػٗ(,باب الراء ,فصل الزاء).ٕٖٕ:,
(ٕ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل الغين).ٗٗٙ:,
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الغيمة اليت ربجب عن صاحبهما شدة الشمس واغبرارة واؼبطر واألذى ,والسورتاف ربجباف عن
صاحبها اػبوؼ والفزع والعذاب يوـ القيامة ,وقولو" :أَو َكأنػ ُهما غَيايػتَ ِ
اف" ,فػ" َّ
كأف" َّقوت
ْ
َ ََ
التشبيو بني اؼبشبو واؼبشبو بو ,وأما "غَيايػتَ ِ
اف" ,فػ"الغَيَايَِة :السحابة اؼبنفردة ,وكل ما أظلَّك
ََ
َغيَايَة"(ٗ) ,فهذه السحابة تظل صاحبها وربميو من أي شيء يؤذيو ,كذلك السورتاف ربمياف
اف ِمن طَْي ٍر صواؼ تُحاج ِ
ِ ِ
اف عن
َ
من يقرؤنبا من ما ىبيفو ويفزعو ,وقولو" :أ َْو َكأَنػ ُه َما ف ْرقَ ْ
ََ
رؽ و ِ
اف"ِ " :
كأف" ىنا لتقوية التشبيو ,وقولوِ " :من طَْي ٍر صواؼ" ,فػ"فِرقَ ِ
َص َحابِ ِه َما" فػ" َّ
الف ُ
الفرقَةُ
أْ
ْ
ََ
ْ
تفرؽ"(٘) ,فاؼبعروؼ َّ
أف الطري يتفرؽ يف السماء يف كل مكاف,
يق :الطَّائفة من الشيء ال ُػم ّْ
وال َف ِر ُ
مكاف و ٍ
فإذا اجتمع يف ٍ
احد سواء على األرض أو السماء ك َّػوف ؾبموعة أطلق عليها اسم (فِرقة)
أي ؾبموعة من أشياء متفرقة.
الصو ُّ
ف أجنحتها فبل ربركها"(ٔ) ,وال تكوف
ص ُّ
ص َواؼ" ,فػ"الطَّري َّ
وقولوّ " :
اؼ :اليت تَ ُ
تفاع ٍ
عاؿ يف السماء ,حينها تبسط جناحيها وال ترفرؼ ّٔما.
كذلك إال إذا كانت على ار ٍ
كل سورة
فشبو الرسوؿ  األجر والثواب من قراءة ىاتني السورتني حني هبتمع ىذا األجر من ّْ
كل حرؼ من حروؼ ىاتني السورتني بعضهما إىل بعض ,شبههما بالطري حني هبتمع
بل من ّْ
علو ٍ
شاىق يف السماء ,و َّ
بعضو إىل بعض مؤل ًفا ِّ
كأف
صفا وفري ًقا من الطري يُرى وىو وبلق على ٍّ
الصف أو الفرقة من الطري ىي األجر واؼبثوبة لقارئ إحدى ىاتني السورتني قد بلغت
ىذا َّ
لكثرهتا وعظمها عناف السماء ,وقد استخدـ عليو الصبلة والسبلـ صيغة التثنية "فِرقَ ِ
اف" َّ
ألف
حديثو كاف عن سورتني ال سورة واحدة ,فكل سورة كاف أجرىا وثوأّا يبثل فِرقًا من الطري,
فاستخدـ التشبيو يف قولو (فِرقَ ِ
اف) للتكثري يف األجر والثواب وزيادة يف الرتغيب.
ِ
ِ
هما" أي َّ
أف ىؤالء الطري يكوف فوؽ صاحبو وبميو ِفبَّا
وقولو" :تُ َحاجاف عن أصحاب َ
يؤذيو أو ىبيفو على األرض أو يف السماء من حيو ٍ
انات وطيوٍر مفرتسة ,وكذلك قراءة سورِت
البقرة وآؿ عمراف ربمياف صاحبهما فبا يؤذيو على األرض من سح ٍر أو ٍ
حسد أو ع ٍ
ني ,وربميو

من الفزع واػبوؼ والعذاب يوـ القيامة.

(ٗ) المصدر السابق,جػ٘(,باب الياء ,فصل الغين).ٔٗٗ:,

(٘) المصدر السابق,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الفاء).ٖٓٓ:,
(ٔ) المصدر السابق,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل الصاد).ٜٔٗ:,
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ٍ
مسافات ٍ
ولعل السبب يف اختياره  للطري يف ىذا التشبيو َّ
عالية يف
أف الطيور ُربلّْق إىل
فكأف يف ذلك إشارةً حسيَّةً يف ظاىرىا ومعنوية ونفسية يف باطنها تشري إىل َّ
السماءَّ ,
أف ىذا
وجل ,فيجزؿ لصاحبو األجر العظيم فبا يدفع
الثواب يرتفع ويعلو ويصعد يف السماء إىل اهلل َّ
عز َّ
كل مؤمن إىل االستزادة من قراءة سورِت البقرة وآؿ عمراف رغبة يف الثواب.
َّ
ورةَ البَػ َق َرةِ فَِإف أَ ْخ َذ َىا بَػ َرَكةٌ وتَػ ْرُك َها َح ْس َرةٌ َوالَ تَ ْستَ ِطيعُ َها البَطَلَةُ",
وقولو " :اقػ َْرءُوا ُس َ
ِ
الرغبة الشديدة واغبرص منو 
أمر منو  وبمل معن ّْ
اغبث و َّ
فقولو" :اقػ َْرءُوا ُس َ
ورةَ البَػ َق َرة" ٌ
يف التنبيو على فضل ِ
وعظَم األجر ؼبن قرأ سورة البقرة .وقولو" :فَِإف أَ ْخ َذ َىا بَػ َرَكةٌ وتَػ ْرُك َها
َح ْس َرةٌ" ,فقولو" :فَِإف أَ ْخ َذ َىا" يشعرنا عليو الصبلة والسبلـ يف ىذا القوؿ َّ
بأف سورة البقرة
عيِن لو وزنُوُ وحجمو وقيمتُو ,فػ(األخذ) ال يكوف إال يف األشياء احملسوسة ,وقولو:
شيءٌ ّّ
ٍ
بشيء
الزيادة"(ٔ) ,فشبو فضل قراءهتا واألجر والثواب من ذلك
َّماء و ّْ
"بَػ َرَكةٌ" ,فػ"البَػَركةُ :الن َ
الرتؾ) ال يكوف إال يف أشياء
أيضا ( َّ
حسي ينمو ويزيد باستمرار ,وقولو" :وتَػ ْرُك َها َح ْس َرةٌ" ً
ٍّ
ألشد النَّدـ حَّت يبقى
ؿبسوسة كأنَّنا تركنا شيئًا
ؿبسوسا لو قيمتو وأنبيتو .و(اغبَسرةُ) تقاؿّْ " :
ً
النَّادـ َكاغبَ ِس ِري من َّ
اب الذي ال منفعة فيو"(ٕ).
الدو ّْ

(ٖ)
السحرةُ مقاومتها
الس َحَرةُ"  ,أي ال تستطيع َّ
وقولوَ " :والَ تَ ْستَ ِطيعُ َها البَطَلَةُ" ,فػ"البَطَلَةَُّ :
يف إبطاؿ سحرىم ,ونبلحظ يف حديثو عليو الصبلة والسبلـ تكر ٌار لفعل األمر "اقرءوا" وذلك
التدرج من الكل إىل
للتأكيد واؼببالغة يف فضل قراءة القرآف ,مث بدأ عليو الصبلة والسبلـ يف ُّ
اغبث على قراءة سورِت البقرة وآؿ عمراف ,مث
تدرج إىل ّْ
اعبزء؛ فحث أوالً على قراءة القرآف ,مث َّ
رَّكز عليو الصبلة والسبلـ يف التنبيو على قراءة سورة البقرة ,وقد تبع ىذا التدرج تدرج آخر يف
شفيعا يوـ القيامة ,وال يشفع إال
الثواب واألجر؛ فكاف ثواب من قرأ القرآف أف يكوف لو ً
للصاحب الصادؽ اؼبخلص اػبائف على صاحبو ,مث نبلحظ بعد ذلك اختبلؼ اؼبشبو بو
وتعدده يف قولو " :اقػْرءوا الزىراوين البػ َقرة وسورة ِ ِ
اف يػوـ ِ
ِ ِ
القيَ َام ِة
آؿ ع ْم َرا َف فَِإنػ ُه َما تَأْتيَ َ ْ َ
َُ
َ َْ َ َ
اف ِمن طَْي ٍر صواؼ تُػحاج ِ
اف أَو َكأَنػ ُهما فِرقَ ِ
ِ
ِ
اف َع ْن
َ
ْ
َكأَنػ ُه َما غَ َم َامتَاف أ َْو َكأَنػ ُه َما غَيَايَػتَ ْ
َ ْ
ََ

(ٔ) المصدر السابق,جػٓٔ(,باب الكاؼ ,فصل الباء).ٖٜ٘:,
(ٕ) المصدر السابق,جػٗ(,باب الراء ,فصل الحاء).ٜٔٛ:,
(ٖ) المصدر السابق,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الباء).٘ٙ:,
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َص َحابِ َهما" ,فاؼبشبو بو( :غمامتاف ,مث غيايتاف ,مث فرقاف من طري صواؼ) ىبتلف من حيث
أْ
اغبجم ومن حيث اؼبنفعة ,فػ"الغمامتاف" نبا السحاب العظيم اؼبرتاكم ,وعادة يكوف السحاب
على ارتفاع ٍ
عاؿ ِّ
جدا وىذا السحاب قد يكوف وبمل اؼبطر بداخلو ,وإذا مل يكن كذلك
فيكفي أنَّو يُظل من أشعة الشمس اغبارقة ,باإلضافة إىل صباؿ منظره وروعتو ,فهذا اؼبشبو بو
األوؿ ,وأما اؼبشبو بو الثاين فهو (غيايتاف) ,والغياية ىي السحابة الواحدة اؼبنفردة ,فهذه
السحابة قد تكوف ؿبملة باؼبطر وقد تكوف غري ؿبملة ,وىي باإلضافة إىل ذلك تكوف ظبلِّ ؼبا
ربتها.

أما اؼبشبو بو الثالث فهو (فرقاف من طير صواؼ) و ِ
الفرؽ من الطري ىي الطائفة آّتمعة
مكاف و ٍ
ٍ
احد ,وىذه الطري تكوف يف حالة طرياهنا عالية فتشكل ربتها مثل الظل الذي
يف
ستظل بو ,إال أنَّو مهما كاف عدد ىذه ِ
الفرؽ من الطري فإنَّو ال يصل إىل حجم السحاب
يُ ُّ
اؼبرتاكم أو حَّت السحابة الواحدة ال من حيث اغبجم وال من حيث العلو ,إذ إ َّف السحاب
علو قر ٍ
يب ال يتعدَّى السحاب ,ومنفعة الطري
يكوف عادة أعلى من الطري ,فالطري يطري على ٍّ
أقل من منفعة وفائدة السحاب ,فالطري إذا كاف فبَّا يُؤكل َّ
فإف عدد األشخاص الذين يستفيدوف
ظل السحاب ,وخاصة إذا كاف ُؿب َّم ًبل باؼبطر,
من أكلو ُّ
أقل من الناس الذين يستفيدوف من ّْ
أف السحابة الواحدة إذا أمطرت َّ
فمن اؼبعروؼ َّ
يعم منطقة واسعة من األرض
فإف مطرىا ُّ
عدد كبري من العباد واغبيوانات والطيور وحَّت النبات.
ويستفيد منو ٌ

ونبلحظ تكرار لفظة "اقرءوا" يف ثبلثة مواضع من اغبديث ,وذلك يف قولو" :اقػ َْرءُوا
ورَة البَػ َق َرةِ" ,ويف ىذا التكرار ؽبذه
ىر َاويْن" ,وقولو" :اقػ َْرءُوا ُس َ
ال ُقرآ َف" ,ويف قولو" :اقػ َْرءُوا الز َ
لحة يف ترغيبنا ورببيبنا
اللفظة "اقرءوا" ,تأكيد ومبالغة شديدة منو  ,ورغبة قوية صادقة ُم َّ
وتوجيهنا إىل قراءة القرآف وتدبُّره ,وقد أمرنا عليو الصبلة والسبلـ بقراءة القرآف كلو ,وذلك يف
قولو" :اقػ َْرءُوا ال ُقرآ َف" ,وذلك إلفادة العموـ ,مث أمر بعد ذلك بقراءة سورِت البقرة وآؿ عمراف

ىر َاويْن" ,وذلك للعناية اػباصة ّٔما ,مث أمر بعد ذلك بقراءة سورة البقرة
يف قولو" :اقػ َْرءُوا الز َ
ورةَ البَػ َق َرةِ" ,ويف ذلك مبالغة يف العناية اػباصة ّٔذه السورة ؼبا فيها من
يف قولو" :اقْػ َرءُوا ُس َ
الفوائد العظيمة.
ولكن ؼباذا ىذا التعدد والتفاوت واالختبلؼ يف اؼبشبو بو على الرغم من َّ
أف اؼبشبو واحد؟
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َّ
إف التعدد والتفاوت واالختبلؼ يف اؼبشبو بو ليدؿ داللة واضحة على أنبية اؼبشبو وىو
أف ضرب أمثاؿ ثبلثة ألم ٍر و ٍ
القرآف وسورتا البقرة وآؿ عمراف" ,وليس من شك يف َّ
احد يدؿ
(ٔ)
لعل
على غزارة اػبياؿ ال ُػم ّْ
صور كما يدؿ على أنبية ىذا الذي تضرب لو ىذه األمثاؿ" " ,و َّ
تعدد اؼبشبو بو مع َّ
أف اؼبشبو واح ٌد جاء الختبلؼ حاؿ القراء ,فطائفة تكوف السورتاف ؽبا
غمامتني ,وثانية تكوف ؽبا غيايتني ,وثالثة تكوف ؽبا فرقني من طري ,فالناس ليسوا على درجة
سواء يف القراءة والتدبر ,فحاؿ السورتني مع ٍ
كل ـبتلف"(ٔ)" ,وفهم القرآف وتدبره ىو الذي
الرب والفاجر واؼبؤمن واؼبنافق"(ٕ),
يثمر اإليباف ,وأما ؾبرد التبلوة من غري فهم وال تدبر فيفعلها ُّ
"ولعل يف اختصاص ىاتني السورتني "البقرة وآؿ عمراف" ّٔذه الصور إشارةً إىل ما فيهما من
ٍ
ضباية للعقيدة من الزي والضبلؿ وبناء اإلنساف اؼبسلم على ٍ
أساس سليم ,و َّ
أف دورنبا يف ىذا
يشبو دور الغمامة يف التظليل واغبماية من وقع سهاـ الشمس اغبارقة"(ٖ).
 ويف تشبيو آخر يصور لنا عليو الصبلة والسبلـ ضعف الطري ,ومع ذلك فإنَّو يتوكل
على اهلل ويسعى ليحصل على رزقو ,فيصوره لنا يف صورة تشبيهية رائعة ربثنا على
(ٗ)
رسوؿ اهللِ
وجل ,فعن عمر بن اػبطَّ ِ
قاؿ ُ
قاؿَ :
اب َ 
السعي والتوكل على اهلل َّ
عز َّ
َ
ِ
ِِ
ِ
اصا
{ :لَ ْو أَن ُك ْػم تَػ َوكلُو َف َعلَى الل َحق تَػ َوُّكلو لََرَزقَ ُك ْم َك َػما يَػ ْرُز ُؽ الط ْيػ َر تَػ ْغ ُدو خ َم ً
وح بِطَانًا}(٘).
َوتَػ ُر ُ

كل على اهلل ِ
ِ
فرسوؿ اهلل  وبثنا على التَّو ِ
الرزؽ فيقوؿ:
وبذؿ
األسباب يف اغبصوؿ على ّْ
ٍ
الل" ,فبدأ  حديثو ٍ
"لَو أَن ُكػم تَػوكلُو َف َعلَى ِ
اغبث
شرطية
ِبملة
الغرض منها الرتغيب يف ّْ
ْ
ُ
ُ
ْ َ
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٗٔٔ:,
(ٔ) أثر التشبيو في تصوير المعنى ,مرجع سابق.ٔٔٙ-ٔٔ٘:,

(ٕ) زاد المعاد في ىدي خير العباد ,ابن قيم الجوزية ,تحقيق وتعليق :شعيب األرناؤوط,عبد القادر األرناؤوط,

جػٔ,طٕ( ,مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘,ىػ).ٖٖٛ:,

(ٖ) أثر التشبيو في تصوير المعنى ,مرجع سابق.ٔٔٙ:,

(ٗ) عمر بن الخطاب بن نفيل ,أمير المؤمنين ,كاف جم المناقب ,استشهد في ذي الحجة ,سنة ثالث وعشرين,

ولي الخالفة عشر سنين ونص ًفا( .اإلصابة ,جػ.)ٖٕٔ:,ٚ

(٘) سنن الترمذي,مصدر سابق ,جػٗ,ٜٗ٘:,كتاب الزىد ,باب في التوكل على الل ,حديث رقم( .ٕٖٗٗ:وىو
حديث صحيح ,رواه ابن ماجو ,جػٕ,ٖٜٔٗ:,حديث رقم .ٗٔٙٗ:؛وابن حباف ,جػٕ ,ٜٓ٘:,حديث

رقم.)ٖٚٓ:
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الرزؽ ,فبدأ بػ(لو) اليت تدؿ على انتفاء الرزؽ بسبب انتفاء التوكلَّ ,
ألهنا ربمل
على طلب ّْ
"معن الشرط ,ومعناه امتناع الشيء المتناع غريه"( ,)ٙوقد أوحت يف بداية اغبديث بضرورة
وجل الرزؽ الكرًن,
التوكل على اهلل حق توكلو يف السعي لطلب الرزؽ ليحصل من اهلل َّ
عز َّ
وقولو" :تَػوكلُو َف َعلَى ِ
الرزؽ ,فالرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ
الل" ,أي تعتمدوف عليو يف طلب ّْ
َ
عمد إىل لفظة "توَّكلوف" بدالً من "تواكلوف" َّ
ألف "التوُّكل" من قوؽبم "توَّكل باألمر إذا ضمن
اعتمدت فيو عليو ,ووَّكل فبل ٌف فبلنًا إذا
كلت أمري إىل فبلف أي أعبأتُو إليو و
ُ
القياـ بو ,وو ُ
عجزا عن القياـ بأمر نفسو"(ٔ) ,أما "التوا ُكل" فهو من قوؽبم:
استكفاه أمره ثقةً بكفايتو أو ً
كاال :اتَّكل بعضهم على بعض"(ٕ).
القوـ ُم َواكلَةً وو ً
"تَػ َوا َك َل ُ

َّ ِّ
معن ـبتل ًفا؛ فػ"التوُّكل" يعِن أف تُوكل
ويتضح من معن اللفظتني أف كبل منهما ربمل ً
األمر إىل من يقوـ بو مع حرصك عليو واىتمامك بو ,وإال ؼبا اخرتت لو من ىو ثقة للقياـ بو,
بينما لفظة "التَّواكل" تعِن عكس ذلك ,فأنت ال هتتم باألمر ,بل تُػحيلو إىل أي شخص لعدـ
وتظل أنت وىو يف
أنبيتو عندؾ ,فبل زبتار لو من ىو ثقة ,بل ردبا يرجعو ىذا الشخص إليك ُّ
حالة تداوؿ ؽبذا األمر ,مرًة تتكل عليو وأخرى يتكل عليك وىكذا ,وىذا ما أوحت بو لفظة
"التواكل" ,فمن ىنا نبلحظ دقة التعبري يف لفظة "تتوكلوف".
مث قولو عليو الصبلة والسبلـَ " :حق تَػوُّكلِ ِو" ,فاؼبصدر (توكلو) َّ
دؿ على التأكيد يف
َ
االعتماد على اهلل" ,بأف تعلموا يقينًا أف ال فاعل إال اهلل ,وأف ال م ِ
عطي والَ َمانِع إال ُى َو ,مثَّ
ُ
ُ
ُ
َ
(ٖ)
تسعوف يف الطَّلب ٍ
بوجو ٍ
صبيل وتوُّك ٍل"  ,مثَّ قولُو " :لََرَزقَ ُك ْم" ,فػ(البلـ) ىنا تأكي ٌد على فع ِل
َ
الر ِ
وجل.
زؽ من اهللِ َّ
ّْ
عز َّ
يرز ُؽ الطَّري" ,تَػ ْغ ُدو",
مثلما ُ
مثَّ قولُو عليو الصبلة والسبلـَ " :ك َػما يَػ ْرُز ُؽ الط ْيػ َر" ,أي َ
وع الش ِ
َّمس ,والغُ ُد ُّو واال ْغتِ َداءُ :التَّْب ِكريُ"(ٗ),
فالغُ ُد ُّو
بني صبلَةِ الغَ َداةِ وطُلُ ِ
ّْ
بالضم" :البُكَْرةُ ما َ
( )ٙمعاني الحروؼ ,مصدر سابق.ٔٓٔ:,

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الواو).ٖٚٗ:,
(ٕ) المصدر السابق,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الواو).ٖٚ٘:,

(ٖ) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ,أبو العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري,جػ,ٚ
(بيروت-لبناف :دار الكتب العلمية).ٚ:,

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘ٔ(,باب الهمزة ,فصل الغين).ٔٔٛ-ٔٔٙ:,
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َّ
كل جهدىا يف اغبصوؿ
ذىب يف أوؿ النَّهار مع بُ ِ
زوغ الشَّمس ُمعتمد ًة على اهلل بَ ِاذلةً َّ
أي أهنا تَ ُ
ِ
ِ
ص :اعبُوعُ (٘)  ,أي َّأهنا
على الرزؽ ,ووص ُفوُ  ؽبذا الطري بقولو" :تَػغْ ُدو خ َم ً
اصا" فػ"الػخ ْم ُ
()ٙ
تذىب وىي جائعةٌ بُطوُهنا فارغةٌ من الطعاـ ,فػ"اػبِمص" يطلق على "اعبائع الضَّامر البطن"
ُ
ِ
يض
وح بِطَانًا"َّ ,
اح" :نَق ُ
الذي التصقت بطنو ِبوفو لشدة جوعو ,مث قولو َ " :وتَػ ُر ُ
فالرو ُ
ِ (ٔ)
الصبَاح ,وىو من َزَو ِاؿ الش ِ
تعود إىل البَيت
َّ
َّمس إىل اللَّ ِيل ,و َّ
العودةُ إىل البَيت"  ,فهي ُ
احَ :
الرو ُ
بِطانًا ,و"البِطْنَةُ :امتبلء البطْ ِن من الطَّ ِ
عاـ"(ٕ) ,أي َّأهنا قد حصلَت على طعامها وأكلت حَّت
ُ َ
ِ
وح بِطَانًا" اليت
امتؤل ْ
َت بُطُونػُ َها وشبعت ,فعطَ َ
ف بػ(الواو) بني صبلة" :تَػغْ ُدو خ َم ً
اصا" وبني "تَػ ُر ُ
أفادت اعبمع بني الصفتني :اعبوع والشّْبع ,اعبوع يف َّأوؿ النَّهار والشّْبع يف آخره ,أي َّ
أف
اغبالني حاؿ اعبوع وحاؿ الشّْبع كاف يف ٍ
يوـ و ٍ
غدو
احد ,فهذه الطري على ِصغَ ِر حجمها" ,ت ُ
مبكرًة وىي جياعٌ وتروح عشاء وىي ُفبتلِئَة األجواؼ ,فالكسب ليس بر ٍ
ّْ
ازؽ ىو اهلل
الر ُ
ازؽ ,بل َّ
ً
َ
ُ
تعاىل ,فأشار بذلك إىل َّ
أف التوُّكل ليس التبطُّل والتعطُّل ,بل ال َّ
بنوع من
َّوصل ٍ
بد من الت ُّ
بالسعي والطلبَّ ,
السببَّ ,
وؾبيئِهم
وإمبا أراد لو توكلوا على اهلل يف ذىأّم َ
ألف الطري ترزؽ َّ
َّ
بيدهِ مل ينصرفوا إالَّ ِ
أف اػبري ِ
وتصرفهم ,وعلموا َّ
غامبِني سالِ ِمني كالطَّري"(ٖ).
ُّ
(ٗ)
ِ
ونبلحظ َّ
وح بِطَانًا} أدت إىل وضوح الصورة
أف اؼبقابلة يف قولو{ :تَػغْ ُدو خ َم ً
اصا َوتَػ ُر ُ
ِ
وكماؽبا ,حيث َّ
اصا" لو
إف طرؼ اؼبقابلة أدى إىل بياف الطرؼ اآلخر ,فجملة" :تَػ ْغ ُدو خ َم ً
ألدى ذلك إىل اللبس ونقصاف
وح بِطَانًا" َّ
ذُكرت بدوف الطرؼ اآلخر أو اعبملة األخرىَ " :وتَػ ُر ُ
وح بِطَانًا" أدت
الصورة ,ولفهمنا َّأهنا ردبا عادت وىي جائعة ,ولكن عندما ذُكرت صبلة " َوتَػ ُر ُ
إىل اكتماؿ الصورة وفهمها باإلضافة إىل وصوؿ اؼبعن اؼبقصود من ىذه اؼبقابلة وىو حسن
التوُّكل على اهلل يف طلب الرزؽ وعدـ التواكل ,بل السعي واغبركة مع صدؽ التوكل على اهلل.

(٘) مختار الصحاح ,مصدر سابق( ,باب الخاء ,مادة(خ ـ ص).ٜٔٓ:,
( )ٙلساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖٔ(,باب  ,فصل ).ٕٖٛ:,
(ٔ) المصدر السابق ,جػٕ(,باب الحاء ,فصل الراء).ٗٙٗ:,
(ٕ) المصدر السابق ,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل الباء).ٕ٘:,
(ٖ) تحفة األحوذي ,مصدر سابق ,جػ.ٚ:,ٚ
(ٗ) سبق تعريفها.ٔٗٙ:,
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وقد شبَّو الرسوؿ  بالطري لعظم سعيو يف طلب الرزؽ ,فالطَّريُ ىبتلف بأنواعو
كثريا ما نراىا من
كثريا ما نراىا يف حياتنا ,وخاصة يف الطّْيور األليفة اليت ً
وأشكالو ,وىذه الصورة ً
الوحشي
حولنا مثل اغبماـ والعصافري ,وإف كانت الطيور زبتلف بأنواعها وأشكاؽبا ,فمنها
ُّ
صبيعا يدخلُوف يف الصورة التشبيهية اليت
ومنها األَلِيف ومنها
ُّ
معا ,إالَّ َّأهنم ً
الوحشي واألَليف ً
أرادىا  ,وىذه الطُّيور مثل النَّاس يف اختبلؼ ِطباعِهم ومذاىبهم وأشكاؽبم ,إالَّ أنَّو هبمعهم
شيءٌ واح ٌد ىو البحث عن أرزاقهم أينَ َما كانت ,ؽبذا َع َم َد عليو الصبلة والسبلـ إىل عدـ
ٍ
التَّخصيص بط ٍري ُم َّ ٍ
عني حَّت تنطبق
عنيَّ ,إمبَا كاف تشبِ ُيهوُ بالطَّري عامةً دوف
ربديد لطائ ٍر ُم َّ
وتظل ماثِلَةً عندما نَرى الطُّيور يف السماء حني تُش ِرؽ الشمس وترتؾ
الصورة يف األذىاف,
ُّ
ُّ
الطُّيور ِصغارىا يف أعشاشها ,وتبدأُ رحلتها يف البحث عن رزقها ,فتَبعث يف د ِ
اخلِنا األمل
َ
َ
ُ
وجل.
الرزؽ وحسن التَّوُّكل على اهلل َّ
واعبِ َّد يف السعي وراء ّْ
عز َّ
 وقلوب الطري أضعف القلوب وأخوفها ,تفزع ألي شيء ىبيفها ,ومن ىنا فقد مثل
عليو الصبلة والسبلـ بقلوب الطري ألناس كانت قلؤّم يف رقة قلوب الطري وخوفها,
فعن أب ىريرة  )ٔ(عن النَّيب  قاؿ{ :ي ْد ُخل الجنةَ أَقػْواـ أفْئِ َدتُػهم ِمثْل أَفْئِ َدةِ
َ ُ َ ٌَ
ُْ ُ
الط ْي ِر}(ٕ).
ٍ
أوجبَت ُدخوؿ أصحأّا اعبنَّة ,فيقوؿ عليو الصبلة
فرسوؿ اهلل  ىبربنا عن صفات َ
والسبلـ" :ي ْد ُخل الجنةَ أَقػْواـ"ِ ,
أمر ُمستقبَلِ ّّي
دليل على أنَّو ٌ
َ ُ َ ٌَ َ
فمجيء الفعل اؼبضارع (يدخل) ٌ
مشاى ٌد أماـ أعيننا وكبن نقرأ اغبديث ,وقولو " :أَقػ َْو ٌاـ" ُّ
يدؿ
أمر َ
من أمور اآلخرة ,وجعلو كأنَّو ٌ
على كثرة ىؤالء الناس ,فهؤالء الناس سبيَّزوا ٍ
الصفات ,جعلتهم من أىل اعبنة ,وىذه
ِبملة من ّْ
ِ
َّدىا القتصر
ال ّْ
أضمَرىا  يف أفئِ َدة الطري ,وىذا أبل فبَّا لو َّ
صرح ّٔا ,إذ لو أظهرىا وعد َ
صفات َ
على تلك الصفات ,ولكنَّو عليو الصبلة والسبلـ أراد صبيع صفات الطري اغبسنة ,من " ِرقٍَّة
ٍ
ٍ
وىيبَ ٍة ,وتوُّك ٍل على اهللِ"(ٖ).
وضعف وخوؼ ْ
(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,
(ٕ )

صحيح مسلم ,مصدر سابق,جػٗ ,ٕٖٔٛ:,كتاب الجنة وصفة نعيمها وأىلها ,باب يدخل الجنة أقواـ

أفئدتهم مثل أفئدة الطير ,حديث رقم.ٕٛٗٓ:

(ٖ) صحيح مسلم بشرح النووي,مصدر سابق,جػ.ٔٚٚ:,ٜ
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قلؤّم)
مث قولو " :أفْئِ َدتُػ ُه ْم ِمثْ ُل أَفْئِ َدةِ الط ْي ِر" ,فقاؿ( :أفئِدهتم) ً
بدال من أف يقوؿُ ( :
َّفؤد :التَّوقُّد ,وال ُفؤاد :القلب ,لتَػ َف ُّؤِدهِ وتَػوقُّ ِدهِ"(ٗ) ,فػ(ال ُفؤاد) ىو القلب الػمت ِ
َّ
َّصف
ألف "الت ُّ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
َ
القلب) ,وقولوِ " :مثْ ُل أَفْئِ َدةِ الط ْي ِر"",مثَّل النيب
بالتَّوقُّد ,ولو َخلَى من ىذه الصفة ألُطلق عليو ( ُ
ِ
وضعفها ,أو قيل يف اػب ِ
ِ
وؼ واؽبَيبَة ,فالطري
بقلوب الطَّري يف ِرقَّتِها
الرفِي َقة الن َِّقيَّة
 القلوب َّ
َ
ِ
ضافَػر يف ِ
وفزعاَّ ,
بياف حاؿ ىذه ال ُقلوب ,إذ ال
أكثر اغبيواف خوفًا ً
فإف ىذه الدَّالالت صبيعُ َها تَػتَ َ ُ
يُوجد ما يغلّْب خاصيَّةً على أخرى ,ويقطع َّ
بأهنا ال ُػمراد من اؼبثل ,وينفي ما سواىا ,ومن مثَّ قبد
ُ
ظبلال كثيفةً من ال ّدالالت وا ِإلوبَاءَات تتشعَّب يف الغاية وال ُػمقتضى وتُوسع
ال َػمثل يُنتج ً
دائرتو"(ٔ).
"وث َّػمة شيءٌ آخر ىو ضآلةُ ىذه القلوب عند الطيور ِفبَّا يُفيد تواضع العبد اؼبؤمن أماـ
خالقو ,فهي ضعيفةٌ ال تكاد تُرى لكوهنا صورًة بعيدةً ,كما َّ
أف ىذه الصورة داخليَّةٌ تدعو إىل
التَّأمل يف باطن الطيور ,ل َف ْه ِم رىافة الشُّعور العالية عند اؼبؤمنني اػباشعني ,م َّػما جعلهم
يطلقوف حبريَّة يف جناف النعيم ,يف حر ٍ
كة آخذةٍ يف االمتداد يف الفضاء الواسع الذي يُثري ىنا
أف إطار ىذه الصورة غري ٍ
خصوصا َّ
غيبيِّا"(ٕ).
ؿبدود لكونو
مشاعر الراحة واالنبساط,
مفهوما ْ
ً
ً
مث َّ
وفزعا"(ٖ) ,لذا عمد الرسوؿ  إىل تشبيو
إف ىذه الطيور "ىي من ّْ
أشد اغبيواف خوفًا ً
قلؤّم بقلوب الطري ,أي َّ
أف ىؤالء القوـ ىم ُّ
وفزعا من عذاب اهلل وعقابو,
أشد النَّاس خوفًا ً
عما يغضب اهلل عليهم ,ف ُقلؤّم رقيقةٌ ِ
وجلَةٌ خاشعةٌ
وإذا كاف ىذا حاؽبُم ُ
فهم من أبعد الناس َّ ُ
ٍ
خربي وبمل معن
أسلوب
ترجو ما عند اهلل على ما يف ىذه الدنيا ,لذا جاء التَّشبيو يف
ٍّ
اغبث على التَّخلُّق باألخبلؽ اغبميدة الفاضلة ,ففيو دعوةٌ ِض ْمنِيَّةٌ إىل رقَِّة ال ُقلوب
الرتغيب و ّْ
وتطهري النَّفس من الغِ ِ
الر ِقة واللّْني والطهارة وما يتبعها من
لظة واعبَفوةِ وال َقسوةِ ,والت ُّ
َّمسك بصفة ّْ
عما يتناىف مع ىذه الصفات من القسوة والغِ ِ
لظة
ال َوَرع والتُّقى وخشية اهلل َّ
وجل ,والبعد َّ
عز َّ
ٍ
تفاوت يف النتائج ال ُػمرتتّْبة
َّكرب ,إذ يرى اإلنساف عواقب ىذه الصفات صبيعها وما بينها من
والت ُّ
(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٖ(,باب الداؿ ,فصل الفاء).ٖٕٛ:,
(ٔ) السياؽ وتوجيو داللة النص ,مرجع سابق.ٜٙٔ:,

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٕٙ:,
(ٖ) حياة الحيواف ,مرجع سابق.ٕٔٙ:,
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تبشريا للمسلم رقيق القلب
عليها ,فيكوف ذلك أدعى لبلمتثاؿ والتَّمسك دبا يُقرب من اعبنَّة ً
خاشعو بعاقبة اعبنَّة وىي غاية الغايات"(ٗ).
 ومن الطيور األليفة (الدجاجة) ,وىي من الطيور اليت تعيش يف كنف اإلنساف ويف
منزلو ,وقد ذكرىا عليو الصبلة والسبلـ يف ىذا اغبديث عن الكهاف كنوع من
(٘)
وؿ
اس َر ُس َ
االستهجاف والتقبيح ؽبم ,فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت{ :سأ ََؿ أُنَ ٌ
الل َ ع ِن ال ُكه ِ
اؿ لَ ُهم رس ُ ِ
ِ
وؿ الل
ش ْي ٍء .قَالُوا يَا َر ُس َ
اف ,فَػ َق َ
سوا بِ َ
َُ
وؿ الل  :لَْي ُ
وؿ ِ
لك ال َكلِ َمةُ ِم َن
اؿ َر ُس ُ
ػحدثُو َف أَحيَانًا بِالش ْي ِء يَ ُكو ُف َحقا .فَػ َق َ
الل  :تِ َ
فَِإنػ ُه ْم يُ َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اج ِة فَي ْخلِطُو َف فِ َيها أَ ْكثَػ َر ِم ْن
َ
الحق يػَ ْخط ُف َها الجن ُّي فَػيُق ُّرَىا في أُذُف َوليو قر الد َج َ
ِ ِ ِ ٍ (ٔ)
مائة ك ْذبَة} .

سوا
سأؿ الصحابة  رسوؿ اهلل  عن أمر ال ُك َّهاف ,فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :لَْي ُ
ش ْي ٍء" أي" :فيما يتَػ َعاطَونو من علم الغيب ,أي ليس قوؽبم بشيء صحيح يُعتمد كما يُعتمد
بِ َ
(ٕ)
ش ْي ٍء" فيو تنبيوٌ على
ي
ل
"
:

منو
القوؿ
وىذا
,
قوؿ النيب  الذي ىبرب عن الوحي"
َ
سوا بِ َ
ْ
ُ
َّأهنم مهما بلغوا من القوةَّ ,
فإف ذلك ال يعدؿ شيئًا ِبانب قوة اهلل عز وجل وقدرتو ,وكوف
الرسوؿ  مل ي ِزد على ىاتني الكلمتني ّْ ٍ
دليل على ضعفهم الشَّديد ,فاعبار
َ
آخر فيو ٌ
بأي شيء َ
وآّرور" ٍ
بشيء" يف العبارة أوحت دبا أراده عليو الصبلة والسبلـ من اؼببالغة يف احتقارىم
وجل ,حَّت َّأهنم مل يستحقوا من رسوؿ اهلل أكثر من وصفهم
واحتقار قوهتم ِبانب قوة اهلل َّ
عز َّ
ش ْي ٍء" ,اليت تعِن العدـ ,فلم يأت ؽبم بشبو من شيء ,ولكنَّو نفاىم
سوا بِ َ
ّٔاتني الكلمتني" :لَْي ُ
وأبطل وجودىم وقدرهتم(ٖ) ,ونبلحظ َّ
أف لفظة "شيء" جاءت نكرة فبا زاد من حقارهتم
وإنكار النفوس ؽبم.

(ٗ) السياؽ وتوجيو داللة النص ,مرجع سابق.ٜٙٔ:,
(٘) تقدمت ترجمتها.ٔ٘ٚ:,

(ٔ) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ ,ٕٕٔ:,ٚكتاب اآلداب ,باب قوؿ الرجل للشيء ليس بشيء وىو ينوي أنو
ليس بحق.

(ٕ )

فتح الباري ,مصدر سابق جػ.ٕٕٔ:,ٚ

(ٖ) أسرار البالغة ,مصدر سابق.ٙٚ:,
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إال َّ
يوضح حقيقة أمر ىؤالء ال ُك َّهاف ,فقالوا" :فَِإنػ ُه ْم
أف الصحابة  أرادوا
تفسريا ّْ
ً
ػحدثُو َف أَحيَانًا بِالش ْي ِء يَ ُكو ُف َحقا!" أي َّأهنم على عل ٍم َّ
دائما,
يُ َ
بأف حديثهم ال يُصدَّؽ ً
تفسريا ؼبا يكوف ِّ
وتعجبهم
لكنهم يريدوف
حقا من أحاديثهمُّ ,
فريد عليهم  دبا يُزيل دىشتهم ُّ
ً
لك ال َكلِمةُ ِمن الحق يػ ْخ ِط ُف َها ِ
الجن ُّي فَػيُِق ُّرَىا فِي أُذُ ِف َولِي ِو قر
ويوضح ؽبم األمر بقولو" :تِ َ
َ َ َ َ
الدجاج ِة فَي ْخلِطُو َف فِيها أَ ْكثَػر ِمن ِم ِ
اعبن يصعدوف إىل جهة السماء,
ائة كِ ْذبٍَة" فقد "كاف ُّ
َ
َ ْ
َ َ
بعضا إىل أف يدنو األعلى حبيث يسمع الكبلـ فيلقيو يف أُذُف الكاىن فيزيد
فريكب بعضهم ً
فيو ,فلما جاء اإلسبلـ ونزؿ القرآفُ ,حرست السماء من الشياطني وأُرسلت عليهم الشُّهب,
فبقي من اسرتاقهم ما يتخطَّفو األعلى فيُلقيو إىل األسفل قبل أف يُصيبَو الشّْهاب.
ِ
اب
وإىل ذلك جاءت اإلشارة بقولو تعاىل{ :إِال َم ْن َخ ِط َ
ف َ
الخطْفة فَأَتْػبَػ َعوُ ش َه ٌ
ِ
ب}"(ٔ)(ٕ).
ثَاق ٌ

فرسوؿ اهلل َّ بني ؽبم بقولو" :تِ َ ِ ِ
الحق" فاستخدـ عليو الصبلة والسبلـ
لك ال َكل َمةُ م َن َ
اسم اإلشارة (تلك) اليت يشار ّٔا للبعيد ,ليؤّْكد للصحابة َّأهنا كلمة اسرتقها اعبِن من ٍ
مكاف
ُّ
ُ
ٍ
بعيد يف السماء مث أطْلَع الكاىن عليها ,مث َّ
إف استخدامو وإفراده لكلمة (الكلمة) دوف صبعها
كأف يقوؿ (كلمات) أو ( ُصبل) تدؿ على ضعف اعبِن حَّت أنَّو لضعفو مل يستطع أف يسرتؽ
غري ٍ
كلمة واحدةٍ فقط ,ولذلك حدَّد عليو الصبلة والسبلـ ذلك بقولو":الكلمة" دوف سواىا,
ِ
الحق" فػ"من" للتبعيض ,وقد أوحت بأنَّو ال يستطيع أف
و َّأما قولو عليو الصبلة والسبلـ "م َن َ
أقل القليل ىو كلمة واحدة ,وذلك ػبوفو واضطرابو وعجزه ,وكل ذلك يبثّْل
ىبطف إال القليل ,و ُّ
حق جاءت
ضعفو وحقارتو أماـ قدرة اهلل َّ
وجل ,مث وبدد ِ ص َفة ىذه الكلمة َّأهنا كلمة ٍّ
عز َّ
اعبِن ويسرع ّٔا إىل وليّْو ,وىنا نرى براعةً أخرى يف
من عند الرضبن خالصةً نقيَّةً ,فيخط ُفها ُّ
أف الفعل يدؿ على استمرار ىذا الفعل يف كل ٍ
اختياره  للفعل "يخطفها" وذلك َّ
زماف,
وذبدده -أي يف كل زم ٍن يظهر فيو كاى ٍن ,-واألمر اآلخر األكثر روعةً ىو أنَّو  اختار كلمة
ٍ ِ ٍ (ٖ)
(ىبطفها) اليت تدؿ على " ِ
ٍ
َّ
دائما يف
اػباطف
أف
يعِن
وذلك
,
بسرعة وح َذر وخ ْفيَة"
األخذ
ً
(ٔ) سورة الصافات ,اآلية.ٔٓ:

(ٕ) فتح الباري ,مصدر سابق ,جػٓٔ.ٕٔٚ:,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل الخاء).ٚ٘:,
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ٍ
أف عملو قد ينكشف يف أي ٍ
حذ ٍر لعلمو َّ
زبطيط ُمسبَ ٍق ,فاػباطف يف اغبديث
غبظة ألنَّو دوف
أي
ال يعلم شيئًا َّ
يد خط َف َها ,ويف ّْ
يد خط َفوُ ,أي ال يعلم ُمسبَػ ًقا شيئًا عن الكلمة اليت يُر ُ
عما يُر ُ
ٍ
السرعة يف اػبَ ِ
طف واغبذر من العقاب ,ولو
ينص ُّ
ب على ُّ
وقت يبكن أف ىبطفها ,فعملو َ
استخدـ عليو الصبلة والسبلـ كلمة (يسرتقها) اليت تدؿ على " ِ
أخذ الشَّيء يف ِخ ْفية"(ٗ) لفهمنا
َ
كلمة م ٍ
أف اعبِن خطَّط ودبَّر لسرقة ٍ
عينة وىذا التخطيط ال ُػمسبق قد يكفل لو عدـ
أنَّو يقصد َّ َّ
ُ
العقاب الذي سيصيبو على عكس ما يُفهم من كلمة (ىبطفها) اليت يف اغبديث الشريف ,إذًا
فما الذي وبدث ؽبذه الكلمة اليت ىبطفها اعبِن؟
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اج ِة" ,وقد
يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ":يػَ ْخط ُف َها الجن ُّي فَػيُق ُّرَىا في أُذُف َوليو قر الد َج َ
ألف الشيطاف يطلق على "كل متمرد ٍ
اعبِن" ومل يقل "الشيطاف" َّ
عات من
ذكر اغبديث لفظة " ّْ
فاعبِن مل يتمرد على إبليس بل ىو يف طاعتو ,يسرتؽ السمع وىبطف الكلمة ويقرىا يف
اعبن" ّْ
ّْ
أذف وليو ,فبعد أف ىبطفها اعبِن يذىب ّٔا إىل وليّْو وىو الكاىن فيُِقُّرىا ,و"ال َقُّر"" :ترديد
(ٔ)
يصور لنا
الكبلـ يف أُذُ ِف األبكم حَّت يفهمو"  ,فاختياره عليو الصبلة والسبلـ ؽبذه الكلمة ّْ
عجز الكاىن وشدَّة غبائو وضعفو ,إذ إ َّف اعبِن يظل يردد على الكاىن الكلمة حَّت يفهمها
ويستوعب معناىا ,باإلضافة إىل َّ
أف حرؼ (الراء) اؼبشدد(ٕ) يف اؼبفعوؿ اؼبطلق ( َّقر) عند النطق
اعبِن على الكاىن فيما ىبربه بو,
بو يظل يرتعد َّ
ويتكرر على اللساف حيث يوحي بالتكرار من ّْ
وىذا من ببلغتو  ,باإلضافة إىل َّ
القر) "يُطلق على صوت الدَّجاجة إذا قَطَ َعتو"(ٖ) ,وىذا
أف ( َّ
يرد ُدىا يف أُذُ ِف الكاىن حَّت
يظل ّْ
اعبِن الذي ىبطف الكلمة حيث ُّ
تشبيوٌ منو  ؽبذا ّْ
اعبِنَّ ,
ألف
اعبِن بالدجاجة دوف الدّْيك فيو سخريةٌ شديدةٌ ّٔذا ّْ
يستوعبها ,فتشبيهو  ؽبذا ّْ
اؼبعروؼ عن الدَّجاجة خوفها وضعفها الشديد مقارنةً بالديك ,ويف ىذا ُمبالغة يف شدَّة ضعف
وجل وقدرتو.
ىذا اعبِن مقارنةً مع َّقوة اهلل َّ
عز َّ
ِ
اعبِن يف
مث يواصل عليو الصبلة والسبلـ ما وبدث ؽبذه الكلمة من ّْ
اغبق عندما يُقُّرىا ُّ
أُذُف الكاىن بقولو":فَي ْخلِطُو َف فِيها أَ ْكثَػر ِمن ِم ِ
ائة كِ ْذبٍَة"َّ ,
إف ىذه الكلمة اليت يتلقَّاىا الكاىن
َ َ ْ
(ٗ) المصدر السابق ,جػٓٔ( ,باب القاؼ ,فصل السين).ٔ٘ٙ:,
(ٔ) المصدر السابق ,جػ٘( ,باب الراء ,فصل القاؼ).ٛٗ:,
(ٕ) سر الفصاحة ,مرجع سابق.ٕٓ:,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘( ,باب الراء ,فصل القاؼ).ٛٗ:,
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اعبِن ال يَ َدعُها كما ىي بل ىبلطها دبائة كذبة ,وىنا نبلحظ دور الكاىن وىو كما قاؿ
من ّْ
وضح لنا عليو الصبلة والسبلـ ِصفةً من صفات
عليو الصبلة والسبلـ ىبلطها دبائة كذبة ,لقد َّ
الكاىن وىي الكذب والدَّجل على النَّاس ,ونبلحظ الدور الذي لعبو حرؼ العطف (الفاء)
يف قولو عليو الصبلة والسبلـ "فيقرىا ,فيخلطوف" حيث مثَّلت سرعة االختطاؼ واػبلط
والكذب ,وكل ذلك يتناسب مع فعل الدَّجل الذي يقوـ بو الكهاف .وقولو " :بمائة كذبة"

مل يقصد الرسوؿ  من ذكره ؼبائة كذبة العدد بالتحديد إمبا قصد عليو الصبلة والسبلـ
(الكثرة) إذ ُردبا خلطها الكاىن بأكثر من ذلك العدد.
وىذا اغبديث دبا حوى من صورة تشبيهية صبيلة سبثّْل حاؿ الكهنة ال يتناىف مع قوؿ اهلل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ًدا}(ٔ),
َّ
عز َّ
وجلَ { :وأَنا ُكنا نَػ ْقعُ ُد م ْنػ َها َم َقاع َد للس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع ْاآل َف يَج ْد لَوُ ش َهابًا ر َ
اعبن من يصعد إىل السماء فيسرؽ الكلمة الواحدة لعجزه أف يأخذ أكثر من
إذ إ َّف ىناؾ من ّْ
ذلك ولضعفو وخوفو من أف تصيبو الشهب ,عقابًا ؼبا يفعل ,ويؤكد ذلك قولو عليو الصبلة
والسبلـ "يخطفها الجني" دليل على عدـ السماح ؽبم باالستماع.

عربت ىذه الصورة عن حاؿ ال ُك َّهاف والسحرة واؼبشعوذين أصدؽ تعب ٍري ,ووصفتهم
لقد َّ
وص ًفا دقي ًقا ,وبيَّنت أف ال حوؿ ؽبم وال َّقوة ِبانب قدرة اهلل وقوتو ,و َّ
أف سيطرهتم ال تكوف إال
على ضعفاء النفوس فبن يبتعدوف عن اهلل وعن ذكره.
 وسبيز اغبماـ من بني الطيور بألوانو اؼبختلفة الرائعة اليت يكوف السواد جزءًا منها ,فريد
ىذا اللوف يف تشبيهو  ,فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما(ٕ) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػحو َف
ػح َم ِاـ الَ يَ ِري ُ
{ :يَ ُكو ُف قَػ ْوٌـ يَػ ْخضبُو َف في آخ ِر الزَماف بِالس َواد َك َح َواص ِل ال َ
ِ
ػجن ِة}(ٖ).
ػحةَ ال َ
َرائ َ
مستقبلي فيأِت بالفعل "يَ ُكو ُف" َّ
ليدؿ على َّ
أف ىؤالء القوـ
فرسوؿ اهلل  ىبربنا عن أم ٍر
ٍّ
النيب َّ ,
غييب أخرب عنو  فهو من معجزاتو عليو الصبلة
فدؿ الفعل على أم ٍر ٍّ
ليسوا يف زمن ّْ
(ٔ) سورة الجن ,اآلية.ٜ:

(ٕ) تقدمت ترجمتو.ٔٚ٘:,
(ٖ )

سنن أبي داود ,مصدر سابق,جػٗ ,ٜٗٔ-ٗٔٛ:,كتاب الترجل ,باب ما جاء في خضاب السواد( .وىو

حديث صحيح ,رواه النسائي ,جػ .ٖٔٛ:,ٛ؛ وأحمد في مسنده ,جػٗ ,ٕٚٙ:,حديث رقم.)ٕٜٗٚ:
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والسبلـ ,باإلضافة إىل َّ
نفي ؽبذه اؼبعصية يف زمنو عليو الصبلة
أف ىذا الفعل "يكوف" فيو ٌ
والسبلـ وبني أصحابو فكأنَّو عليو الصبلة والسبلـ ينزه أصحابو عن مثل ىذا الفعل ,ويرجع
ىذا الفعل إىل اؼبستقبل ,مث يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :قَػوٌـ يػ ْخ ِ
ضبُو َف" ,فهؤالء القوـ
ْ َ
ىبضبوف .واػبِضاب " :ما يػختض ِ ِ ِ ٍ
ِ
ضب الشَّيء يػخ ِ
ضبُوَُ :غيَّػَر
ََْ
ب بِو م ْن حنَّاء َوَكتَ ٍم َوَْكب ِوهَ ,
وخ َ َ
َ ُ َ ُ َْ َ ُ
ِِ (ٗ)
ِ
يض من الش ِ
َّ
َّيب الواق ِع يف
الش
ف
و
ري
غ
ػ
ي
"
م
أهن
اؼبعن
و
,
ص ْفَرةٍ أو َغرينبَا"
ّْ
َ
َ
َّعر األَبْ َ
لَونَوُ حبُ ْمَرةٍ أو ُ
ُ
َ
َسود"(٘) ,وقولو " :فِي ِ
وف األ ِ
أس واللّْ ِ
آخ ِر الزم ِ
السو ِاد أي بِاللَّ ِ
الر ِ
توضيح إىل َّأهنم ليسوا
اف"
َّ
حية بِ َّ
َ
ٌ
ْ
ؿبم ٍد ,
قوـ من أواخر َّأم ِة َّ
من الصحابة  ,كما َّأهنم ليسوا من التَّابعني وغريىم بل ىم ٌ
وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :بِالس َو ِاد" أفاد اعبار وآّرور ربديد اللوف وأنَّو اللوف األسود دوف
حرـ ,واعبملة الفعلية يف بداية اغبديث من
غريه كاألضبر مثبلً ,وىذا َّأدى إىل توضيح اللوف ال ُػم َّ
ضبو َف فِي ِ
آخ ِر الزم ِ
ِ
اف بِالس َو ِاد" دلَّت على إثبات فعلهم ىذا.
قولو " :يَ ُكو ُف قَػ ْوٌـ يَػ ْخ ُ
َ
ِ
ػح َم ِاـ" ,فػ(الكاؼ) للتشبيو(ٔ),
مثَّ شبَّههم عليو الصبلة والسبلـ بقولوَ " :ك َح َواص ِل ال َ
ِ (ٕ)
واغبو ِ
كص ُدوِرىا فَ َّ
ود
أي
"
,
اص ُل ىي "ِيف الطَّائر ,وىي دبنزلة ال َػمعِ َدةِ من اإلنساف"
إهنا ُس ٌ
ْ ُ
ََ
)
ٖ
(
َغالبا"  ,فشبَّو  ىؤالء القوـ الذين ي ِ
ػخضبُوف غباىم بالسواد شبههم حبواصل اغبماـ ,لكن
ً
ما الذي جعل النيب  يشبو باغبماـ دوف غريه من الطيور على الرغم من َّ
أف "صبيع الطيور
تكوف ؽبم حوصلةٌ لتخزين الطعاـ"(ٗ) بداخلها؟

إنَّو ذلك الطوؽ الذي تتميز بو اغبمامة دوف غريىا من الطيور والذي يتصف غالبًا
كل ذات ٍ
طوؽ ضباـ"(٘) ,وىذا ما يدؿ على َّ
بالسواد ,يقوؿ الدمرييَّ " :
أف ىذا الطوؽ اؼبلوف
إف َّ
ال يكوف إال يف اغبماـ على اختبلؼ أنواعو وأشكالو ,فهذه اغبوصلة عندما سبتلئ بالطعاـ
وهبسد شكل اللحية السوداء ,إذ َّأهنا
هبسم ّْ
تنتفخ وتربز ,وبروزىا وعليها ىذا اللوف األسود ّْ
(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٔ(,باب الباء ,فصل الخاء).ٖ٘ٚ:,
(٘) عوف المعبود ,مصدر سابق,جػ.ٔٚٛ:,ٙ

(ٔ) عروس األفراح ,مصدر سابق ,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الحاء).ٔ٘ٗ:,
(ٖ) عوف المعبود ,مصدر سابق ,جػ,ٙجزءٔٔٔٚٛ:,

(ٗ) موسوعة مملكة الحيوانات ,مرجع سابق ,جػ.ٖٗٓ:,ٙ
(٘) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق,جػٔ.ٖٙٗ:,
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طويل يف صدر اغبمامة مث يكوف الطوؽ األسود يف هنايتها ,والشيءُ اآلخر
تنتفخ على شكل ٍّ
الذي يعود إىل سبب التَّشبيو بو دوف غ ِريهِ من الطيور ىو َّ
أشد الطُّيور شبَػ ًها
أف اغبماـ من ّْ
باع اإلنساف" ,فبل يوجد شيءٌ ُّ
قط من ٍ
رجل أو امرأةٍ إال وىو يف اغبماـ"(.)ٙ
بِ ِط ِ
ِ
ػجن ِة" فالنَّفي ىنا َّ
دؿ على اؼببالغة يف التحرًن أي "ال
ػحةَ ال َ
ػحو َف َرائ َ
وقولو " : الَ يَ ِري ُ
يشموف وال هبدوف رائحة اعبنَّة فال ُػمراد بو التَّهديد"( )ٚؼبن يقوـ ّٔذا العمل.
ُّ

وقد أدى جناس االشتقاؽ(ٔ) يف قولو" :ال يريحوف رائحة" إىل الرتكيز على الرائحة اليت تُشم
وليس على حاسة الشم نفسها فبا جعلنا نشتاؽ ؽبذه الرائحة ونتمناىا ,ولفظة "ال يروبوف" اليت
احو ويَروبُو إذا وجد روبو"(ٕ) ,و َّ
كأف يف ىذه
اح الشيءُ ير ُ
استخدمها عليو الصبلة والسبلـ من " َر َ
إخبارا منو َّ 
يف وتبشريٌ للمؤمنني
بأف رائحة اعبنة تسبق دخوؽبا ,ويف ذلك تشر ٌ
اللفظة ً
وإذالؿ للعاصني َّ
بأهنم
ٌ
زجر وإىانةٌ
البعيدين عن أصغر اؼبعاصي فضبلً عن أكربىا ,كما فيها ٌ
تأكيدا مطل ًقا على عدـ دخوؽبم إياىا
وبرموف أقل ما يكوف وىو مشهم رائحة اعبنة ,وربمل
ً
وذلك حبرماهنم حَّت أقل ما يكوف منها وىي رائحتها ,وعاد ًة ما تكوف رائحة الشيء اغبسن
تبشريا يبعث السرور والفرح ,على عكس ما يكوف يف رائحة الشيء الػمنفّْر ,وال َّ
أدؿ على ذلك
ُ
ً
)
ٖ
(
ِ
ف}  ,فكانت ىذه الرائحة بشري خ ٍري
وس َ
يح يُ ُ
من قوؿ يعقوب عليو السبلـ{ :إِني َألَج ُد ِر َ

وجل على يعقوب عليو السبلـ ,ونبلحظ دقة اللفظ القرآين يف قولو:
وفرح وسرور من اهلل َّ
عز َّ
{فَػلَما أَف َجاء الْبَ ِش ُير} ,فلفظة "البشري" وىو الرسوؿ الذي ضبل قميص يوسف ,أو باألصح
ضبل رائحة يوسف اؼبوجودة يف القميص ,ىذا الرسوؿ أطلق عليو القرآف لفظة "البشري" ألنَّو
وبمل البشارة ليعقوب عليو السبلـ.

ؽبذا جاء عليو الصبلة والسبلـ بلفظة "رائحة اعبنة" ليثري اؼبشاعر ويرغبنا يف االبتعاد عن
اؼبعاصي وعما هنى عنو عليو الصبلة والسبلـ ,وقد اعتمد عليو الصبلة والسبلـ يف ىذا اغبديث
على "حاسة الشم ؼبا ؽبا من تأثري على النفس والعواطف ,فالروائح الطيبة تزيد من الشعور
( )ٙالمرجع السابق.ٖٙ٘:,

( )ٚعوف المعبود ,مصدر سابق.ٔٚٛ:,
(ٔ) سبق تعريفو.ٜٕٔ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٕ(,باب الحاء ,فصل الراء).ٗ٘ٙ:,
(ٖ) سورة يوسف ,اآلية.ٜٗ:
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(ٗ)

بالسرور واالنتعاش والثقة بالنفس واإلحساس ِبماؿ اغبياة والكوف"  ,بل َّإهنا تثري اػبياؿ
وربركو يف جلب صوٍر ٍ
صبيلة عاشها اإلنساف أو يعيشها.

أمورا
لقد وردت صبلة من الطيور يف تشبيهاتو عليو الصبلة والسبلـ حيث أبرز من خبلؽبا ً
صورا رائعة تناسبت مع مقاـ اغبديث وموضوعو ,فحني ّْ
يرغب يف أم ٍر من
ؽبا أنبيتها فصورىا ً
ٍ ٍ
طريا
أمور الدين أو فضيلة أو خلق ضبيد فإنَّو يذكر يف تشبيهو صفات عامة يف الطري ,وال وبدد ً
معيَّػنًا كما يف قولو" :اقػْرءوا ال ُقرآ َف فَِإنوُ يأْتِي ,)ٔ("...وقولو" :لَو أَن ُكػم تَػوكلُو َف َعلَى ِ
الل َحق
ْ
َ
َُ
ْ َ
(ٖ)
(ٕ)
ِِ
الجنةَ أَقػ َْو ٌاـ أفْئِ َدتُػ ُه ْم ِمثْ ُل أَفْئِ َدةِ الط ْي ِر"  ,إال أنَّو حني يريد
تَػ َوُّكلو "...وقولو" :يَ ْد ُخ ُل َ
التحذير أو التخويف أو إيضاح أم ٍر من أمور الدنيا فإنَّو يعمد إىل اختيار ط ٍري بعينو كالدجاجة
الل َ ع ِن ال ُكه ِ
وؿ ِ
اف ,)ٗ("...أو كاغبماـ يف قولو " :يَ ُكو ُف قَػ ْوٌـ
اس َر ُس َ
يف حديث" :سأ ََؿ أُنَ ٌ
يػ ْخ ِ
ضبُو َف فِي ,)٘("...وذلك االختيار منو عليو الصبلة والسبلـ ؽبذه الطيور يكوف دبا يناسب
َ
اؼبعن الذي يريده دبا وبقق وضوح الصورة واؼبعن اؼبراد.

(ٗ) المجلة العلمية للتمريض ,تصدرىا كلية التمريض جامعة بغداد ,العددٔ ,السنةٕٓٓٛـ ,ٕٔ:,د.نهى عناية
الحسناوي ,د.عائد صباح النصيري.

(ٔ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الثالث.ٕٔٛ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الثالث.ٕٕٗ:,
(ٖ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الثالث.ٕٕٚ:,
(ٗ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الثالث.ٕٕٜ:,
(٘) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الثالث.ٕٖٕ:,
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المبحث الرابع
ات فِي الح ِ
الت ْشبِيوُ بِالح َشر ِ
يث النب ِوي ,خصائِ
ِ
َ
سر ُارهُ البَالَ ِغية
أ
و
و
ص
د
ُ
َ ُ
َ
َ
َ
َ َ
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كثريا من
زخرت البيئة العربية بكثري من اغبشرات ,النَّافع منها والضَّار ,وقد ألِف ُّ
العرب ً
ىذه اغبشرات ,ؤّر بأنواعها وأشكاؽبا وتعايش معها ,وظهر ذلك جليِّا يف أوصافهم ,وقد
استخدـ الرسوؿ  ذلك يف تشبيهاتو ألصحابو؛ فعمد إىل استخداـ اغبشرات الصغرية
الضئيلة إليضاح معن من اؼبعاين ,ال يقل أنبية عما ورد يف التشبيهات السابقة بالدواب
والزواحف والطيور.
 فأوؿ ىذه اغبشرات اليت افتنت العرب بصنيعها وعجب من دقة عملها (النحلة) ,وىي
ذات مكانة عالية عنده ,فهي غذاؤه وعبلجو ,وقد أوردىا عليو الصبلة والسبلـ يف
تشبيهاتو مع ما يتناسب وىذه اؼبكانة ,فقد ذكرىا يف تشبيهو يف أمور العبادة ويف
(ٔ)
خصاؿ اؼبدح كما يف قولو  يف اغبث على الذكر ,فعن النُّعماف بن بَ ِشري 
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قاؿ :قاؿ
ُ
رسوؿ اهلل { :إِف مما تَ ْذ ُك ُرو َف م ْن َجالَؿ الل الت ْسب ُ
يح َوالتػ ْهليلُ
ش لَهن د ِوي َك َد ِوي النح ِل تُ ْذ َكر بِص ِ
ِ
احبِ َها ,أ ََما
الع ْر ِ ُ َ
ْ
ُ َ
َوالت ْح ِمي ُد ,يَػ ْنػ َعط ْف َن َح ْو َؿ َ
اؿ لَوُ َم ْن يُ ْذ َك ُر بِِو}(ٕ).
َح ُد ُك ْم أَ ْف يَ ُكو َف لَوُ أ َْو َال يَػ َز ُ
يُ ِػح ُّ
بأَ
فرسوؿ اهلل ِ 
وجل والثَّناء عليو ,بقولو " :إِف ِمما
ىبربُنا عن فضل ِذك ِر اهللِ َّ
عز َّ
تَ ْذ ُكرو َف ِمن جالَ ِؿ ِ
الل" فػ( َّ
لكن الصحابة ىنا ليسوا منكرين لفضل
إف) لتأكيد ما بعدىاَّ ,
ْ َ
ُ
وتصورىم ٍ
خاؿ من أنبية ىذا الذكر وفضلو وعظمتو وجزيل ثوابو عند اهلل
الذكر و َّ
لكن ذىنهم ُّ

(ٔ) تقدمت ترجمتو.ٕٚ:,

(ٕ) سنن ابن ماجة ,أبي عبد الل محمد بن يزيد القزويني ,حققو وعلق عليو:محمد فؤاد عبد الباقي,جػٕ(,دار البياف
للتراث) ,ٕٕٔ٘:,كتاب اآلداب ,باب فضل التسبيح ,حديث رقم( .ٖٜٛٓ:وىو حديث صحيح ,وصححو
محمد بن عبد الل النيسابوري في كتابو :المستدرؾ على الصحيحين,تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا,

جػٔ,طٔ(,بيروت-لبناف :دار الكتب العلمية ,ٙٚٛ:حديث رقم .)ٔٛٗٔ:؛وأخرجو أحمد بن حنبل في
المسند,تحقيق :شعيب األرناؤوط ,جػٖ,طٕ(,مؤسسة الرسالةٕٔٗٓ,ىػ) ,ٖٖٚ: ,حديث رقم.ٖٔٛٛٛ:
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وجل بدليل ؾبيء لفظة "مما تذكروف" ,فأراد عليو الصبلة والسبلـ أف يوضح ؽبم مقدار
َّ
عز َّ
ماثبل أماـ أعينهم.
يقربو ألذىاهنم ويؤكده ؽبم وهبعلو
شاخصا ً
ىذا الفضل وعظمو ,فأراد أف ّْ
ً
وقولوِ " :مما تَ ْذ ُك ُرو َف" ,فالفعل ُّ
يدؿ على كثرةِ أنواع ّْ
وجل,
تقرب ِّٔا إىل اهللِ َّ
الذكر ّْ
اليت يُ َّ
عز َّ
ِ
ِ
وؾبيء الفعل باؼبضارع ُّ
يدؿ على َّ
أف ىذه
بعضا منهاَ ,
يل َوالت ْح ِمي ُد" ً
وإف كاف "الت ْسب ُ
يح َوالتػ ْهل ُ
لساف الػمؤمن ٍ
األذكار من العبادات اليت هبب أف تكو ُف على ِ
يفرت عن
بصفة
َّ
مستمرةٍ ,وأف ال ُ
ُ
وجل بعد كل ح ٍ
ني ,فػ"الذكر ىو الذي لو الػمنزلة
ذكر اهلل بل ال يزاؿ لسانُو رطبًا بذكر اهلل َّ
عز َّ
ِ
األمو ِاؿ واألَن ُف ِ
أشق من عمل اعبوارح,
نفسي ,وفعل القلب ىو ُّ
َّ
عمل ّّ
س ,ألنَّو ٌ
الزائدةُ على بذؿ َ
اعبهاد األك ِرب"(ٔ).
بل ىو
ُ
وقولو ِ " :من جالَ ِؿ ِ
الل" ,أي " َعظَ َم ِتو"(ٕ) وتقديسو وتبجيلو ,أي َّ
أف من أفضل األشياء
ْ َ

اليت تستخدموهنا وتفعلوهنا لتعظيم اهلل التسبيح والتهليل والتحميد ,وقد تقدَّـ الفعل "تَ ْذ ُك ُرو َف"
على اعبار وآّرور " ِمن جالَ ِؿ ِ
الل" ألنبيَّة ال ُػمقدَّـ ومكانتِ ِو يف العبادة والطاعة ,وما هبلبُو على
ْ َ
ال ُػمؤمن من األجر واػبري.

ِ
ِ
وتعاىل,
يل َوالت ْح ِمي ُد" ,فػ"التسبيح :ىو التَّن ِزيوُ هللِ سبحانوُ َ
وقولو" :الت ْسب ُ
يح َوالتػ ْهل ُ
(ٖ)
وإجبلؿ لو عن كل ٍ
الس ِ
شيء,
وجل
فيو
َّسبيح
ت
ال
و
,
وء براء ًة"
ٌ
تعظيم هللِ َّ
وتربيءٌ هللِ من ُّ
عز َّ
ّْ
ٌ
أفضل الذكر َّ
أثريا يف تط ِه ِري الباط ِن
قوؿ ال ُػمؤمن ال إلو إال اهلل ,وىي
هليل :ىو ُ
ألف ؽبا ت ً
و"الت ُ
ُ
عن األ ِ
َوصاؼ َّ ِ
معبودات يف باطن َّ
اليت ىي
يمة ّْ
موـ نَفي اإللَِو بقولو( :الَ
الذاك ِر ,فيُ ُ
ٌ
فيد عُ َ
الذم َ
الذكر من ظاىر لِسانِِو إىل باط ِن قلبِ ِو ,فيتَم َّكن ِ
إِلَو) ,ويثبت الو ُ ِ
ود ّْ
فيو
احد بقولو (إالَّ اهلل) ,فيَػعُ ُ
ُ
َ
َ ُ
َ
)
ٗ
(
ِِ
ِ
أفضل
إثبات لِوحدانيَّة اهلل َّ
عز َّ
وجل ,و َّأما "الت ْح ِمي ُد" فػ" ُ
ويستَ ِوي على َج َوا ِرحو"  ,ففيو ٌ
اغبمد ُ
الد ِ
ِ
فإف من َِ
يشملُهاَّ ,
ُّعاءَّ ,
ضب َد اهلل
ب حاجتَوُ واغبمد َ
ألف الدعاءَ عبارةٌ عن ذك ِر اهلل وأف يطلُ َ
َّعمة طلب للم ِز ِ
َّإمبَا َوبم ُده على نِع ِم ِو ,واغبمد على الن ِ
يد ,قاؿ تعاىل{ :لَئِن َش َك ْرتُ ْم
َْ ُ
َ
ٌ َ

(ٔ) شرح سنن ابن ماجة ,السيوطي عبد الغني فخر الحسن الدىلوي ,جػٔ(,كراتشي :قديمي كتب خانة).ٕٚٓ:,
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الجيم).ٔٔٙ:,

(ٖ) مختار الصحاح ,مصدر سابق( ,باب السين ,مادة (س ب ح).ٕٕٛ:,
(ٗ) شرح سنن ابن ماجة ,جػٔ.ٕٚٓ:,
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(٘)()ٙ

ِ
ِ
يل
ألَ ِزي َدن ُك ْم}  ,فاغبمد ثَػنَاءٌ على اهلل
وشكر لوُ ,وىذه األنواع الثَّبلثة "الت ْسب ُ
ٌ
يح َوالتػ ْهل ُ
ِ
تدخل صبيعها ربت أنو ِاع ّْ
َّ
الذك ِر ,وقد َّ
العبد
يتلف ُ
ظ ّٔا ُ
َوالت ْح ِمي ُد" قد عُط َ
ف فيها بػ(الواو) ,ألهنا ُ ُ
آف و ٍ
يف ٍ
احد ,لذا كاف العطف فيها بػ(الواو).

ِ
ِ
ِ
الع ْر ِ
ني ويَ ُد ْر َف"( ,)ٚفاللَّفظة
وقولو " :يَػ ْنػ َعط ْف َن َح ْو َؿ َ
ش" ,فػ"يَػ ْنػ َعط ْف َن"" :أي يَػْن َحن َ
كة ٍ
يدؿ على َّأهنا يف حر ٍ
السكو ِف إىل اغبركة الدَّائِِريَّة ,وىذا ُّ
دائمة ,إذ إ َّف
أخرجت الصورة من ُّ
حد ُم َّ ٍ
عني يف اغبركة ,وذلك أكثر مبالغةً يف َّأهنا ال تفتُػ ُر
اغبركةَ الدَّائرية تعِن عدـ االنتهاء إىل ٍّ
حاسة البص ِر يف تَػج ِ
الصورة.
سيد ُّ
عن التَّذكري بِصاحبِها ,فرّكزت ُّ
الصورة على َّ
ْ
صوت ,وىو َّ
وقولو" :لَ ُهن َد ِوي َك َد ِوي الن ْح ِل" ,فقولو" :لَ ُهن َد ِوي" أي" :ؽبُ َّن
شدةُ
ٌ
جدا ٍ
عدهُ يف اؽبَو ِاء"(ٔ) ,أي َّ
قوي ِّ
سمع
أف صوت ىؤالء النَّحل ّّ
وعاؿ ُّ
الصوت وعلُّوه وبُ ُ
ويظل يُ َ
تنبيها وجذبًا َّ
غباسة السمع ,فال ُػمؤمن إذا ذَ َكَر ربَّوُ
يف اؽبواء ,فهنا أصبحت الصورة أكثر ً
وظل لسانُوُ رطباً بِ ِذك ِر اهلل ,ال يغ َف ُل وال ينسى اهللَّ ,
عز
فإف اهلل َّ
دائما وأثن عليو َّ
واستحضرهُ ً
عاؿ تُذ َكر ِ
قوي ٍ
تدور حوؿ ِ
بصاحبِها
العرش ؽبا
وجل قد َّ
صوت ّّ
َّ
سخر لو ىذه األذكار فهي ُ
ٌ
الصاٌف ,فكما أنَّو ذَ َكر اهلل ,فهي تُذ َكر بِِو عند اهلل ,فاعبزاء من جنس العمل .وقولو:
وبع َملِو َّ
َ
"تُ ْذ َك ُر" ال يعِن ذلك َّ
عبده وعملَو ,تعاىل اهلل عن ذلك ,أو أنَّو ال
أف اهلل َّ
عز َّ
سي َ
وجل قد نَ َ
وبث فيو أصحابو وأ َّمتو على م ِ
يعلم ما قاـ بو من العِبادة و ّْ
بلزمة
الذكرَّ ,إمبا ىو
ترغيب منو ُّ 
ُ
ٌ
الذكر وعدـ الغفلة عنو .وقولو " :تُ ْذ َكر بِص ِ
ّْ
احبِ َها" فبناء الفعل للمجهوؿ يف لفظة "تُذكر"
ُ َ
ُ
وجل ,فبَّا يزيده تشري ًفا وترغيبًا يف
دليل على كثرة واستمرار ذكر ىذا الصاحب عند اهلل َّ
عز َّ
ٌ
وشفعاء لوُ َّ
َّ
الصاٌف.
ألهنا من العمل َّ
االستمرار يف الذكر والطاعة والعبادة ,فكأهنا شواىد عليوُ ُ ,
اؿ لَوُ َم ْن يُ ْذ َك ُر بِ ِو" ,فالغرض من
َح ُد ُك ْم أَ ْف يَ ُكو َف لَوُ أ َْو َال يَػ َز ُ
وقولو" :أ ََما يُ ِػح ُّ
ب أَ
(ٕ)
اغبث على م ِ
بلزمة ّْ
الذكر ,فكأنَّو قاؿ :إنَّو مع ىذه الفضيلة كيف ينسى
و
غيب
الرت
االستفهاـ
ُّ
َّ
ُ
إف صورة ّْ
أحدكم أو يغفل عن ىذا ّْ
الذكر؟ حيث َّ
دوي عند العرش يُذ َكر بصاحبو
الذكر الذي يُ ّْ
(٘) سورة إبراىيم ,اآلية.ٚ:

( )ٙشرح سنن ابن ماجة ,مرجع سابق ,جػٔ.ٕٚٓ:,

( )ٚلساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل العين).ٕ٘ٓ:,
(ٔ) عوف المعبود ,مصدر سابق,جػٕ.ٖٜ:,
(ٕ) سبق تعريفو.ٕٔٚ:,
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تظل ىذه الصورة ِ
حاضرًة يف ّْ
الذىن كلما
كالنَّحلة عندما ذبتمع حوؿ اػبليَّة وتُ َد ّْوي بصوهتا ُّ
إف ع ُذوبة العِبادةِ
سبَّحنا أو ىلَّْلنا أو َِ
ضب ْدنا اهللَ َتعاىلَّ ,
وحبلوهتا يف النفس لتدفعُنا إىل االستزادة
َ
ْ
من الطَّاعات وال ُقر ِ
بات.
ُ

أف بني الػمؤمن والنَّحلة شبها كبريا ,قاؿ رسوؿ اهلل " :إف مثَل الػم ِ
باإلضافة إىل َّ
ؤم ِن
َ َ ُ
ُ
ً ً
ِ (ٖ)
َكػمثَل الن ِ
حلة أَ َكلَت طَيبًا َوَو َ
ووقَػ َعت فلم تُ َكسر ولم تُػ ْفسد" " ,لقد أشبوَ
ضعت طَيبًا َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
وسعيِها يف النَّهار,
ؤمن النَّحلة يف َح َدقتها وفطْنَتها ,وقلَّة أَ َذ َاىا َ
وخ َف َارهتا ,ومنفعتها ,وقُػنُوعها َ
ال ُػم ُ
(ٔ)
وتَػنَػُّزىها عن األَقْ َذارِ ,
فإهنا ال تأ ُكل من َكس ِ
وط ِ
يب أ ْكلِهاَّ ,
ياؽ يف اغبديث
فالس ُ
ب غ ِريَىا" ّْ .
َُ
ْ
ُ
يدؿ على ما ينفع الػمؤمن من خ ٍري يف الدُّنيا واآلخرة ,وال يوجد أَنْسب من الن ِ
ُّ
َّحلة للتَّشبيو ِّٔا
َْ
َ ُ
ُ ُ َ
يف ىذا اغبديث ,فالنَّحل "حيوا ٌف فهيم كيّْس ُش َجاعٌ فَ ِط ٌن لوُ نظر يف عواقِ ِ
ب األُموِر ,وىي من
ٌ
ٌ ٌ
ِِ
ُّ
الريح و ُّ
الدخا ُف وال َػماءُ والنَّار ,وكذلك
يم و ّْ
اغبيواف الذي يقطعُوُ عن عملو ٌ
آفات منها الظلمةُ والغَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ودخا ُف اغبََرِاـ
وغي ُم الش ّْ
ؤمن لو ٌ
َّك وريح الفْتنة ُ
آفات تفتُػ ُر بو عن عملو منها :ظُلمةُ الغفلة ْ
ال ُػم ُ
الس َع ِة ونَار اؽبوى"(ٕ).
وماءُ َّ

فرسوؿ اهلل  يريد من اؼبؤمن أف يكوف مثل النحلة دائم العمل يف الطاعات يف ٍ
نشاط
مستم ٍر ٍ
وعمل دءوب ,فطن كيّْس لو نظر يف عواقب األمور ,لقد نبَّهنا عليو الصبلة والسبلـ
ِ ِ
َّسبيح والت ِ
صورةٍ حيَّ ٍة صبيلَ ٍة.
إىل أنبّْية الت ِ
أمور معنويَّةٌ ,لكنَّو َّ
جس َدىا لنا يف ُ
َّهليل والتَّحميد وىي ٌ

 وتأِت الفراشة يف اؼبكانة الثانية بعد النحلة ,وذكرىا عليو الصبلة والسبلـ يف
أحاديث منها حديثو يف وصف حالو مع أمتو ,فعن أب ىريرة  ,)ٖ(أنَّو ظبع
رسوؿ اهلل  يقوؿ{ :إِن َما َمثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
ارا فَػلَما
اس َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
استَػ ْوقَ َد نَ ً
ِِ
اب التِي تَػ َق ُع فِي النا ِر يَػ َق ْع َن فِ َيها,
اء ْ
أَ َ
اش َو َىذه الد َو ُ
ت َما َح ْولَوُ َج َع َل ال َف َر ُ
ضَ

(ٖ) السلسلة الصحيحة لأللباني,محمد ناصر الدين األلباني,جػ٘(,الرياض:مكتبة المعارؼ) ,ٕٛٚ:,رقم .ٕٕٛٛ
(ٔ) حياة الحيواف ,مرجع سابق ,جػٕ.ٗٙٙ:,
(ٕ) المرجع السابق ,جػٕ.ٗٙٙ:,
(ٖ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,
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ػح ُج ِزُك ْػم َع ِن النا ِر
فَ َج َع َل الر ُج ُل يَػ ْن ِزعُ ُهن َويَػ ْغلِ ْبػنَوُ فَػيَػ ْقتَ ِح ْم َن فِ َيها ,فَأَنَا ُ
آخ ُذ بِ ُ
َوأَنْػتُ ْم تَػ ْقتَ ِح ُمو َف فِ َيها}(ٗ).
يقوؿ " :إِن َما َمثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
اس" ,استخدـ  يف بداية كبلمو أداة القصر ( َّإمبا) اليت

(٘)
معلوما ثابتًا لدى الصحابة وىو أنَّو عليو
أمرا ً
"ذبيء ػبرب ال هبهلو اؼبخاطب"  ,فقد أثبتت ً
الصبلة والسبلـ َّإمبا بُعث ؽبدايتهم وإخراجهم من الظلمات إىل النور ,وضبلت "إنما" يف بداية

اغبديث معن التأكيد يف فضل الرسوؿ  وحقو على أمتو ,كما أفادت اختصاص الرسوؿ 
باؽبداية دوف غريه من البشر ,مث أردؼ بقولوَ " :مثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
اس" ,حيث َّ
أف (مثل) "تدؿ

على اؼبشأّة يف اؽبيئة والصورة"(ٔ) ,وتكرارىا عبارة عن تنبيو يستحوذ على الذىن ويشده
اىتماما باؼبشبو بو
بديبل عن اؼبعاين آّردة ,ويعِن ىذا
لسماع الصورة التشبيهية اليت ستكوف ً
ً
الذي يُؤخذ منو العظة والعربة ,ويف تكرارىا " َمثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
اس" مبالغة يف صدؽ الصورة
وتطابقها ,فالصحابة يعلموف خوؼ الرسوؿ  وشفقتو عليهم ,فيزدادوا بذلك شوقًا وإثارةً ؼبا
وتلهفهم ؼبعرفة التَّشبيو الذي
تشوؽ الصحابة ُّ 
سيقولو ,مث ل َّػما جاءت كلمة ( َمثَلِي) ازداد ُّ

سيعقده عليو الصبلة والسبلـ يف ىذا اغبديث ,وقولو" :ومثل الناس" قصد بو  عموـ
ارا" "فجمع بني (الكاؼ) اليت للتَّشبيو(ٕ) وبني ( َمثَل)
اعبنس ,وقولوَ " :ك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
استَػ ْوقَ َد نَ ً
للداللة على تشبيو اؽبيئ ِ
ات واألحواؿ ,إذ لو دخلت (الكاؼ) على (رجل) الهتم بادي الرأي
ََ
أنَّو مشبَّوٌ بو إفر ًادا"(ٖ) ,وىذا ما ال يقصده عليو الصبلة والسبلـ ,وتنكري لفظة "رجل" يف ىذه
دليل على كثرة ىذه الصورة يف البيئة العربية وكثرة مشاىدة
الصورة اؼبليئة باعبهد واؼبعاناة ٌ
ارا"ُّ ,
وتدؿ لفظة (استوقد) على الشّْدة وال ُػمعاناة اليت
الصحابة ؽبا ,فهذا َّ
الرجل " ْ
استَػ ْوقَ َد نَ ً
الَقاىا حَّت أوقد ىذه النار ,والوقت الطويل الذي أنفقو يف اإليقاد ,وىذا ما تدؿ عليو بنية
ت َما َح ْولَوُ" ,فػ"الفاء" يف قولو" :فلما
اء ْ
الكلمة بزيادة "األلف والسني والتاء"" ,فَػلَما أ َ
َض َ
أضاءت" أوحت بعنصر اؼبفاجأة والفرحة والسرور بعد شدة اعبهد واؼبعاناة ,فاشتعلت ىذه
(ٗ) صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ ,ٔٛٙ:,ٚكتاب الرقاؽ ,باب االنتهاء عن المعاصي.
(٘) دالئل اإلعجاز ,مصدر سابق.ٕ٘ٗ:,
(ٔ) أدوات التشبيو ,مرجع سابق.ٖٙ:,

(ٕ) عروس األفراح,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٖ) الحديث النبوي من الوجهة البالغية ,مرجع سابق.ٔ٘ٚ:,
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(ٗ)

ِِ
اب التِي تَػ َق ُع فِي النا ِر
النَّار وأضاءت" ,والضَّوءُ فَر ُ
اش َو َىذه الد َو ُ
ط ا ِإلنَ َارة" َ " ,ج َع َل ال َف َر ُ
يػ َق ْعن فِيها" ,فلفظة (جعل) تدؿ على سرعة تَػهافُ ِ
ت ىذا الفراش وىذه َّ
الدواب يف النَّار بدوف
َ َ َ
َ
ُ
َرويٍَّة.

ونُبلحظ يف اعبملة السابقة تتابُع األفعاؿ "جعل ,تقع ,يقعن" ,للداللة على ذبدُّد الفعل,
َّىن ,يدؿ
نقذىن ويصد َّ
"فَ َج َع َل الر ُج ُل يَػ ْنػ َزعُ ُهن َويَػ ْغلِ ْبػنَوُ فَػيَػ ْقتَ ِح ْم َن فِ َيها" حاوؿ الرجل أف يُ َّ
(٘)
إنقاذىن
صر على
ينزعهن) اليت تدؿ على "
ِ
َّ
االقتبلع وا ِإل َزالَة بشدَّةٍ"  ,فهو ُم ّّ
على ذلك لفظة ( ُ
مرةٍ " َويَػغْلِ ْبػنَوُ" ُّ
كل ما يف ُوسعِو
كل َّ
وتدؿ اللفظة على أنَّو بذؿ َّ
ومل ييئس بل إنَّو هبدد فعلو بعد ّْ
إلنقاذىن ,وأنَّو مل ربرتؽ واحدةٌ منهن إالَّ بعد أف أفلتت منو.
َّ
الصورة اليت رظبها  ألصحابو واليت مثَّل ّٔا على نفسو مع َّأمتو ,مث يقوؿ
ىنا تنتهي ُّ
ػح ُج ِزُك ْػم َع ِن النا ِر َوأَنْػتُ ْم تَػ ْقتَ ِح ُمو َف فِ َيها" ,فتقدًن االسم
عليو الصبلة والسبلـ" :فَأَنَا ُ
آخ ُذ بِ ُ
خاصا بالرسوؿ  دوف ٍ
أحد غريه ,كما أدى إىل
"أنا" على اػبرب أدى إىل أف يكوف الفعل ِّ
زواؿ شك السامعني يف َّ
أف يكوف غري الرسوؿ  ىو من يقوـ ّٔذا الفعل.

ونبلحظ أنبية (الفاء) يف كلمة (فأنا) حيث ربطت بني الصورة يف أوؿ اغبديث وبني
ػحس َّ
الرسوؿ  يف
آخ ُذ) يدؿ على استمرارية َّ
آخره ,ونُ ُّ
بأف الضمري (أنا) ىو النَّجاة ,والفعل ( ُ
يرد َّأمتو بالقرآف الكرًن الذي
وردىا عن طريق الغِ َواية حَّت بعد أف َغبِق بربّْو ال يزاؿ ُّ
زجر َّأمتِ ِو ّْ
أُن ِزؿ وبسنَّتِ ِو النَّبويَّة ,فرسوؿ اهلل أخذ حبُ ُج ِز األمة ,واغبجز ىنا ىو " َْؾب َم ُع ا ِإلزا ِر وموضع
ِشدَّتِِو"(ٔ) ,ويدؿ اختياره  للفظة (اغبُ ُجز) على الرغبة الشديدة منو  يف إنقاذ أمتو ,ورغم
ذلك كلّْو ,يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ " َوأَنْػتُ ْم تَػ ْقتَ ِح ُمو َف" ,فلفظة (تقتحموف) تدؿ على
(ٕ)
مصروف على الدخوؿ فيها يتدافعوف كبوىا
"إِقْ َح ِاـ النَّفس يف الشَّيء من غ ِري َرِويٍَّة"  ,فهم ُّ
َّ
كثريا من أمور اغبياة ويعتقدوف يف بعضها اػبري اعتز ًازا
العتقادىم دبنفعتها ,ال ألهنم ال يعوف ً
بظاىرىا خاصة و َّ
أف مغريات اغبياة كثرية فينخدعوف بزخرفها ويتدافعوف كبوىا ,فكانت دعوة
(ٗ) فتح الباري ,مصدر سابق.ٖٔٛ-ٖٔٚ:,

(٘) لساف العرب ,مصدر سابق,جػ(,ٛباب العين ,فصل النوف).ٖٜٗ:,
(ٔ) المصدر السابق ,جػ٘(,باب الزاي ,فصل الحاء).ٖٖٕ:,

(ٕ) المصدر السابق ,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل القاؼ).ٕٗٙ:,
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وتبني ؽبم اغببلؿ واغبراـ
اؼبصطفى  رضبة للعاؼبني وىداية تنري ؽبم الطريق وتوضح ؽبم األمور ّْ
جل األمور ودقيقها ,كل ذلك ليدفعهم عن النار ,كما تدؿ على ذبدُّد الفعل من النَّاس
يف ّْ
كل ٍ
زماف.
مرًة بعد َّ
َّ
مرةٍ ويف ّْ
َّ
إف األلفاظ اليت جاء ّٔا عليو الصبلة والسبلـ يف ضرب ىذه الصورة لتحمل يف طيَّ ِاهتا شدَّة
ال ُػمعاناة اليت يبلقيها  يف دعوتو ألمتو ,ففي قولو (استوقد) اؽبمزة والسني والتاء تدؿ على
ِ
ينزعهن) معن اعبذب والنَّزع والقلع ,وقولو (يَػ ْغلِ ْبػنَوُ)
ّْ
الكد وطلب إِي َقاد النار ,ويف قولو ( ُ
و(يَػ ْقتَ ِح ْم َن) صبيعها تروي لنا ما القاهُ عليو الصبلة والسبلـ يف سبيل ىداية َّأمتِ ِو.
إف ىذه الصورة اغبسيَّة قد ضبلت بداخلها حر ٍ
َّ
كات حيَّةً ُمتبلحقةً سريعةً اعتن فيها رسوؿ
وصل اؼبعن الذي يريده حني قاؿ" :جعل ال َفراش وى ِذهِ
اهلل  يف اختيار اؼبشبَّو بو الذي ي ِ
ََ َ َ ُ ََ
ُ
ِ
السراج لضعف إِبصا ِرَىا ,فهي تطلب ضوءَ النَّهار,
ت يف ّْ
الد َو ُ
اب" فػ(الفراش) "تَطريُ وتَػتَػ َهافَ ُ
السراج بالليل ظنَّت َّأهنا يف ٍ
بيت ُمظل ٍم و َّ
السراج يف البيت ال ُػمظلم الػموضع
أف ّْ
أت فَتِيلَة ّْ
فإذا ر ْ
مرةٍ حَّت َْرب َرتؽ"(ٔ) ,فكذلك
مرةً بعد َّ
ال ُػمضيء ,فبل تزاؿ تطلب الضَّوء وترمي بنفسها يف النَّار َّ
النَّاس م َّػمن ارتكبوا الذنوب واآلثاـ يرموف بأنفسهم إىل التَّهلُكة وإىل النَّار ,وما ذاؾ لضعف
بصرىم بل لضعف بصريهتم اليت أعمتهم عن اؽبدىَّ ,أما تشبيهو عليو الصبلة والسبلـ
(ٕ)
ِ
بػ( َّ
ويغلب على اغبيوانات ,فكاف ذلك لتحقريىم.
,
األرض"
ب على
كل ما َد َّ
الدواب) وىي " ُّ
ُ

وألمتو ,فهي ربمل
وىذه الصورة كانت أوجز وأبل يف إيصاؿ ُمر ِاد رسوؿ اهلل  ألصحابو َّ
اعا ومغالبةً بني اؽبوى واؽبدى ,وحرارةً وؽبيبًا وأشعةً وظُلمةً ,فنتمثَّل ما وراءىا من نوازع
"صر ً
الشر الػم ِردي ,فينتقل إحساسنا إىل حالِنا ِ
وحاؿ النَّيب  فنرى أنفسنا يف
اػبري ال ُػمنجي ,و ّْ ُ
صراع اؽبوى الغالب للهدى ,وىنا كباوؿ أف نفهم ىذه ال ُػمفارقات ,وأف نقيس حركاتنا وأنفاسنا
الساىر اغبريص ,فنرى َّ ٍ
ٍ
نارا تُغرينا ِ
بالربيق يصرعُنا فيها اؽبوى ,وهبذبُنا
مع ىذا َّ
كل كبرية ومعصية ً
كدا النّْداء ,ما أشقانا وما
كرًرا َّ
منها َّ
الزجرُ ,م ّْ
الرءوؼ الرحيم يأخذ حبُ ُج ِزنَا ُم ّْ
قرًرا اغبرمةُ ,مؤ ً
أتعسنا حني نغلِبُوُ فن ْقتَ ِحم يف النَّار"(ٖ).
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٜٔٔ:,

(ٕ) مختار الصحاح ,مصدر سابق(,باب الداؿ ,مادة (د ب ب).ٜٔٚ:,
(ٖ) الحديث النبوي من الوجهة البالغية ,مرجع سابق.ٔ٘ٙ:,
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 ومن اغبشرات اليت آذت اإلنساف يف قوتو وقضت عليو أحيانًا (اعبراد) ,حيث شبو ّٔا
عليو الصبلة والسبلـ يف وصف قوـ يأتوف يف آخر الزماف لقتاؿ اؼبسلمني ,وتلك
اغبرب ىي من عبلمات قرب الساعة ,فعن أب ٍ
دري  )ٗ(قاؿ :قاؿ رسوؿ
سعيد اػبُ ّْ
ِ
ِ
ِ
اض ا ُلو ُجوهَِ ,كأَف
وـ الس َ
ار األَ ْعيُ ِن ع َر َ
اهلل { :الَ تَػ ُق ُ
اعةُ َحتى تُػ َقاتلُوا قَػ ْوًما صغَ َ
وى ُه ْم ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ ,يَػ ْنتَ ِعلُو َف الش َع َرَ ,ويَػت ِخ ُذو َف
الج َر ِادَ ,كأَف ُو ُج َ
أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
الد َر َؽ ,يَػ ْربِطُو َف َخ ْيػلَ ُه ْم بِالن ْخ ِل}(٘).

العبلمات اليت ربدث
فرسوؿ اهلل ّْ 
وبدثُنا عن أم ٍر ِ ٍّ
غييب من األُموِر ال ُػمستقبليَّة وىو من َ
قتاؿ ٍ
قوـ ِصغَار األ َْع ِ ِ
اض
الساعة حَّت وبدث ىذا األمر ,وىو ُ
وـ َّ
قبل قياـ َّ
ني عَر ُ
ُ
الساعة ولن ت ُق َ
الوجوهِ ,وىذا " ِ
ك أ َُّمتِ ِو َغايَةَ اؼبشارؽ اليت فيها ىؤالء
فيو عبلمةٌ لنُبُوءتِِو  ,وأنَّوُ سيبلُ ُ ُم ْل ُ
ُُ

(ٔ)
اعةُ" ,فػ(النَّفي) أفاد تأكيد األمر
ق
ػ
ت
ال
"
:
يقوؿ
السبلـ
و
الصبلة
عليو
فالرسوؿ
,
القوـ"
ُ
ُ
َ
َ
وـ الس َ
ُ
اعةُ" أراد ّٔا  يوـ القيامة َّ
ألف من أظبائها الساعة ,وقولو
الذي يليو وىو قياـ الساعة ,و"الس َ
عليو الصبلة والسبلـَ " :حتى تُػ َقاتِلُوا" ,فحرؼ العطف (حَّت) أفاد َّ
أف أجزاء ما قبلها مرتتبة
على ما بعدىا(ٕ) ,فػ"حَّت" أفادت َّ
أف اعبملة اليت قبلها وىي قياـ الساعة مرتتبة على اعبملة اليت
بعدىا وىي ظهور ىؤالء القوـ ّٔذه الصفات اؼبخيفة ,وقد ضبلت معن الشرط فبل تقوـ الساعة
إال بظهور ىؤالء القوـ ,وقد أوحت لنا َّ
بأف ىذا األمر مستقبلي يكوف يف آخر الزماف كما أخرب
ِ
َّ
اقع
أمر و ٌ
عليو الصبلة والسبلـ ,وقولو" :تُػ َقاتلُوا" ,فمجيء اللَّفظة باؼبضارع دؿ على أنَّو ٌ
رب قِ ِ
مستقببلً ال ؿبالة من وقوعو ,وأنَّو عبلمةٌ على قُ ِ
الساعة.
ياـ َّ

ِ
ار األَ ْعيُ ِن" ,فمن صفات ىؤالء القوـ َّأهنم ِصغَار ُ ِ
األعني,
مثَّ قولو " :قَػ ْوًما صغَ َ
أف وجوىهم م ِ
ِ
ِ
ستديرةٌ عريضةٌ ,فرسوؿ اهلل 
"ع َراض ُ
الو ُجوه" ,وىذه الصفة الثانية ؽبم َّ ُ َ ُ ُ
(ٗ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٛ:,

(٘) سنن ابن ماجة,مرجع سابق ,جػٕ ,ٖٕٔٚ:,كتاب الفتن ,باب الترؾ ,حديث رقم( .ٜٜٗٓ:أخرجو
أحمد,جػٖ ,ٖٔ: ,رقم .ٕٜٔٔٚ:؛وابن حباف,جػ٘ٔ,ٔٗٚ:,رقم.ٙٚٗٚ:

(ٔ) شرح صحيح البخاري ,ابن بطاؿ ,أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطاؿ البكري القرطبي,
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراىيم ,جػ٘,طٕ(,دار الرشد السعودية).ٔٓٛ:,

(ٕ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق,جػٔ.ٜٚ:,
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يِ
صفهم لنا وكأنَّو قد رآىم ,وقد جاء وصفهم باإلضافة لتخصيصهم ّٔذه الصفات اليت ذكرىا
َ
ِ
عليو الصبلة والسبلـ ,وىذه الصفات" :صغار ,عراض" جاءت على وزف "ف َعاؿ" مبالغة يف
الج َر ِاد",
اتصافهم ّٔذه الصفات ,مث ّْ
يفصل لنا يف ىاتني الصفتني بقولوَ " :كأَف أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
ِ
الع ْ ِ
ني َس َو ُاد َىا األعظم"(ٖ) ,فنَػ َعتَهم عليو
وقصد  بػ"اغبَ َدؽَّ :
أي َح َدقَةُ َ
الس َو ُاد ال ُػم ْستَدير ْ
ني حَّت َّأهنا لِ ِ
ِ
صغِ ِرىا تُشبوُ َح َد َؽ أ ُ ِ
الع ِ
َعني اعبََراد" ,وأعني اعبراد
الصبلة والسبلـ بِشدَّة صغَ ِر َ
كبرية مقارنة بصغر حدقتها ,وذلك ّْ
يبكنها من رؤية النباتات وأغصاف األشجار من مسافات
بعيدة"(ٗ) ,وىذا الوصف الدقيق منو عليو الصبلة والسبلـ أظهر ِعظم صغر أعني أولئك القوـ.
(ٔ)

وحدقتا اعبرادة ضبراواف ,وعيناىا المعتاف ,كما ذكر علي بن أب طالب يف وصفو للجراد
فكأف ىؤالء القوـ وحقدىم على اؼبسلمني قد استشاطوا غضبًا واضبرت أعينهم غيظًا ,ولنا أف
نتخيل تلك األعني ّٔذه اغبمرة لنشعر باػبوؼ والفزع من ؾبرد زبيلهم.
وى ُه ْم ال ِػم َجا ُّف ال ُػمطْ ِرقَةُ" ,فاستخدـ عليو الصبلة والسبلـ أداة
مث يَػ ُقوؿ َ " :كأَف ُو ُج َ
قوةِ الت ِ
كأف) اليت تُ ِ
التشبيو ( َّ
َّشبيو بني ال ُػمشبَّو وال ُػمشبو بو(ٕ) ,فوجوىهم شديدة الشبو
وحي بِ َّ
ّٔذه آّاف من خبلؿ استدارة ىذه الوجوه اليت تشبو ىذه آّاف اؼبستديرة.
إف قولو" :ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ" ,فػ"ال ِػم َج ُّ
مث َّ
ب
اف :من َؾبَ َن الشَّيءُ يبَْ ُج ُن ُؾبُوناً إذا َ
صلُ َ
الرتس"(ٖ) ,و َّأما "الػمطْ ِرقَةُ"" :أصل الطَّ ِ
الض
:
رؽ
و َغلُ َ
ت ِمطَْرقَةُ
َّرب ,ومنو ُظبّْيَ ْ
ُ
ُ
ظ ,وال َػم َج ُنُ َّ :
ُ
ِ (ٗ)
فكأهنا تِ
َّ ِ
َّ
رس
وجوىهم
استدارة
عن
ة
كناي
وىذا
,
ب ّٔا"
ٌ
طر ُؽ ِّٔا أي يُ ْ
ضَر ُ
ٌ
الصائ واغبَدَّاد ألنَّو يُ َ
ارت.
بت فَ َ
استد ْ
ض ِر ْ
طُِرقت أي ُ
ِ
الر ْجل ,وقولو "يَػ ْنتَ ِعلُو َف
َّعل :ىي اليت تُلبَس يف ّْ
مث قولو " :يَػ ْنتَعلُو َف الش َع َر"" ,فالن ُ
مض ُف َورةٌ من الشَّعر ,وىذا يوحي لنا َّ
الش َع َر" أي َّ
قوـ يعتمدوف يف غذائهم على
أف نِعا َؽبُم ْ
بأهنم ٌ
(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الحاء).ٖٜ:,
(ٗ) موسوعة مملكة الحيوانات ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٗ:,

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٜٖ:,
(ٕ) عروس األفراح ,مرجع سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٖ) المصدر السابق ,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل الميم).ٗٓٓ:,
(ٗ) المصدر السابق,جػ(,باب القاؼ ,فصل الطاء).ٕٔ٘:,
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اغبيوانات ,و َّ
قوـ فيهم من الوحشية
أف ىذه اغبيوانات تكثر يف بيئتهم ,وىذا يدؿ على َّأهنم ٌ
الشيء الكثري ,باإلضافة إىل خشونتهم ونبجيتهم ,وقد يػحتمل َّ
كماؿ ُشعُورىم
أف ُمر َادهُ ُ
أقد ِامهم"(٘) ,وقولوَ " :ويَػت ِخ ُذو َف الد َر َؽ" ,فػ(الواو) يف اعبملة السابقة
ووفُوِرىا حَّت يطئوهنا بِ َ
ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّرؽ
أفادت اعبمع بني انْتعاؽبم بالشَّعر واتّْػخاذىم الدَّرؽ ,أي َّأهنم أثناء القتاؿ حني يتَّخ ُذوف الد َ
ِ
ِ ِِ ٍ
رس من
ضرب من َّ
الرتسة تُػت َ
َّر ُؽٌ :
َّخ ُذ من اعبُلُود ,وىي ت ٌ
يكونوف ُمنتَعلني بن َعاؿ من َش َع ٍر ,و"الد َ
ج ٍ
ب وال َع ِق ٍ
لود ليس فيو َخ َش ٍ
ب"( ,)ٙويبدو من وصف رسوؿ اهلل  ؽبم حيث ينتَعلُوف الشَّعر
ُ
روسا من اعبلد ,يبدو َّأهنم يتَّخ ُذوف اغبيوانات ذات الشَّعر الكثيف اليت تكثُػ ُر يف
ويتَّخ ُذوف تُ ً
ببلدىم ,وىذا ُّ
أيضا من الشَّعر ,كما َّ
أف نِ َعاؽبُم
لباس ُهم ً
يدؿ داللةً واضحةً على أنَّو يكو ُف ُ
تكوف من الشَّعر ,وىو الظَّاىر لِما يف بِ ِ
بلد ِىم"(ٔ).
َ
إثبات وتأكي ٌد منو 
مث يأِت قولو " :يَػ ْربِطُو َف َخ ْيػلَ ُه ْم بِالن ْخ ِل" ,وبتمل أمرين :أوُؽبما ٌ

يف َّأهنم سوؼ يدخلوف ببلد اؼبسلمني -العرب منهم ,-واألمر الثاين :أنَّو أراد عليو الصبلة
ِ
أحدىم لِعِظَ ِم ِج ِ
أجسام ِهم ,حَّت َّ
سم ِو يستطيع أف يربِط خيلَو يف
والسبلـ أف ُىبِرب عن كِ َرب
إف َ ُ
النَّخل ,وقد يكوف األمراف معا" ,فالصورة تشت ِمل على ٍ
سدؿ
قوـ ُم ّْ
ورىم طويلةٌ تُ َ
َ
ً
توحشني ُشعُ ُ
الرتوس ,وقد شبّْو الوجو
وجوىهم عريضةٌ تُشبو ُّ
َّ
حَّت تَصل إىل أرجلُهم ,فتكوف كالنّْعاؿ ؽباُ ,و ُ
الرتوس أي ال ُػمغطَّاة ِبلدةٍ ؽبا ُمعيَّ ٍنة ,وذلك
بال ُّرتس لبسط الوجو واستدارتو ,وشبّْو بال ِػمطرقَة من ُّ
ِ
لِغِلَ ِ
ِ
َّناس ِق الشَّكلي .والذي يدعو إىل
ىذه
ظ
الوجوه ,وكثرة َغبمها ونػُتُوء َو َجنَاهتا ,وبُعدىا عن الت ُ
ُ
(ٕ)
ربسس ىذه الوجوه ىو الشعور بأهنا نافرة القسمات وأهنا تشبو اعبلود يف خشونة اؼبلمس" ,
ُّ
وىذا يدؿ كثرة خوضهم للمعارؾ وسبرسهم فيها.
َّ
فهم عليو الصبلة والسبلـ قد " ُوِج ُدوا ّٔذه الصفات كلّْها يف
صُ
إف ىؤالء القوـ الذين َو َ
مر ٍ
ات عديدةٍ"(ٖ) ,وىذا يعِن اقرتاب الساعة ,ألنَّو  نفى أف تقوـ
زماننا وقاتلَ ُهم ال ُػمسلموف َّ
الساعة إال بعد ُمقاتلَ ِة ىؤالء القوـ ,وىذا اغبديث دبا حوى ىو من معجزاتو  ,إذ يػُخربنا عن
(٘) فتح الباري ,مصدر سابق,جػٔ.ٜٔٙ:,

( )ٙلساف العرب ,مصدر سابق,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل الداؿ).ٜ٘:,
(ٔ) عوف المعبود ,مصدر سابق ,جػٔٔ.ٕٚٚ:,

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٕٜ٘:,
(ٖ) عوف المعبود ,مرجع سابق,جػٕٔٔٚٚ:,
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ٍ
ٍ ِ
يد عليو الصبلة والسبلـ
ينظر إِليهم ,فيُ ِج ُ
أحداث ُمستقبليَّة ويَص ُ
ف لنا ً
قوما مل َيرُىم كأنَّو ُ
عتمدا على اإلهباز مث التَّفصيل ,وذلك عندما أَْوجز يف وصفهم بقولو:
ص َفهم لنا وص ًفا دقي ًقا ُم ً
َو َ
ِ
ِ
ِ
وتشبيهوُ ؽبذه ُ ِ
الو ُجوه حينَما
ار األَ ْعيُ ِن ع َر َ
الو ُجوه" ,مثَّ تفصيلُوُ
"قَػ ْوًما صغَ َ
ُ
اض ُ
األعني وىذه ُ
وى ُه ْم ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ" ,وىذا اإلهباز مث
الج َر ِادَ ,كأَف ُو ُج َ
قاؿَ " :كأَف أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
بدأَ بِاعبُ ِزء مثَّ بال ُك ّْل ,أي بالعني مثَّ بالوجو
التَّفصيل َّأدى إىل ترتيب ُّ
الصورة يف أذىاننا ,حيث َ
الصورة
َّ
الرؤية ,ألنَّو لو ذكر ال ُكل وىو الوجو مثَّ اعبزء وىو العني لتشَّتَت ُّ
حَّت تكتمل ُّ
الصورة و ُّ
يف ُـبيّْػلَتِنَا وأصبحت ترتَ ِكز على العني فقط ,و َّ ِ
الوجو وىو الكل
ُ
لكن ذكر العني وىي اعبُزء مثَّ َ
ساعدنا بِ ِ
االحتِ َفاظ بالصورة كاملةً بأجزائها أي بالعني داخل الوجو ,وىذا من ببلغتو  يف
يُ ُ
ج ِ
ذب االنتباه مثَّ إيصاؿ الصورة كما أرادىا إىل سامعيو.
َ

والشَّيء اآلخر الذي ُّ
األوؿ ىو:
يدؿ على ِدقَّة تعبريه  ىو اختياره للمشبو بو ,فاؼبشبو بو َّ
ُ
الج َر ِاد" حينما شبَّو ِصغَر أعينهم ِحبدؽ اعبراد ,إذ إ َّف اعبراد ىو اغبشرة الوحيدة اليت
" َح َد ُؽ َ
بوضوحَّ ,
ألف اعبراد أصناؼ ـبتلفة ,فبعضو كبري اعبثة
يستطيع اؼبرءُ أف يشاىد ِصغََر أعيُنِها
ٍ
ِ
وبعضو صغري(ٔ) ,مث َّ
اد لرئيسو ,فيجتمع كالعسكر إذا ظَ َع َن َّأولو
إف اعبراد "من اغبيواف الذي يْنػ َق ُ
(ٕ)
أف اعبراد إذا ىاجم اؼبزارع فإنَّو يبيد كل ٍ
تَػتَابع صبيعو ,وإذا نَػزؿ َّأولو نَػزؿ ِ
َّ
شيء
كما
,
صبيعُو"
َ
َ
ََ ُ
ُ
فيها ,ويرتؾ األرض جرداء خاوية بدوف حياة ,وكذلك العدو العسكري فإنَّو إذا ىاجم قتل
ودمر ,فيرتؾ الببلد اليت دخلها مدمرة بدوف حياة ,فال َػم َقاـ الذي ذكره الرسوؿ 
وشرد َّ
وأسر َّ
حرب ٍ
يف اغبديث ىو م َقاـ ٍ
أنسب من ىذه اغبشرة
وقتاؿ بني ال ُػمسلمني وغريىم ,وال يوجد
َ ُ
ُ
اليت تعيش حياهتا أشبَوَ ِدبُستعمرةٍ عسكريٍَّة كي يُشبّْو ّٔا عليو الصبلة والسبلـ.

واؼبشبو بو الثاين ىو" :ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ" ,وىي نوعٌ من التػ ُُّروس أُلْبِست األَطْ ِرقَة من اعبِْلد
الصبلة والسبلـ لوج ِ
وى ِهم ,فاستخدـ يف التَّشبيو أداةً حربيَّةً لتَتَناسب مع
وذلك يف تشبيهو عليو َّ
ُُ
م َق ِاـ اغب ِد ِ
يث و َغَر ِض ِو ,وكل ىذه الصفات اليت ذكرىا  ؽبؤالء القوـ تثري الفزع واػبوؼ ,فهم
َ
َ
أوالً ؿباربوف قد اعتادوا على اػبشونة والشدة وخلت قلؤّم من الرضبة ,يظهر ذلك من وصفهم

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٜٔٔ:,
(ٕ) حياة الحيواف الكبرى ,مصدر سابق,جػٔ.ٕٜٙ:,
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إخبار باقرتاب الساعة ف َّ
إف
الذي ذكره عليو الصبلة والسبلـ ,فهذا الوصف باإلضافة إىل أنَّو ٌ
ربذيرا من ىؤالء القوـ وحثِّا منو عليو الصبلة والسبلـ على ؿباربتهم.
فيو ً
أراد.

ٍ
صفات مل يَػَرَىا وجعلها بارزًة أمامنا وكأنَّنا َنراىا ونُشاىدىا كما
جسد لنا الرسوؿ 
لقد َّ

 ويعرض النيب  غبشرة تواجدت يف ؿبيطنا ليظهر من خبلؽبا صغر الشيطاف وزباذلو
وجل ,وتلك اغبشرة ىي الذبابة ,فعن أب اؼبليح(ٖ) عن ٍ
رجل قاؿ:
عن ذكر اهلل َّ
عز َّ
كنت رِ
ت دابَّةٌ ف ُقلت :تَعِ
ِ
س
ر
ػ
ث
ع
ػ
ف

َّيب
ن
ال
يف
د
َ
َ
ْ
َ
َ
ّْ
ُ
َ
ُ َ
َ
س الشَّْيطَا ُف .فَػ َق َاؿ{ :الَ تَػ ُق ْل تَع َ
َ
ك تَػ َعاظَم حتى ي ُكو َف ِمثْل البػ ْي ِ
وؿ بِ ُقوتِي.
تَ ,ويَػ ُق ُ
ْت َذلِ َ
الش ْيطَا ُف فَِإن َ
ك إِذَا قُػل َ
َ َ
َ َ َ
ولَ ِكن قُل :بِس ِم ِ
الذبَ ِ
صاغَ َر َحتى يَ ُكو َف ِمثْل ُّ
اب}(ٔ).
ْت َذلِ َ
الل فَِإن َ
ك إِ َذا قُػل َ
ك تَ َ
َ ْ ْ ْ
َ
فرسوؿ اهلل  يستلهم اؼبواقف اليوميَّة اليت ربدث للصحابة يف توجي ِه ِهم وتعليمهم ُأم َور
ِ
ؼ
دينهم ودنياىم ,من ذلك ما أورده
َّيب  "ومعن َرِد َ
ُّ
الصحاب  من أنَّو كاف " َرد َ
يف الن ّْ
(ٕ)
ِ
ت
ب َخ ْل َفوُ و ْارتَ َدفَوُ َخ ْل َفوُ"  ,أي أنَّو كاف خلف رسوؿ اهلل " ,فَػ َعثَػ َر ْ
َّ
الر ُجل وأ َْرَدفَوَُ :رك َ
(ٖ)
ط ,فقاؿ
الزلَّةُ ,ويػُ َق ُ
رسوُ فَ َس َق َ
اؿَ :عثَ َػر بِِو فَػَر ُسوُ فَ َس َق َ
العثْػَرةَُّ " :
َدابةٌ" ,و َ
ط" ْ ,
أي أنَّو َزَّؿ فَ ُ
الصحاب" :تَ ِعس الشيطَا ُف" ,والتػَّعس" :اؽببلَ ُؾ والشَُّّر والبػع ُد و ِْ
س أيضاً أف
َّع
ػ
ت
ال
و
,
ط
ا
ط
االكب
ُ
َ
ُّ
َ ْ
ْ
ُْ
ْ ُ َ
ُ
ِ ِ (ٗ)
أي َّ
الصحاب َد َعا على ىذا الشيطاف ,فنهاه الرسوؿ  عن ذلك
أف
,
ي ِػخَّر على َو ْجهو"
َّ
ْ
(٘)
ِ
س الش ْيطَا ُف" ,فػ(البلـ) أفادت توكيد النَّهي منو عليو الصبلة والسبلـ ,مثَّ
وقاؿ" :الَ تَػ ُق ْل تَع َ
ك تَػ َعاظَم حتى ي ُكو َف ِمثْل البػ ْي ِ
ت,
ْت ذَلِ َ
َّبني  السبب يف ذلك النَّهي بقولو" :فَِإن َ
ك إِذَا قُػل َ
َ َ
َ َ َ
ويػ ُق ُ ِ ِ
أشعَرتْػنَا بتفسري وتوضيح النَّهي السابق عليها ,و(إنَّك)
ََ
وؿ ب ُقوتي" ,فػ(الفاء) يف (فإنَّك) َ
(ٖ) أبو المليح بن أسامة بن عمير ,أو عامر بن بن عمير الهذلي ,اسمو عامر ,وقيل زيد أو زياد ,ثقة من الثالثة,
مات سنة ثماف وتسعين ,وقيل ثماف ومائة( .اإلصابة,جػٕٔ.)ٕٕٙ:,

(ٔ) سنن أبي داود ,مصدر سابق,جػ٘ ,ٕٙٓ:,كتاب اآلداب ,باب ال يقاؿ خبُثت نفسي ,حديث رقم.ٜٕٗٛ:

(حديث صحيح ,صححو األلباني ,وأخرجو أحمد في مسنده,رقم ,ٕٜٓ٘ٔ:ورقم ,ٕٜٕٓ٘:ورقم.)ٕٜٓٙٓ:

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػ(,ٜباب الفاء ,فصل الراء).ٔٔ٘:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل العين).ٖٜ٘:,

(ٗ) المصدر السابق ,جػ(,ٙباب السين ,فصل التاء).ٖٖ-ٖٕ:,
(٘) سبق تعريفو.ٔٚٗ:,
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ك" ,فػ(إذا) دلَّت على تأكيد اغبكم يف
ْت َذلِ َ
جاءت لتوكيد اغبكم بعدىا ,مثَّ قولو" :إِ َذا قُػل َ
حاؿ ُح ُدوثو ,مث صورت اؼبفاجأة اليت أحدثها ذلك القوؿ ,وقولو" :تَػ َعاظَ َم َحتى يَ ُكو َف ِمثْ َل
البػ ْي ِ
ت" ,فػ(تعاظم) تدؿ على التَّفاعُل ,أي َّ
ويزىو ّٔا
َ
أف الشيطاف يتأثػَُّر بالكلمة فيتفاعل ّٔا ُ
حَّت يصبح كالبيت.
َّ

وتصور لنا ىذه اللَّفظة (تعاظم) الشيطاف وىو ِ
افتخارا ,وليتو
ينتف ُخ ويكربُ ويتيوُ ً
ّْ
اختياال و ً
بقوِت
يكتفي بذلك وحسب ,بل إنَّو لفرط زىوه وغروره يقوؿ" :بِ ُقوتِي" ,أي حدث ذلك األمر َّ
ك تَػ َعاظَم حتى ي ُكو َف ِمثْل البػ ْي ِ
ت"
ْت ذَلِ َ
وعظَ َم ِيت ,واعبملة الشرطية يف قولو" :فَِإن َ
ك إِذَا قُػل َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ّْ
س الش ْيطَا ُف" ,وقد استخدـ  يف التشبيو
تصور اغبجم الذي بلغو الشيطاف متأثػًرا بقولو" :تَع َ
"مثل" بدالً من "الكاؼ" و" َّ
كأف"؛ ألنَّو أراد عليو الصبلة والسبلـ أف يصور حجم وىيئة
الشيطاف عندما يتعاظم أو يتصاغر ,ومل يكن الغرض تقريب الشبو بني الشيطاف والبيت ,أو بني
الشيطاف والذبابَّ ,إمبا رَّكز عليو الصبلة والسبلـ على ىيئة وحجم البيت والذباب ,أي
الضخامة والكرب ,وعكسها الضآلة والصغر.
وىنا يوجو الرسوؿ  أصحابو إىل القوؿ الصحيح يف مثل ىذه األمور بقولوَ " :ولَكِ ْن
قُل :بِس ِم ِ
الل" ,فػ(الواو مقرونةً بلكن) أفادت االستدراؾ وتأكيد اغبكم الذي يأِت بعدىا,
ْ ْ
وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :قُل :بِس ِم ِ
الل" ,ففعل األمر ىنا أراد بو  تعليم الصحابة
ْ ْ
صاغَ َر
ْت ذَلِ َ
العمل الصحيح والقوؿ الصحيح يف مثل ىذه األمور ,وقولو" :فَِإن َ
ك إِذَا قُػل َ
ك تَ َ
الذبَ ِ
َحتى يَ ُكو َف ِمثْل ُّ
ك
ْت َذلِ َ
َّك" جاءت لتوكيد قولو  ,وقولو" :إِ َذا قُػل َ
اب" ,فقولو" :فَِإن َ
َ
الذبَ ِ
صاغَ َر َحتى يَ ُكو َف ِمثْل ُّ
يتضاءَؿ ويصغُُر
اب" ,فلفظة (تصاغر) ّْ
تصور لنا الشيطاف وىو َ
تَ َ
َ
شيئًا فشيئًا حَّت يُصبِ َح مثل ُّ
الذباب.

وصورة ُّ
وخستِ ِو ودناءتِِو"(ٔ) ,فليس يف اغبشرات
الذباب " ّْ
تعرب عن قُػْبح الشيطاف وضآلتو َّ
من ذبتمع فيو ىذه الصفات ُّ
آب"(ٕ) ,أي كلما ُدفِ َع
كالذباب ,ومن صفاتو "أنَّو ُكلَّما ذُ َّ
ب َ
ِ
يعود و ال ييئس من ابن آدـ ,ومن
ب ولكنَّو ُ
َر َج َع ,وكذلك الشيطاف كلما استُعي َذ منو ذَ َى َ
(ٔ) الصورة الفنية في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٗ٘:,
(ٕ) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق,جػٔ.ٗٛٛ:,
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(ٖ)

صفاتو –أي ُّ
الذباب" -أنَّو أجهل اػبلق ألنَّو يُ ِلقي نفسو يف اؽبَلَ َك ِة"  ,وكذلك الشيطاف فهو
غضبو ِ
ِ
ظ الدّْقة
ويعص ِيو ,من ىنا نُبلح ُ
أجهل اػبلق ألنَّو َ
ب اهللَ حني خلق آدـ وما زاؿ يُ ُ ُ
أغض َ
سباما مع اؼبشبو.
البيانيَّة للرسوؿ  يف اختيار اؼبشبو بو الذي يتطابق ً

ِ
ِ
صا َغ ُر حَّت
باب الشيطاف هبعلو يتَػ َعاظَ ُم حَّت يكوف مثل البيت ,وذ ْك ُر اهلل هبعلو يتَ َ
"فس ُ
يكوف مثل ُّ
عظيم للمسلمني لينتبهوا إىل َّ
أف األمور السلبيَّة ال تصنع
الذباب ,ويف ىذا
ٌ
تأديب ٌ
شيئًا ,و َّ
أف األمور اإلهبابية مهما كانت يسريًة تستطيع أف تُفيد صاحبها فائد ًة كبريًة"(ٗ).

التضاؤؿ من ٍ
قطعة كبريةٍ إىل
اد(٘) بني (تعاظم وتصاغر) ,فالصورة آيلَةٌ إىل
تض ّّ
ُ
"وث َّػمةَ َ
ٍ
الذباب ,فإذا َّ
ربوٌؿ من البيت إىل ُّ
َّحضر والكرب,
الرفعة واألماف والت ُّ
نقطة ,فث َّػمة ُّ
دؿ البيت على ّْ
يدؿ على الضَّعة والتَّفاىة والض ِ
الذباب ُّ
َّآلة ,وقد هنى عن كلمة (تعس) َّ
فإف ُّ
َّ
يد الشَّيطا َف
ألهنا تز ُ
جود
كائن ال
مفهوـ ّّ
رمزي ُم َّ
ػجرٌد ,فهو مو ٌ
ٌ
لُصوقًا بالشَّر الذي ُجبِلت عليو ذَاتُوُ .والشيطاف ٌ
ِِ
ُّ
غائب عن اغبَو ّْ
ٌ
اس كما تدؿ على كينُونَتو العقيدة اإلسبلمية من الكتاب والسنة ,ولكنو غريُ
ِ
ذبسيما ,وكذلك
وتبعا ؽبذا صار التعبري عنو بالبيت عندما يتعاظم
مرئ ٍّي ,وال تنالو اغبواسً ,
ً
قضى عليو,
عندما يتضاءَؿ ليصري ذُبَابًا ,وقد شبهو بالبيت ىنا ألنَّو أجوؼ ,أو ىو كرب يُ َ
ألف اعبمع من ىذه اغبشرات ُّ
وتشبيهوُ بالذباب اعبمع دوف ُّ
الذبابة اؼبفردةَّ ,
يدؿ على ِصغَر
ُ
ِ
حجم َها.
تفرِدىا باؼبكاف واحتماؿ كِ َرب
الواحدة بالنَّظر ,يف حني يدؿ ِذ ْك ُر الواحدة على ُّ
صا َغَر) تُفيد منح الشيطاف صفةً جديد ًة مل تكن فيو قبل
وصيغة (تَػ َف َ
اع َل) يف (تَعاظَ َم وتَ َ
ٍ
الصورة ,مثَّ على مساحة صغرية
تدر ٌج يف استحو ِاذهِ على
مساحة كبريةٍ من ُّ
ىذا اغبني ,وشبة ُّ
ربر ِ
ِ
كات ُّ
اغبجم واؼبعنّْ ,
الذباب وإزعاجو,
تذك ُرنا ىذه البُقعة بالنَّ
جاسات واألوبِئَة والنزؽ من ُّ
والتَّعاسة واؽبلع أف يُصبح الشيطاف أكرب من حجم اإلنساف ,والسعادة أف يَصغُر ,ليصبح ذبابًا
مكروىا"(ٔ).
ً

(ٖ) المصدر السابق,جػٔ.ٗٛٛ:,

(ٗ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٕٕٗ:,

(٘) التضاد :الجمع بين الشيء وضده( .انظر :البديع في ضوء أساليب القرآف ,مرجع سابق.)ٕ٘ٚ:,
(ٔ) التصوير الفني في الحديث النبوي ,مرجع سابق.ٖٗٙ-ٖٗ٘:,
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 وربتل (البعوضة) الدرجة األوىل يف إيذاء اإلنساف ومرضو ,ومع ىذا الصغر اؼبتناىي فإنَّو
وجل ,بل إنَّو يضرب بأخف جزء منها
 يضرب ّٔا اؼبثل يف ىواف الدنيا على اهلل َّ
عز َّ
وىو اعبناح ,فعن أب ىريرة  )ٕ(قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :إِنو لَيأْتِي الرجل ِ
يم
ُُ َ
ُ َ
العظ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وض ٍة}(ٖ).
اح بَػعُ َ
ين يَػ ْوَـ القيَ َامة الَ يَ ِز ُف ع ْن َد الل َجنَ َ
السم ُ
فرسوؿ اهلل  يضرب لنا ىذا التشبيو ليبني َّ
أف التقوى والعمل الصاٌف نبا أساس اؼبفاضلة
وجل ,فيقوؿ" :إِنوُ لَيأْتِي الرجل الع ِظيم الس ِمين يػوـ ِ
القيَ َام ِة" ,فهنا بدأ عليو
عند اهلل َّ
عز َّ
ُ َْ َ
َ
ُُ َ ُ
الصبلة والسبلـ بأداة التوكيد ( َّ
إف) مث أردؼ بػ(الـ االبتداء) زياد ًة يف التأكيد ,مث قرف (البلـ)
بالفعل اؼبضارع ليدلّْل على صدؽ حقيقة ما سيقوؿ واستمرارهَّ ,
فأكد  بكل ىذه اؼبؤّْكدات
أف الصحابة  ال ينكروف حديثو ,بل ىم مصدقوف لكل ما يقوؿ ,إال َّ
مع علمو َّ
أف غرابة
الصورة التشبيهية وشدة خوفو عليو الصبلة والسبلـ على أصحابو من أف يقعوا فيما َّ
حذرىم
منو جعلتو يؤّْكد بكل ىذه اؼبؤكدات ,مث َّ
إف رسوؿ اهلل  قد نعت ىذا الرجل بصفتني َّأوؽبما
مكانة أو سيادةٍ أو ر ٍ
ٍ
أنَّو عظيم ,وىذه العظَمة ىي عظَمة م ِ
نص ٍ
ئاسة ,باإلضافة إىل
ب أو
َ َ َ
ٌ
َ َ
مكانة ٍ
ٍ
عالية وصاحب جس ٍم ضخم اؽبيكل ,وضخامة
ضخامة اعبسم والبِْنية ,أي أنَّو صاحب
ظبني ,فقد يكوف ضخم اعبسم من ناحية الطوؿ واغبجم ,وليس بالضرورة
اؽبيكل ال تعِن أنَّو ٌ
أف يكوف ظبينًا وىذا ما قصده  ,بدليل أنَّو أردؼ بػ(الواو) ليجمع بني ضخامة اعبسم
ٍ
ٍ
وظبنتو ,ولو أراد أنَّو صاحب ٍ
ضخامة يف جسمو لكاف عليو الصبلة والسبلـ
عظيمة دوف
مكانة
قاؿ" :العظيم السمين" دوف ذكر الواو يف قولوِ " :
ِ
ين" ,فهذه الواو جعلت ىذا
َ
يم َوالسم ُ
العظ ُ
وعظَم اػبِْل َق ِة ِ
ِ
ِ
الس ْمنَة.
وعظَ ُم ّْ
الرجل وبمل عدة صفات ىي عظَ ُم اؼبكانة ُ
ِ
ِ
وض ٍة",
اح بَػعُ َ
لكن ما مصري ىذا الرجل يوـ القيامة؟ يقوؿ  إنَّو "الَ يَ ِز ُف ع ْن َد الل َجنَ َ
فالنَّفي يف بداية اعبملة أراد منو  أف يػُ َجسد ِصغَر حجم ىذا الرجل ,حَّت إنَّو أصغر بكث ٍري
من جناح بعوضة ,ولو حذؼ النفي لكاف فُ ِهم من التشبيو َّ
أف الرجل يَِزف جناح بعوضة ,وىذا
ما ال يريده عليو الصبلة والسبلـ ,فالنفي والفعل اؼبضارع يؤكداف ضآلة ىذا الرجل ِ
وصغَره ,مث
عز
هتويبل وزبوي ًفا
وتذكريا بالعرض أماـ اهلل َّ
ِذ ْك ُره  للظرؼ (عند) لو أنبيتو البالغة إذ إ َّف فيو ً
ً
(ٕ) تقدمت ترجمتو.ٕٔٙ:,

(ٖ )
ك ال ِذين َك َفروا بِآي ِ
ات
صحيح البخاري ,مصدر سابق,جػ٘,ٕٖٙ:,كتاب تفسير القرآف ,باب تفسير قولو" :أُولَئِ َ
َ ُ َ
ت أَ ْع َمال ُُه ْم".
َرب ِه ْم َولَِقائِِو فَ َحبِطَ ْ
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عظيما
َّ
وجل ,فيزداد اؼبرءُ ؿباسبةً لنفسو ويستزيد من األعماؿ الصاغبة حَّت ال يكوف يف الدنيا ً
ظبينًا وداخلو خا ٍو من الطاعات.
ربقريا
لقد اختار الرسوؿ ( جناح البعوضة) ليدلّْل على ّْ
الصغَر ال ُػمتناىي ؽبذا الرجل ً
وضة" ومل يقل
ً
وإىانةً
اح بػَعُ َ
وإذالال لو ,باإلضافة إىل أنَّو  قد حذؼ أداة التشبيو يف قولو " َجنَ َ
سباما ,فيصبح
"كجناح بعوضة" أو "مثل جناح بعوضة" وذلك حَّت يطابق اؼبشبو اؼبشبو بو ً
السمني يف حجم جناح بعوضة ,فحذفو عليو الصبلة والسبلـ لؤلداة َّأدى
ذلك الرجل الضَّخم َّ
إىل تقوية الشَّبو بني اؼبشبو الرجل وبني اؼبشبو بو جناح البعوضة.
لقد حوت ىذه الصورة التشبيهية صبلةً من اؼبؤكدات كػ( َّ
إف) و(الـ االبتداء) و(اظبية
اعبملة) ,مث النفي بػ(ال) ,مث حذفو عليو الصبلة والسبلـ ألداة التشبيو من الصورة ,كل ذلك
ٍ
ٍ
مكانة ٍ
وصحة ,وعدـ االغرتار
وماؿ
لينبو ووبذر من االغرتار بالدنيا واعبري وراء ملهياهتا من
بأشكاؿ الناس ومناصبهم ,بل البحث عن ما ربملو قلؤّم من تقوى وإيباف ,و َّ
أف التقوى
واإليباف نبا اؼبقياساف اغبقيقياف اللذاف يقاس ّٔما الناس سواء يف الدنيا أو يوـ القيامة.
لقد وصف عليو الصبلة والسبلـ (اغبجم) يف صورتو التشبيهية وأبدع َّأيبَا إبداع حيث إ َّف
جناح البعوضة على صغره َّ
فإف وزنو ال يػُ َع ُّد شيئًا يُذ َكر مقارنةً مع بقية أعضائها األخرى,
واألصبل أف نعرؼ َّ
ص دـ اإلنساف ,فإذا مل سبنع نفسها عنو
أف يف البعوضة شراىةً عندما َسبُ ُّ
وتأخذ كفايتها منو فقط َّ
تنشق وسبوت(ٔ) ويكوف يف ذلك ىبلكها وهنايتها,
فإهنا سبصو حَّت َّ
ىم لو إالَّ الت ُّ
وىكذا حاؿ اإلنساف الذي هبري خلف َّ
َّلذذ دبتعها ,فيظل
ملذات الدنيا ,وال َّ
كذلك حَّت يدركو اؼبوت أو يبوت بأحد أسباب تلك اؼبلذات.
من ىنا نبلحظ الدّْقة الفائقة يف اختياره  عبناح البعوضة بالذات دوف غريىا من
اغبشرات كالذباب وغريىا مثبلًَّ ,
السمني
ألف خفة جناح البعوضة يبثل عمل ىذا الرجل َّ
ٍ
ٍ
يتزود باألعماؿ الصاغبة اليت تثقل
بأعماؿ
العظيم ,إذ إنَّو يأِت يوـ القيامة
خفيفة يف اؼبيزاف ,فلم َّ
بصفة م ٍ
أف البعوضة تتصف ٍ
ميزاف العبد يوـ القيامة فيكوف يف ذلك ىبلكو ,كما َّ
شأّة لصفة
ُ
ىذا الرجل فهي تستلِ ُّذ بالدـ ,و ال سبنع نفسها عنو حَّت يؤدي إىل ىبلكها ,كذلك ذلك
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٕٔ:,
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يظل يلهث وراء الدنيا حَّت تكوف سببًا
الرجل هبري وراء الدنيا وزينتها وال يبنع نفسو منها ,بل ُّ
يف ىبلكو والعياذ باهلل.
لقد أبدع الرسوؿ  يف استغبلؿ اغبجم ويف اختيار نوع اغبشرة حينما أراد أف يصور لنا
عربت عما
كثري من الناس فوضعها يف ىذه الصورة التشبيهية اؼبوجزة اليت َّ
حقيقةً معنويةً اغرتَّ ّٔا ٌ
أراده عليو الصبلة والسبلـ َّ
أدؽ تعب ٍري وأوجزه.
 ويف حديث آخر عن سهل بن سعد  )ٕ(قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل { :لَ ْو َكاَنِت
ِ ِ ِ
ُّ
وض ٍة َما َس َق َى َكافِ ًرا ِم ْنػ َها َش ْربَةَ َم ٍاء}(ٖ).
اح بَػعُ َ
الدنْػيَا تَػ ْعد ُؿ ع ْن َد الل َجنَ َ

وجل مل هبعل
يظهر ىذا اغبديث ىواف شأف الدنيا فهي ال تساوي عند اهلل شيئًا ,واهللُ َّ
عز َّ
وص ًبل إىل اعبنة فهي دار ٍ
وسبيبل م ِ
ابتبلء وجز ٍاء ,أعطاىا
الدُّنيا مقصود ًة لذاهتا بل جعلها طري ًقا ً ُ
ُ
للجهلَ ِة وال َك َفرةِ ,ومنعها َّ ِ
ػخ ِّْريين ,غبقارهتا ودناءهتا ,وحسبنا ّٔا ىوانًا على اهلل أنَّو
الصاغبني ال َ
ََ
َ
صغَّرىا وحقَّرىا وقلَّل من شأهنا كما يف ىذا اغبديث ,حيث قاؿ " :لَ ْو َكاَنِت ُّ
الدنْػيَا" ,فبدأ

عليو الصبلة والسبلـ باألداة (لو) اليت تعِن انتفاء عدـ سقيا الكافر بسبب انتفاء مكانة الدنيا
عند اهلل عز وجل ,فقد دلت على " َّ
أف علة انتفاء مضموف اعبزاء ىي انتفاء مضموف
الشرط"(ٔ) ,وقد جاء الفعل ىنا بصيغة اؼباضي َّ
ليدؿ على َّ
أف الدُّنيا عند اهلل منذ خلقها ال
أف اغبكم صادر منذ ِ
تُساوي شيئاً ,فأفاد ىنا معن َّ
الق َدـ على الدُّنيا باغبقارة واؽبواف ,وقولو
ٌ ُ
عليو الصبلة والسبلـ" :تَػ ْع ِد ُؿ ِع ْن َد ِ
الل" ,فلفظة (تعدؿ) ُّ
تدؿ على ال ُػموازنَة أي تَ ِز ُف وتُ َسا ِوي,
الل"ِ ,
وىذه اللفظة أبرزت الصورة اليت يرتكز عليها التَّشبيو ,وقولوِ " :ع ْن َد ِ
فذكر الظَّرؼ ىنا لو
أي ٍ
أحد ,بل ىو الذي َخلَ َق الدنيا
أنبيتو إذ إ َّف الذي ىانت عليو الدنيا ىو اهلل َّ
وجل وليس ُّ
عز َّ
عدـ ,وقولو" :جنَاح بػعو َ ٍ
أنشأ ََىا من ٍ
خفيف الوزف بالنسبة
و َ
ُ
َ َ َُ
ضة" ,اؼبشبو بو ىنا ىو جزءٌ صغريٌ
وجل اختار أصغر
إىل جسم البعوضة ,فعلى الرغم من ِصغَر البعوضة وضآلتها فإ َّف اهلل َّ
عز َّ

ربقريا وازدراءً ؽبذه الدنيا ,وىو مثَ ٌل للقلَّة واغبقارة ,وربػَّما تناسب اختيار
و َّ
أخف ما فيها ً
البعوضة وجناحها مع مقاـ التَّحقري يف اغبديث ,حيث إ َّف البعوضة من اغبشرات اغبقرية

(ٕ) سبقت ترجمتو.ٖٕ:,

(ٖ) سنن الترمذي,مصدر سابق ,جػٗ .ٗٛ٘:,كتاب الزىد ,باب ما جاء في ىواف الدنيا على الل,حديث

رقمٕٖٕٓ( .صححو األلباني بمجموع طرقو ,حديث رقم.)ٙٛٙ:
(ٔ) حاشية الدسوقي ,مصدر سابق ,جػٕ.٘ٓ:,
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واغبشرات اليت جعلها اهلل مع حقارهتا وصغرىا عذابًا ألقوٍاـ َجبَابِرةٍ كفروا باهلل وأشركوا,
كالنَّمرود يف زمن إبراىيم عليو السبلـ.
سقف ع ٍاؿ للدنيا بكل ما فيها من مباىج ولذائ َذ ز ٍ
ائلة ,فباتت الدُّنيا
"فإذا ِبناح البعوضة ٌ
َ
ّٔذا التشبيو َدنِيئةً أقصى الدَّناءة وتافهةً أقصى التَّفاىة ,وأحقر من جناح بعوضة ُم ّْ
وسوُ
قزٍز يَ ُد ُ
اؼبؤمن ويبضي ,كما أشار التَّشبيو ِبناح البعوضة إىل ُسخف من يشتغل قلبُوُ بالدنيا ,وشبَّهو
ِ
قهر َّ
ب
دبن هبلس أماـ جناح بعوضة ويقلّْبو لعلو هبد فيو ً
كنزا ,ويف ذكر اعبناح ٌ
ألف البعوضة تُسلَ ُ
ِ
صبادا حني يُنتَزع من جسم
قوهتا من جناحها ,فتُمسي فاقدة ال ُقوى فضبلً عن كونو ً
البعوضة"(ٕ).
وقولو َ " :ما َس َق َى َكافِ ًرا ِم ْنػ َها َش ْربَةَ َم ٍاء" ,فالنفي أفاد اؼببالغة يف التأكيد ,وقولوَ " :س َقى"
خاصةً"(ٖ) ,وقولوَ " :كافِ ًرا" بالتَّنكري لتدؿ على التَّعميم والتَّكثري ,أي الكفار على
للماء َّ
يُقاؿ " َ
كثرهتم أيِّا كانوا يف بقاع الدُّنيا ,وقولو عليو الصبلة والسبلـِ " :م ْنػ َها" ,فتقدُّـ اعبار وآّرور ىنا
ُّ
شرب
للتَّذكري حبقارة الدُّنيا يف َّأوؿ اغبديث ,وقولو َ " :ش ْربَة َم ٍاء" ,فػ( َّ
الشربة) تدؿ على "ما يُ َ
(ٗ)
طع ِم واؼبأكلَّ ,
ألف
ػم
ل
ا
من
غريه
دوف
اؼباء
السبلـ
و
الصبلة
و
علي
وخص
,
مرًة واحد ًة"
َّ
من اؼباء َّ
َ َ
أساسها ,قاؿ تعاىلَ { :و َج َعلْنَا ِم َن ال َْماء ُكل َش ْي ٍء َحي}(ٔ) ,واإلنساف ال
اؼباء َ
ب اغبياة و ُ
عص ُ
عتمدا على اؼباء ,ولعلمو
يتحمل العيش بدوف اؼباء ,لكنو قد يت َّ
َّ
حمل العيش بدوف الطعاـُ ,م ً
خصو ّْ
بالذكر يف ىذه الصورة التشبيهية دوف
عليو الصبلة والسبلـ بأنبّْية اؼباء عند اإلنساف َّ
ٍ
كافرا منها -أي من مياه الدُّنيا -شربة ماء ,أي
غريه" ,واؼبعن أنَّو لو كاف ؽبا أدىن قدر ما َس َقى ً
يبَُتَّع الكافر منها أدىن َسبَتُّعَّ ,
قدر عند
عدو اهلل ,و ُّ
فإف الكافر ُّ
العدو ال يُعطَى شيئًا فبَّا لوُ ٌ
عطي ,فمن حقارهتا عنده ال ي ِ
الػم ِ
عطيها ألوليائِِو"(ٕ).
ُ
ُ

(ٕ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٔٛٗ-ٖٔٛ:,
(ٖ) مختار الصحاح ,مصدر سابق( ,باب السين ,مادة (س ؽ ى).ٖٓ٘:,
(ٗ) المصدر السابق(,باب الشين ,مادة(ش ر ب)ٖٖٖ:,
(ٔ) سورة األنبياء ,اآلية.ٖٓ:

(ٕ) تحفة األحوذي ,مصدر سابق,جػ.ٖ٘ٓ:,ٙ
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وذبوز ال ُػمشأّة وعلو اؼبشبو ,فبَّا
لقد استخدـ " أسلوب الشَّرط ال ُػم ّْ
تضمن معن النَّفي ُّ
(ٖ)
ِ ِ
وجسده بصورةٍ ٍ
مألوفة من واقع
يُ ُ
معن معنويِّا َّ ُ
فيد ا ِإليغَ َاؿ يف التَّأث ِري وتنشيط اؽبم ِم"  ,وأبرز لنا ً
َّليل الو ِ
اض ِح.
حياتنا ,وقَػَرَهنا باإلقنَ ِاع والد ِ َ
 ويذكر الرسوؿ  جناح البعوضة يف موضع آخر ,فعن عبد اهلل بن أنيس  )ٗ(قاؿ:
ِ
الل وعُ ُقو َؽ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
الوال َديْ ِن َواليَم َ
قاؿ رسوؿ اهلل { :إِف م ْن أَ ْكبَ ِر ال َكبَائ ِر الش ْر َؾ ب َ
َ
ِ ِ
ف حالِ ٌ ِ
ت
وض ٍة إِال ُج ِعلَ ْ
اح بَػعُ َ
ين َ
وسَ ,وَما َحلَ َ َ
ص ْب ٍر فَأَ ْد َخ َل ف َيها مثْ َل َجنَ َ
ف يَم َ
الغَ ُم ُ
نَ ْكتَةً فِي قَػ ْلبِ ِو إِلَى يػوِـ ِ
القيَ َام ِة}(٘).
َْ
عظيمة تُ ِ
ٍ
فرسوؿ اهلل ّْ 
غضب اهلل وعقابو فقاؿ" :إِف ِم ْن أَ ْكبَ ِر
وجب
وبذرنا من أموٍر
َ
إف) دلت على التَّوكيد ,و(من) دلت على َّ
ال َكبَائِ ِر" ,فػ( َّ
أف ىناؾ كثرًة ؽبذه الكبائر و َّإمبا الشرؾ
بعضا منهاَّ ,
فدؿ ذلك على اؼببالغة يف التحرًن ,و(أكرب) جاءت على
والعُ ُ
وس ً
قوؽ واليَ ُ
مني الغَ ُم ُ
وزف (أفعل) َّ
لتدؿ أيضاً على اؼببالغة ,وىي دبعن أعظم الكبائر ,وقولو" :ال َكبَائِر" ,فػ(الكبائر):
السيئةُ العظيمة اليت خطيئتها يف نفسها كبريةٌ وعقوبةُ فاعلها عظيمةٌ ,وقيل
"صبع َكبريةٍ ,وىي َّ

وعني لوُ ِّ
حدا"(ٔ).
الكبرية :ما أوعد عليو الشَّارعُ َّ

مث حدَّد عليو الصبلة والسبلـ َّأوؿ الكبائر بقولو" :الشر ُؾ بِ ِ
ذبعل
الل" ,و ُ
ْ
الشرؾ ىو "أف َ
(ٕ)
أحدا شري ًكا لآلخر ,والػمراد بو ىا ىنا ّْازباذ ٍ
إلو غري اهلل ,وأراد بو الكفر"  ,واختار لفظ
ً
ُ
الوالِ َديْ ِن" ,فعطف عليو
اإلشراؾ ألنَّو كاف الغالب يف العرب ويف ال َك َفرة ,مث قاؿ َ " :وعُ ُقو ُؽ َ
الصبلة والسبلـ بػ(الواو) اليت دلَّت على اعبمع مع ما قبلها يف اغبكم ,وىو َّأهنا من الكبائر,
(ٖ) الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ,مرجع سابق.ٖٔٛ:,

(ٗ) عبد الل بن أنيس الجهني ,صحابي شهد العقبة وأحداً ,مات بالشاـ في خالفة معاوية سنة أربع وخمسين.
(اإلصابة ,جػ.)ٕ٘: ,ٙ

(٘) سنن الترمذي ,مرجع سابق,جػ٘ ,ٕٕٓ:,كتاب تفسير القرآف ,باب من سورة النساء ,رقمٕٖٓٓ( .أخرجو

الترمذي وحسنو .؛ وابن حباف في صحيحو ,اإلحساف,جػٕٔ ,ٖٚٗ:,رقم .ٖ٘٘ٙ:؛ والحاكم في المستدرؾ,

جػٗ ,ٖٕٜ: ,رقم .ٚٛٓٛ:وقاؿ صحيح ,وقاؿ الشيخ األلباني :حسن).
(ٔ) تحفة األحوذي ,مصدر سابق,جػ.ٕٖ:,ٙ
(ٕ) المصدر السابق ,جػ.ٗٛٓ:,ٙ
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(ٖ)

وؽ" مأخوذٌ من "عقَّو ِّ
طع وصلِ ِه َما ,وإيذاؤنبَا دبا ال
وقولو" :عُ ُق ُ
عقا أي َشقَّوُ"  ,ومعن ذلك قَ ُ
وجل ,وعدـ اغبُنُػ ّْو
وـبالفة أم ِرِنبَا فيما مل يكن فيو معصيةٌ هللِ َّ
وبتمبلف من اؼبعصية ؽبماُ ,
عز َّ
وجل ,فقاؿَ { :وا ْعبُ ُدواْ
والعطف عليهما ,ولِعظَم ىذا األمر عند اهلل تعاىل قَػَرنَو بالشرؾ باهلل َّ
عز َّ
ِِ
ِ ِ ِ
سانًا}(ٗ).
اللّوَ َوالَ تُ ْش ِرُكواْ بو َش ْيئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ

ِ
ِ
ِ
وس
مث قولو َ " :واليَم ُ
س :إِْر َس ُ
ين الغَ ُم ُ
اب الشَّيء يف الشَّيء ,واليمني الغَ ُم ُ
وس" ,فػ"الغَ ْم ُ
(٘)
قطع
ىي الكاذبة اليت تُقطَع َِّٔا اغبُ ُ
وس ىي ُ
اليمني الكاذبةُ ال َفاجرةُ اليت يَ ُ
قوؽ"  ,و"اليمني الغَ ُم ُ
َّ ِ
س صاحبَها يف ا ِإل ِمث مث يف النَّار"( ,)ٙولفظة
ّٔا
اغبالف َ
ماؿ غ ِريهُِ ,
ُ
وظبّْيت َغ ُموس ألهنا تَػ ْغم ُ
( َغ ُموس) على وزف فَػعُوؿ وذلك مبالغةً يف ِعظَم ىذه اؼبعصية ,مث ذ َكر عليو الصبلة والسبلـ
ِ
ِ
وس"
وس" تفصيبلً ؽبذه اليمني بعد أف أصبلها بقولوَ " :واليَم ُ
بعد قولوَ " :واليَم ُ
ين الغَ ُم ُ
ين الغَ ُم ُ
ِ ِ
ف حالِ ٌ ِ
ت نَ ْكتَةً فِي
وض ٍة إِال ُج ِعلَ ْ
اح بَػعُ َ
ين َ
بقولوَ " :وَما َحلَ َ َ
ص ْب ٍر فَأَ ْد َخ َل ف َيها مثْ َل َجنَ َ
ف يَم َ
قَػ ْلبِ ِو إِلَى يػوِـ ِ
القيَ َام ِة" ,ىذا التفصيل والتوضيح منو  أفاد َّ
أف (اليمني الغَ ُموس) من اؼبعاصي
َْ
اليت تكثر وتنتشر بني الناس ويػتػهاوف ّٔا ,فاحتاجت إىل م ِز ٍ
يد من التَّفصيل والتحذير ,وىذا
َُ َ
َ
ُ
ُ
السابقتني ؽبما ونبا (الشرؾ باهلل,
َّأدى إىل اؼببالغة يف ربرًن ىذه الكبرية على عكس الكبريتني َّ
وعقوؽ الوالدين) ,فبل تَكثُراف وال تنتشراف انتشار (اليمني الغموس) بني الناس.

ِ
ف حالِ ٌ ِ
ف) ىو اليمني ولكنَّو نوعٌ بني اللَّفظتني
ص ْب ٍر" ,فػ(اغبَل ُ
ين َ
مث قولوَ " :وَما َحلَ َ َ
ف يَم َ
بأف اليمني ما كانت إال باهلل ال بغ ِريهِ
حالف باهلل) تذكريٌ َّ
ف َحالِ ٌ
تأكيدا ,وقولوَ " :حلَ َ
ً
ف" ,فػ( ٌ
َ
ِ
َّوىم يف َّ
ين
وإبعادا للت ُّ
أف اغبلف بغري اهلل َّ
عز َّ
ً
وجل يكوف يبينًا ,وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :يَم َ
صبَػَرهُ"(ٔ) ,واليمني الصرب ىي اليت أُل ِزَـ
ص ْب ٍر" ,فأصل َّ
بس ,و ُّ
َ
س شيئًا ف َق ْد َ
كل من َحبَ َ
الص ْرب" :اغبَ ُ
ِ
ِ
صبُورةٌ ,وإف كاف
وحبِس عليها
صاحبها وكانت ال ِزمةً لصاحبها من جهة اغبُكم ,وقيل ؽبا َم ْ
ُ
ّٔاَ ُ
ِ
بالصرب
س ُفوص َفت َّ
ور ألنَّو َّإمبا َ
ُ
صاحبها يف اغبقيقة ىو ال َػمصبُ ُ
صبَػَر من أجلها ,أي ُحب َ
وأُضي َفت إليو ,واؼبراد بِيَمني َّ
السلطاف الرجل حَّت وبلف ّٔا ,وىي الزمةٌ
الصرب أف وببس ُّ
(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٓٔ(,باب القاؼ ,فصل العين).ٕٕ٘:,
(ٗ) سورة النساء ,اآلية.ٖٙ:

(٘) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,ٙباب السين ,فصل الغين).ٔ٘ٙ:,
( )ٙتحفة األحوذي ,مصدر سابق ,جػ.ٕٜ٘:,ٛ

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٗ(,باب الراء ,فصل الصاد).ٖٗٛ:,
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لصاحبها من ِ
قاصدا
تعم ًدا فيها للكذب
جهة اغبكم ,وقيل يبني الصرب ىي اليت يكوف ُم ّْ
ً
إلذىاب ِ
ِ
وببسها عليها"(ٕ).
ماؿ اؼبسلم كأنَّو ّْ
يصرب النَّفس على تلك اليمني أي ُ

ِ ِ
وض ٍة" ,فقولو" :فَأ َْد َخ َل" أي اغبالف (فيها) اعبار
اح بَػعُ َ
وقولو" :فَأَ ْد َخ َل ف َيها مثْ َل َجنَ َ
ِ
وض ٍة" ,أي أدخل فيها مثل جناح البعوضة يف
اح بَػعُ َ
وآّرور يعود على (اليمني)" ,مثْ َل َجنَ َ
ٍ
ِ ِِ ِ ِ
شفاؼ ِّ
يكاد ال
ٌ
جدا حَّت إنَّو ُ
أصغر جزء وأخفُّو وىو جزءٌ
صغَره وخفَّتو ,فجناح البعوضة ىو ُ
يرى ,فكذلك (يبني الصرب) قد ِ
يكذب فيها صاحبها كذبةً صغريةً قد وبتقرىا لِ ِ
صغَرىا ,وقد ال
ُ
ُ
يُبلحظ ىذه الكذبة أح ٌد غري اغبالف ,فمن ىنا شبَّهها عليو الصبلة والسبلـ دبثل جناح

البعوضة.

ت نَ ْكتَةً فِي قَػ ْلبِ ِو إِلَى يػوِـ ِ
القيَ َام ِة" ,فبناء الفعل للمجهوؿ يف لفظة
وقولو" :إِال ُج ِعلَ ْ
َْ
ِ
الصرب) ,و َّأهنا من أكرب اؼبعاصي ,واستخدـ عليو
ت) أفاد التَّعظيم لشأف (الكذب يف يبني َّ
( ُجعلَ ْ
الصبلة والسبلـ "جعل" يف قولو " ُجعِلَت" ليدلل على َّ
أف ىذه النكتة مل تكن موجودة من قبل,
َّكت :أف
بل َّإهنا بدأت ونشأت َّ
وتكونت بسبب ىذه اليمني الغموس .وقولو" :نُكتة" فػ"الن ُ
ِِ
تَن ُكت بَِق ِ
ض ٍ
أيضا نقطةٌ سوداءَ يف
يب يف األرض فتؤثػَّْر بِطَرفو فيها ,والنُّكتة :كالنُّقطة ,وىي ً
َ
)
ٖ
(
أف النَّكت ىو بقاء األَثَِر يف الش ِ
ش ٍ
يء ٍ
َّيء ,ومن ىنا َّ
صاؼ"  ,ومعن ذلك َّ
فإف "أَثػََر تلك
َ
ُ
الن ِ
َثرىا إىل يوـ القيامة ,مث بعد ذلك يرتتَّب عليها َوبَا ُؽبا
ُّكتة اليت ىي من َّ
الريْن والكذب يبقى أ ُ
ضا"(ٔ) ,ولننظر إىل صباؿ الوصل بني اعبمل يف قولو
والعقاب عليها فكيف إذا كاف كذبًا َْؿب ً
ِ
الل وعُ ُقو َؽ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وس" ,حيث أدى ىذا
الوال َديْ ِن َواليَم َ
" :إِف م ْن أَ ْكبَ ِر ال َكبَائ ِر الش ْر َؾ ب َ
َ
ين الغَ ُم ُ
الوصل إىل صبع ىذه اؼبعاصي ربت مظلة الكبائر اؼبوجبة للعقاب والوعيد.
لقد حذر  من ىذه الكبائر َّ
أشد ربذي ٍر ,نُبلحظ ذلك فيما َح َواهُ اغبديث من ِصي ٍ
ُّ
تدؿ على اؼببالغة والتأكيد يف ُحرمتها ,مثل قولو " :إِف ِم ْن أَ ْكبَ ِر ال َكبَائِ ِر" ,فػ( َّ
إف) جاءت
مؤكدة ؼبا بعدىا ,واظبية اعبملة "إِف ِم ْن أَ ْكبَ ِر" ,وأفعل التفضيل يف قولو (أكرب) ,وصيغة فعوؿ
ِ
وض ٍة" دلَّت على اؼببالغة ,وبناء الفعل
اح بَػعُ َ
يف لفظة (الغَ ُموس) ,والصورة التشبيهية "مثْ َل َجنَ َ
(ٕ) تحفة األحوذي ,مصدر سابق,جػ.ٕٜ٘:,ٛ

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٕ(,باب التاء ,فصل النوف).ٔٓٔ-ٔٓٓ:,
(ٔ) تحفة األحوذي ,مصدر سابق ,جػ.ٕٜ٘:,ٛ
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للمجهوؿ يف ( ُجعلت) للمبالغة يف تعظيم شأف الكذب يف اليمني ,وأيضا صبلة االستثناء " َما
كل ىذا لينبهنا
ف َحالِ ٌ
ف...إِال ُج ِعلَ ْ
َحلَ َ
ت" ,فجملة االستثناء دلَّت على اؼببالغة يف التحرًنُّ ,
 لِعِظَم ىذه الكبائر فنبتعد عنها وال نقع فيها.
وىكذا نبلحظ فبا سبق َّ
أف اغبشرات يف تشبيهاتو  مل تقل أنبية عن غريىا ,فقد وظَّفها
عليو الصبلة والسبلـ توظي ًفا بليغًا إلبراز أىم اؼبعاين اليت تضمنها التشبيو ,فجسدت ىذه
اغبشرات اؼبعاين يف صورة حية مشاىدة واضحة ,فثبتت من خبلؽبا القيم واؼببادئ واؼبفاىيم اليت
حث على العبادة
أرادىا عليو الصبلة والسبلـ ,فقد استخدـ ( النَّحلة) يف اؼبواقف اليت فيها ّّ
والطاعة والذكر ,كما يف قولو" :إِف ِمما تَ ْذ ُكرو َف ِمن جالَ ِؿ ِ
الل  ...لَ ُهن َد ِوي َك َد ِوي
ْ َ
ُ
الن ْح ِل" ,أما اؼبواقف اليت ذبسد معاناتو  يف ىداية أمتو فيستخدـ فيها عليو الصبلة والسبلـ
جهل ,وعندما يريد عليو الصبلة والسبلـ أف ّْ
(الفراشة) ؼبا يف ىذه اغبشرة من ٍ
وبذر أمتو من
دخوؿ قوـ ببلدىم ومقاتلتهم إياىم فإنَّو يستخدـ (اعبرادة) ؼبا ؽبا من صفات فبيزة ,فهي تعيش

وـ
يف بيئتها أشبو ما تكوف دبستعمرة عسكرية كما يف قولو عليو الصبلة و السبلـ" :الَ تَػ ُق ُ
ِ
الج َر ِاد" ,وعندما يتحدث  عن ُّ
الذ ّْؿ
الس َ
اعةُ َحتى تُػ َقاتلُوا َ ,.....كأَف أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
ِ
صاغَ َر
واالستصغارُ ,
س الش ْيطَا ُف  ,.....تَ َ
يرد الذباب يف تشبيهو كما يف قولو" :الَ تَػ ُق ْل تَع َ
الذبَ ِ
َحتى يَ ُكو َف ِمثْل ُّ
اب".
َ

كما استخدـ عليو الصبلة والسبلـ (البعوض) يف ثبلثة مواضع ,كل موض ٍع ضبل معن من
اؼبعاين وأراد بو  ذبسيد الفكرة أو اؼبعن الذي يدور يف فكره عليو الصبلة والسبلـ ,ففي بياف
أنبية العمل الصاٌف وأنَّو األساس يف رفع الدرجات وؾباؿ التفاضل وبذر  من أف يأِت
ٍ
بأعماؿ قليلة ال تزف عند اهلل شيئًا ,فيشبو ِبناح البعوضة ليوضح خفة
اإلنساف يوـ القيامة
وشفافية ىذه األعماؿ ,كما يف قولو" :إِنوُ لَيأْتِي الرجل الع ِظيم الس ِمين يػوـ ِ
القيَ َام ِة الَ يَ ِز ُف
ُ َْ َ
َ
ُُ َ ُ
ِ ِ
وض ٍة"(ٔ) ,ويستخدـ  جناح البعوضة مرة أخرى لتجسيد معن االستصغار
اح بَػعُ َ
ع ْن َد الل َجنَ َ
واؽبواف مع انعداـ الرؤية لشدة الصغر اؼبتناىي للشيء احملرـ كما يف قولو" :إِف ِم ْن أَ ْكبَ ِر ال َكبَائِ ِر
ِ ِ
وض ٍة"(ٕ).
اح بَػعُ َ
 ....فَأَ ْد َخ َل ف َيها مثْ َل َجنَ َ
(ٔ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الرابع.ٕ٘ٓ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل الرابع.ٕ٘ٗ:,
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تنوعا واسع آّاؿ ,مرتبطة يف ذلك دبا استخدمو عليو
لقد تنوعت أساليب التشبيو النبوي ً
الصبلة والسبلـ من اغبيوانات اليت شبو ّٔا ,حيث دلت ىذه اغبيوانات على اؼبعاين وارتبطت
ّٔا الشتماؽبا على خصائص وصفات ناسبت ىذه اؼبعاين.
ومن ىنا ندرؾ قيمة ىذا التشبيو والعناصر اليت أسهمت يف بياف قيمتو من خبلؿ خصائص
ىذه اغبيوانات اليت منحت التشبيو أسباب القوة والتأثري.
صورا بيانية متنوعة آّاالت تقرب اغبقائق
واؼبتأمل للتشبيو باغبيواف يف أحاديثو  هبد ً
إيضاحا ؼبا
وتوضح القضايا وتربز الكامن من اؼبعاين وتتجاوز الواقع إىل ما وراءه من األمور
ً
يرتبط دبضامينها من القضايا ويتعلق ّٔا من اؼبواقف اؽبامة.
وكش ًفا للحقائق وتقريبًا للغوامض البعيدة هبد اؼبتأمل يف ىذه التشبيهات عناية بالغة بدقائق
كل حيواف من حيث بيئتو وحياتو وطريقة عيشو وصفاتو وخصائصو.
فمنها التشبيو باغبيواف الذي يشتمل عليو األسلوب اؼبفصل القائم على اإلطناب واالعتناء
باعبزئيات والعناصر اؼبربزة داللتو ,ومن أمثلتو قولو " :لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َر ًحا بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ ِم ْن َر ُج ٍل
ادهُ َعلَى ب ِعي ٍر ,)ٖ("...وقولو عليو الصبلة والسبلـ" :إِف حو ِ
ضي أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَةَ
ادهُ َوَم َز َ
َح َم َل َز َ
َْ
َ
ِ
س ِل بِاللبَ ِن ,)ٗ("...وغريىا فبا ال يتسع
اضا ِم َن الثػل ِ
ِم ْن َع َد ٍف لَ ُه َو أَ َش ُّد بَػيَ ً
ْج َوأ ْ
َحلَى م َن َ
الع َ
إيضاحا للمعاين الكامنة
اؼبقاـ لذكره ,ففي ىذه التشبيهات البيانية تتواىل التفاصيل اؼبتعلقة ّٔا
ً
وبيانًا ؼبا تشري إليو من دالالت حَّت تكتمل الصورة التشبيهية باغبيواف ,فتتضح القضية اليت
يدور حوؽبا التشبيو.
تنوعا يف التشبيو باغبيواف
وإيضاحا للمزيد من التشبيهات النبوية يف اغبديث النبوي قبد ً
ً
بني اإلطناب كما سبق ,واإلهباز وىو االكتفاء دبا يدؿ على اؼبذكور من اؼبعاين والدالالت
الواضحة ,أو اليت يبكن إيضاحها يف ضوء فهم التشبيو وتأمل جوانبو ,وذلك كما ىو اغباؿ

(ٖ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٔ٘:,
(ٗ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٜٔ:,

271
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ )

فيما ورد عنو  يف قولو" :إِنما الناس َكِإبِ ِل ال ِػمائَ ِة الَ تَ َكاد تَ ِػج ُد فِيها ر ِ
احلَةً"  ,وفضبلً عن
ُ
َ َ
َ
ُ
آف و ٍ
فإف التشبيو النبوي باغبيواف صبع بني قوة اإلهباز الداؿ ,ودقة البياف اؼبفصل يف ٍ
ذلك َّ
احد,
ػج ُم َع ِة
س َل يَ َ
وـ ال ُ
كما يف قولو  يف تشبيهو باإلبلَ " :م ِن ا ْغتَ َ
صورة من ىذا التشبيو موجزة واضحة ,وكل ىذه الصور اؼبتتالية
اؼبغزى من إيراد التشبيو.

ػجنَابَِة ,)ٕ("...فكل
غُ ْس َل ال َ
آف و ٍ
ذبتمع يف ٍ
احد موضحة

وىكذا يبكن القوؿ َّ
بأف التشبيهات اليت وردت باغبيواف يف اغبديث النبوي الشريف ترد
ٍ
متنوعة تنوعا يتناسب مع اختيار اؼبشبو بو (اغبيواف) ,وما يقتضيو كل منها من ٍ
ودالالت
معاف
ً
ٌ
تضمنتها الصورة التشبيهية.

(ٔ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٖٖٔ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو ,الباب الثاني ,الفصل األوؿ.ٔٗٙ:,
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المبحث الخامس
واف ِفي ال ُق ِ
اصر الم ْشتَػرَكةُ بػ ْين الت ْشبِ ِيو بِالحي ِ
ِ
رآف
وع ُ
الم ْو ُ
ض َ
ات َ
ََ
َ
والعنَ ُ ُ َ َ َ
ال َك ِر ِيم ,والح ِد ِ
يث النبوي
َ

ؿبمدا  من بني آالؼ الفصحاء ,وجعلو أفصحهم ,وأيَّده بالقرآف الكرًن
اختار اهلل نبيو ً
معجزًة تبهر قومو فصاحةً وبيانًا ,وجاءت سنَّتو مبيّْنةً لتلك اؼبعجزة وشارحةً ؼبعانيها
ّْ
ومفصلةً

لتلك اآليات اليت ترقى ّٔم من مستنقع اعباىلية إىل قمم األخبلؽ الفاضلة .قاؿ تعاىل{ :لََق ْد
ِِ
وال م ْن أَن ُف ِس ِه ْم يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِِو َويُػ َزكي ِه ْم
ث فِي ِه ْم َر ُس ً
ين إِ ْذ بَػ َع َ
َمن اللّوُ َعلَى ال ُْمؤمن َ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ض ٍ
الؿ ُّمبِي ٍن}(ٔ).
ْح ْك َمةَ َوإِف َكانُواْ ِمن قَػ ْب ُل لَِفي َ
َويُػ َعل ُم ُه ُم ال َ َ

اؼببني ؼبا يف القرآف ,فاؼبعاين صبيعها من عند اهلل,
فهو عليو الصبلة والسبلـ اؼببلّْ عن ربو ّْ
عجز واغبديث مبدعٌ ,وقد اشرتكت اؼبوضوعات واؼبعاين بني اغبديث النبوي والقرآف
والقرآف ُم ٌ
َّ
ؼبنهج رباينٍّ واحد ورسالة ظباوية واحدة.
ألهنما
توضيح ٍ
ٌ
وىذا ما سوؼ نبلحظو من خبلؿ ىذا اؼببحث -إف شاء اهلل -وستحاوؿ الباحثة جاىدة
كل من القرآف الكرًن
استقصاء اؼبعاين واؼبوضوعات اؼبشرتكة بني التشبيهات باغبيواف الواردة يف ٍّ
(ٔ) سورة آؿ عمراف ,اآلية.ٔٙٗ:
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والسنة النبوية الشريفة ,وسوؼ تورد الباحثة صبيع التشبيهات اليت وردت عن اغبيواف يف القرآف
الكرًن ,وذلك لقلتها مث استنباط ما بينها وبني بعض التشبيهات باغبيواف يف اغبديث النبوي
وذلك لكثرة ىذه التشبيهات يف اغبديث النبوي الشريف.
فعلى سبيل اؼبثاؿ ورد يف القرآف الكرًن التشبيو بػ"اإلبل" يف موضعني :يف قولو تعاىل{ :إِنػ َها
(ٕ)
ْجنةَ َحتى
تَػ ْرِمي بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
ص ْف ٌر}  ,ويف قولو تعاىلَ { :والَ يَ ْد ُخلُو َف ال َ
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
اط}(ٖ) ,بينما ورد يف اغبديث الشريف يف أكثر من عشرة مواضع,
ْج َم ُل في َسم ال َ
يَل َج ال َ
لذا ستكتفي الباحثة باؼبواضع اليت وردت يف القرآف الكرًن لقلتها مع موضع و ٍ
احد أو موضعني
من اغبديث الشريف لكثرة ىذه اؼبواضع ,مث تقوـ باؼبقارنة فيما بينها ,وذلك كما أسلفت ساب ًقا
من حيث األسلوب واػبصائص والسمات وال نقصد من ذلك اؼبفاضلة.
لقد كاف من التقاليد اؼبعروفة لدى العرب َّأهنم كانوا يعهدوف بأبنائهم الصغار إىل
مرضعات البوداي لتصح أبداهنم ولتستقيم ألسنتهم على طريق البياف الفصيح ,واػبلفاء على
عرش الدولة اإلسبلمية كانوا وبافظوف على ىذه العادة ,لكن يف صور متطورة.
وما كاف ىذا أو ذاؾ إال إدرا ًكا لقيمة السماع واؼبشافهة والرواية يف تطبيع الناشئة على
فصاحة األسلوب وببلغة الكبلـ ,وقد كاف معظم النأّني من الشعراء رواة لغريىم إىل أف
تتأصل ملكة البياف يف نفوسهم فيقبلوف على قرض الشعر وينبغوف فيو ,ؽبذا ال يبكن أف
نتجاىل أثر القرآف الكرًن على بيانو  ,فالقرآف الكرًن ظبعو الرسوؿ  من جربيلَ { ,وإِنوُ
ِ
الروح ْاأل َِمينَ .علَى قَػ ْلبِ َ ِ
ِ
ِِ
نذ ِرين .بِلِس ٍ
ِ
اف َع َربِي
ين .نَػ َز َؿ بو ُّ ُ
ُ
يل َرب ال َْعالَم َ
ك لتَ ُكو َف م َن ال ُْم َ َ
لَتَن ِز ُ
ُّمبِي ٍن}(ٔ) ,وكاف جربيل يقرأه عليو ,وؿبمد  يعلمو ألصحابو ,وكاف  يتلوه آناء الليل
ِ
ِِ
ينَ .وأَ ْف أَتْػلَُو الْ ُق ْرآ َف فَ َم ِن ْاىتَ َدى فَِإن َما
وأطراؼ النهارَ { ,وأ ُِم ْر ُ
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن ال ُْم ْسلم َ
ِ
ِ
ين}(ٕ).
يَػ ْهتَ ِدي لِنَػ ْف ِس ِو َوَمن َ
ضل فَػ ُق ْل إِن َما أَنَا م َن ال ُْمنذ ِر َ

(ٕ) سورة المرسالت ,اآليات.ٖٖ-ٖٕ:
(ٖ) سورة األعراؼ ,اآلية.ٗٓ:

(ٔ) سورة الشعراء ,اآليات.ٜٔٗ-ٜٕٔ :
(ٕ) سورة النمل ,اآليات.ٜٕ-ٜٔ :
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فالرسوؿ  قد تأثر بالقرآف وببلغتو لذا جاءت تشبيهاتو تالية للتشبيهات القرآنية مع بعد
ما بني التشبيهني ,فالتشبيو النبوي وإف كاف قد ارتقى يف سلم البياف والببلغة إىل درجة عالية
فإنَّو جاء على طريقة العربَّ ,أما التشبيو القرآين فعلى غري ذلك؛ فقد جاء دبا تتقطع دونو نياط
(ٖ)
َّبوي ليس يف درجة اإلعجاز القرآين ,ولكنو يف أعلى مراتب الببلغة
القلوب  ,فالتشبيو الن ُّ
البشرية.
وحَّت ندرؾ ما بني التشبيهني من خصائص مشرتكة ,وأثر التشبيو القرآين يف التشبيو
وجل يف قولو{ :انطَلِ ُقوا
النبوي ,فلنأخذ قولو تعاىل واص ًفا حاؿ الكفار اؼبكذبني بآيات اهلل َّ
عز َّ

إِلَى ما ُكنتُم بِ ِو تُ َكذبو َف .انطَلِ ُقوا إِلَى ِظل ِذي ثََال ِ
يل َوَال يُػ ْغنِي ِم َن الل َه ِ
ث ُش َع ٍ
بَ .ال ظَلِ ٍ
ب.
ُ
َ
ص ْف ٌر}(ٗ).
إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
احد اعبِ َماالت ِصبَالة"(٘) ,وىي بصيغة
احدىا ِ :صبَاؿ ,وقد هبوز أف يكوف و ُ
فػ"اعبِ َماالَت :و ُ
ص ْف ٌر} ,فوردت يف
اعبمع (للجمل) يف قولو تعاىل{ :إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
ىذه اآلية يف ؾباؿ ذكر اغبساب واعبزاء للكافرين حيث يساؽ آّرموف إىل جهنم{ :انطَلِ ُقوا
إِلَى ما ُكنتُم بِ ِو تُ َكذبو َف  .انطَلِ ُقوا إِلَى ِظل ِذي ثََال ِ
ث ُش َع ٍ
بَ .ال ظَلِ ٍ
يل َوَال يُػغْنِي ِم َن
ُ
َ
ص ْفر .ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لل ِ
الل َه ِ
ين} ,انطلقوا
ب .إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ْم َكذب َ
ُ
ت ٌُ َ ٌ
أيها اؼبكذبوف باهلل وبالرسل وبآيات اهلل إىل ما كنتم تكذبوف بو فها ىو ذا أمامكم حاضر
مشهود(ٔ){ ,انطَلِ ُقوا إِلَى ِظل ِذي ثََال ِ
ث ُش َع ٍ
ب} يعِن ؽبب النار إذا ارتفع وصعد معو دخاف
يل َوَال يُػ ْغنِي ِم َن الل َه ِ
ب} أي َّ
أف لو ثبلث شعبَ { ,ال ظَلِ ٍ
فمن شدتو وقوتو َّ
أف ظل الدخاف
اؼبقابل للَّهب ال ظليل ىو يف نفسوَ { ,وَال يُػ ْغنِي ِم َن الل َه ِ
ب} يعِن وال يقيهم حر اللهب"(ٕ),
امتدادا للتهكم ,وسبنيو بالظل تكشف عن حر
ػح ,وتسميتو بالظل ليست إال
ً
"إنَّو ظلّّ ٌ
خانق الف ٌ
جهنم! انطلقوا وإنكم لتعرفوف إىل أين! وتعرفوهنا ىذه اليت تنطلقوف إليها ,فبل حاجة لذكر

(ٖ) أضواء على البالغة النبوية ,مرجع سابق.٘ٛ-٘ٚ:,
(ٗ) سورة المرسالت ,اآليات. ٖٖ-ٖٓ:

(٘) لساف العرب ,مصدر سابق,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الجيم).ٕٖٔ:,
(ٔ) الحيواف في القرآف ,مرجع سابق.٘ٔٗ:,

(ٕ) تفسير ابن كثير ,مصدر سابق,جػٗ.ٜٗٔ:,
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(ٖ)

صر :بالتحريك :أصل العنق ,وىو ما غلظ من
اظبها" { .إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ص ِر} ,و"ال َق َ

(ٗ)
أسفل أعناؽ اإلبل"  ,أي يتطاير الشرر من ؽببها يف غبلظة أعناؽ اإلبل وطوؽباَ { ,كأَنوُ
ص ْف ٌر} أي كاعبماؿ يف ضخامتها وكربىا.
ِج َمالَ ٌ
ت ُ

ففي ىذه اآلية الكريبة تشبيهاف ,األوؿ :تشبيو الشَّرر بالقصر ,يف غلظتو ومقدار طولو,
والثاين :تشبيو الشرر باعبماالت يف قتامة لوهنا وكرب حجمها ,حيث إ َّف "صفر" ىو "السواد,
فالصفر سود اإلبل ال يرى أسود من اإلبل إال وىو مشرب صفرة ,ولذلك ظبَّت العرب سود
فرا"(٘).
اإلبل ُ
صً
وقد اختلف اؼبفسروف يف معن التشبيهني الختبلؼ القراءات( ,)ٙإال َّ
أف الذي يهمنا قراءة
صر) ,بفتحتني ,قصد ّٔا
من قرأىا{ :بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق َ
ت ُ
ص ْف ٌر} ,فمن قرأىا (كال َق َ
صر) بالفتح على َّأهنا أعناؽ اإلبل ,وذلك َّ
أف شرر
أعناؽ اإلبل ,وسبيل الباحثة إىل تفسري (ال َق َ
نوعا ما وذلك حبسب قوة دفعو من النار فإذا وقع على
النار عاد ًة عندما يتطاير يكوف ً
طويبل ً
أي ٍ
شيء أصبح لو بقعة ومساحة معينة على اعبسم الذي وقع فيو ,وتكوف
األرض أو على ّْ
ىذه اؼبساحة أكرب بكثري فبَّا خرجت وىي عليو من النار وذلك نتيجة اصطدامها باعبسم الذي
وقعت عليو.
أوال بأعناؽ اإلبل مث بأحجامها -كاف يف
فإذا كاف سياؽ اآلية ّٔذه الصورة -حيث شبَّو ً
التشبيو تدرج من اعبزء وىو رقبة اإلبل إىل الكل وىو حجمها وضخامتها ,وذلك التدرج أدى
إىل ترتيب الصورة يف أذىاننا لتكتمل الصورة والرؤية ,والتشبيو بالػ(اعبماالت) ؼبن قرأىا بالكسر
حيث تعِن َّأهنا صبع (اعبماؿ).
(ٖ) في ظالؿ القرآف ,مصدر سابق,جػ.ٗٔ٘:,ٕٜ

(ٗ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل القاؼ).ٔٓٔ:,
(٘) المصدر السابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل الصاد).ٗٙٓ:,

( )ٙتفسير ابن كثير ,مصدر سابق ,جػٗ.ٜٗٔ:,؛ الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٗ .ٕٓٗ:,؛ تأويل مشكل القرآف,
أبو محمد عبد الل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ,طٔ(,بيروت-لبناف :دارالكتب العلميةٕٖٔٗ,ىػ) .ٜٔٗ:,؛

مفاتيح الغيب من القرآف الكريم ,محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي,جػٖٓ(,دار إحياء التراث العربي),

 .ٜٚٚ:؛ التحرير والتنوير,محمد الطاىر بن محمد الطاىر عاشور التونسي جػ(,ٕٜباب سورة المرسالت ,اآليات
,)ٖٖ-ٖٕ:طٗ(,تونس :الدار التونسيةٜٔٛٗ ,ـ).ٖٗٚ-ٖٗٙ: ,
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مسايرا ؼبألوفات البيئة ولِ َما كبن بصدده
فإذا كانت القراءات على ىذا النحو كاف التشبيو ً
من التشبيو باغبيواف يف القرآف والسنة ,وكاف ذلك مواف ًقا ؼبألوؼ العرب يف تشبيهاهتم حيث
"يستعريوف للنرياف أعناقًا فيقولوف( :برزت أعناؽ النار) كما يستعريوف ؽبا ذوائب وألسنة
فيقولوف( :برزت ذوائبها وألسنتها) حبسب ما تقتضيو الصفة واغباؿ"(ٔ).
(ٕ)
صر" ,وىو "بالتحريك :أصل العُنُق
ق
ال
"
ػ
ب
فشبو تعاىل "الشَّرر" وىو "ما تطاير من النَّار"
َ
َ
ظت ,وىي تطلق على أعناؽ اإلبل"(ٖ) ,فالتشبيو يف اآلية الكريبة يصف ىذا "الشرر"
إذا َغلُ ْ
طويبل غليظًا كأعناؽ اإلبل ,فجمع بني الطوؿ والسماكة مبالغةً يف
حني خروجو حيث يكوف ً
ِعظَ ِمو ,وقد جاءت لفظة "شرر" بالتنكري ,ويف تنكريىا ما يوحي بكثرتو وأنَّو "شرر" عظيم
يتناسب مع عقيدهتم وكفرىم وأعماؽبم الفاسدة.

مث شبو الشرر بػ"صباالت صفر" أي َّأهنا مثل اإلبل يف حجمها العظيم ولوهنا الداكنَّ ,
وإمبا
تأكيدا منو على عظم ىذه النار اليت
كرر تشبيو "الشرر" بػ"القصر" مث بػ"اعبماالت الصفر"ً ,
ترمي ّٔا ,وزبوي ًفا منها وإرىابًا للكافرين من سطوهتا ,والتشبيو على ىذا النحو بغري حرؼ
العطف آكد يف صفة اؼبوصوؼ وأبل يف نعتو من التشبيو اؼبعطوؼ"(ٔ) ,من ىنا نبلحظ
السبب وراء اختيار (اعبمل) للتشبيو يف اآلية الكريبة ,وذلك َّ
أف (اعبماؿ) أكرب اغبيوانات اليت
عرفها العرب واستفاد منها وأكثرىا مبلزمةً لو من غريىا(ٕ).
ولَ َّما كانت اإلبل أعظم األشياء يف نفوس العرب لصربىا على األىواؿ واحتماؿ األثقاؿ,
كانوا يضربوف ّٔا األمثاؿ ويشبهوف ّٔا(ٖ).
يقوؿ أبو خراش اؽبذيل ُـباطبًا أخاه عُروة(ٗ)( :الوافر)
(ٔ) الجماف في تشبيهات القرآف ,أبو القاسم عبد الل بن محمد ابن ناقيا,حققو وشرحو :محمد بن رضواف الداية,

طٔ(,دمشق :دار الفكرٕٖٔٗ ,ىػ).ٕٗٓ: ,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٗ(,باب الراء ,فصل الشين).ٗٓٔ:,

(ٖ) المصدر السابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل القاؼ) .ٔٓٔ:,؛ مختار الصحاح ,مصدر سابق(,باب العين ,مادة
(ؽ ص ر).ٖ٘ٚ: ,

(ٔ) الجماف في تشبيهات القرآف ,مصدر سابق.ٗٔٚ:,

(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثاني من ىذا البحث.ٚٓ:,

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٔٓ٘:,
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ػك نَػ ػ ػ ػػافِ ِعي يَػ ػ ػ ػػا عُ ػ ػ ػ ػ ْػرَو يَػ ْوًمػ ػ ػ ػ ػا
لَ َعل ػ ػ ػ ػ َ
ِ
َس ػ ػ ػ ػ ػ ػلَ ُمونِي
اي َوأ ْ
إِ َذا َر ُ
احػ ػ ػ ػ ػ ػػوا سػ ػ ػ ػ ػ ػ َػو َ

من ىنا عمدت اآلية الكريبة إىل التشبيو ّٔا.

ت ِمػ ػ ػ ػػن تَ ْح ػ ػ ػ ِ
ػت ال ُقبُػ ػ ػ ػػوِر
ػاوْر ُ ْ
إِ َذا َج ػ ػ ػ َ
ِ (٘ )
ِ
ِ ِ
ػارةِ َك ػ ػ ػ ػ ػػالبَعي ِر
ل َخ ْش ػ ػ ػ ػ ػػنَاء الحج ػ ػ ػ ػ ػ َ

ص ِر} بأداة
وقد اقرتف التشبيو األوؿ يف اآلية الكريبة يف قولو تعاىل{ :إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
التوكيد اؼبشددة ( َّ
وتأكيدا على عظم ىذا الشرر وىولو.
إف) وذلك مبالغةً
ً
وؾبيء الفعل اؼبضارع يوحي بكثرة ىذا الشرر وتعاقبو الواحد تلو اآلخر يدؿ على ذلك
ؾبيئو على صيغة اعبمع (شرر) وليس اؼبفرد (شرارة) وذلك إمعانًا يف زبويفهم وبيانًا لقدر
العذاب الذي ينتظرىم.
ص ِر} مث
وقد ِصي كبل التَّشبيهني يف ُصب ٍل ُموجزةٍ يف قولو تعاىل{ :إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ص ْف ٌر}َّ ,
وجوٌ للكفار
ألف اؼبقاـ مقاـ زبويف وعذاب وىو
حديث ُم َّ
قولو تعاىلَ { :كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ٌ
ت ُ
وإذالال ؽبم يف ىذا
احتقارا لشأهنم
فاستلزـ األمر عدـ التطويل يف اغبديث معهم ,وذلك
ً
ً
ش َرٍر
اؼبوقف العسري ,كما نبلحظ استخداـ التشبيو األوؿ يف قولو تعاىل{ :إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ألف (الكاؼ) ُّ
ص ِر} ,استخدـ فيو اؼبوىل أداة التشبيو (الكاؼ) وذلك َّ
تدؿ على مطلق
َكالْ َق ْ

التشبيو(ٔ) ,فػ(الكاؼ) يف التشبيو تعود على كل "الشرر" الذي ترمي بو جهنم ,ففيها نوعٌ من
العموـَّ ,
ألف التشبيو يتحدث عن نار جهنم ,فالضمري اؼبتصل يف ( َّإهنا) عائ ٌد على جهنم ,أما
وجل أداة
ص ْف ٌر} فقد استخدـ فيو اؼبوىل َّ
التشبيو الثاين يف قولو تعاىلَ { :كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
عز َّ
ت ُ
كأف) لقوة التشبيو بني اؼبشبو "الشرر" واؼبشبو بو "صباالت صفر" ,فػ( َّ
التشبيو ( َّ
كأف) تستخدـ
حيث يقوى التشبيو(ٕ) ,وىي عائدةٌ على تشبيو "الشرر" َّ
ألف الضمري اؼبتصل يف أداة التشبيو
الصور البيانية
"كأنَّو" عائ ٌد على "الشرر" ففيها نوعٌ من اػبصوصية ,وقد جاء التعبري عن ىذه ُّ

(ٗ) خويلد بن ىذيل بن مرة ,من شعراء ىذيل ,نهشتو حية فمات في زمن عمر بن الخطاب ( .الشعر والشعراء,

جػٕ.)ٖٙٙ: ,

(٘) ديواف الهذليين,مصدر سابق,جػٕ.ٖٔٙ:,

(ٔ) عروس األفراح ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,؛أدوات التشبيو ,مصدر سابق.ٔٔٙ:,
(ٕ) عروس األفراح ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,
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ّٔذه األلفاظ الصاخبة القويَّة األداء "شرر ,القصر ,صباالت ,صفر" ,فبلءمت ىذه األلفاظ
ىذه الفئة الكافرةَّ ,
تابع لقوة العذاب وشدتو.
فكأف قوة التعبري ىنا ٌ
صورا موجزة لعذاب ىؤالء اؼبكذبني اؼبعرضني بدايةً من قولو
كما حوت اآليات الكريبة ً
تعاىل{ :انطَلِ ُقوا إِلَى ِظل ِذي ثََال ِ
يل َوَال يُػغْنِي ِم َن الل َه ِ
ث ُش َع ٍ
بَ .ال ظَلِ ٍ
ش َرٍر
ب .إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ص ْف ٌر}(ٖ) ,ىذه الصور البيانية ضبلت أجواء حارة شديدة اغبرارة
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
َكالْ َق ْ
ت ُ
تتناسب مع قسوة قلوب ىؤالء اؼبكذبني وشدة كفرىم وعنادىمَّ ,
فكأف ىذه النار الشديدة
عز
اغبرارة أُعدَّت ؽبؤالء اؼبكذبني كي تصهر عنادىم وكذّٔم وشدة إعراضهم عن آيات اهلل َّ
وجل ,باإلضافة إىل َّ
ؿبسوس
معروؼ
أمر
أف اؼبوىل َّ
ٌ
عز َّ
َّ
ٌ
وجل عمد إىل التشبيو بػ"الشرر" وىو ٌ

أيضا ,وذلك أوقع يف النفس
أمور ؿبسوسةٌ ً
مشاى ٌد بغلظ أعناؽ اإلبل وحجمها ولوهنا وىي ٌ
وأبل للتهويل والتخويف من ىذا العذاب الذي ينتظرىم.
ِ
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها الَ تُػ َفت ُح لَ ُه ْم
ين َكذبُواْ بِآيَاتِنَا َو ْ
ويرد ذكر اعبمل يف قولو تعاىل{ :إِف الذ َ
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
ك نَ ْج ِزي
اط َوَك َذلِ َ
أَبْػ َو ُ
ْج َم ُل في َسم ال َ
ْجنةَ َحتى يَل َج ال َ
اب الس َماء َوالَ يَ ْد ُخلُو َف ال َ
ِ
ين}(ٗ) ,يف ىذه اآلية الكريبة تقر ٌير وتوكي ٌد للمصري الذي لن يتبدؿ ,اؼبصري الذي ينتظر
ال ُْم ْج ِرم َ
كل من كفر باهلل و َّ
وعما ُخلق ألجلو إىل عبادة غريه وافرتى
كذب برساالتو وخرج عن عبادتو َّ
وتكرب على آياتو ,ذلك اؼبصري ىو أسوأ مص ٍري يواجو اإلنساف منذ والدتو وبعد
عليو الكذب َّ

وفاتو ,ذلك اؼبصري –والعياذ باهلل -ىو نار جهنم ,اليت ال تُبقي وال تذر ,لواحة للبشر عليها
تسعة عشر ,سيخلد فيها بعد موتو وبعد ما يُبلقي من أىواؿ وعذاب وتعذيب{ ,إِنا أَ ْعتَ ْدنَا
ِ ِ
ٍ
ين َس َال ِس َال َوأَ ْغ َال ًال َو َس ِع ًيرا}(ٔ) ,ذلك َّ
وإما إىل نا ٍر,
كل
إنساف َّإما إىل جن ٍَّة َّ
أف مصري َّ
ل ْل َكاف ِر َ

حتما سيكوف مصريىم –والعياذ
فما داـ ىؤالء ال تفتح ؽبم أبواب السماء وال يدخلوف اعبنة ف ً
باهلل -النار ىبلدوف فيها(ٕ).

(ٖ) سورة المرسالت ,اآليات.ٖٖ-ٖٓ :
(ٗ) سورة األعراؼ ,اآلية.ٗٓ:
(ٔ) سورة اإلنساف ,اآلية.ٗ:

(ٕ) الحيواف في القرآف الكريم ,فوزية البغدادي ,رسالة ماجستير.ٖ٘ٙ:,
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عمل صاٌفٌ ,وقيل :إ َّف
وقولو تعاىل{ :الَ تُػ َفت ُح لَ ُه ْم أَبْػ َو ُ
اب الس َماء} ,أي :ال يصعد ؽبم ٌ
اعبنة يف السماء ,فاؼبعن :ال يُؤذف ؽبم يف صعود السماء وال يطرؽ ؽبم إليها ليدخلوا اعبنة,
وقيل ال تصعد أرواحهم إذا ماتوا َك َػما تصعد أرواح اؼبؤمنني ,وقيل ال تنزؿ عليهم الربكة وال
يُغاثوف(ٖ).
قائل ماداـ َّ
أيضا يف السماء ,فكيف
أف اعبنة يف السماء فقد تكوف النار ً
"وقد يقوؿ ٌ
يدخلوف النار وأبواب السماء ال تُفتَّح ؽبم؟
واعبواب على ذلك- :واهلل أعلم -أنَّو قد يكوف اؼبراد من قولو سبحانو وتعاىل{ :الَ تُػ َفت ُح
ٍ
ٍ
وجناف ونعي ٍم ,وال يتمتعوف دبا
ملكوت
اب الس َماء} ,أي ال يروف ما يف السماء من
لَ ُه ْم أَبْػ َو ُ
يد عنو وىو جهنم
يق واح ٌد ال َؿب َ
مغلق يف وجوىهم ,وليس أمامهم إال طر ٌ
فيها ,وكل شيء ٌ
ِ ِ
ين َس َال ِس َال َوأَ ْغ َال ًال
يساقوف إليها يف أبشع صورة وأفظع منظر {إِنا أَ ْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
َو َس ِع ًيرا}"(ٗ)(٘).
ْجنةَ} أُعطيت حكم اػبرب َّ
اب الس َماء}
ألف قولو {الَ تُػ َفت ُح لَ ُه ْم أَبْػ َو ُ
وقولوَ { :والَ يَ ْد ُخلُو َف ال َ
خربٌ فعُطفت على األوىل َّ
ؿببل من اإلعراب وىو اػبربية ,وأريد إعطاء ىذا اغبكم
ألف لؤلوىل ً
للجملة الثانية فعطفت عليها ,و(الواو) ىنا أعطت معن الرتتيب ,إذ إ َّف إغبلؽ السماء أمامهم
حادث قبل اؼبوت -فيما مبيل إليو -وعدـ دخوؽبم اعبنة بعد اؼبوت ,ومهما اختلفت األقواؿ يف
ٌ
اب الس َماء} ف َّ
صبيعا كناية عن اغبرماف والطرد من رضبة اهلل ,أما
قولو{ :الَ تُػ َفت ُح لَ ُه ْم أَبْػ َو ُ
إهنا ً

ْجنةَ}(ٔ).
اضحا يف قولو تعاىلَ { :والَ يَ ْد ُخلُو َف ال َ
عدـ دخوؽبم اعبنة فكاف ىذا اعبزاء صروبًا و ً

إذًا فقد ُحرمت عليهم اعبنة َّ
ألهنم كذبوا بآيات اهلل ودخوؽبم إياىا مستحيل (استحالة
سم اػبياط) ,فاعبمل :ىو اغبيواف اؼبعروؼ عند العرب ,وىو " َّ
الذكر من اإلبل
دخوؿ اعبمل يف ّْ

(ٖ) تفسير ابن كثير,مصدر سابق ,جػٕ.ٕٕٖ:,؛الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٕ.ٚٛ:,؛ مفاتيح الغيب ,مصدر سابق,

جػٗٔ.ٕٔٗ: ,؛ التحرير والتنوير ,مصدر سابق,جػ(,ٛباب سورة األعراؼ ,اآليةٓٗ.ٕٔٚ-ٕٔ٘:,)ٗٔ-
(ٗ) سورة اإلنساف ,اآلية.ٗ:

(٘) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٖ٘ٚ:,
(ٔ) المرجع السابق.ٖ٘ٛ:,
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(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)

السم :الثقب"  ,و"اػبياط :اإلبرة"  ,حيث شبَّو سبحانو وتعاىل استحالة
وزوج الناقة"  ,و" َّ
افتتاح أبواب اعبنة ودخوؿ الكافرين اعبنة باستحالة دخوؿ اعبمل يف ثقب اإلبرة ,حَّت ال
يتبادر إىل أذىاهنم ؾبرد التفكري يف دخوؿ اعبنة ,ونبلحظ َّ
أف ىذه الصورة عندما ترتسم يف
اػبياؿ فأوؿ ما يلفت االنتباه فيها ىو الكرب والضخامة يقابلو الصغر والضآلةَّ ,إهنا صورةٌ توحي
يح ؼبن اعتقد من الكفار أنَّو سيدخل اعبنة,
قوي
باغبسرة وفقداف األمل ,وىي ردّّ ّّ
غاضب وصر ٌ
ٌ
فػ(اعبمل) يف ىذه اآلية فُ ّْسر عدة تفسريات ,فمنهم من قاؿ" :إنَّو اعببل ,ومنهم من قاؿ :إنَّو
(اعبمل) اغبيواف اؼبعروؼ عند العرب ,وعن ابن مسعود  أنَّو ُسئِل عن اعبمل فقاؿ :زوج
أف طلب معن آخر تكلف"(٘) ,ويف كبل اغبالني َّ
الناقة ,استجهاالً للسائل وإشارًة إىل َّ
فإف اآلية
الصغر والضَّآلة ,فثقب اإلبرة
القرآنية قصدت بػ(اعبمل) الكرب والضخامة ,وبػ(ثقب اإلبرة) ّْ
معروؼ لديهم ,واستعماؿ اإلبرة ىو إدخاؿ اػبيط يف ثقبها ,فاػبيط وحده ىو الذي يبكن أف
ٌ
يدخل يف ثقب اإلبرة ,أما أف يدخل شيء غريه فمستحيل ,وإما أف يكوف ذلك الذي يدخل
مثبل أو اعببل فدونك فقف بتصورؾ ما تشاء أماـ ىذا
ضخم كاعبمل ً
ثقب اإلبرة شيءٌ
ٌ
اؼبشهد العجيب :مشهد اعبمل ذباه ثقب اإلبرة -فحني يفتح ذلك الثقب الصغري ؼبرور اعبمل
الكبري ,فانتظر حينئذ -وحينئذ فقط -أف تفتح أبواب السماء ؽبؤالء اؼبكذبني فيقبل دعاؤىم
أو توبتهم -وقد فات األواف -وأف يدخلوا إىل جنات النعيم! أما اآلف وإىل أف يلج اعبمل يف
صبيعا وتبلحقوا وتبلوموا وتبلعنوا وطلب
سم اػبياط ,فهم ىنا يف النار ,اليت تداركوا فيها ً
بعضهم لبعض سوء اعبزاء"(ٔ).
َّ
إف ألفاظ التشبيو يف اآلية الكريبة سبثل "يلج ,اعبمل ,سم ,اػبياط" ,فإذا تأملنا لفظة
بدال من "دخل :اليت ىي نقيض اػبروج"(ٕ) ,قبد
"يلج" وؼباذا اختارىا القرآف الكرًن يف التشبيو ً
أف لفظة "يلج :الدخوؿ"(ٖ) أيضا ,وىي "مأخوذةٌ من :وًف يلِج ولوجا وىي كل ٍ
َّ
شيء أوعبتو
ُّ
ً
ََ ُ ً
(ٕ) حياة الحيواف الكبرى ,مرجع سابق,جػٔ.ٕٛٗ:,

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل السين).ٖٖٓ:,
(ٗ) المصدر السابق ,جػ(,ٚباب الطاء ,فصل الخاء).ٕٜٛ:,
(٘) الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٕ.ٚٛ:,

(ٔ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٖ٘ٚ:,

(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٔٔ(,باب الالـ ,فصل الداؿ).ٕٖٜ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕ(,باب الجيم ,فصل الواو).ٖٜٜ:,
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(ٗ)

فيو وليس منو"  ,وىنا نقف أماـ روعة البياف القرآين ودقتو إذ استخدـ مع "اعبمل" لفظة
"يلج" َّ
ألف اعبمل ليس من أجزاء اغبياكة وليس من األدوات اليت تستخدـ عادةً مع "اإلبرة"
مثبل ,وىذا يزيد يف استحالة دخوؿ "اعبمل" يف ثقب اإلبرة ومن مثَّ استحالة دخوؿ
كاػبيط ً
الكافرين اعبنة.
أيضا ,وخاصة يف لفظة "سم" إذ إ َّف ضم الشفتني عند النطق باؼبيم
وىي توحي بالصعوبة ً
يبثَّل ضيق ثقب اإلبرة ,وقد حذفت أداة التشبيو من ىذه الصورة التشبيهية مبالغة يف استحالة
دخوؿ اعبمل يف ثقب اإلبرة الذي يبثّْل يف اغبقيقة استحالة دخوؿ الكافر اعبنة.
ٍ
ٍ
َّ
موجزا إال أنَّو وبمل معن التهديد
إف ىذا التشبيو ُم َّ
وجوٌ إىل فئة كافرةٍ مكذبة فكاف التشبيو ً
وجل ,وقد استخدـ القرآف صورًة تشبيهيةً غبيواف معروؼ يف
والوعيد واليأس من رضبة اهلل َّ
عز َّ
البيئة العربية حبجمو الضخم الكبري لتوضيح أم ٍر ىو من الغيبيات ومن األمور األخروية اليت
توعد اهلل ّٔا الكافرين.
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
اط} ,وقولو:
ْج َم ُل في َسم ال َ
لقد كاف التشبيو يف السورتني الكريبتني { َحتى يَل َج ال َ
ص ْف ٌر} وبمل التهديد والوعيد والعذاب الشديد
{إِنػ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ص ِرَ .كأَنوُ ِج َمالَ ٌ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
ٍ
لفئة كفرت وكذبت باهلل وآياتو.
وجل للمكذبني بآياتو
لقد تدرجت اآليات الكريبة يف بياف العذاب الذي أعدَّه اؼبوىل َّ
عز َّ
بعد تذكريه ؽبم بنعمة اهلل عليهم ,فكانت العاقبة والنتيجة اغبتمية لعصياهنم توعدىم بأشد
العذاب ووصف بعض منو زبوي ًفا ؽبم ,ولقد استخدـ القرآف الكرًن "اعبمل" يف تصوير بياينٍّ
وجل ,وذلك كما قلنا ساب ًقا لعلمو دبكانة ىذا
للعذاب الذي ينتظر اؼبعرضني عن آيات اهلل َّ
عز َّ
العرب باإلضافة إىل أنَّو أكرب اغبيوانات األليفة واؼبتوحشة اليت عرفها العرب.
اغبيواف عند ّْ
وهتويبل للمكذبني
وهتديدا
لقد استخدـ القرآف الكرًن (اإلبل) يف التشبيو ,وذلك زبوي ًفا
ً
ً
يقر قضيةً عقدية ,وكاف ىذا التشبيو يف ٍ
صبل
اؼبشركني ,والقرآف الكرًن يف تشبيهو بػ"اإلبل" ُّ
ٍ
وبألفاظ ٍ
ٍ
صارخة شديدةٍ ,رَّكز فيها القرآف على الشكل اػبارجي لئلبل من ناحية
قوية
موجزة
اغبجم والطوؿ باعتبار َّ
للعرب.
نفعا ّْ
أف اإلبل من أكرب اغبيوانات األليفة وأعظمها ً
(ٗ) المصدر السابق ,جػٕ(,باب الجيم ,فصل الواو).ٗٓٓ:,
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فإذا انتقلنا إىل اغبديث النبوي وجدنا َّ
أف األحاديث اليت تناولت اإلبل بالتشبيو ليست
بالقليلة على عكس ما ورد يف القرآف الكرًن ,ويرجع ذلك لعدة أسباب سنعرضها من خبلؿ
عرض ىذه األحاديث لنعرؼ أوجو التشابو واالختبلؼ من حيث اؼبوضوع والعناصر اؼبشرتكة
كل من القرآف الكرًن واغبديث الشريف.
يف ٍّ
فأوؿ ىذه األحاديث ما ُروي عن أب ىريرة َّ
أف أعرابيِّا أتى رسوؿ اهلل  فقاؿ{ :إف
وؿ ِ
اؿ
ك ِم ْن إِبِ ٍل؟ قَ َ
اؿ لَوُ َر ُس ُ
َس َو َد َوإِني أَنْ َك ْرتُوُ ,فَػ َق َ
ْام َرأَتِي َولَ َد ْ
الل َ :ى ْل لَ َ
ت غُالًَما أ ْ
اؿ:
اؿ  :إِف فِ َيها لَ ُوْرقًا قَ َ
اؿ :فَػ َه ْل فِ َيها ِم ْن أ َْوَر َؽ؟ قَ َ
اؿ ُح ْم ٌر .قَ َ
اؿ :فَ َما أَل َْوانُػ َها؟ قَ َ
نَػ َع ْم .قَ َ
وؿ ِ
اؿَ :ولَ َعل َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ}(ٔ).
الل ِع ْر ٌؽ نَػ َز َع َها .قَ َ
اؿ  :يَا َر ُس َ
اء َىا؟ قَ َ
فَأَنى تَػ َرى َذلِ َ
ك َج َ
فهذا اغبديث يبثل قضيَّة مهمة من قضايا آّتمع اؼبسلم ,وىي قضية الشَّرؼ والنَّسب,
وىذه القضية من أىم القضايا يف آّتمع العرب ,وال بد من التعامل معها بأسلوب ُمقنِ ٍع يعتمد
ٍ
تشبيهي رائع استدرج
أسلوب
معتمدا فيو  على
على اغبوار بني الرسوؿ  وبني األعراب,
ً
ٍّ
تردده ّْ
وشكو ,ليأِت حكم
فيو األعراب كبو وضع اغبل بنفسو ,ومساعدتو على اػببلص من ُّ
قنعا لو سباـ اإلقناع حني قاؿ عليو الصبلة والسبلـَ " :ولَ َعل
رسوؿ اهلل  يف هناية ىذا اغبوار ُم ً
َى َذا ِع ْر ٌؽ نَػ َز َعوُ".

لقد اعتمد عليو الصبلة والسبلـ يف ىذه القضيَّة على (اإلبل) يف تقريب الصورة البيانية
معتمدا على ما يعرفو ىذا األعراب من اإلبل وىو اػببري بأحواؽبا ,كما اعتمد عليو الصبلة
ً
عدد من أساليب االستفهاـ( ,ىل ,فما,
والسبلـ يف ىذا التشبيو على التفصيل الذي يتخللو ٌ
ليقرب اغبقيقة ؽبذا األعراب فبَّا جعلو يستنتج اغبكم العقلي اؼبقنع بنفسو.
فهل ,فأىن) ,وذلك ّْ
كما نبلحظ َّ
أف األلفاظ اليت بُِن منها التشبيو تدور حوؿ اختبلؼ األلواف يف اإلبل الذي
أصل و ٍ
يرجع إىل ٍ
احد ,باإلضافة إىل بساطتها لتحصل السرعة يف استنتاج اغبكم الذي يريده
 ,باإلضافة إىل َّ
أف الرسوؿ  يف ىذا التشبيو يُعاًف فيو قضية اجتماعية أخبلقية ,يوجو
بد من التفصيل فيها ,ونبلحظ َّ
اػبطاب فيها إىل ؾبتمع مسلم ,فكاف ال َّ
أف الصورة التشبيهية
يف اغبديث جاءت ُمناسبة ألسلوب اغبديث ومقامو؛ إذ يتحدث عن أم ٍر يتعلق بالنَّسب
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٕٔٙ:,
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وانتقاؿ الصفات الوراثية من اآلباء إىل األبناء ,فكاف التشبيو باإلبل وصفاهتا وأحواؽبا مناسبًا
ؿبسوسا وىو اختبلؼ اللوف يف ابن األعراب بأم ٍر
أمرا
ً
ؼبقاـ اغبديث ,وقد شبو اغبديث النبوي ً
آخر ؿبسوس وىو اختبلؼ األلواف يف نتاج اإلبل ,وذلك أبل يف اإلقناع.
بِي ِدهِ
َ

اى ُدوا ال ُقرآ َف فَػو ِ
الذي نَػ ْف ِسي
ويشبو الرسوؿ  باإلبل يف موضع آخر يف قولو " :تَػ َع َ
ْ َ
لَ ُه َو أَ َش ُّد تَػ َفصيًا ِم َن ا ِإلبِ ِل فِي عُ ُقلِ َها"(ٔ) ,ففي ىذا التشبيو النبوي وبث عليو الصبلة

والسبلـ أمتو على تعهد القرآف ومبلزمتو وتبلوتو ,وألنبية ىذا الكتاب كاف ال بد أف يكوف
اؼبشبو بو ذا أنبية يف حياة العرب ,من حيث األنبية واؼبنفعة ,فكاف اختياره  لئلبل؛ إذ إ َّف ؽبا

مكانة عظيمة يف حياتو.
من ىنا نبلحظ َّ
السماء على قلب رسوؿ اهلل ,
أف التشبيو النبوي يبثل َّ
اغبق الذي نزؿ من َّ
فكاف لز ًاما أف وبتوي التشبيو على صبلة من اؼبؤكدات( :القسم ,الـ االبتداء ,أشد) اليت ربمل
معن التفصيل لبياف أنبية ىذا الكتاب يف حياة اؼبؤمن .لقد مثَّلت ألفاظ التشبيو النبوي السياؽ
اعا ومعاناة يدؿ على ذلك لفظة:
الذي وردت فيو فكانت موجزة سهلة ربمل بداخلها صر ً
اعا بني اإلبل وعقاؽبا ,واليت ىي يف اغبقيقة سبثل اؼبؤمن
"أشد ,تفصيًا" ,حيث َّ
تبني حركةً وصر ً
وحرصو على القرآف وبني تفلُّت القرآف منو إف ىو هتاوف يف تبلوتو ومبلزمتو.
ومن ىنا نبلحظ َّ
أف التشبيو النبوي قد جاء دبا يتبلءـ مع القضية اليت يطرحها ,من حيث
األلفاظ اليت تتناسب مع سياؽ التشبيو ومن حيث اؼبشبو بو الذي تتناسب خصائصو وصفاتو
مع اؼبشبو لتكتمل الصورة التشبيهية كما ينبغي أف تكوف.
ويشبو الرسوؿ  باإلبل يف تقرير قضية من القضايا اؼبهمة يف الدين وىي الفطرة اليت فطر
اهلل صبيع الناس عليها ,فيقوؿ عليو الصبلة والسبلـ{ :من يولَ ُد يولَ ُد َعلَى َى ِذهِ ِ
الفط َْرةِ فَأَبَػ َواهُ
َْ ُ ُ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اء َحتى تَ ُكونُوا أَنْػتُم
يُػ َهو َدانو َويُػنَص َرانو َك َػما تُػ ْنت ُجو َف ا ِإلب َل فَػ َه ْل تَػج ُدو َف ف َيها َج ْد َع َ
اؿ :اللُ أَ ْعلَ ُم بِ َما َكانُوا
ص ِغ ًيرا قَ َ
ػج َدعُونَػ َها ,قَالُوا يَا َر ُس َ
ت َم ْن يَ ُم ُ
وؿ الل أَفَػ َرأَيْ َ
تَ ْ
وت َ
ِِ
ين}(ٔ).
َعامل َ
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٕٜٔ:,
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٔ٘:,
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يؤكد عليو السبلـ يف ىذا التشبيو على مبدأ الفطرة يف اإلنساف ,ويشري فيو إىل الدور اؼبهم
الذي يلعبو الوالداف يف تغيري عقيدة أبنائهما ,ومع َّ
وجها إىل اؼبؤمنني فإنَّو
أف ىذا التشبيو كاف ُم ً
اقرتف باعبملة الشرطية اليت ربمل معن التأكيد الشديد ,وذلك َّ
عقدي
أف التشبيو يتعلق بأم ٍر
ٍّ
يتصل دبعرفة اهلل واإلقرار بو.
وألفاظ التشبيو النَّبوي ىنا تدور حوؿ" :يهودانو ,ينصرانو ,ذبدعوهنا ,جدعاء" ,وىي تشرتؾ
يف تصوير معن و ٍ
احد وىو فعل التغيري الذي حدث على كل من اؼبشبو واؼبشبو بو ,وقد آثر
عليو الصبلة والسبلـ استخداـ لفظة "اعبدع" ,وىي "القطع البائن يف األنف واألذف والشفة
واليد وكبوىا(ٕ)" يف قولو" :ذبدعوهنا" آثرىا على لفظة "الوسم" وىي" :أثر الكي"(ٖ) مع َّأهنا
كانت موجودة يف عهده  ,وذلك َّ
أف اعبدع وىو "القطع" أثره أبقى وأوضح يف رسم الصورة.
باإلضافة إىل َّ
أف النتيجة اغباصلة لفعل "اعبدع" قد تناسبت دبا فيها من تغي ٍري وأ ٍمل ؽبذه اإلبل
أحب وأشبن ما يبلك العرب ,قد تناسبت مع النتيجة اغباصلة للفعل "يهودانو"
اليت ىي من ّْ
أحب شيء إىل أبويو ومع ذلك َّ
فإف ىذين األبوين يكوناف
و"ينصرانو"؛ إذ إ َّف اؼبولود ىو ُّ
السبب يف هتويده وتنصريه ,فيكوف مآلو إىل ما يؤؼبو ويسوءه وىو عذاب النار ,فهذا التغيري
يصحبو أملٌ ؽبذه اإلبل ,كما يصحبو أملٌ ؽبذا اؼبولود يف آخرتو.
وقد أراد الرسوؿ  من اختياره للفظة "اعبدع" يف قولو" :حَّت تكونوا أنتم ذبدعوهنا" أف
يوضح لنا بغضو ؽبذا الفعل الذي يصنع باغبيواف سواءً اعبدع أو الوسم ,فكبلنبا فيو إيذاءٌ
للحيواف الضعيف الذي ال يبلك من أمره شيئًا.
إ ًذا من األلفاظ السابقة للتشبيو النبوي يتضح َّ
أف ألفاظ التشبيو النبوي سهلة وصبلو بسيطة
الرتكيب اعتمد فيها عليو الصبلة والسبلـ على وصف ما وبدث لئلنساف بعد والدتو حَّت ىبرج
عن فطرتو ويغريىا ,وذلك َّ
ألهنا موجهة ألصحابو وأمتو ,باإلضافة إىل َّ
أف التشبيو النبوي قد
حسي يشاىده ويعرفو العرب ,وذلك أدعى إىل توضيح الصورة
أمرا معنويِّا وىو الفطرة بأم ٍر ٍّ
شبو ً
وبياهنا ورسوخها يف أذىاهنم ,إذ َّأهنا مسألة تتعلق بالعقيدة.
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ(,باب العين ,فصل الجيم).ٗٔ:,
(ٖ) المصدر السابق ,جػٕٔ(,باب الميم ,فصل الواو).ٖٙ٘:,
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َّ
إف اؼبشبو بو الذي دار حولو التشبيو النبوي ىو نفسو الذي استخدـ يف التشبيو القرآين وىو
اإلبل ,فبا يؤكد على ُّ
موجود يف حياهتم أينما اذبهوا.
سبكن ىذا اغبيواف يف حياة العرب فهو
ٌ
ويدؿ على ذلك استخدامو  ؽبذا اغبيواف يف وصف حوضو عليو الصبلة والسبلـ يف
ِ
قولو { :إِف حو ِ
س ِل
اضا ِم َن الثػل ِ
ضي أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَةَ ِم ْن َع َد ٍف ,لَ ُه َو أَ َش ُّد بَػيَ ً
ْجَ ,وأ ْ
َحلَى م َن َ
َْ
الع َ
بِاللب ِن ,وَآلنِيتو أَ ْكثػر ِمن عد ِد الن ِ
ص ُّد الر ُج ُل إِبِ َل الن ِ
اس
َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ
اس َع ْنوُ َك َما يَ ُ
ُّجوـَ ,وإِني َأل ُ
ُ
َص ُّد الن َ
اؿ :نَػعم ,لَ ُكم ِسيما لَيس ْ ِ
ٍِ
ض ِو .قَالُوا يا رس َ ِ
َعن حو ِ
َح ٍد ِم َن األ َُم ِم
ت أل َ
َ َُ
ْ َْ
وؿ الل أَتَػ ْع ِرفُػنَا يَػ ْوَمئذ قَ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ضِ
تَ ِردو َف علَي غُرا محجلِ ِ
وء}(ٔ).
الو ُ
ُ َ
َُ َ
ين م ْن أَثَ ِر ُ
لقد احتوت ىذه الصورة التشبيهية على عدة تشبيهات ,ىذه التشبيهات وإف كانت قد
اشرتكت يف معن عاـ وىو تشبيو حوض الرسوؿ  ووصفو للناس الذين يردوف عليو ,فإ َّف
ٍ
ضا ومعن يتبلءـ مع السياؽ الذي ورد فيو ,وذلك مبالغةً يف وصف اغبوض
لكل تشبيو مع ِر ً
وذلك لتقريب الصورة واإلؼباـ حباؿ اؼبشبو من حيث اؼبسافة ,واغبجم ,واللوف ,والكثرة,
والطعم ,وما ذلك إال ُّ
لتمكن الصورة يف النفس وجذبًا وتشوي ًقا ؽبذا اغبوض.
ونبلحظ َّ
أف ألفاظ التشبيو النبوي سهلة وبسيطة على الرغم من َّأهنا تتحدث عن أم ٍر
من أمور اآلخرة ,وذلك َّ
ألهنا موجهةٌ إىل َّأمة مؤمنة ,باإلضافة إىل َّأهنا مبنيّة على التفصيل لبياف
صفة اؼبشبو الذي يعِن للصحابة رضواف اهلل عليهم الشيء الكثري.
ويستخدـ الرسوؿ ( اإلبل) بكثرة يف تشبيهاتو ومن ذلك ىذه القضية التعبدية اؼبهمة
لكل مؤم ٍن ٍ
عاص ,يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ{ :لَلوُ أَ َش ُّد فَػ َر ًحا بِتَوبَِة َع ْب ِدهِ ِم ْن َر ُج ٍل َح َم َل
ِ
ار َحتى َكا َف بَِفالَةٍ ِم َن األَ ِ
اؿ
رض فَأَ ْد َرَك ْتوُ ال َقائِلَةُ فَػنَػ َز َؿ فَػ َق َ
ادهُ َوَم َز َ
َز َ
ادهُ َعلَى بَعي ٍر ثُػم َس َ
ػحت َش ٍ
س َعى َش َرفًا ,فَػلَ ْم يَػ َر َش ْيئًا ,ثُػم َس َعى
سل بَ ِع ُيرهُ فَاستَػ ْيػ َق َ
تَ َ َ
ظ فَ َ
ػج َرة فَػغَلَبَْتوُ َع ْيػنُوُ َوانْ َ
َشرفًا ثَانِيا ,فَػلَم يػر َشيئًا ,ثُػم سعى َشرفًا ثَالِثًا ,فَػلَم يػر َشيئًا ,فَأَقػْبل حتى أَتَى م َكانَوُ ِ
الذي
ْ ََ ْ
ْ ََ ْ
َ ً
َ
ََ َ
ََ َ َ
ِ
قَ َ ِ ِ
ض َع ُخطَ َاموُ فِي يَ ِدهِ .فَػلَلوُ أَ َش ُّد
اءهُ بَ ِع ُيرهُ يَ ْم ِشي َحتى َو َ
اؿ فيو ,فَػبَػ ْيػنَ َما ُى َو قَاع ٌد إِ ْذ َج َ
ِ
فَػرحا بِتػوب ِة ِ ِ
ين َو َج َد بَ ِع َيرهُ َعلَى َحالِ ِو}(ٔ).
َ ً ََْ َ
الع ْبد م ْن َى َذا ح َ
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٜٔ:,
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٔ٘:,
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كل معن منها يؤدي ويوصل إىل اآلخر
فألفاظ ىذا التشبيو النبوي سهلة متصلة مرتابطةُّ ,
بطريقة ذبعل التشبيو متكامبلً يبثل صورةً واقعيةً مشاىدة معروفة ,يلعب فيها "البعري" احملور
الرئيس يف ىذا التشبيو حيث مثلت األلفاظ مع بعضها البعض مكانة البعري اؼبهمة يف حياة
بصفة ٍ
ىذا الرجل ويف حياة العرب ٍ
عامة.
وإذا نظرنا إىل صبل التشبيو النبوي يف ىذا اغبديث وجدناىا سهلة الرتكيب تتحدث عن
كل ٍ
إنساف.
عرب بل من واقع ّْ
كل ٍّ
أموٍر ىي من واقع حياة ّْ
فالتشبيو النبوي قاـ على التفصيل والتحليل الذي يصف مشاعر الضياع زبتلط دبشاعر
اغبزف والفرح ,تلك اؼبشاعر اليت تسيطر يف حقيقتها على كل عاص ,إهنا مشاعر نفسية
جسدىا لنا عليو الصبلة والسبلـ ّٔذه الصورة.
َّ
لقد تعددت اؼبوضوعات اليت استخدـ فيها اغبديث النبوي التشبيو باإلبل وذلك على الرغم
من أف من وجهت إليهم ىذه التشبيهات ىم من آّتمع اؼبسلم  ,فكاف ال بد من ىذا
االختبلؼ والتنوع يف التشبيهات النبوية ألهنا تعاًف قضايا ـبتلفة دينية واجتماعية وأخبلقية,
ولكل قضية من ىذه القضايا سياؽ خاص ّٔا ,فبا استلزـ أف تكوف ألفاظها سهلة بسيطة
وربليبل يوصل الفكرة واضحة جلية.
سلسة يف تركيبها ربمل يف ثناياىا
تفصيبل ً
ً
يقل أنبية عن (اإلبل) ,ذلك ىو
ويذكر القرآف الكرًن حيوانًا آخر يف تشبيهاتو ال ُّ
ِ
ِ
انسلَ َخ ِم ْنػ َها
(الكلب) ,حيث ورد ذكره يف قولو تعاىلَ { :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ الذ َ
ي آتَػ ْيػنَاهُ آيَاتنَا فَ َ
فَأَتْػبػعوُ الشيطَا ُف فَ َكا َف ِمن الْغَا ِوين .ولَو ِش ْئػنَا لَرفَػ ْعنَاهُ بِها ولَ ِ
ػكنوُ أَ ْخلَ َد إِلَى األ َْر ِ
ض َواتػبَ َع
ْ
ََ
َ َْ
َ َ
َ
َ
َى َواهُ فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوِـ ال ِذي َن
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ يَػل َْهث ذلِ َ
ِ
ص ِ
ص لَ َعل ُه ْم يَػتَػ َفك ُرو َف}(ٔ).
ص الْ َق َ
َكذبُواْ بِآيَاتنَا فَاقْ ُ
ص َ
نوع منو الصفة اليت
كل ٍ
فمن ببلغة القرآف أنَّو حني يتخذ اغبيواف ماد ًة ألمثالو ينتقي من ّْ
ِ
ض ِرب اؼبثل بو
ىبتص ّٔا ,ويشتهر ّٔا ً
أيضا وتكوف فيو أوضح فبَّا ىي يف سواه ,حبيث إذا ُ
ساطعا كفلق الصبح(ٕ).
أعطاؾ صورًة واضحةً كل الوضوح ,و ً
دليبل ً
(ٔ) سورة األعراؼ ,اآليات.ٔٚٙ-ٔٚ٘:

(ٕ) الحيواف في القرآف الكريم ,مرجع سابق.ٕ٘ٚ:,
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صبيعا اللهاث الدَّائم
فالكبلب ً
مثبل من ّْ
أخسها ً
نفسا ,وأبرز صفة فيو و ّ
أخس اغبيوانات ً
اؼبتصل(ٖ) ,لذا شبَّو بو تعاىل يف قولو{ :فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ
يَػل َْهث} ,وقد اختلف اؼبفسروف يف اسم ىذا الرجل الذي شبهتو اآلية الكريبة بػ(الكلب) ,كما
اختلفوا يف اآليات اليت آتاه اهلل إياىا ,ويبكن إهبازىا يف اآلِت:

لعم بن بَاعُوراء ,أوِت
"قيل :ىو عاملٌ من علماء بِن إسرائيل ,وقيل :من الكنعانيّْني اظبو بَ ُ
علم بعض كتب اهلل فانسلخ منها ,أي من اآليات بأف كفر ّٔا ونبذىا وراء ظهره ,وقيل :ىو
صلت الثقفي ,أما اآليات فقيل
رجل من مدينة اعببَّارين يقاؿ لو بلعاـ ,وقيل :ىو أُميَّة بن أب ال َّ
ٌ
وجل ,أو إ َّهنا حجج التوحيد ,أو َّأهنا
كتاب من كتب اهلل َّ
عز َّ
إ َّهنا اسم اهلل األعظم ,أو إ َّهنا ٌ
وجل"(ٗ).
العلم بكتب اهلل َّ
عز َّ

وأيِّا كاف الرجل ,وأيِّا كانت ىذه اآلياتَّ ,
فإف ىذا التشبيو يف ىذه اآلية الكريبة {فَ َمثَػلُوُ
َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
لكل من
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ يَػل َْهث} ,قد ضربو اهلل َّ
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
عز َّ
وجل ّْ
عُرض عليو اؽبدى فأىب أف يقبلو وانسلخ وركن إىل الدنيا و َّلذ ِاهتا" ,فهبط بو من مكاف اإلنساف
إىل مكاف اغبيواف بل مكاف الكلب ,ولقد كاف لو من آيات اهلل اليت أوِت إياىا جناح يستطيع
فظل يلهث وراء أغراض الدنيا ؽبثًا
أف يطري بو إىل أعلى علّْيني ,ولكنو ىبط إىل أسفل سافلنيَّ ,

أبدا"(ٔ).
قل ًقا ال
ُّ
يطمئن ً

تصور لنا ىذا الكلب يف أسوء صورة وىي صورتو يف حالة
واآلية الكريبة يف ىذا التشبيو ّْ
الكلب إذا أَخر َج لسانو من التَّعب أو
حر العطش يف اعبوؼ ,وَؽبَث
ؽبثانو ,وأصل اللَّهثُّ " :
ُ
العطش"(ٕ)" ,واللَّهث :النَّفس الشديد الذي يلحق اإلنساف من شدَّة اإلعياء ,وىو يف الكبلب
(ٖ)
أف "كل شيء يلهث فإمبا يلهث من إِ ٍ
عياء أو ٍ
عطش أو
طباعٌ"  ,ونفهم من القوؿ األخري َّ َّ
(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٗ:,

(ٗ) تفسير ابن كثير ,مصدر سابق ,جػٕ.ٕٚٚ-ٕٚٙ:,؛ الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٕ .ٖٔٓ:,؛ الجماف في

تشبيهات القرآف ,مصدر سابق.ٜٓ:,؛ مفاتيح الغيب ,مصدر سابق,جػ٘ٔ.ٗٓٙ:,؛ التحرير والتنوير ,مصدر

سابق,جػ(,ٜباب سورة األعراؼ ,اآلية.ٖٔٚ:,)ٔٚٙ-ٔٚ٘ :

(ٔ) مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي,مقاؿ:د:عبد المجيد قطامش ,بتصرؼ( ,العددٗ ٔٗٓٔ,ىػ).ٔٔ:,
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٕ(,باب الثاء ,فصل الالـ).ٛٗ:,
(ٖ) الجماف في تشبيهات القرآف ,مصدر سابق.ٜٔ:,
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ٍ
الري
علة خبل
الكلب ,فإنَّو يلهث يف حاؿ الكلل ,وحاؿ الراحة ,وحاؿ الصحة واؼبرض ,وحاؿ ّْ
َ
والعطش ,فضربو اهلل مثبلً ؼبن كذب بآياتو فقاؿ :إف وعظتو فهو ّّ
ضاؿ ,وإف مل تعظو فهو
ّّ
أيضا َؽبَث"(ٗ).
ضاؿ ,كالكلب إف طردتو أو زجرتو فسعى َؽبَث ,أو تركتو على حالو ً
ائع ,ذلك َّ
أف اػبارج عن طاعة اهلل
وللتمثيل بالكلب يف ىذه الصورة التشبيهية تطابُ ٌق ر ٌ
دائم كفعل الكلب يف
اؼبقبل على الدنيا ال يكاد يشبع فبَّا فيها من ٍ
متاع ,وسعيو وراء اؼباؿ ٌ
وتلذذه ّٔا كالكلب يف ُّ
َّشمشم واألكل ,وإقباؿ العاصي على اؼبعاصي ُّ
تلذذه
استمراره على الت ُ
وجل واتباعو ىواه لشدَّة ؽبفو على الدنيا وانقطاع
باعبيف ,وىو يف انسبلخو من آيات اهلل َّ
عز َّ
يتحمل ترؾ اللهث.
قلبو عن اهلل ,كالكلب يف شدَّة ؽبثو اؼبتصل إذ ال يصرب وال َّ
ؤّذه الصور الدَّقيقة جاءت الصفات اليت توفرت يف الكلب واتفقت مع ما يتصف بو
باندفاع ٍ
وؽبفة.
اؼبنصرؼ عن ىدي اهلل اؼبقبل على اغبياة الدنيا
ٍ
وإذا نظرنا إىل ألفاظ ىذا التشبيو وجدناىا كاآلِت "الكلب ,ربمل ,يلهث ,ترتكو" ,فاؼبشبو
إف أبرز ٍ
نفسا ,بل َّ
صفة فيو وأخسها
بو (الكلب) ,وىو كما قلنا آن ًفا من ّْ
أخس اغبيوانات ً
وقبح ىي
وأقبحها اللهاث الدائم اؼبتصل ,وىذه الصورة للكلب دبا ربملو من قذارةٍ وامشئزا ٍز ٍ
عز
وجل أف يرظبها ويطبعها على الذي يعرض وينسلخ عن آيات اهلل َّ
نفسها اليت أراد َّ
عز َّ
أي ٍ
كلب ,بل الكلب يف حالة ؽبثانو ,وىذا
وجل ,وتعريفو للفظة (الكلب) تفيد أنَّو ليس َّ
َّ
التعريف أفاد زبصيص الكلب يف حاؿ اللهاث ,وتوحي األفعاؿ "ربمل ,يلهث ,ترتكو"
باالستمرار يف الفعل ونعِن بو فعل (اللهاث) وىذا ما أرادت اآليات أف تطبعو يف ـبيّْلتنا وكبن
يلهث باستمرا ٍر.
نتخيل صورة الكلب وىو ُ
ونرى َّ
أف لفظة "يلهث" ىي اليت تفي باؼبعن الذي ِسيق من أجلو التشبيو وىو حالة
كة سر ٍ
تصور حالة الشهيق والزفري حبر ٍ
يعة قد
الساعي بشدَّةٍ وراء ُمغريات الدنيا وزينتها ,فهي ّْ
َّ
أعيت الكلب حَّت أنَّو عندما يزجر ال يرتؾ اللهث ,واؼبنشغل عن آيات اهلل الساعي وراء الدنيا
يف حر ٍ
كة شديدةٍ ال يكاد يرتاح وال يبنعو شيءٌ مهما كاف عن اعبري والركض خلف ىذه اغبياة
صور اؼبعرض عن اهلل وآياتو سواءً يف حاؿ وعظو ونصحو أو يف حاؿ تركو.
الدنيا ,فهي تُ ّْ
(ٗ) حياة الحيواف الكبرى ,مصدر سابق,جػٕ .ٜٗٔ:,؛تأويل مشكل القرآف ,مصدر سابق.ٕٔٙ:,
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صبيل حوى كل ٍ
وصبل الصورة التشبيهية يف اآلية الكريبة قد ُرظبت بإهبا ٍز ٍ
جزء من أجزاء
ُ
الصورة ,بدايةً من حركة اللساف يف الكلب وتدلّْيو وخروج النفس بشدَّة يف الشهيق والزفري ,مثَّ
أيضا يف
الزجر وما يتبعو من استمرار الكلب يف اللهث ,يلي ذلك تركو بدوف زجر واستمراره ً
اللهاث.
وقد جاء التشبيو يف اآلية الكريبة {فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ
السياؽ الذي ورد فيو وىو زجر وتوبيخ كل من هتالك على
ومتناس ًقا مع ّْ
تبلئما ُ
يَػل َْهث}ُ ,م ً
وجل ىباطب يف ىذا التَّشبيو من ضعُف إيبانو وعقيدتو,
الدنيا وسعى وراءىا ,واؼبوىل َّ
عز َّ
وزعزعو متاع اغبياة الدنيا وزخرفها فاقبرؼ معها وأخلد إليها ,فقضية التشبيو ىنا قضية عقدية
وجل ىذا اؼبثل ليوضح َّ
أف اؽببلؾ والعذاب سيكوف على من ترؾ اإليباف باهلل
يضرب ؽبا َّ
عز َّ
وآياتو واتبع الشيطاف وىواه فأرداه والعياذ باهلل.

لقد عمد القرآف الكرًن إىل التشبيو بصورة ألفها العرب وعايشوىا ,فجاء الرتكيز فيها على
ٍ
ٍ
مكروىة يف الكلب لينفر من ٍ
ؿبرٍـ مكروه ,فكانت الصورة موجزة لكنها عربت عن
صفة
فعل َّ
اؼبعن اؼبقصود أكمل تعبري دبا حوت من حركة دائمة {إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ
يَػل َْهث} ,صورت ىذه اغبركة اؼبعن اؼبقصود ورسختو يف ّْ
الذىن.
ولننتقل إىل التشبيو النَّبوي لنرى كيف وصف الرسوؿ  ىذا اغبيواف (الكلب) يف
تشبيهاتو ,يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :ا ْعتَ ِدلُوا فِي ُّ ِ
اع ْي ِو
سُ
َح ُد ُك ْم ِذ َر َ
ط أَ
الس ُجود َوالَ يَػ ْب ُ
ِ
ط ال َكل ِ
ْب"(ٔ).
سا َ
انْب َ
لقد استخدـ عليو الصبلة والسبلـ يف ىذا التشبيو صفة من صفات الكلب لتقريب
وجل ىذه الصفة للكلب يف قولو تعاىل:
الصورة ,وىي بسط الكلب ذراعيو ,وقد ذكر اهلل َّ
عز َّ
ِ ِ (ٕ)
{وَك ْلبػهم ب ِ
لعل التشبيو النبوي جاء ىنا بالكلب لعلمو  دبا
اع ْي ِو بِال َْوص
اس ٌ
يد}  ,و َّ
ط ِذ َر َ
َ ُُ َ
ٍ
خسيسة ٍ
ٍ
دنيئة(ٖ) ,فاستخدـ عليو الصبلة والسبلـ يف تشبيهو صورة موجزة
صفات
للكلب من

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٔٚ:,
(ٕ) سورة الكهف ,اآلية.ٔٛ:

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٖٔٓ:,
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عربة َّأيبَا تعب ٍري ,لقد نبو  أصحابو على ٍ
عمل مكروهٍ يف صبلهتم فاستخدـ حيوانًا ليس
لكنها ُم ّْ
بغر ٍ
يب عليهم بل ىو معهم يف بيئتهم وؿبيطهم.
ويستخدـ عليو الصبلة والسبلـ (الكلب) يف موض ٍع آخر ويرّْكز على صفة أخرى ذميمة فيو
ِ
صد ُؽ
للتحذير من عمل وفعل يكرىو عليو الصبلة والسبلـ فيقوؿ{ :إِن َما َمثَ ُل الذي يَػتَ َ
بِص َدقَ ٍة ثُم يػع ُ ِ
ص َدقَتِ ِو َك َمثَ ِل ال َكل ِ
ْب يَِقيءُ ثُم يَأْ ُك ُل قَػ ْيئَوُ}(ٗ).
َُ
َ
ود في َ
أخس صفات الكلب اؼبعروفة عنو(٘) ,وحَّت يبنع رسوؿ اهلل 
َّإهنا من أبشع الصور ومن ّْ
قززة ,لينفّْر أصحابو من ىذا الفعل.
ىذا الفعل جاء ّٔذه الصورة ال ُػم ّْ

فألفاظ ىذا التشبيو تدور حوؿ صورة الكلب وىو يَِقيء مث بعد ذلك يأكل قيئو ,فالصورة
التشبيهية ُموجزةٌ لكنَّها ضبلت صورةً مليئة باغبركة بدايةً من القيء وهنايةً باسرتجاعو ,لقد
استخدـ اغبديث النبوي صفات الكلب السيئة القبيحة كطريقة جلوسو وانبساطو ,ورجوعو يف
قيئو ,وما ذاؾ إال لعلمو ّٔذه الصفات السيئة اؼبتأصلة يف الكلب ,فأوردىا  يف تشبيهاتو
ٍ
ٍ
للتحذير من صبلة ٍ
بألفاظ سهلة
مكروىة يف العبادة ,فجاءت ىذه التشبيهات
أفعاؿ ؿبرمة أو
موجزة عربت عما قصده عليو الصبلة والسبلـ من ٍ
معاف أصبل تعب ٍري وأكملو.
أيضا وخاصة الفقري منهم ,فاستخدمو
ويعد اغبمار من اغبيوانات اليت الزمت العرب ً
وىا َكمثَ ِل ال ِ
ِ
ِ
ْح َما ِر
ين ُحملُوا التػ ْوَراةَ ثُم لَ ْم يَ ْحملُ َ َ
القرآف الكرًن يف التشبيو بو بقولوَ { :مثَ ُل الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َس َف ِ
ين}(ٔ).
يَ ْحم ُل أ ْ ً
ين َكذبُوا بآيَات اللو َواللوُ َال يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الظالم َ
س َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ
ارا ب ْئ َ
يذـ اليهود الذين أعطوا التوراة وضبلوىا للعمل ّٔا مث مل يعملوا ّٔا ,فحملُها
فاهلل َّ
وجل ُّ
عز َّ
يبدأ باإلدراؾ والفهم والفقو ,وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوؽبا يف عامل الضمري وعامل الواقع,
ولكن سرية بِن إسرائيل كما عرضها القرآف الكرًن- ,وكما ىي يف حقيقتها -ال ُّ
تدؿ على َّأهنم

قدَّروا ىذه األمانة ,وال َّأهنم فقهوا حقيقتها و ال َّأهنم عملوا ّٔا ,ومن مثَّ كانوا كاغبمار وبمل
ضببل حسيِّا وال يدري ما عليو ,فهو
الكتب الضخاـ ,وليس لو منها إىل ثقلها ,فهو وبملها ً
(ٗ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٔٚ٘:,
(٘) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٛ:,
(ٔ) سورة الجمعة ,اآلية.٘:
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شائن ,لكل
سيءٌ ٌ
ليس صاحبها ,وليس شري ًكا يف الغاية منها! ,وىي صورة رزيَّةٌ بائسةٌٌ ,
ومثل ّ
من علم ومل يعمل بعلمو فهذا مثلو وبئس اؼبثل(ٕ).
ويف ىذا التشبيو صور عدةٌ مرتابطة بني ِ
حاملي التوراة واغبمار اغبامل لؤلسفار ,ترابطت
ٌ
ُ
واتَّػحدت حَّت ظهرت ىذه الصورة التشبيهية اؼبعروضة" ,فالشَّبو ال يتعلق باغبمل حَّت يكوف
أيضا حبمل اغبمار حَّت يكوف احملموؿ األسفار ,مث ال يتعلق ّٔذا كلو
من اغبمار ,مث ال يتعلق ً
حَّت يقرتف بو جهل اغبمار باألسفار احملمولة على ظهره"(ٖ).
كل حاؿ ,وذلك َّ
أف اغبافظ للشيء
"ففي اليهود شبوٌ من اغبمل من حيث ىو ضبل على ّْ
وضبَلة العلم"(ٗ).
بقلبو يشبو اغبامل للشيء على ظهره وعلى ذلك يقاؿ َضبَلة اغبديثَ ,
ويبدو للباحثة َّ
أمور,
أف سبب تشبيو اليهود باغبمار من بني سائر اغبيوانات يف ىذه اآلية ٌ
منها َّ
أف اغبمار من أشهر اغبيوانات بالببلدة واعبهالة حَّت لقد قالوا للبليد على سبيل اؼبثاؿ:
(ٔ)
بلدة اليهود وجهلهم للتوراة وعدـ اإلفادة منو
"أجهل من ضبار"  ,ول َّػما كاف اؼبقصود إعبلف بَ َ
وقع ىذا التشبيو ,ومنها اشتهاره ُّ
بالذ ّْؿ وحقارة الشأف ,ويف ىذا قاؿ الشاعر( :البسيط)
ِ
ػيم بِ ػ ػ ػ ػ ػ َدا ِر الػ ػ ػ ػ ػ ُّػذؿ يَػ ْع ِرفُػ َهػ ػ ػ ػ ػػا
َوَمػ ػ ػ ػ ػػا يُقػ ػ ػ ػ ػ ُ
الخس ػ ػ ػ ِ
ط بِ ُرمتِ ػ ػ ػ ِػو
ػف َم ْربُػ ػ ػػو ٌ
َىػ ػ ػ ػ َذا َعلَ ػ ػ ػػى َ ْ
وكذلك اليهود ,أذالَّء حقريوف ال تُزيل أمواؽبم ّْ
ت
ض ِربَ ْ
الذلة واغبقارة عنهم ,قاؿ تعاىلَ { :و ُ
(ٖ)
أجل و ُّ
أدؽ وأروع,
كاغبمار
,
َعلَْي ِه ُم الذلةُ َوال َْم ْس َكنَةُ}
سباما ,وىذا التشبيو ّٔذه الصورة ُّ
ً
ذلك َّ
تحملوف ويصربوف ,ولكنهم يف
أف اليهود كاغبمار وب ُّسوف ويشعروف ,ويذىبوف وهبيئوف ,وي َّ

ِ
والوتَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُد
إِال األَذَالف َع ْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر َ
الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي َ
(ٕ)
ِ
َح ػ ػ ػ ػ ُد
شػ ػ ػ ػ ُّ
َو َذا يُ َ
ػج فَ َمػ ػ ػ ػػا يَػ ْبكػ ػ ػ ػػي لَػ ػ ػ ػػوُ أ َ

(ٕ) تفسير ابن كثير ,مصدر سابق ,جػٕ.ٖٜٛ:,؛ الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٗ.ٖٔٓ:,؛ في ظالؿ القرآف ,مصدر

سابق ,جػ.ٜٛ-ٜٚ: ,ٕٛ؛ التحرير والتنوير ,مصدر سابق,جػ(,ٕٛباب سورة الجمعة ,اآلية.ٕٔٗ-ٕٖٔ:,)٘:
(ٖ) أسرار البالغة ,مصدر سابق.ٜٚ-ٚٛ:,
(ٗ) المصدر السابق.ٛٔ:,

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٛ :,
(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثاني ,من ىذا البحث.ٛٔ:,
(ٖ) سورة البقرة ,اآلية.ٙٔ:
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غاية الببلدة؛ إذ ال ينتفعوف دبا ُضبّْلوا من عل ٍم ودي ٍن ٍ
قوًن" ,وىكذا كاف ذكر اغبمار لتوضيح
بشاعة وفظاعة اليهود يف عدـ إدراكهم وثقتهم وفهمهم وتطبيقهم للكتاب الذي ُضبّْلوه"(ٗ).
وإذا تأملنا ىذا التشبيو وجدنا َّ
أسفارا" ,واضحةٌ سهلةٌ
أف ألفاظو "كمثل ,اغبمار ,وبملً ,
سلسةٌ ,وذلك َّأهنا زباطب اؼبؤمنني وربذرىم من أف يكونوا كاليهود الذين ضبلوا التوراة مث مل
وبملوىا ,باإلضافة إىل أ َّف الغرض من سهولة ىذه األلفاظ وضوحها وسرعة زبيل ىذه الصورة
علما ومل يعمل بو ,كما نبلحظ َّ
أف ُصبَلو بسيطة الرتاكيب
اؼبهينة لليهود ولكل من ضبل ً
ليحصل التنبيو والتحذير للمخاطبني وىم اؼبؤمنوف من الوقوع فيما وقع فيو اليهود.
ويشبّْو القرآف الكرًن باغبمار يف موضع آخر يف قولو تعاىل{ :فَما لَهم َع ِن التذْكِرةِ
َ ُْ
َ
ِ
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ}(٘).
ينَ .كأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
ُم ْع ِرض َ
ستنكرا موقف اؼبكذبني من الدَّعوة إىل
فالقرآف الكرًن يف ىذه اآلية الكريبة ,يتساءؿ ُم ً
التذكرة والنَّجاة من ىذا اؼبصري ,ويرسم ؽبم صورةً ساخرًة تثري الضحك فيقوؿ{ :فَ َما لَ ُه ْم َع ِن
ِِ ِ
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ}! ويكشف عن حقيقة الغُرور
ين"؟ " َكأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
التذْك َرة ُم ْع ِرض َ

الذي يساورىم فيمنعهم من االستجابة لصوت ال ُػم ّْ
وجل ُمعقّْبًا على
ذكر النَّاصح ,مث يقوؿ َّ
عز َّ
ص ُح ًفا ُّمنَش َرةً} ,إنَّو اغبسد للنَّيب 
ذلك النُّفور وسببو{ :بَ ْل يُ ِري ُد ُك ُّل ْام ِر ٍئ م ْنػ ُه ْم أَف يُػ ْؤتَى ُ

مدا  ويوحي إليو ,
والرغبة يف أف يؤتى كل منهم الرسالة ,فكيف ىبتار اهلل َّ
عز َّ
وجل ُؿب ً
لحة يف أف يناؿ كلّّ منهم ىذه الػمنزلة  ,وأف يُؤتى كلّّ منهم صح ًفا تنشر
فكانت رغبتهم ال ُػم َّ
على الناس وتُعلن ,وال بد َّ
شق عليهم أف يتخطاىم
أف اإلشارة ىنا كانت بصدد ال ُكبَػَراء الذين َّ
الوحي إىل ؿبمد بن عبد اهلل ,ولقد علم اهلل أين يضع رسالتو واختار ؽبا ذلك اإلنساف الكرًن
الكبري العظيم ,فكاف اغبنق الذي يغلي يف الصدور ,والذي يكشف عنو القرآف وىو يعلل ذلك
(ٔ)
النُّفور واؽبُروب!

(ٗ) الحيواف في القرآف ,مرجع سابق.٘ٗٗ:,
(٘) سورة المدثر ,اآليات.٘ٔ-ٜٗ:

(ٔ) في ظالؿ القرآف ,مصدر سابق,جػ.ٖٕٚ-ٖ٘ٚ:,ٕٜ؛ مفاتيح الغيب ,مصدر سابق,جػٖٓ.ٚٔٚ:,؛ التحرير

والتنوير ,مصدر سابق,جػ(,ٕٜباب سورة المدثر ,اآليات.ٖٕٜ:,)٘ٔ-ٜٗ
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ومشهد ُضبر الوحش وىي م ِ
كل اذباهٍ وحني تسمع زئري األسد وزبشاه ..
ستنفرةٌ ُّ
تفر يف ّْ
ُ
ُ
ضحك أشد الضحك حني يُشبَّو بو اآلدميُّوف!
عنيف اغبركة ُم ٌ
مشه ٌد يعرفو العرب ,وىو مشه ٌد ُ
حني ىبافوف!
فكيف إذا كانوا َّإمبا ينفروف ىذا النفار الذي يتحولوف بو من آدميني إىل ُضبُر ,ال َّ
ألهنم
ألف ُم ّْ
خائفوف ُمهدَّدوف بل َّ
ذكًرا يذكرىم برّٔم ودبصريىم ,وُيبهد ؽبم الفرصة ليتَّقوا ذلك اؼبوقف
الرزي اؼبهني ,وذلك اؼبصري العصيب األليم؟!
َّ
والصفة اعبامعة بني ال ُػمشركني واغبمرَّ ,
منهار أماـ قوى طاغية يشعر
أف ُك ِّبل منهما
ٌ
ضعيف ٌ
اقع ال ؿبالةَّ ,
الصائد فبَّا ال يبكن مقاومتو إذف فالفرار الفرار.
ألف َّ
أنَّو و ٌ
فاأللفاظ يف ىذه الصورة التشبيهية تدور حوؿ "ضبر ,مستنفرة ,فرت ,قسورة" ,فػ"ضبر"
جاءت باعبمع للمبالغة يف استهجاهنم ,ولفظة "مستنفرة" أي" :مذعورة"(ٕ) وىي ُّ
أدؿ وأبل من
الفرار يف ىذه الصورةَّ ,
أظهر منو يف
ألف عامل اؼبفاجأة والسرعة اػباطفة يف النّْفار واالستنفار ُ
الفرار ,كما ربوي معن اػبوؼ وؿباولة اؽبرب ,فألفاظ التشبيو قوية صارخة ساخرة تتناسب مع
شدة عناد الكفار وىرؤّم من اغبق.
صورا رائعةً مليئةً باغبركة السريعة اؼبفاجئة ,وقد الءمت العناصر اليت بُِن
ُ
وصبلُوُ موجزة ربمل ً
مألوؼ لدى العرب ويف بيئتهم ,إذ إ َّف ِّ
كبل من "اغبمري اؼبتوحشة,
منها التَّشبيو مع ما ىو
ٌ
والقسورة -األسد -من ٍ
بيئة واحدة ىي البيئة الصحراوية الصعبة ,فهذه العناصر تناسب ىذه
الفئة البدوية الشديدة اػبلق اؼبتينة الطباعَّ ,
فكأف قوة العناصر اليت تكوف منها التشبيو تتبع قوة
اؼبعن.
وقد استخدـ التشبيو القرآين الصورة اغبسية يف إظهار تكذيب اؼبشركني وفرارىم من اغبق
ووضوحا.
وذلك أوقع يف النفس وأكثر ثباتًا
ً

ِ
ارا} ,وبني قولو
وإذا قارنا بني اآليتني الكريبتني يف قولو تعاىلَ { :ك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
َس َف ً
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ} ,وجدنا َّ
أف التشبيو يف اآلية األوىل يف قولو
تعاىلَ { :كأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
ِ
وجوٌ إىل اؼبؤمنني ,فكانت األلفاظ واضحةً سهلةً ُّ
تدؿ
ارا} ُم َّ
تعاىلَ { :ك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
َس َف ً
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل النوف).ٕٕٗ:,
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قوما شهدوا نزوؿ الوحي فامتؤلت بو قلؤّم وحفظوا منو ما حفظواَّ ,
فكأف
على َّأهنا زباطب ً
ىذا التشبيو الذي يتعامل مع ىؤالء القوـ وشدة حرصهم على ما ينفعهم ,وانظر إىل اختياره
كل من اشتاقت نفسو إىل التفقو
أسفارا" اليت ىي وعاء العلم والفقو اليت وبرص عليها ُّ
للفظة " ً
وجها ٍ
لقوـ حديثي عهد بدي ٍن ضبل ؽبم خريي الدنيا
والتعلم يف ّْ
أي ؾباؿ ,فكيف بو إذا كاف ُم َّ ً
واآلخرة.
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ},
بينما التشبيو يف اآلية الثانية يف قولو تعاىلَ { :كأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
ظ األخبلؽ ,حاربوا
وجل كفار قريش وىم جهلةٌ قساةُ القلوب ِغبل ُ
ىباطب فيو اؼبوىل َّ
عز َّ
بكل َّقوةٍ جبَّارةٍ لديهم ,فكاف التشبيو القرآين يعاملهم بنفس الغلظة والقوة و التهديد
اإلسبلـ ّْ

والتخويف الذي عاملوا بو اإلسبلـ وأىلو ,سواءً كانت تلك اؼبعاملة يف األلفاظ القاسية
الصاخبة اليت استخدمها معهم "ضبر ,مستنفرة ,قسورة" ,أو يف الصورة نفسها حيث حوت
صور االفرتاس والوحشية ,بني القوي والضعيف ,ونُبلحظ َّ
أف اآليتني الكريبتني
على صورةٍ من ُ
أف اآلية األوىل يف قولو تعاىلَ { :كمثَ ِل ال ِ
قد استخدمتا "اغبمار" يف التَّشبيهني إال َّ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل
َ
ارا} قد استخدمت يف التشبيو "اغبمار األىلي" الذي يتواجد يف اغباضرة فناسب اختياره
أْ
َس َف ً
للتشبيو يف ىذا اؼبقاـ.

بينما اآلية الثانية استخدمت "اغبمار الوحشي" الذي عادةً ما يُوجد يف البيئة البدوية
الصحراوية(ٔ) ,لتناسب مقاـ َّ
الشدة يف التشبيو.
أف ِّ
باإلضافة إىل َّ
كبل من التشبيهني قد استخدـ صورةً حسية مألوفةً ُمشاىد ًة يف البيئة
ِ
العربية إال َّ
ارا} كاف سرعة زبيل
أف الغرض منها يف اآلية األوىل { َك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
َس َف ً
الصورة و ُّ
سبكنها من نفوس الصحابة ,بينما كاف الغرض من ىذه الصورة اغبسية يف اآلية الثانية:
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ} ىو السخرية والتخويف وإذالؽبم ,وقد كاف ؿبور
{ َكأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
اآليتني الكريبتني يدور حوؿ أم ٍر من أُموِر العقيدة ,فاآلية األوىلَ { :كمثَ ِل ال ِ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل
َ
ارا} كانت ُرب ّْذر اؼبؤمنني من أف يكونوا كاليهود يف عدـ انتفاعهم بدينهم وكتأّم وما فيو
أْ
َس َف ً
من األوامر والنَّواىي ,أما اآلية الثانيةَ { :كأَنػهم حمر ُّمست ِنفرةٌ  .فَػر ْ ِ
ٍ
أيضا
ت من قَ ْس َوَرة} فهي ً
ُ ْ ُ ٌُ َْ َ
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٛ:,
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تدور حوؿ تكذيب اؼبشركني بعقيدة اإلسبلـ وكيف َّ
وجل سخر منهم وىدَّدىم
أف اهلل َّ
عز َّ
وتوعَّدىم على تكذيبهم.
وإذا كاف القرآف الكرًن قد استخدـ اغبمار يف تشبيهاتو َّ
فإف اغبديث النبوي الشريف قد
سار على نفس النَّهج فشبو بو يف أكثر من موضع ,ولنأخذ قولو { :أَما يػ ْخ َشى ِ
الذي يَػ ْرفَ ُع
َ َ
(ٕ)
س ِح َما ٍر؟}
َرأْ َسوُ قَػ ْب َل ا ِإل َم ِاـ أَ ْف يُ َ
ػحو َؿ اللُ َرأْ َسوُ َرأْ َ
يوجو إىل أولئك الذين يسابقوف اإلماـ فريفع أحدىم رأسو قبل
يف َّ
إنَّو هتدي ٌد شدي ٌد ُـب ٌ
اإلماـ ,سواءً كاف ذلك يف الركوع أو السجود ,لقد رسم ؽبم عليو الصبلة والسبلـ صورةً بشعةً
ُـبيفةً كاف العنصر األساسي فيها ىو (اغبمار) ,وؼباذا كانت بشعة؟ َّ
ألهنا تتناوؿ رأس اإلنساف
الذي يوجد بو صبيع مبلؿبو اليت ُسبيّْزه عن غريه ,إنَّو يعِن ذاتو وؿبور اعتناءه وسبيُّزه ,فكيف
َّحوؿ؟
يتحوؿ إىل ىذه البشاعة ,وما السبب الذي يؤدي إىل ىذا الت ُّ
َّ
وجهو عليو الصبلة والسبلـ إىل فِ ٍئة من اؼبؤمنني قد بَ َد َر منهم
إف اػبطاب يف ىذا التَّشبيو يُ ّْ
ٍ
كن من أركاف اإلسبلـ أال وىو الصبلة ,فكاف
فعل كرىو  ,وىذا الفعل كاف يف شيء ىو ر ٌ
ٌ
ربذيرا
البد أف يشبو عليو الصبلة والسبلـ ّٔذا التشبيو البشع واؼبخيف يف نفس الوقت ليكوف ً
ؽبم.
جهل ٍ
كل ٍ
صفة اتصف ّٔا اغبمار من ٍ
وغباء وببلدةٍ(ٔ) ,باإلضافة
لقد وظف الرسوؿ َّ 
إىل بشاعة الصورة ليحذر كل من سابق اإلماـ يف ركوعو أو سجوده فيسارع إىل التوبة ,واعتمد
 يف توضيح ىذا الفعل على صورةٍ ٍ
مألوفة ُمشاىدةٍ ؽبم يف بيئتهم.
ِ ٍ
ومو َف
وقد ورد ذكر اغبمار يف موضع آخر يف التشبيو النبوي يف قولو َ { :ما م ْن قَػ ْوـ يَػ ُق ُ
ِم ْن َم ْجلِ ٍ
س الَ يَ ْذ ُك ُرو َف اللَ فِ ِيو إِال قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر َوَكا َف لَ ُه ْم َح ْس َرًة}(ٕ).

كل
لقد َّ
جسدت اللفظتاف "جيفة ,ضبار" الصورة أصبل ذبسيد فأحاطت بالتشبيو من ّْ
جانب ,وأبرزتو للعني واألنف معا يف صورةٍ ٍ
قبيحة منفرةٍ ,وىاتاف اللفظتاف دبا حوتَا من مع ٍ
ٍ
اف
َ
ً
ََ
(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٔٚ:,
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٔٓٛ:,

(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٕٕٓ:,
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وصوٍر تتناسباف مع مقاـ اغبديث وموضوعو ,وىو االنشغاؿ يف اغبديث دبا ال يعود على اؼبرء
بفائدةٍ من حديثو ,بل إنَّو يؤدي إىل ىبلكو وخسرانو يف الدارين ,وقد جاء التشبيو بسيط
الرتكيب ليحصل التنفري من ىذا اػبلق القبيح ,ومن ذا الذي يرغب يف أف يقوـ من ؾبلسو عن
َّ
جيفة ضبار؟
ٍ
ػجاءُ بِالر ُج ِل
ويف حديث آخر يستخدـ الرسوؿ  اغبمار وذلك يف قولو ألصحابو { :يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ار بَِر َحاهُ,
ور الح َم ُ
ور َك َما يَ ُد ُ
يَػ ْوَـ القيَ َامة فَػيُػ ْل َقى في النا ِر فَػتَػ ْن َدل َق أَقػْتَابُوُ في النار فَػيَ ُد ُ
ت تَأْمرنَا بِالػمعر ِ
ِ
ِ
وؼ َوتَػ ْنػ َهانَا
َي فُالَ ُف َما َشأْنُ َ
فَػيَ ْجتَم ُع أ َْى ُل النا ِر َعلَْيو فَػيَػ ُقولُو َف :أ ْ
س ُك ْن َ ُ ُ َ ْ ُ
ك أَلَْي َ
ت آمرُكم بِالػمعر ِ
وؼ َوالَ آتِ ِيوَ ,وأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر َوآتِ ِيو}(ٖ).
َع ِن ال ُػم ْن َك ِر؟ قَ َ
اؿُ :ك ْن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
فاعبزاء ؽبذا الرجل كاف من جنس العمل ,فكاف يظهر منو من اؽبداية والصبلح
عكس ما كاف ُىبفي من اؼبعاصي ,فكاف جزاؤه أف يفضح ويكشف عما كاف ىبفيو عن الناس.
جهل ٍ
لقد مثَّل اغبمار دبا فيو من ٍ
أشد اعبهل والغباء أف ينصح
وغباء ذلك الرجل ,إذ إنَّو من ّْ
أوال قبل غريه.
اؼبرء غريه وال يبتثل ىو ؽبذه النصيحة ويطبقها ً
كل من تشبيهات القرآف الكرًن واغبديث النبوي الشريف ,وجدنا
فإذا ما ألقينا نظرًة على ٍّ
َّ
أف القرآف الكرًن واغبديث الشريف عندما يوجهاف تشبيهاهتما للمؤمنني تكوف ألفاظ التشبيو
ٍ
واضحةً سهلةً مرنةًَّ ,
اضحا
ألهنما يتعامبلف مع قوـ مؤمنني مطيعني ,فناسب أف يكوف التشبيو و ً
سلسا ليّْػنًا ىيّْػنًا وبمل التوجيهات والتعليمات السامية اليت يريداهنا من ىذا التشبيو.
ً
أف التشبيهات يف قولو " : أَ ْف يػحو َؿ الل رأْسو رأْ ِ
كما نبلحظ َّ
أيضا:
س ح َما ٍر" ,وقولو ً
َُ
ُ َ َُ َ َ
تناسب بني اؼبوضوع
"إِال قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر" ,كانت موجزة بسيطة ,فكاف ىناؾ
ٌ
الذي ِسي َقت ألجلو ومع من ُوجهت إليهم.
إال أنَّنا قبد التشبيو يف قولو " :يػجاء بِالرج ِل يػوـ ِ
القيَ َام ِة فَػيُػ ْل َقى فِي النا ِر فَػتَػ ْن َدلِ َق
ُ َ ُ ُ َْ َ
أَقػْتَابوُ فِي النار فَػي ُدور َكما ي ُد ِ
ار بَِر َحاهُ" ,فيو شيءٌ من التَّحليل والتَّفصيل يف تركيبو,
ُ
ور الح َم ُ
َ ُ َ َ ُ
الرياء واألمر باؼبعروؼ
وذلك أنَّو ُوب ّْذر من قضيَّة خطريةٍ يقع فيها كثريٌ من الناس وىي قضية ّْ
وتركو ,والنهي عن اؼبنكر وإتيانو ,وما يدخل يف ذلك من إظها ٍر للطاعة وإخفاء للمعصية

(ٖ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٔٛ:,
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وخداع للمسلمني ,فاستلزمت القضية شيئًا من التفصيل للتخويف والتحذير الذي يدخل يف
ىذا التشبيو.
شى ِ
بينما نبلحظ َّ
الذي يَػ ْرفَ ُع َرأْ َسوُ قَػ ْب َل
أف التشبيهني اآلخرين يف قولو " :أ ََما يَػ ْخ َ
ِ ٍ
ا ِإلم ِاـ أَ ْف يػحو َؿ الل رأْسو رأْ ِ
ومو َف
َُ
س ح َما ٍر" ,وقولو عليو الصبلة والسبلـَ " :ما م ْن قَػ ْوـ يَػ ُق ُ
َ
ُ َ َُ َ َ
ِم ْن َم ْجلِ ٍ
س الَ يَ ْذ ُك ُرو َف اللَ فِ ِيو إِال قَ ُاموا َع ْن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر" ,كاف العمل أو الفعل

اضحا صروبًا مل يُداخلو رياءٌ ,فجاء التشبيهاف
اغباصل من الصحابة  يف التشبيهني و ً
ـبتصرين موجزين وبمبلف التحذير من مثل ىذه األعماؿ.
آىا
صَ
اؾ فَػلَما َر َ
ويتناوؿ القرآف الكرًن (اغبيَّة) فريد التشبيو ّٔا يف قولو تعاىلَ { :وأَل ِْق َع َ
اؼ لَ َدي
ف إِني َال يَ َخ ُ
وسى َال تَ َخ ْ
ب يَا ُم َ
تَػ ْهتَػ ُّز َكأَنػ َها َجاف َولى ُم ْدبًِرا َولَ ْم يُػ َعق ْ
ال ُْم ْر َسلُو َف}(ٔ).

وجوٌ إىل موسى عليو السبلـ ,وىو بداية تكليفو بالرسالة ,واهلل
فاػبطاب من اهلل َّ
وجل ُم َّ
عز َّ
وجل يُريد أف يُؤيّْد موسى عليو السبلـ يف إرسالو دبعجزةٍ ,فأراد أف يُريَوُ ىذه اؼبعجزة ,فأمره
َّ
عز َّ
وجل ,فإذا ىي ِ
ب وتسعى ,وتتحرؾ حركةً كحركة
بأف يُلقي عصاه فألقاىا كما أمر اهلل َّ
تد ُّ
عز َّ
الصفرة ال يؤذي ,وىو كثري يف
ضرب من اغبيَّات أكحل العينني يضرب إىل ُّ
"اعباف" وىو " ٌ
(ٔ)
ىزة اؼبفاجأة
بيوت الناس"  ,فعندما رآىا موسى عليو السبلـ أدركتو طبيعتو االنفعالية ,وأخذتو َّ
اليت مل زبطر لو ٍ
بعيدا عن اغبيَّة دوف أف يفكر يف الرجوع! وىي حركةٌ تبدو فيها
بباؿ ,وجرى ً
وسى َال
دىشة اؼبفاجأة العنيفة من ىوؿ ما رأى ,فيعقّْب اؼبوىل َّ
عز َّ
وجل عليو بقولو { :يَا ُم َ
ف بالرسالة ,والرسل ال ىبافوف
ف إِني َال يَ َخ ُ
تَ َخ ْ
اؼ لَ َدي ال ُْم ْر َسلُو َف} ,أي ال زبف فأنت ُمكلَّ ٌ
يف حضرة رّٔم وىم يتلقوف التكليف(ٕ).

وجل إىل فرعوف
فهذه صورة من صور اإلعجاز اإلؽبي ,وىي معجزة عظيمة أرسلها اهلل َّ
عز َّ
وقومو.
(ٔ) سورة النمل ,اآلية.ٔٓ:

(ٔ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل الجيم).ٜٚ:,

(ٕ) تفسير ابن كثير ,مصدر سابق ,جػٗ.٘ٛٓ:,؛ الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٗ.ٕٜٚ:,؛ في ظالؿ القرآف ,مصدر

سابق ,جػٖٓ.ٙٗٚ-ٙٗٙ: ,
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فألفاظ ىذه الصور التشبيهية ربمل معن القوة من جهة اػبالق "ألق ,عصاؾ ,هتتز ,كأهنا,
مدبرا ,مل يعقب".
جاف" ,مث ىي ربمل معن الضعف واػبوؼ من جهة اؼبخلوؽ "وىلً ,
وجل فجاءت األلفاظ قويةً تتناسب مع آية
تكونت بفعل اهلل َّ
فالصورة األوىل َّ
عز َّ
أي ٍ
وجل القاىر يف أقوالو وأفعالو
أحد بل من اهلل َّ
أمر ,ليس من ّْ
عز َّ
اإلعجاز ,فقولو" :ألق" ٌ
القادر على كل ٍ
شيء ,ولفظة "هتتز" تُشعرنا باالرذباؼ خاصةً مع تكرار حرؼ التاء يف أوؿ
الكلمة وثالثها ,مث نُبلحظ اختيار أداة التشبيو " َّ
كأف" اليت تستخدـ حيث يَقوى التشبيو فيكوف
اؼبشبو ىو عينو اؼبشبو بو(ٖ) ,أما لفظة "جاف" وىي اؼبشبو بو ,فنبلحظ َّ
وجل
أف اؼبوىل َّ
عز َّ
اختارىا على غريىا من اغبيوانات وذلك لعدة أسباب ,أوؽبا َّ
أف شكل اغبية "يتناسب مع شكل
العصا من حيث الطوؿ والشكل تقريبًا ,وثانيها أ َّف اغبية ّٔذا الشكل والطوؿ تُعد اغبيواف
الزاحف الوحيد الذي يتواجد يف البيئة العربية ,وثالثها َّ
ثريا ما تقرتف بالسحر
َّ
أف اغبيَّة كانت ك ً
والكهانة ,وقوـ موسى اشتهروا بالسحر فكانت ىذه اغبية ربدّْيًا ؽبم(ٗ).

وإذا انتقلنا إىل الصورة الثانية وجدناىا سبثل ردة فعل موسى عليو السبلـ حينما رأى ىذه
اغبية فكانت األلفاظ يف ىذه الصور تتناسب واػبوؼ والفزع من ذلك اؼبنظر ,فلفظة" :وىل"
(ٔ)
الرو َغاف واؽبُروب"(ٕ) أي َّ
أف اإلنساف
تعِن "ا ِإلدبار واؽبُروب" وىي أبل من " َّفر" إذ َّأهنا تعِن " َّ
ال يُدبِر فبَّا ىباؼ مباشرة بل إنَّو يُرا ِوغُ َيبنةً ويسرًة ووباوؿ تفادي ما ىبيفو ,فإذا مل يَستِطع
فعندىا يلجأ للهرب ,ولكن لفظة "وىل" أعطت اؼبعن اؼبناسب حيث إ َّف موسى عليو السبلـ مل
يُراوغ بل إنَّو ؽبوؿ خوفو وفزعو أدبر على الفور وىرب مباشرة دوف تفكري ,وىي أبل يف اػبوؼ
والفزع وىذا ما أرادتو اآلية الكريبة.
(ٖ)
مث قولو َّ
وجل ":ومل يعقب" أي "مل يعطف ومل ينتظر" أي أنَّو ل َّػما رأى العصا حيَّةً
عز َّ
َّ
دليل على
لشدة خوفو وفزعو منها مل ينتظر ليتأكد م َّػما رأى بل إنَّو مباشرة وىل ىاربًا ,وىذا ٌ

(ٖ) عروس األفراح ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٗ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٖٔٔ:,

(ٔ) مختار الصحاح ,مصدر سابق(,باب الواو ,مادة(و ؿ ى).ٖٚٙ:,
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػ٘(,باب الراء ,فصل الفاء).٘ٓ:,

(ٖ) مختار الصحاح ,مصدر سابق(,باب العين ,مادة(ع ؽ ب).ٗٗٗ:,
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حالة اػبوؼ الشَّديد اليت أصابتو ,فهذه األلفاظ كما قلنا ساب ًقا مثَّلت حالة اػبوؼ والفزع
الذي أصاب موسى عليو السبلـ ,وىي تتناسب مع معن التشبيو يف اآلية الكريبة.
آىا تَػ ْهتَػ ُّز َكأَنػ َها َجاف} فقد احتوت على
َّأما الصورة التشبيهية يف قولو تعاىل{ :فَػلَما َر َ
اغبركة السريعة اؼبخيفة وقد سبثلت تلك اغبركة يف لفظة "هتتز" إذ إ َّهنا أعطت التشبيو حركةً بعد
س ٍ
كوف.
ُ
يما َف لَيَأْ ِرُز إِلَى ال َػم ِدينَة َك َما تَأْ ِرُز
وترد "اغبية" يف اغبديث النبوي يف قولو { :إِف ا ِإل َ
الحية إِلَى ُج ْح ِرَىا}(ٗ).
َ

وىذه الصورة التشبيهية عقدىا عليو السبلـ ليأكد على َّ
أف اإليباف كما بدأ من اؼبدينة فإنَّو
الزواحف اػبطرة
يعود وهبتمع فيها كما ذبتمع اغبيَّة حوؿ جحرىا ,وعلى الرغم من أ َّف اغبية من َّ
على اإلنساف فإنَّو  قد اختارىا ألنَّو أراد أف يشبو حبركتها وىي ذبتمع حوؿ جحرىا ,والشيء
الزاحف الوحيد الذي يعيش يف
اآلخر الذي جعلو  ىبتار اغبية دوف غريىا ىو َّأهنا اغبيواف َّ
البيئة العربية ويشاىده كثريٌ من الناس يف اغباضرة والبادية.
ت صورةً حيَّة نابضةً مليئةً باغبركة َّأدت إىل
فالصورة التشبيهية بسيطة الرتكيب لكنَّها َح َو ْ
ُوضوح اؼبعن ورسوخو يف األذىاف ,ومن ىنا َّ
فإف األلفاظ التشبيهية يف اآلية القرآنية واغبديث
كل من اآلية الكريبة واغبديث
النبوي واضحة جليَّةً لتحصل السرعة يف زبيل حركة اغبيَّة يف ٍّ
الشريف.
ويتناوؿ القرآف الكرًن الطري ,وذلك يف تعداد نعم اهلل تعاىل على عيسى عليو السبلـ ,قاؿ
وح
تعاىل{ :إِ ْذ قَ َ
ك بِ ُر ِ
ك إِ ْذ أَيدتُّ َ
ك َو َعلَى َوالِ َدتِ َ
اؿ اللّوُ يَا ِعيسى ابْ َن َم ْريَ َم اذْ ُك ْر نِ ْع َمتِي َعلَْي َ
ِ
س تُ َكلم الناس فِي الْم ْه ِد وَك ْهالً وإِ ْذ َعلمتُ َ ِ
ِ
الْ ُق ُد ِ
يل َوإِ ْذ
ك الْكتَ َ
ْ
َ
ُ َ
َ َ
اب َوالْح ْك َمةَ َوالتػ ْوَرا َة َوا ِإلنج َ
تَ ْخلُ ُق ِم َن الطي ِن َك َه ْيئَ ِة الط ْي ِر بِِإ ْذنِي فَػتَن ُف ُخ فِ َيها فَػتَ ُكو ُف طَْيػ ًرا بِِإ ْذنِي ,)ٔ(}...فهذه من
معجزات اهلل اليت أيَّد ّٔا عيسى عليو السبلـ ,وقد تكرر ذكر ىذه اؼبعجزة (خلق الطري) يف
ِ ِ ِ ِ
يل أَني قَ ْد ِج ْئتُ ُكم بِآيٍَة من رب ُك ْم أَني
سورة أخرى يف قولو تعاىلَ { :وَر ُسوالً إلَى بَني إ ْس َرائ َ
(ٗ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الثاني من ىذا البحث.ٕٔ٘:,
(ٔ) سورة المائدة ,اآلية.ٔٔٓ:
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(ٕ)

وجل
أَ ْخلُ ُق لَ ُكم م َن الطي ِن َك َه ْيئَ ِة الط ْي ِر فَأَن ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػ ًرا بِِإ ْذ ِف اللّ ِو , }...فاهلل َّ
عز َّ
تأييدا لو على صدؽ رسالتو ,وكانت ىذه
أجرى ىذه اؼبعجزة على يد عيسى عليو السبلـ ً
اؼبعجزة بإذف اهلل وإرادتو ,لذلك جاء يف السياؽ يف كبل السورتني بلفظة "بِِإ ْذ ِف اللّ ِو" ,كما يف
قولو تعاىل" :فَػتَن ُف ُخ فِ َيها فَػتَ ُكو ُف طَْيػ ًرا بِِإ ْذنِي" ,ويف قولو تعاىل" :فَأَن ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػ ًرا بِِإ ْذ ِف
ىامدا ال حراؾ
اللّ ِو" ,فهذا الطري ربوؿ بػإذف اهلل إىل ط ٍري يطري كباقي الطيور ,بعد أف كاف طينًا ً
(ٖ)
ط باؼباء ,وقد يسمى بذلك وإف
ر
ت
َّو
ن
أ
أي
,
لو وال حياة ,والطني ىنا يعِن" :الوحل"
اب ـبلو ٌ
ٌ
زالت عنو رطوبة اؼباء ,ولكن عند تشكيلو إىل أشكاؿ البد وأف يكوف طريِّا أي ـبتلطًا باؼباء,
وىكذا َّ
شكل عيسى عليو السبلـ قطعةً من الطني "كهيئة الطري" أي على شكل طري حينما
بعثو اهلل تعاىل إىل بِن إسرائيل حني كانوا يتصوروف -كما يتصور غريىم من اؼبلحدين يف كل
زمافَّ -
أف اإلنساف إذا مات وعاد لطني األرض مل يعد ىناؾ من يقدر على بعثو.
فالذي عرفو عيسى عليو السبلـ ونعرفو كبن البشر َّ
أف اغبياة اليت تنشئ شيئًا آخر "غري
الرتاب وغري سائر اؼبواد اؼبيتة يف ىذه األرض شيءٌ زائد وشيءٌ ُمغايِر وشيءٌ ينشئ آث ًارا وظواىر
أبدا يف الرتاب وال يف مادة ميتة على اإلطبلؽ"(ٔ).
ال توجد ً
وإذا نظرنا إىل ألفاظ ىذه اآلية قبدىا تكونت من" :إذ ,زبلق ,من الطني ,كهيئة ,الطري,
بإذين ,فتنفخ فيها" .فػ"إذ" قبد َّأهنا تكررت مع ذكر كل معجزة من اؼبعجزات اليت أيَّد ّٔا اهلل
جل عيسى عليو السبلـَّ ,
فكأهنا رباكي استغراب وحرية وإنكار قوـ عيسى عليو السبلـ
َّ
عز و َّ
ؽبذه اؼبعجزاتَّ ,
فكأهنم شعروا باؼبفاجأة العظيمة والذىوؿ الصارخ أماـ ىذه اؼبعجزات ,وإف
موجها إىل عيسى عليو السبلـ؛ إال َّ
أف ىذه اؼبعجزات كانت
كاف اػبطاب يف اآلية الكريبة ً
موجهةً لقومو ,بداية من حديثو مع الناس يف اؼبهد ,إىل إبرائو األكمو واألبرص ,وإخراجو
اؼبوتى ,وخلق الطري ,وكل ذلك بإذف اهلل .وقولو تعاىل يف اآلية الكريبة" :تَ ْخلُ ُق" ,حددت الزمن

الذي حدثت فيو اؼبعجزة ,أي وقت خلق الطري الذي أمر اهلل فيو عيسى عليو السبلـ بالنفخ يف
الطني ,مث لننظر إىل صباؿ حرؼ "من" حيث يدؿ على َّ
أف اؼبخلوؽ جزء بسيط من الطني,
و َّ
كأف "من" ىنا توحي لنا بعجز البشر وضعفهم أماـ اػبالق ,فحَّت عيسى عليو السبلـ مل يكن
(ٕ) سورة آؿ عمراف ,اآلية.ٜٗ:

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل الطاء).ٕٚٓ:,
(ٔ) في ظالؿ القرآف ,مرجع سابق,جػٖ.ٜٔٓ:,
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بإمكانو إال أف يُشكل ىذا اعبزء الضئيل من الطني فيصنعو على شكل وىيئة طري بدوف روح.
وماذا يكوف ىذا الصنع أماـ صنع اهلل ؽبذا الكوف العظيم دبا فيو من ـبلوقات وموجودات,
وجل ,مث تأِت لفظة "الطني" اليت تعِن
فػ"من" جسدت ضعف اؼبخلوؽ أماـ قدرة اهلل َّ
عز َّ
"الوحل"(ٕ) ,تدؿ على أنَّو تراب ـبلوط باؼباء ليسهل تشكيل ىيئة الطري .وقولو تعاىل:
" َك َه ْيئَ ِة" ,فػ(الكاؼ) للتشبيو ,و(ىيئة) ىنا للداللة على شكل الطري العاـ ,أي بدوف زبصيص
عبزء منو ,بل ىيئة كاملة ,ولفظة "الطري" تدؿ على عموـ الطري بدوف زبصيص لطائر معني.
وقولو تعاىل" :بِِإ ْذنِي" فيها دليل على عجز عيسى عليو السبلـ ػبلق الطري بدوف أمر اهلل
وجل" :فَػتَن ُف ُخ فِ َيها"" ,الضمري للكاؼ َّ
ألهنا صفة اؽبيئة اليت كاف ىبلقها
وقدرتو ,مث قولو َّ
عز َّ
عيسى عليو السبلـ وينفخ فيها ,وال يرجع إىل اؽبيئة اؼبضاؼ إليها َّ
ألهنا ليست من خلقو وال
من نفخو يف شيء"(ٖ) ,ونبلحظ صباؿ (الفاء) يف قولو تعاىل " :فتنفخ ,فتكوف" ,إذ تعطينا
طريا بإذف
ترتيبًا يف األحداث ,إذ جاء تشكيل الطني ً
أوال مث النفخ ,مث بعد ذلك صريورة الطني ً
اهلل.
فألفاظ اآلية الكريبة واضحة سهلة الرتكيب خالية من اؼبؤكدات َّ
ألف اػبطاب فيها موجو
إىل نيب اهلل عيسى عليو السبلـ.
وجل الطري ؽبذه اؼبعجزةَّ ,
ألف الطري -واهلل أعلم -يطري ووبلق يف السماء
لقد اختار اهلل َّ
عز َّ
فرياه القاصي والداين ,وبلق يف السماء وال ينكره أحد ,فحركة ط ٍري يطري يف السماء ال تنشأ إال
روح وحجم مناسب ,وقدرة فائقة على الطرياف ّْ
سبكن الناس من رؤيتو.
عن ط ٍري لو ٌ
ٌ
أما اغبديث النبوي فقد وظف (الطري) يف أكثر من تشبيو .وذلك دبا ىبدـ اؼبعن الذي
الجنةَ أَقػ َْو ٌاـ أفْئِ َدتُػ ُه ْم ِمثْ ُل أَفْئِ َدةِ الط ْي ِر}(ٔ).
يرمي إليو ,فقد ورد عنو  أنَّو قاؿ { :يَ ْد ُخ ُل َ
فقد ركز عليو الصبلة والسبلـ يف ىذه الصورة على صفة اختصت ّٔا الطيور عامة وىي
وفزعا ,وذلك للحث على صفات اػبوؼ
الرقة واػبوؼ والضعف ,فالطري أكثر اغبيواف خوفًا ً
واؽبيبة وتقوى اهلل وخشيتو وىي الداعي إىل دخوؿ ىؤالء القوـ اعبنة.
(ٕ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٖٔ(,باب النوف ,فصل الطاء).ٕٚٓ:,
(ٖ) الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٔ.ٖٙ٘:,

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٕٚ:,
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فألفاظ التشبيو النبوي موجزة ولكنها ضبلت بداخلها صبلة من اؼبعاين السامية اليت توجب
للمؤمن دخوؿ اعبنة ,وىي مع ذلك بسيطة سلسة َّ
ألهنا زباطب أقو ًاما مؤمنني وربثهم على
صبلة من الصفات اغبسنة احملببة إىل اهلل ورسولو .
لقد استخدـ القرآف الكرًن واغبديث الشريف الطري يف تشبيهاهتما ,حيث كاف يف
القرآف لبياف قدرة اهلل على اػبلق من العدـ ,بينما ركز اغبديث الشريف على صبلة من صفات
الطري كقولو { :لَو أَن ُكػم تَػوكلُو َف َعلَى ِ
الل َحق تَػ َوُّكلِ ِو لََرَزقَ ُك ْم َك َػما يَػ ْرُز ُؽ الط ْيػ َر,)ٕ(}...
ْ
ْ َ
(ٖ)
ِ
ِ
ىر َاويْن
الجنةَ أَقػ َْو ٌاـ أفْئِ َدتُػ ُه ْم مثْ ُل أَفْئِ َدة الط ْي ِر}  ,وقولو ً
وقولو{ :يَ ْد ُخ ُل َ
أيضا{ :اقػ َْرءُوا الز َ
البػ َقرة وسورة ِ ِ
ِ ِ
اف ,أَو َكأَنػ ُهما غَيايػتَ ِ
ِ
ِ ِ
اف,
آؿ ع ْم َرا َف ,فَِإنػ ُه َما تَأْتيَاف يَػ ْوَـ القيَ َامة َكأَنػ ُه َما غَ َم َامتَ ْ
َ ََ
َ َ
ِ ِِ
ص َواؼ.)ٔ(}...
أ َْو َكأَنػ ُه َما ف ْرقَاف م ْن طَْي ٍر َ
الوحشي منو
وروض
لقد حلَّق الطري يف ظباء اإلنساف العرب وغريه ,ورآه وألفو وىاـ بوَّ ,
َّ
واستفاد من األليف ,من ىنا جاء التشبيو بو يف القرآف الكرًن واغبديث الشريف ,لعلمهما
بصفات ىذا اغبيواف وطبائعو ,وما وبملو من رقة وضعف وخوؼ وفزع وصدؽ يف التوُّكل على
اهلل.
ومل يقتصر القرآف الكرًن واغبديث النبوي الشريف يف التشبيو على اغبيواف والطري فحسب,
أيضا ,ومن تلك اغبشرات :الفراشة ,حيث ورد ذكرىا يف قولو تعاىل:
بل َّإهنما تناوال اغبشرات ً
اش الْم ْبثُ ِ
وث}(ٕ).
اس َكالْ َف َر ِ َ
{يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
تصف ىذه السورة األحواؿ واألىواؿ يوـ القيامة وما يصيب الناس من الفزع واػبوؼ من
ووبس السامع َّ
كل
تلك اؼبشاىد اليت تطري ؽبا القلوب ,وترجف منها األوصاؿ ارذبافًا,
كأف َّ
ُّ
ٍ
ضئاال
صغارا ً
شيء يتشبَّث بو يف ىذه األرض قد طار حولو ىباءً! وبقي الناس يف ىذه األىواؿ ً
على كثرهتم ,فهم كػ"الفراش اؼببثوث" متطايروف مستخفوف يف حرية (الفراش) الذي يتهافت
على اؽببلؾ ,وىو ال يبلك لنفسو وجهة ,وال يعرؼ ؽبا ىدفًا!
(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٕٗ:,
(ٖ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٕٚ:,
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الثالث من ىذا البحث.ٕٔٛ:,
(ٕ) سورة القارعة ,اآلية.ٗ:
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ضعاؼ أذالَّءُ ,هبهلوف
معربةٌ غباؿ الناس يف ذلك اليوـ العصيب,
فهذه صورةٌ موجزةٌ ّْ
ٌ
وتفرقو وذىابو وؾبيئو(ٖ).
مصريىم ,كالفراش يف انتشاره ُّ
وقد عربت ألفاظ اآلية الكريبة عن ذلك اليوـ وعن تلك األىواؿ ,فلفظة (يوـ) تكررت
غموضا ,فمهما زبيل اإلنساف أحواؿ ذلك اليوـ وأىوالو ,فلن يصل زبيلو وتصوره إىل
فأعطت
ً
ِ
ارى
س َك َ
اس ُس َك َ
حقيقة ذلك اليوـ وما فيو من العذاب الشديدَ { ,وتَػ َرى الن َ
ارى َوَما ُىم ب ُ
(ٔ)
ِ
تصور بِن
ا
بهم
م
اليوـ
ذلك
يف
وبدث
ما
فيظل
,
اب الل ِو َش ِدي ٌد}
غامضا عن ُّ
ُّ
ً
َولَكن َع َذ َ
ُ ً
آدـ ,وىذا فبا أوحى بو التنكري يف لفظة (يوـ) ,مث لننظر إىل لفظة (يكوف) حيث جاءت
باؼبضارع وذلك لسرعة استحضار الصورة َّ
فكأهنا حادثة اآلف أماـ أبصارنا.
وجل "الفراش" لتشبيو الناس ,وما وبدث ؽبم يف ىذا اليوـ ,فحركة
لقد اختار اؼبوىل َّ
عز َّ
الناس وىم فزعوف خائفوف مذىولوف "كالفراش اؼببثوث يف انتشاره وتفرقو وعدـ ىدايتو وجهلو
فاؼبعروؼ عن الفراش أنَّو يطري ويتهافت يف السراج أو الضوء أيِّا كاف مصدره ,وذلك لضعف
مرةٍ ,حَّت ربرتؽ ,وىذا من
مرًة بعد َّ
أبصارىا ,فبل تزاؿ تطلب الضوء وترمي بنفسها يف النار َّ
فرط جهلها وضعفها(ٕ) ,والناس كذلك يف اتباعهم للمعاصي اليت هتوي ّٔم يف نار جهنم ,مث
ؾبيء لفظة (الفراش) باعبمع يدؿ على الكثرة واالنتشار على غري ىداية منها ,وىذا ىو حاؿ
الناس يف ذلك اليوـ لشدة فزعهم وخوفهم ,مث لنتأمل لفظة (اؼببثوث) وما توحي بو من شدة
أصل واح ٌد وىو تفريق الشيء وإظهاره ,يُقاؿ:
االنتشار والتفرؽ يف كل مكاف ,فػ"الباء والتاء ٌ
بثُّوا اػبيل يف الغَ َارةِ ,واهلل خلق اػبلق وبثَّهم يف األرض ؼبعاشهم ,ويف القرآفَ { :وَزَرابِ ُّي
(ٖ)
متفرقةٌ"(ٗ).
َم ْبثُوثَةٌ} أي كثريةٌ ّْ
(ٖ) تفسير ابن كثير ,مصدر سابق ,جػٗ.٘ٛٓ:,؛ الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٗ.ٕٜٚ:,؛ في ظالؿ القرآف ,مصدر

سابق ,جػٖٓ .ٙٗٚ-ٙٗٙ: ,؛ مفاتيح الغيب ,مصدر سابق,جػٕٖ.ٕٙٛ:,؛ التحرير والتنوير ,مصدر
سابق,جػٖٓ(,باب سورة القارعة ,اآلية.ٕ٘ٔ-٘ٔٔ:,)٘-ٗ :
(ٔ) سورة الحج ,اآلية.ٕ:

(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٜٔٔ:,
(ٖ) سورة الغاشية ,اآلية.ٔٙ:

(ٗ) معجم مقاييس اللغة ,أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ,تحقيق :عبد السالـ محمد ىاروف,جػٔ(,دار
الفكرٖٜٜٔ,ىػ).ٕٔٚ:,
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فالصورة التشبيهية يف اآلية الكريبة موجزةٌ ,لكنَّها َح َوت بداخلها حركات سريعة عشوائية
موجهةٌ للمشركني اؼبنكرين
ص َوِره ,فهي َّ
ّْ
تصور حاؿ الناس يف ذلك اليوـ وتصف صورةً من ُ
باطبل تغلغل يف قلؤّم يف أمر البعث
معتقدا ً
للبعث واغبساب ,فأراد اؼبوىل َّ
عز َّ
وجل أف يقلب ً
واغبساب بعد موهتم.
مشهدا من تلك اؼبشاىد اؼبرعبة
يصور لنا
لقد كاف التشبيو بػ"الفراش" يف اآلية الكريبة ّْ
ً
َّ
لنستعد لذلك اليوـ العظيم دبا فيو من أىو ٍاؿ ومصاعب.
أيضا ولكن لتشبيو حاؿ النيب  مع أمتو يف
ويستخدـ اغبديث النبوي الشريف (الفراش) ً
اغبرص عليهم وىدايتهم ,يقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ{ :إِن َما َمثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
اس َك َمثَ ِل
ِِ
اب التِي تَػ َق ُع فِي النا ِر
اء ْ
ارا فَػلَما أ َ
َر ُج ٍل ْ
اش َو َىذه الد َو ُ
ت َما َح ْولَوُ َج َع َل ال َف َر ُ
استَػ ْوقَ َد نَ ً
َض َ
ػح ُج ِزُك ْػم َع ِن النا ِر
يَػ َق ْع َن فِ َيها ,فَ َج َع َل الر ُج ُل يَػ ْن ِزعُ ُهن َويَػ ْغلِ ْبػنَوُ فَػيَػ ْقتَ ِح ْم َن فِ َيها ,فَأَنَا ُ
آخ ُذ بِ ُ
َوأَنْػتُ ْم تَػ ْقتَ ِح ُمو َف فِ َيها}(ٔ).
لقد رسم لنا  يف ىذا التشبيو صورًة حسيَّةً ضبلت بداخلها حر ٍ
كات حيةً ُمتبلحقةً
يده.
سريعةً اعتن فيها رسوؿ اهلل  يف اختيار اؼبشبو بو الذي يُوصل اؼبعن الذي يُر ُ
َّ
إف صبيع ألفاظ التشبيو لرتوي لنا ما القاه عليو الصبلة والسبلـ يف سبيل ىداية أمتو
وانتزاعها من النار ,لقد كانت الصورة التشبيهية بالفراش يف اغبديث النبوي ُمرَّكبة َح َوت الكثري
يعة ٍ
لوحة تسلسليَّ ٍة سر ٍ
من التفصيل يف ٍ
مليئة بالصراع واؼبعاناة ,فهي ُموجهةٌ للصحابة  وألمة
ُ
ؿبمد .
كثريا ما يشاىدوهنا يف
فػ"الفراش" بأنواعو اؼبختلفة من اغبشرات اعبميلة اليت كاف العرب ً
البادية واغباضرة ,وأينما ُوجد الضوء لشغفها الشديد بو واقبذأّا كبوه ,فردبا كاف فيو ىبلكها,
ومن ىنا جاء التشبيو بو يف القرآف الكرًن واغبديث النبوي الشريف.
ومن اغبشرات اؼبنتشرة يف البيئة العربية (اعبراد) ,وقد ذكره القرآف الكرًن يف قولو تعاىل:
ِ
َج َد ِ
اث َكأَنػ ُه ْم َج َرا ٌد ُّمنتَ ِش ٌر}(ٕ) ,فهذا مشه ٌد من مشاىد يوـ القيامة ,وىو
{يَ ْخ ُر ُجو َف م َن ْاأل ْ
(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الرابع من ىذا البحث.ٕٗٓ:,
(ٕ) سورة القمر ,اآلية.ٜ:
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شاخص
يع ,وىو مع سرعتو
ٌ
متحرؾ ,مكتمل السمات واغبركات ,فهذه صبوعٌ
ُم ٌ
ٌ
تقارب سر ٌ
خارجةٌ من األجداث "القبور"(ٖ) يف ٍ
غبظة واحدةٍ َّ
سبوجهم يف
كأهنم جر ٌاد
منتشر لكثرهتم و ُّ
ٌ
بعضهم من ُّ
الذؿ واؽبوؿ والفزع(ٗ).
وىذا التشبيو يوضح الكثرة اؼبتناىية للبشر حيث يُبعثوف دفعةً واحدةً فينهضوف من قُبورىم
وىم يرتاكضوف ويتدافعوف ويتصادموف ,ال يعرفوف إىل أين اؼبسري" ,كاعبراد ال جهة لو فيكوف
أبدا بعضو على ٍ
بعض"(ٔ).
ً
أف لفظة "ىبرجوف" جاءت باؼبضارع مع َّ
فإذا نظرنا إىل ألفاظ التشبيو وجدنا َّ
أف ىذا
مستقبلي ,والغرض من ذلك ىو استحضار الصورة ّٔذا
أمر
ّّ
اػبروج يكوف يوـ القيامة وىو ٌ
اؼبشهد اؼبفزع حَّت نشعر أنَّنا نعيشو ونشاىده ,مث ذكره للجار وآّرور يف قولو" :من األجداث"
أي ٍ
لينبو إىل َّ
مكاف بل ىو من قبورىم ليثبت للمكذبني اؼبنكرين مبدأ
أف خروجهم ليس من ّْ
البعث واغبساب ,وقولوَّ " :
كأهنم" حيث استخدـ أداة التشبيو( َّ
كأف) لتكوف أكثر قوًة
صباعات كبريةٍ
ٍ
ومشأّةً(ٕ) ,مث استخدامو "اعبراد اؼبنتشر" للتشبيو بو دوف غريه ,ألنَّو يعيش يف
كأف شيئًا أصابو ,باإلضافة إىل َّ
تفرؽ بسرعة و َّ
أبدا
فإذا رأى النبات َّ
أف اعبراد ال جهة لو فيكوف ً
بعضو على بعض(ٖ) ,فناسبت ىذه الصورة للجراد انتشار الناس يف فزع يوـ القيامة.
موجز مليءٌ باغبركة يصور الناس حني خروجهم من قبورىم ويؤكد ذلك من
فهذا التشبيو ٌ
أنكر البعث واغبساب ,وقد ركز القرآف الكرًن على حركة اعبراد يف كثرتو وسبوجو وانتشاره
ليصف حركة وحاؿ الفزع واالضطراب الذي أصاب الناس يوـ البعث ,فناسبت الصورة
التشبيهية مقاـ اغبديث وأسلوبو.

(ٖ) لساف العرب ,مصدر سابق ,جػٕ(,باب الثاء ,فصل الجيم).ٕٔٛ:,

(ٗ) الكشاؼ ,مصدر سابق,جػٗ.ٖٚ:,؛ في ظالؿ القرآف ,مصدر سابق,جػ .ٙٗٛ:,ٕٚ؛ مفاتيح الغيب ,مصدر

سابق ,جػ.ٕٜ٘: ,ٕٜ؛ التحرير والتنوير ,مصدر سابق,جػ(,ٕٚباب سورة القمر ,اآلية.ٔٚٙ:,)ٛ-ٙ :
(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٜٔٔ:,
(ٕ) عروس األفراح ,مصدر سابق,جػٕ.ٜٔٛ:,

(ٖ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٜٔٔ :,
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اعةُ
وـ الس َ
ويتناوؿ اغبديث الشريف "اعبراد" يف تشبيهو وذلك يف قولو { :الَ تَػ ُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وى ُه ْم
الج َر ِادَ ,كأَف ُو ُج َ
ار األَ ْعيُ ِن ع َر َ
الو ُجوهَ ,كأَف أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
َحتى تُػ َقاتلُوا قَػ ْوًما صغَ َ
اض ُ
ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ ,يَػ ْنتَ ِعلُو َف الش َع َرَ ,ويَػت ِخ ُذو َف الد َر َؽ ,يَػ ْربِطُو َف َخ ْيػلَ ُه ْم بِالن ْخ ِل}(ٗ).

ٍ
بعبلمة من العبلمات ال تقوـ الساعة حَّت
ففي ىذا التشبيو ىبرب عليو الصبلة والسبلـ
تتحقق ,وىي مقاتلة اؼبسلمني لقوـ صغار األعني عراض الوجوه ينتعلوف الشعر.
وإذا نظرنا إىل ألفاظ التشبيو وصبلو وجدنا َّ
أف ألفاظو تدور حوؿ" :تقاتلوف ,ؾباف ,اؼبطرقة,

َّ
الدرؽ" ,وىذه األلفاظ سبثل اآلالت اغبربية ,وإذا قارنا بني ىذه اآلالت وبني استخدامو للجراد
يف التشبيو وجدنا َّ
أف (اعبراد) من اغبشرات اليت تنقاد لرئيسو فيجتمع كالعسكر إذا ظعن أولو
تتابع صبيعو ,وإذا نزؿ أولو نزؿ صبيعو"(ٔ).
فناسب استخداـ "اعبراد" وما فيو من الصفات واػبصائص موضوع اغبديث وسياقو ,وقد
أوال أعينهم ووجوىهم ,مث أخذ يف
اعتمدت الصورة التشبيهية على التفصيل والتحليل ,فذكر ً
تفصيل صفة ىذه األعني والوجوه فبَّا أدى إىل ترتيب الصورة يف أذىاننا.
بينما نبلحظ َّ
أف التشبيو يف اغبديث الشريف أبرز صفةً َخلقية يف اعبراد ليصف صفةً
أخرى ُخلُقية يف القوـ الذين سوؼ يقاتلهم اؼبسلموف ,فاستخدـ اغبديث النبوي الصفة
اؼبوجودة يف اعبراد اليت تتناسب مع موضوع التشبيو وسياقو ,وقد حوت ىذه الصورة شيئًا من
ٍ
بألفاظ واضحة سهلة َّ
ألف مقاـ اغبديث يستدعي ذلك ,فصوره سبثل وص ًفا
التحليل والتفصيل
ألناس َّ
ٍ
حذر منهم عليو الصبلة والسبلـ أصحابو فكاف البد من أف تكوف ىذه الصورة ّٔذا
الوضوح وىذه الدقة.

فػ(اعبراد) ّٔذه الصفات يعد من اغبشرات الضارة لئلنساف ,إال َّ
أف ضرره ال يكوف على
اإلنساف مباشرة ,بل على مئونة اإلنساف وأرزاقو ,فهو من اغبشرات اليت هتلك النبات وتقضي
عليو ,وقد كاف العرب يعرفونو يف جاىليتهم ,يدؿ على ذلك وصفهم لو يف أشعارىم وسبثيلهم

(ٗ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الرابع من ىذا البحث.ٕٗٗ:,

(ٔ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثالث ,من ىذا البحث.ٕٔٓ-ٜٔٔ:,
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(ٕ)

بو ,فقد قيل" :جاء القوـ كاعبراد اؼبشعل"  ,من ىذا اؼبنطلق جاء ذكر (اعبراد) يف تشبيو
القرآف الكرًن واغبديث الشريف.
فبا سبق نبلحظ َّ
أف القرآف الكرًن واغبديث النبوي قد اشرتكا يف بعض اؼبوضوعات
والعناصر لتكوين الصورة التشبيهية وكانت تلك اؼبوضوعات والعناصر ُمستقا ًة من صفات
وخصائص اغبيواف اؼبوجود يف البيئة العربية.
وقد اختلف اغبيواف باختبلؼ الغرض الػمساؽ من أجلو التشبيو ,وكاف ذلك يف ٍ
ثوب
ُ
ٍ
ببلغي ٍ
وبألفاظ ؽبا إوبا ُؤىا يف خدمة الصورة التشبيهية وتنميتها.
عاؿ
ٍّ
ات يتميَّز ّٔا عن غريه َّإما يف اػبَلق أو الطّْباع ,وقد اىتمت بو
فلكل حيو ٍاف
ّْ
صفات وفبيّْز ٌ
ٌ
وجدراف الكهوؼ,
ووجد
منقوشا على ُّ
ً
صبيع األممُ ,فوجد ً
الصخور ُ
وشعرا ُ
نثرا ً
بارزا يف كبلمها ً
وقد كثُر عنصر اغبيواف يف تشبيو القرآف الكرًن واغبديث النبوي الشريف لعلمهما بصفاهتا
فقرب تلك اؼبعاين بطريق التشبيو ؽبا بصفات اغبيوانات اؼبألوفة وأحواؽبا.
وأغرب طباعهاَّ ,
عنصرا من
فاإلبل -مثبلً -من اغبيوانات اليت جعلها القرآف الكرًن واغبديث الشريف
ً
العرب من اغبيوانات ,وؽبا صلةٌ
عناصر الصورة التشبيهية ,أل ّف اإلبل "من أنفس ما يبتلكو ُّ
وثيقةٌ وعظيمةٌ حبياتو يف سفره وإقامتو ,وقد ورد عنصر اإلبل يف موضعني يف القرآف الكرًن يف
قولو تعاىل{ :والَ ي ْد ُخلُو َف الْجنةَ حتى يلِج الْجمل فِي سم ال ِ ِ
ْخيَاط} ويف قولو تعاىلَ { :كأَنوُ
َ
َ َ
َ َ َ َ ََ ُ
ص ْف ٌر} ,ويف اآليتني الكريبتني كاف القرآف يرّْكز يف تشبيهو على حجم ولوف اإلبل يف
ِج َمالَ ٌ
ت ُ
بياف ٍ
وجل من ىذين التشبيهني.
معاف أرادىا اؼبوىل َّ
عز َّ
وإذا نظرنا إىل التشبيو باإلبل يف اغبديث النبوي يف قولو  لؤلعراب الذي جاء إليو يريد أف
اؿ :فَػ َه ْل فِ َيها
اؿ ُح ْم ٌر .قَ َ
اؿ :فَ َما أَل َْوانُػ َها؟ قَ َ
اؿ نَػ َع ْم .قَ َ
ك ِم ْن إِبِ ٍل؟ قَ َ
ينتفي من ابنوَ { :ى ْل لَ َ
اء َىا؟}(ٔ) ,نبلحظ أنَّو عليو الصبلة
ِم ْن أ َْوَر َؽ؟ قَ َ
اؿ  :إِف فِ َيها لَ ُوْرقًا قَا َؿ :فَأَنى تَػ َرى ذَلِ َ
ك َج َ
والسبلـ يستخدـ لوف اإلبل لتهيئة ىذا األعراب عقليِّا ونفسيِّا ؼبعرفة حقيقة ما حدث ّٔذا
الغبلـ.
(ٕ) انظر :الباب األوؿ ,الفصل الثاني ,من ىذا البحث.ٜٖ:,

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٕٔٙ:,
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لقد اعتمد القرآف الكرًن واغبديث الشريف يف ىذين التشبيهني على ما يعرفو العرب من
قياسا على ما أَلَِفو العرب وشاىدوه
معن من اؼبعاين ً
اإلبل وىم اػبرباء بألواهنا وأحواؽبا لتقريب ً
وعايشوه يف بيئتهم.
اى ُدوا ال ُقرآ َف فَػو ِ
الذي نَػ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لَ ُه َو أَ َش ُّد تَػ َفصيًا
أما قولو عليو الصبلة والسبلـ{ :تَػ َع َ
ْ َ
ِم َن ا ِإلبِ ِل فِي عُ ُقلِ َها}(ٔ) .فقد استخدـ حركةً من حركات اإلبل أثناء ربطها بالعقاؿ إليضاح
صورة تفلُّت القرآف من اؼبؤمن إف مل يداوـ على قراءتو وتبلوتو.
كما يستخدـ عليو الصبلة والسبلـ اإلبل يف إثبات َّ
أف اإلنساف يُولد على الفطرة ,وذلك يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ػج َدعُونَػ َها}(ٕ),
اء َحتى تَ ُكونُوا أَنْػتُم تَ ْ
قولو َ { :ك َػما تُػنْت ُجو َف ا ِإلب َل فَػ َه ْل تَػج ُدو َف ف َيها َج ْد َع َ

أف الفطرة ثابتةٌ ,و َّ
فيثبت عليو الصبلة والسبلـ ّٔذه الصورة َّ
التغري الذي وبدث َّإمبا وبدث
أف ُّ
بفعل األبوين.
ونراه عليو السبلـ يف وصف حوضو وعدد آنيتو وحبلوة طعمو ونصاعة لونو نراه يؤكد على
حقيقة ثابتة وىي أنَّو ُّ
أناسا عن ىذا اغبوض ,ويبثّْل ؽبم يف ذلك بصورة معروفة لديهم,
يصد ً
صد إبل الناس عن حياضهمّْ ,
وىو ُّ
ليحذرىم ّٔذه الصورة عن ـبالفتو وترؾ اتباع سنتو من
بعده.
ٍ
ونراه عليو السبلـ يستخدـ اإلبل يف رسم صورةٍ
عظيمة لفرح اهلل بتوبة عبده وعودتو إىل
ضبى ربو الغفور الرحيم .امتزجت يف ىذه الصورة مشاعر متباينة من اغبزف واػبوؼ والفرح
العرب باإلبل ومكانتها عنده وقرّٔا منو وخاصة
والسرور ,اعتمد فيها عليو السبلـ على عبلقة ّْ
يف أىم األوقات وأصعبها حني خروجو للسفر ببل أنيس وال ونيس غري تلك اإلبل.
لقد شدَّنا عليو السبلـ بتلك الصور الرائعة اليت استخدـ فيها اإلبل يف تشبيهاتو ,لقد
استخدـ عليو الصبلة والسبلـ يف التشبيهات السابقة خصائص اإلبل وصفاهتا وأحواؽبا
وحركاهتا إلبراز ٍ
معاف أرادىا عليو الصبلة والسبلـ من ىذه التشبيهات.

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٕٜٔ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٔ٘:,
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ومل يقتصر القرآف الكرًن واغبديث الشريف على اإلبل يف التشبيو بل تناوال حيوانًا آخر لو
أنبيتو عند العرب وىو (الكلب) ,وقد ورد ذكره يف القرآف الكرًن يف قولو تعاىل{ :فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل
الْ َكل ِ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ يَػل َْهث} ,حيث أبرز القرآف الكرًن صفةً ىي من
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
أخص صفات الكلب يف تشبيو من يعرض عن ذكر اهلل ويقبل على الدنيا ,ويستخدـ اغبديث
ّْ
الشريف صفةً أخرى من صفات الكلب للتَّنفري من ُخ ٍلق ٍ
قبيح وىو الرجوع يف الصدقة
وفعل ٍ
الذي يػتَصد ُؽ بِص َدقَ ٍة ثُم يػع ُ ِ
بقولو عليو الصبلة والسبلـ{ :إِنما مثَل ِ
ص َدقَتِ ِو َك َمثَ ِل
َُ
َ
َ َ
ود في َ
َ َ ُ
ال َكل ِ
ْب يَِقيءُ ثُم يَأْ ُك ُل قَػ ْيئَوُ}(ٔ).

حديث آخر على ٍ
ٍ
صفة أخرى ُجبِل الكلب عليها وىي
مث يركز عليو الصبلة والسبلـ يف
َ
انبساطو على ذراعيو ويستخدمها عليو الصبلة والسبلـ يف النَّهي عن انبساط الذراع يف الصبلة
يف قولو { :ا ْعتَ ِدلُوا فِي ُّ ِ
َح ُد ُك ْم ِذر َ ِ ِ
ط ال َكل ِ
ْب}(ٕ).
سا َ
سُ
طأَ
َ
اع ْيو انْب َ
الس ُجود َوالَ يَػ ْب ُ

لقد استخدـ كلّّ من القرآف الكرًن واغبديث الشريف صفات الكلب البارزة القبيحة
للتَّحذير والتَّنفري من أخبلؽ و ٍ
أعماؿ مكروىة ,معتمدين على ما يعرفو العرب من مشاىد عن
ىذا اغبيواف.
بأقل حظِّا من الكلب ,حيث ورد ذكره يف القرآف الكرًن واغبديث
ومل يكن "اغبمار" َّ
الشريف يف مقاـ الذـ والتخويف من أعماؿ قد تُورد اؼبؤمن النار ,وذلك يف قولو تعاىل{ :فَ َما
ِِ ِ
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ} يف التشبيو ؼبن أعرض
ينَ .كأَنػ ُه ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَ ِنف َرةٌ  .فَػر ْ
لَ ُه ْم َع ِن التذْك َرة ُم ْع ِرض َ
ِ
ارا} ,يف وصفو لليهود وربذير
عن ذكر اهلل وآياتو ,وقولو تعاىلَ { :ك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
َس َف ً
اؼبؤمنني يف أف يكونوا كاليهود يف ضبلهم للتوراة واإلعراض عن العمل ّٔا.

أما اغبديث النبوي فقد استخدـ اغبمار يف أبشع صورة ,وذلك يف قولو عليو الصبلة
(ٖ)
والسبلـ{ :أَما يػ ْخ َ ِ
س ِح َما ٍر؟}
شى الذي يَػ ْرفَ ُع َرأْ َسوُ قَػ ْب َل ا ِإل َم ِاـ أَ ْف يُ َ
َ َ
ػحو َؿ اللُ َرأْ َسوُ َرأْ َ
ربذيرا من ىذا العمل ,ومل
وذلك للنهي عن مسابقة اإلماـ يف الرفع من السجود أو الركوع ً
يكتف عليو الصبلة والسبلـ يف استخدامو يف ىذه الصورة ,بل إنَّو أورده يف صورةٍ أخرى ال

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٔٚ٘:,
(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٖٔٚ:,
(ٖ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٔٚ:,
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تقل بشاعةً عن سابقتها ,وذلك يف قولو عليو الصبلة والسبلـ{ :يػجاء بِالرج ِل يػوـ ِ
القيَ َام ِة
ُّ
ُ َ ُ ُ َْ َ
فَػيػ ْل َقى فِي النا ِر فَػتَػ ْن َدلِ َق أَقػْتَابوُ فِي النار فَػي ُدور َكما ي ُد ِ
ار بَِر َحاهُ ,فَػيَ ْجتَ ِم ُع أ َْى ُل النا ِر
ُ
ُ
ور الح َم ُ
َ ُ َ َ ُ
ت تَأْمرنَا بِالػمعر ِ
ِ
اؿ:
وؼ َوتَػ ْنػ َهانَا َع ِن ال ُػم ْن َك ِر؟ قَ َ
َي فُالَ ُف َما َشأْنُ َ
َعلَْيو فَػيَػ ُقولُو َف :أ ْ
س ُك ْن َ ُ ُ َ ْ ُ
ك أَلَْي َ
ت آمرُكم بِالػمعر ِ
وؼ َوالَ آتِ ِيوَ ,وأَنْػ َها ُك ْم َع ِن ال ُػم ْن َك ِر َوآتِ ِيو}(ٔ) ,فهذه الصورة األليمة
ُك ْن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
اؼبهينة اؼبرعبة كانت ؼبن يأمر باؼبعروؼ وال يأتيو وينهى عن اؼبنكر فيأتيو ,فكاف ظاىره ىبالف
باطنو.
الصور التشبيهية "للحمار" يف القرآف الكرًن واغبديث الشريف استخدـ فيها صفات
وىذه ُّ
اغبمار القبيحة وخصائصو اؼبتعلقة بأعمالو اؼبهينة يف إبراز وإيضاح ٍ
معاف أرادىا القرآف الكرًن
واغبديث الشريف.
ويشبو القرآف الكرًن واغبديث الشريف دبملكة اغبشرات ,فأوؿ ما يواجهنا ىي صورةٌ من
اش الْم ْبثُ ِ
وث},
صور اآلخرة َّ
اس َكالْ َف َر ِ َ
ُ
جسدىا القرآف الكرًن يف قولو تعاىل{ :يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
وجل إىل حركة الفراش وانتشاره يف إبراز حاؿ النَّاس يوـ القيامة ,وقد استخدـ
فعمد َّ
عز َّ
اغبديث النبوي الشريف نفس اغبركة للػفراش ,ولكن لتصوير حالو عليو الصبلة والسبلـ مع أمتو
وؿباولة ىدايتهم ,وعدـ امتثاؽبم ألوامر اؽبادي ونواىيو ,وإقباؽبم على الدنيا ال ُػمردية ّٔم إىل
صور  ىذه اؼبعاين بقولو عليو الصبلة والسبلـ { :إِن َما َمثَلِي َوَمثَ ُل الن ِ
اس َك َمثَ ِل
النار ,وقد َّ
ِِ
اب التِي تَػ َق ُع فِي النا ِر
اء ْ
ارا فَػلَما أَ َ
َر ُج ٍل ْ
اش َو َىذه الد َو ُ
ت َما َح ْولَوُ َج َع َل ال َف َر ُ
استَػ ْوقَ َد نَ ً
ضَ
ػح ُج ِزُك ْػم َع ِن النا ِر
يَػ َق ْع َن فِ َيها ,فَ َج َع َل الر ُج ُل يَػ ْن ِزعُ ُهن َويَػ ْغلِ ْبػنَوُ فَػيَػ ْقتَ ِح ْم َن فِ َيها ,فَأَنَا ُ
آخ ُذ بِ ُ
َوأَنْػتُ ْم تَػ ْقتَ ِح ُمو َف فِ َيها}(ٕ) ,وىذه الصورة سبثّْل وتُربز حرصو عليو الصبلة والسبلـ على َّأمتو
ومعاناتو معهم.
لقد اعتمد كلّّ من القرآف الكرًن واغبديث الشريف على خاصية االنتشار والتَّهافُت على
الشيء يف الفراش لتوضيح الصورة وإيصاؿ اؼبعن اؼبراد من التشبيو.

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل األوؿ من ىذا البحث.ٜٔٛ:,
(ٕ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الرابع من ىذا البحث.ٕٗٓ:,
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ويتناوؿ القرآف الكرًن واغبديث الشريف حشرًة أخرى تتواجد يف البيئة العربية وىي
(اعبراد) ,فيستخدمها القرآف الكرًن يف وصف أحواؿ الناس حني خروجهم من القبور ليُثبت
ِ
َج َد ِ
اث َكأَنػ ُه ْم
البعث ويصف َىلَع النَّاس يف ذلك اليوـ ,فيقوؿ َّ
عز َّ
وجل{ :يَ ْخ ُر ُجو َف م َن ْاأل ْ
جرا ٌد ُّمنتَ ِشر} ,فيصف حاؽبم ٍ
التفرؽ لوصف خوفهم
بصفة من صفات اعبراد وىي االنتشار و ُّ
ٌ
ََ
أف اغبديث الشريف يرّْكز على ٍ
وفزعهم يف ذلك اليوـ ,بينما نبلحظ َّ
صفة ِخلقيَّة يف اعبراد وىي
ليقرب صورة ٍ
قوـ مل يرىم الصحابة بعد .بل َّ
إف خروج ىؤالء القوـ ىو
استدارة عينها وصغرىا ّْ
اعةُ َحتى تُػ َقاتِلُوا قَػ ْوًما
وـ الس َ
عبلمةٌ من عبلمات الساعة يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ{ :الَ تَػ ُق ُ
ِ
ِ
ِ
وى ُه ْم ال ِػم َج ُّ
اف ال ُػمطْ ِرقَةُ,
الج َر ِادَ ,كأَف ُو ُج َ
ار األَ ْعيُ ِن ع َر َ
الو ُجوهَ ,كأَف أَ ْعيُػنَػ ُه ْم َح َد ُؽ َ
صغَ َ
اض ُ
يَػ ْنتَ ِعلُو َف الش َع َرَ ,ويَػت ِخ ُذو َف الد َر َؽ ,يَػ ْربِطُو َف َخ ْيػلَ ُه ْم بِالن ْخ ِل}(ٔ) فرَّكز عليو الصبلة والسبلـ
على ٍ
الصغر إلبراز اؼبعن الذي يريده .
صفة أعني اعبراد وىي ّْ
لقد اشرتؾ اغبديث الشريف مع القرآف الكرًن يف التشبيو باغبيواف يف مواضع عديدةٍ ,بل
لقد اشرتكا يف التشبيو باغبيواف الواحد يف أكثر من موض ٍع وإف اختلف اؼبوضوع والعناصر دبا
يتناسب مع بياف التشبيو وموضوعو ,وكاف ذلك كلو يف ٍ
بياف
ببلغي ر ٍاؽ أخرج لنا صورةً
ٍّ
تشبيهيَّةً متحركةً ناطقةً مليئةً باؼبعاين واؼبشاعر اؼبختلفة لتثبيت اؼبعاين يف ـبيلتنا وأذىاننا.

(ٔ) تقدـ تخريجو :الباب الثاني ,الفصل الرابع من ىذا البحث.ٕٗٗ:,

312
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ ػػاتمة
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ؿبمد بن عبد اهلل وعلى آلو
اغبمد هلل ّْ
رب العاؼبني والصبلة والسبلـ على اؽبادي األمني َّ
وصحبو أصبعنيَّ .أما بعد:
وربليبل ,فيما ورد
ً
فهذه الدراسة قد عايشت التشبيو باغبيواف يف اغبديث النبوي دراسةً
منها يف الكتب الستة ,وذلك للتعرؼ على أنواع اغبيوانات اليت شبو ّٔا  يف أحاديثو
وأسباب اختياره لتلك اغبيوانات دوف غريىا ,وقد حاولت الباحثة أف تكوف ؽبذه الدراسة ظباهتا
البارزة من خبلؿ التحليل للحديث النبوي الشريف ,حبيث توضح -قدر اؼبستطاع -دقة
اختياره عليو الصبلة والسبلـ غبيواف دوف آخر ووضعو يف اؼبقاـ اؼبناسب يف التشبيو ,حبيث
تفردا للبياف النبوي.
يؤدي ىذا االختيار إىل بروز ووضوح الصورة اؼبوحية اؼبعربة ,فبا أعطى ً
وقد توصلت الباحثة يف ىذه الدراسة إىل عدة نتائج يبكن تلخيصها يف اآلِت:

ملخص نتائج

البحث:

ٔ  -نتائج خاصة بأىمية الحيواف في حياة اإلنساف ,وىي على النحو التالي:
ئيسا يف حياتو,
 مل يكن اإلنساف القدًن يرى اغبيواف شيئًا
ً
منفصبل عنو ,بل كاف يراه ركنًا ر ً
فاختلط بو فبا ىيَّأ لو معرفةً عميقةً حبياة اغبيواف وطباعو.
ٍ
ئيسا يف ىذه األحداث كحرب
 خلدت
ٌ
أحداث تارىبية بأظباء حيوانات كانت سببًا ر ً
البسوس وداحس والغرباء وغريىا ,فبا يدؿ على أنبية اغبيواف يف حياة العرب.
 لقد كانت اعتقادات العرب حوؿ اغبيواف ,دبا فيها من أساطري وخرافات ودبا حوت من
انطباعاهتم وأخيلتهم صورة صادقة غبياهتم وبيئتهم نتيجة لتعلقهم بو وحاجتهم إليو.
 كاف اغبيواف من بني الصور اؼبهمة ؼبعبودات اإلنساف ,إذ كانت تربطو بو عبلقة قوية ,غري
َّ
أف أىم جانب يف تلك العبلقة بني اإلنساف واغبيواف ىو اعبانب الديِن.
 ورد ذكر اغبيواف يف القرآف الكرًن يف ٍ
وجل على عباده ,أو لبياف آية من
بياف لنعمة اهلل َّ
عز َّ
وجل يف اػبلق من العدـ كما يف قصة ناقة صاٌف.
آياتو ,أو بياف لعظم قدرة اهلل َّ
عز َّ
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يذموف أو يبدحوف إال ّٔا ,بل َّإهنم
 كانت أكثر أمثاؿ العرب مضروبة بالبهائم فبل يكادوف ُّ
لفرط تعلقهم ّٔا ومعرفتهم بأدؽ أوصافها ,اشتقوا أظباء ألبنائهم من ىذه الصفات.

 أكثر الشعراء من وصف اغبيواف ,فقد كانوا ال يدعوف شيئًا من صفاتو وطباعو وخصائصو
إال صوروه يف لوحات تتسم باغبيوية والغن باؼبشاىد والعواطف اليت ترتكز على اغبركة والتنوع
يف الصورة ,فبا يدؿ على قرّٔم منو ووجوده الدائم يف حياهتم.
ٕ  -نتائج خاصة بالتشبيو في الحديث النبوي ,وىي كاآلتي:
 وظيفة التشبيو اإلخبار للرتغيب والتشويق والتخويف والتحذير ,وكل ذلك صبعو التشبيو يف
صور صبالية رائعة.
 اعتمد التشبيو على أسلوب اغبوار ,فبا يسهم يف توضيح اؼبعن كما يف قولو " :ىل لك
من إبل؟ قاؿ :نعم."...
 وردت أداة التشبيو "مثل ,مثلهم ,كمثل ,مثلكم" يف التشبيو باؽبيئات اؼبركبة اليت ربوي
تفصيبلً وربليبلً كقولو َّ " :إمبا مثلي ومثلكم كمثل رجل ,"...وقولو" :مثل اؼبنافق ,"...وقولو:
" َّإمبا مثلي ومثل الناس."..
غراً
 وردت االستعارة يف التشبيو كصورة جزئية داخل التشبيو كقولو " :تردوف علي ّ
ؿبجلني."...
 وردت الكناية يف التشبيو كصورة جزئية داخل التشبيو ,كقولو " :قريب البيت من
الناد."...
 تنوعت أدوات التشبيو يف اغبديث النبوي دبا يتناسب مع الصورة التشبيهية ,إال َّ
أف (كاؼ
موضعا ,كقولو َّ " :إمبا الناس
استخداما ,حيث وردت يف اثِن عشر
التشبيو) كانت األكثر
ً
ً
كإبل مائة ,كالفهدين يلعباف ,كما يدور اغبمار ,كما تأرز اغبية ,كدوي النحل ,"..وغريىا
فبا ال يتسع اؼبقاـ لذكره ,تليها أداة التشبيو ( َّ
كأف) حيث وردت يف تسعة مواضع ,كقولو:
فكأمبا قرب بدنةَّ ,
" َّ
كأهنا أذناب ٍ
خيلَّ ,
كأف أعينهم حدؽ اعبراد ,".وغريىا ,مث (مثل) حيث
وردت يف أربع مواضع كقولو" :حَّت يكوف مثل الذباب ,مثل جناح بعوضة ,مثل أفئدة الطري".
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 مل يرد التوكيد يف التشبيو عندما يكوف متعل ًقا بأم ٍر من أمور اآلخرة ,وذلك َّ
أف اؼبخاطب ىم
الصحابة  وىم مصدقوف لقولو  غري شاكني أو مرتددين أو منكرين ,كقولو " :يدخل
اعبنة ,"..وقولوُ " :هباء بالرجل يوـ القيامة ,"...وقولو" :يُؤتى باؼبوت."...
 جاء التعبري بصيغة أفعل التفضيل يف التشبيو "أشد ,أبعد ,أحلى ,أكثر ,أحب" وذلك
للمبالغة يف وصف اؼبشبو والرتغيب فيو ,كقولو َّ " :
إف حوضي أبعد من أيلة."...
أىن ,ىل ,فما ,من أين" لتقريب حقيقة غائبة
 جاءت األدوات االستفهامية يف التشبيو " َّ
واإلقناع ّٔا كما يف قولو  للرجل" :فهل فيها من أورؽ؟."...
 وردت نبزة االستفهاـ يف التشبيو لغرض التشويق والرتغيب كما يف قولو عليو الصبلة
والسبلـ" :أوبب أحدكم" ,"...أما ترضوف أف تكونوا ,"...وقد ترد للتقرير كقولو" :أيكم وبب
َّ
أف ىذا لو بدرىم."...
موجها للصحابة  ,إذ َّ
أف
 كثرت أداة القصر ( َّإمبا) يف التشبيو خاصة عندما يكوف التشبيو ً
كثريا من األمور اليت شبو ّٔا عليو الصبلة والسبلـ تكوف غري ؾبهولة لديهم.
ً
 تعددت اعبمل الشرطية يف التشبيو باإلثبات والنفي كما يف قولو " :من يولد يولد,"...
وقولو" :من اغتسل."..
 وردت أخبار اآلخرة يف التشبيو بصيغة اؼببِن للمجهوؿ ,وذلك مبالغة يف استحضار الصورة
و َّ
كأهنا ربدث اآلف ,كقولو " :يُؤتى باؼبوت ,"...وقولوُ " :هباء بالرجل يوـ القيامة."...
 تقدـ اعبار وآّرور يف التشبيو ألنبيتو ,كما يف قولو " :ذبد فيها راحلة ,"...وقولو :
"ذبدوف فيها جدعاء."...
احدا فبَّا يقتضيو اؼبعن,
قسما و ً
 استخدـ التشبيو حسن التقسيم ,وىذا التقسيم مل يرتؾ ً
منفردا لقاـ بنفسو ومل يشارؾ غريه,كقولو " :من اغتسل يوـ
حبيث لو ذُكر كل قسم ً
اعبمعة."..
 ورد أسلوب اعبناس يف التشبيو يف قولو " :أنطق أعلق ,"..ويف "ال حر وال قر ,"..ويف
"اشتف ,التف "...فبا زاد التشبيو صباالً.
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 وردت اؼبقابلة يف التشبيو كجزء من الصورة التشبيهية كما يف قولو عليو الصبلة والسبلـ" :إف
دخل فهد وإف خرج أسد."..
 ورد التضاد يف التشبيو كما يف قولو" :تعاظم..تصاغر ,"..فبا جعل الصورة أكثر عم ًقا
ووضوحا.
ً
 ورد العدد يف التشبيو ,وىو ال يُراد بو ظاىر معناهَّ ,إمبا الغرض منو التكثري أو التقليل ,كما
يف قولو " :فيعلم أو يقرأ آيتني ,"..وقولو" :أف هبد فيو ثبلث خلفات ,"...وقولو" :ما من
ثبلثة."...
 اعتمدت الصور التشبيهية يف اغبديث النبوي على اؼبوروث الثقايف واالجتماعي للعرب ,ومع
ذلك َّ
فإهنا تُ ُّ
عد دائمة التجدد واعبماؿ يف اغبديث النبوي.
ٖ  -نتائج خاصة بالتشبيو بالحيواف في الحديث النبوي ,وىي على النحو التالي:
ألي حيواف ىبتلف باختبلؼ صفات كل منها ,ومن خبلؿ ىذه
 اختيار الرسوؿ ّْ 
أي حيواف تتخذ الصورة التشبيهية أشكاؽبا الببلغية اؼبختلفة واؼبتميزة
الصفات واػبصائص يف ّْ
اليت تستطيع عربىا تصوير اغبقائق الفكرية.
 اعتمد الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ من خبلؿ الصورة التشبيهية باإلبل على ما ألفو العرب
من مشاىدات يف بيئتهم عن ىذا اغبيواف ,وتعلقهم الكبري بو ,ومكانتو العظيمة عندىم .فعمد
إىل استخدامو يف إبراز اؼبعاين اػبرية الفضيلة كما يف قولو" :الناس كإبل مائة ,"..ويف القضايا
الدينية اعبليلة كما يف قولو" :تعاىدوا القرآف ,"..ويف قولو" :من اغتسل يوـ اعبمعة ,"...ويف
إثبات القضايا اؼبهمة كقولو يف الفطرة" :من يولد يولد على ىذه الفطرة ,"..ويف قولو يف قضية
النسب" :ولعل ىذا عرؽ نزعو ,"..ويف الرتغيب يف الطاعات والبعد عن اؼبعاصي ,كما يف قولو
عن حوضوَّ " :
إف حوضي أبعد من أيلة ,"..فتناسبت ىذه اؼبعاين القيمة مع مكانة اإلبل
العظيمة عندىم.
 استخدـ عليو الصبلة والسبلـ مقدمة "اػبيل" يف التشبيو للحث على األمور احملمودة كقولو:
غرا ؿبجلني ,"..وعندما يريد أف ينفر من أمر فإنو يشبو بذنب "اػبيل" كما يف
"تردوف علي ِّ
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قولوَّ " :
كأهنا أذناب خيل مشس ,"..فينتزع من صفات اػبيل الصورة اليت يريدىا مث هبسدىا
للرتغيب أو النهي حسبما يقتضيو اؼبقاـ.
 استطاع عليو الصبلة والسبلـ يف تشبيهو بالكلب أف يربز صفاتو وخصائصو القبيحة السيئة
للتحذير والتنفري من العودة يف الصدقة كما يف قولو" :كمثل الكلب يقيء" ,وللتحذير من فعل
مكروه يف الصبلة كقولو" :اعتدلوا يف السجود" ,فوصف عليو الصبلة والسبلـ ىذه الصفات
القبيحة يف الكلب يف تشبيهاتو بو.
 شبو عليو الصبلة والسبلـ باعبدي والغنم والشاة والكبش يف مواطن الضعف كما يف قولو عن
اعبدي األسك" :أيكم وبب َّ
أف ىذا لو ,"...ويف مواضع اؽبواف كما يف قولو عن اؼبنافق:
"كمثل الشاة العائرة ,"..ويف مواضع التضحية كما يف قولو عن اؼبوت" :يؤتى باؼبوت على ىيئة
معتمدا يف كل ذلك على صفات تلك اغبيوانات وخصائصها.
كبش,"..
ً
 يشبو  حبيوانات مل تكن موجودة يف البيئة العربية إال َّ
أف الصحابة قد رأوىا وعرفوىا
كاػبنزير ,وذلك ؼبا وجد فيو من قبح يف اػبلقة واػبلق وفساد يف الطبع ال يوجد يف غريه من
تنفريا وربريبًا لتضييع األوقات واللهو واللعب
اغبيوانات ,كما يف قولو" :من لعب بالنردشريً ,"..
بالنردشري أو غريه من األلعاب اؼبلهية.
 اختار عليو الصبلة والسبلـ حيو ٍ
انات معينة يف التشبيو ّٔا كالثور يف قولو" :ما اؼبسلموف يف
الكفار إال كشعرة بيضاء يف ثور أسود ,"...وذلك َّ
ألف الثور يتصف بأنَّو أكرب اغبيوانات األليفة
اليت يتميز وبرىا بلونني ـبتلفني ,وذلك لتبشري اؼبسلمني َّ
بأهنم أكثر أىل اعبنة .والبقر يف قولو:
"معهم سياط كأذناب البقر ,"..وذلك َّ
أف ذنب البقر يتميز بالطوؿ وىو عريض من األعلى
يتدرج يف النحف حَّت يصل إىل األسفل ,وقد خصو عليو الصبلة والسبلـ يف وصف قوـ
يكونوف يف آخر الزماف.
 ركز عليو الصبلة والسبلـ يف تشبيهو باغبمار على صفات القبح والبشاعة يف ىذا اغبيواف
بناء على علم العرب دبا وبملو ىذا اغبيواف من صفات منفرة ومكانة مهينةَّ ,
فحذر من مسابقة
ً
اإلماـ يف الصبلة كما يف قولوُ " :هباء بالرجل يوـ القيامة ,"..كما أبرز أنبية الذكر والبعد عن
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ؽبو اغبديث بقولو" :ما من قوـ يقوموف من ؾبلس ,",,وكل ىذه الصفات للحمار وظفها عليو
الصبلة والسبلـ يف التشبيو أصبل توظيف.
أيضا على
 مل يكن اعتماد الرسوؿ  على اغبيوانات األليفة وحدىا ,بل إنَّو اعتمد ً
اغبيوانات اؼبفرتسة كاألسد ,يف النهي عن العدوى واعبذاـ يف قولو" :ال عدوى وال طرية,"..
وكالفهد يف وصفو أنس وصباؿ وشجاعة الولدين يف حديث أـ زرع يف قولو" :فلقي امرأة
معها ولداف ؽبا كالفهدين ,"..وكالذئب يف التحذير من ترؾ اعبماعة يف قولو" :ما من ثبلثة
يف قرية ,"..فوظف صفات ىذه اغبيوانات اؼبفرتسة مع ما يناسب اؼبعن آّرد الذي يريد
ذبسيده وإبرازه.
 كاف من ببلغتو  يف اختياره للتشبيو بالزواحف أف عمد إىل التشبيو حبيواف زاحف كثري
اؼبشاىدة يف البيئة العربية وىي (اغبية) ,وذلك يف وصف عودة اإليباف إىل اؼبدينة بقولوَّ " :
إف
اإليباف ليأرز إىل اؼبدينة."...
أمورا ؽبا
 وردت صبلة من الطيور يف تشبيهاتو عليو الصبلة والسبلـ حيث أبرز من خبلؽبا ً
أنبيتها ,وذلك كالرتغيب واغبث على قراءة القرآف وسورِت البقرة وآؿ عمراف يف قولو" :اقرءوا
وجل يف قولو" :لو أنَّكم
القرآف فإنَّو يأِت يوـ القيامة ,"...ويف حسن التوكل على اهلل َّ
عز َّ
اغبث على رقة القلب واػبشوع واإلنابة يف قولو" :يدخل اعبنة
توكلوف على اهلل ,"..ويف ّْ
أقواـ ,"...ويستخدـ عليو الصبلة والسبلـ الدجاج يف االستهجاف والتقبيح وبياف ضعف
الكهاف يف قولو" :سأؿ أناس رسوؿ اهلل  عن الكهاف ,"..ويشبو عليو الصبلة والسبلـ
باغبماـ يف وصف أناس يصبغوف بالسواد ويف ربرًن ذلك العمل بقولو" :يكوف قوـ ىبضبوف يف
آخر الزماف ,"...وقد صور  كل ذلك دبا يتناسب مع مقاـ اغبديث وموضوعو.
َّ 
إف اغبشرات يف تشبيهاتو  مل تقل أنبية عن غريىا ,فقد وظفها عليو الصبلة والسبلـ
تضمنها التشبيو ,كبياف أنبية التسبيح والتهليل والتكبري
توظي ًفا بليغًا إلبراز أىم اؼبعاين اليت َّ
وفضلو وعظيم أجره ,كما يف قولوَّ " :
إف فبا تذكروف من جبلؿ اهلل ,"..حيث عمد إىل
استخداـ النحلة يف ذبسيد ذلك اؼبعن ؼبكانتها العالية عند العرب ,كما يستخدـ عليو الصبلة
والسبلـ الفراش يف وصف معاناتو مع أمتو يف اغبرص على ىدايتهم ووصف العاصي بالفراشة
يف هتافتو على اؼبعاصي اليت تؤدي بو إىل النار ,وذلك يف قولوَّ " :إمبا مثلي ومثلكم كمثل
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رجل ,"..ويورد  اعبراد يف وصف أناس ال تقوـ الساعة حَّت يقاتلهم اؼبسلموف يف قولو" :ال
قوما ,"..حيث وبذرنا عليو الصبلة والسبلـ من قرب قياـ الساعة
تقوـ الساعة حَّت تقاتلوا ً
فنستعد لذلك ,وقد استخدـ عليو الصبلة والسبلـ حَّت جناح البعوضة يف بياف ىواف الدنيا
وجل يف قولو" :لو كانت الدنيا تعدؿ ,"..ويذكر عليو الصبلة والسبلـ جناح
عند اهلل َّ
عز َّ
البعوضة يف قولو" :إنَّو ليأِت الرجل العظيم السمني ,"...وذلك للتخويف والتهويل والتذكري
وجل فيزداد اؼبؤمن من األعماؿ الصاغبة ,ومل يكتف عليو الصبلة والسبلـ
بالعرض أماـ اهلل َّ
عز َّ
أيضا يف هتذيب اؼبسلم وتنبيهو إىل َّ
أف األمور السلبية من
ّٔذا فحسب بل إنَّو استخدـ الذباب ً
سباب وغريه ال تصنع شيئًا ,و َّ
أف األمور اغبسنة اإلهبابية ىي اليت تفيد صاحبها وتنجيو بإذف
اهلل كما يف قولو" :ال تقل تعس الشيطاف."..
 تأثر رسوؿ اهلل  بالقرآف وببلغتو ,لذا جاءت تشبيهاتو تالية للتشبيهات القرآنية مع بُعد
ما بني التشبيهني.
وهتويبل للمكذبني اؼبشركني,
وهتديدا
 استخدـ القرآف الكرًن (اإلبل) يف التشبيو ,زبوي ًفا
ً
ً
والقرآف يف تشبيهو باإلبل يعاًف قضية عقدية ,كما يف قولو تعاىل يف وصف جهنم" :إِنػ ََّها تَػ ْرِمي
ِ
اػبِي ِ
اط" ,وكاف ىذا
ص ْفٌر" ,ويف قولوَ " :ح ََّّت يَلِ َج ْ
ص ِرَ .كأَنَّوُ صبَالَ ٌ
بِ َشَرٍر َكالْ َق ْ
ت ُ
اعبَ َم ُل ِيف َس ّْم ْ َ
التشبيو يف صبل موجزة وبألفاظ قوية صارخة شديدة ,ركز فيها القرآف على الشكل اػبارجي
لئلبل من ناحية اغبجم والطوؿ ,بينما التشبيهات النبوية قد تعددت اؼبوضوعات اليت استخدـ
فيها اغبديث النبوي التشبيو باإلبل ,وذلك على الرغم من َّ
أف من ُوجهت إليهم ىذه
التشبيهات ىم من آّتمع اؼبسلم ,فكاف ال بد من ىذا االختبلؼ والتنوع َّ
ألهنا تعاًف قضايا
ـبتلفة دينية كقولو" :تعاىدوا القرآف ,"..واجتماعية كقولو يف حديث أـ زرع" :زوجي غبم صبل
غث ,"..وأخبلقية كقولو فمن جاء يريد أف ينتفي من ابنو" :ولعل ىذا عرؽ نزعو ,"..ولكل
قضية من ىذه القضايا سياؽ خاص ّٔا.
 شبو كل من القرآف الكرًن واغبديث النبوي بالكلب ,إال َّ
أف الصورة التشبيهية يف القرآف
موجهة إىل كل من أعرض عن آيات اهلل وتبع شهوات الدنيا وزخرفها كما يف قولو
الكرًن كانت َّ
تعاىل" :فَمثَػلُوُ َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
موجهة إىل
ب ,"...بينما كانت الصورة التشبيهية يف اغبديث النبوي َّ
َ
َ
اؼبؤمنني لتحذيرىم من صبلة أفعاؿ مكروىة ,كما يف الصدقة كقولوَّ " :إمبا مثل الذي
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يتصدؽ ,"..ويف الصبلة كقولو" :اعتدلوا يف السجود ,"..ويف كبل التشبيهني كاف اؼبستخدـ
عربت عن اؼبعن
الصفات السيئة القبيحة يف الكلب ,وقد اعتمدا على صور موجزة ,لكنها َّ
اؼبقصود أكمل تعبري دبا حوت من حركة دائمة يف كل تشبيو أدى إىل وضوح اؼبعن ورسوخو يف
الذىن.
موجها إىل
 عندما يشبو القرآف الكرًن واغبديث النبوي الشريف باغبمار ,ويكوف التشبيو ً
اؼبؤمنني تكوف ألفاظهما واضحة سهلة مرنة َّ
ألهنما يتعامبلف مع قوـ مؤمنني مطيعني كما يف
َّ ِ
ين ُضبّْلُوا التػ َّْوَرا َة" ,ويف قولو  يف التحذير من مسابقة اإلماـ يف الصبلة:
قولو تعاىلَ " :مثَ ُل الذ َ
"أما ىبشى الذي يرفع رأسو ,"..وقولو يف التحذير من ؽبو اغبديث" :ما من قوـ يقوموف,"..
وقولو يف التحذير من أف ىبالف اؼبؤمن ظاىره باطنوُ " :هباء بالرجل ,"..فناسب أف يكوف
سلسا وبمل التوجيهات والتعليمات السامية اليت يريداهنا من ىذه التشبيهات.
التشبيو و ً
اضحا ً

آىا تَػ ْهتَػُّز َكأَنػ ََّها َج ّّ
اف ,"...يف
 استخدـ القرآف الكرًن التشبيو بػ(اغبية) يف قولو تعاىل" :فَػلَ َّما َر َ
وجل إىل حية تسعى ,بينما استخدمها
وصف عصا موسى عليو السبلـ بعد أف حوؽبا َّ
عز َّ
التشبيو النبوي يف قولو َّ " :
إف اإليباف ليأرز إىل اؼبدينة  ,"..يف وصف عودة اإليباف إىل اؼبدينة
يف آخر الزماف ,فقد استند كل من القرآف الكرًن واغبديث الشريف يف التشبيو باغبية على
وجودىا وكثرة ومشاىدة الناس ؽبا.
 وظف القرآف الكرًن واغبديث الشريف الطري يف تشبيهاهتما ,إال َّ
أف القرآف الكرًن يستخدـ
الطري بصفة عامة يف بياف قدرة اهلل على اػبلق كما يف قولو تعاىل" :إِ ْذ قَ َاؿ اللّوُ يَا ِعيسى ابْ َن
َم ْرًَنَ ,"...بينما يذكر اغبديث النبوي الطري بصفة عامة يف تشبيهاتو ػبدمة غرض يرمي إليو
شفيعا ألصحابو ,"...وقولو" :لو أنَّكم توكلوف
كقولو " :اقرءوا القرآف فإنَّو يأِت يوـ القيامة ً
على اهلل حق توكلو ,"..وقولو" :يدخل اعبنة أقو ٌاـ  ,"..بينما يعدؿ عن ذلك إىل ذكر طيوٍر
أناس رسوؿ اهلل  عن الكهاف ,"..ومثل (اغبماـ) يف
بعينها مثل (الدجاج) يف قولو" :سأؿ ٌ
قوـ ىبضبوف ,"..ذكرىا عليو الصبلة والسبلـ يف مواضع حسب ما يقتضيو سياؽ
قولو" :يكوف ٌ
مقاـ اغبديث.
 استخدـ كلّّ من القرآف الكرًن واغبديث النبوي (الفراش) يف تشبيهاهتما ,إال َّ
أف القرآف
َّاس
عندما يشبو بالفراش يوجو خطابو للمشركني اؼبنكرين للبعث ,يف قولو تعاىل":يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
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ِ
َكالْ َفَر ِ
ـبتصرا على الرغم من أنَّو مليء باغبركة السريعة
موجزا
اش الْ َمْبثُوث ,"..فكاف التشبيو ً
ً
العشوائية؛ َّ
عز
موجها للمشركني اؼبنكرين للبعث واغبساب ,فأراد اؼبوىل َّ
ألف اػبطاب فيها كاف ً
باطبل تغلغل يف قلؤّم ,بينما نبلحظ َّ
أف التشبيو بالفراش يف اغبديث
وجل أف يقلب
معتقدا ً
َّ
ً
النبوي يف قولوَّ " :إمبا مثلي ومثل الناس ,..قد احتوى على صورة مركبة حوت على التفاصيل يف
لوحة تسلسلية سريعة مليئة بالصراع واؼبعاناة ,وقد استلزمت ذلك ,فهي موجهة إىل الصحابة
 ,وإىل كافة أمة ؿبمد .
 تناوؿ التشبيو يف القرآف الكرًن (اعبراد) ,يف وصف خروج الناس من قبورىم ,كما تناولو يف
أناسا يقاتلهم اؼبسلموف ,وكاف قتاؽبم شرط لقياـ الساعة ,وذلك يف
اغبديث الشريف فيصف ً
قولو" :ال تقوـ الساعة حَّت تقاتلوا ,"..وقد ركز كل من القرآف الكرًن واغبديث النبوي على
صفة خاصة سبيز اعبراد عن غريه ,إال أنَّو يف اآلية الكريبة استخدـ حركة اعبراد يف كثرتو وسبوجو
وانتشاره ,ليصف حالة الفزع واالضطراب الذي يصيب الناس يوـ البعث ,بينما نبلحظ َّ
أف
التشبيو يف اغبديث النبوي أبرز صفة خلقية يف اعبراد ليصف ّٔا صفة أخرى خلقية يف قوـ
سيقاتلهم اؼبسلموف.
التوصيات:
يبكن تصنيف التوصيات وفق اآلِت:
ٔ  -توصيات خاصة بالعملية التربوية:
 الرتكيز واالىتماـ باألبناء منذ نعومة أظافرىم على تلقي اللغة العربية من أصوؽبا
الصحيحة من القرآف الكرًن واغبديث الشريف ,مع التطبيق على ما فيهما حَّت
يرتعرعوا على تربية سليمة فبا هبعلهم قادرين على التفرقة ؼبا يقرءوف ويسمعوف.
ٕ -توصيات خاصة بعملية تدريس البالغة:
 أف تُدرس الببلغة العربية يف ضوء القرآف الكرًن واغبديث الشريف والشعر العرب الفصيح
لتقوية ملكة الطبلب والطالبات يف ؾباؿ اإلبداع واػبياؿ.
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معا ,وذلك من أمهات
 أف تعتمد اعبامعات يف تدريس الببلغة العربية على اغبفظ والفهم ً
الكتب الببلغية ,كػ(أسرار الببلغة ,ودالئل اإلعجاز ,والصناعتني ,ونقد الشعر) ,وغريىا من
أمهات الكتب اليت ال يتسع اؼبقاـ لذكرىا ,وذلك ليطلع الطبلب والطالبات على أصوؿ ىذا
العلم ونشأتو ,وعلى العلماء الذين أسهموا يف نشأتو وتطوره.
 االىتماـ بتنمية ذوؽ الطبلب والطالبات يف الدرس الببلغي ,وذلك عن طريق فهمهم
للمصطلحات والتقسيمات الببلغية ,وربطها بالتحليل ,وإدراؾ العبلقات ,وذلك لتنمية ملكة
اػبياؿ لديهم.
ومنهجا
 اإلفادة من الصور التشبيهية يف القرآف الكرًن والسنة النبوية ,وذلك بازباذىا طريقةً
ً
يف توضيح وذبسيد وإبراز اؼبعاين.
المقترحات:
عددا من الدراسات والبحوث
يبكن للدراسة اغبالية يف ضوء النتائج اليت انتهت إليها أف تقرتح ً
اليت تدعم أو تكمل بعض نتائجها ,وىي:
 دراسة التشبيو باغبيواف يف القرآف الكرًن.
 دراسة اؼبوضوعات والعناصر اؼبشرتكة بني التشبيو باغبيواف يف القرآف الكرًن واغبديث النبوي.
 دراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اعتمدت على اعبملة الشرطية ,وتنبع
أنبية مثل ىذه الدراسة يف ظهور اعبملة الشرطية يف اغبديث النبوي.
 دراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اعتمدت على القصر.
 دراسة أحاديث التشبيو باغبيواف يف اغبديث النَّبوي اليت اىتمت بإيضاح وبياف األحكاـ
الفقهية والتعبدية.
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ِ
ِ
ين ِمن
{ َربػنَا الَ تُػ َؤاخ ْذنَا إِف ن ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأْنَا َربػنَا َوالَ تَ ْح ِم ْل َعلَْيػنَا إِ ْ
ص ًرا َك َما َح َملْتَوُ َعلَى الذ َ
انص ْرنَا
قَػ ْبلِنَا َربػنَا َوالَ تُ َحملْنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِ ِو َوا ْع ُ
ف َعنا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َح ْمنَا أ َ
َنت َم ْوالَنَا فَ ُ
ِ
ِ
ين}.
َعلَى الْ َق ْوـ الْ َكاف ِر َ

ِ
ر
س ال َفنػيةُ
ال َف َها ُ
 فهرس اآليات القرآنية
 فهرس األحاديث النبوية
 فهرس المصطلحات البالغية
 فهرس الحيوانات
 فهرس األبيات الشعرية
 فهرس األمثاؿ
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 الفهرس اللغوي
 فهرس األعالـ
 فهرس الشعراء
 فهرس األماكن
 المصادر والمراجع

فهرس اآليات القرآنية
اآليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

"أَتَأ ُْمرو َف الن ِ ِ
س ُك ْم"
َ
ُ
نس ْو َف أَن ُف َ
اس بالْبر َوتَ َ

ت َعلَْي ِه ُم الذلةُ َوال َْم ْس َكنَةُ"
ض ِربَ ْ
" َو ُ
"ورس ً ِ ِ ِ ِ
يل أَني قَ ْد ِج ْئتُ ُكم"...
ََ ُ
وال إلَى بَني إ ْس َرائ َ
"وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل الل ِّو َج ِميعاً َوالَ تَػ َفرقُواْ"
َ
ِ
ِ
وال"...
ث ِفي ِه ْم َر ُس ً
ين إِ ْذ بَػ َع َ
"لَ َق ْد َمن اللّوُ َعلَى ال ُْمؤمن َ
ِِ
ِ ِ ِ
سانًا"
" َوا ْعبُ ُدواْ اللّوَ َوالَ تُ ْش ِرُكواْ بو َشيْئاً َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ك الَ إِلَى َى ُػؤالء َوالَ إِلَى َى ُػؤالء"
ين بَػ ْي َن ذَلِ َ
" ُّم َذبْ َذب َ
ْحق إِ ْذ قَػربَا قُػ ْربَانًا"...
" َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ ابْػنَ ْي َ
آد َـ بِال َ
ك"...
"إِ ْذ قَ َ
اؿ اللّوُ يَا ِعيسى ابْ َن َم ْريَ َم اذْ ُك ْر نِ ْع َمتِي َعلَْي َ
ِ ِ
" َوَما ِمن َدآب ٍة فِي األ َْر ِ
اح ْي ِو"...
ض َوالَ طَائ ٍر يَط ُير بِ َجنَ َ

ِ ِ
وت السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض"...
َوَك َذلِ َ
يم َملَ ُك َ َ َ
ك نُ ِري إبْػ َراى َ
ِ
ِ ِِ
ِ
صةٌ ل ُذ ُكوِرنَا"...
" َوقَالُواْ َما في بُطُوف َىػذه األَنْػ َع ِاـ َخال َ
ِ
ِ
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها"...
ين َكذبُواْ بِآيَاتنَا َو ْ
"إِف الذ َ
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
اط"...
ْج َم ُل في َسم ال َ
ْجنةَ َحتى يَل َج ال َ
" َوالَ يَ ْد ُخلُو َف ال َ
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صالِ ًحا"...
ود أ َ
" َوإِلَى ثَ ُم َ
َخ ُ
اى ْم َ
ِ
ِ
انسلَ َخ ِم ْنػ َها"...
" َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ الذ َ
ي آتَػ ْيػنَاهُ آيَاتنَا فَ َ
"فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ث"...
ْب إِف تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
نت فِينَا َم ْر ُجوا قَػ ْب َل َىػ َذا"
صالِ ُح قَ ْد ُك َ
"يَا َ
ِ
ف"
وس َ
يح يُ ُ
"إِني َألَج ُد ِر َ
َسر الْ َق ْو َؿ َوَمن َج َه َر بِ ِو"
" َس َواءٌ من ُكم م ْن أ َ
"لَئِن َش َك ْرتُ ْم ألَ ِزي َدن ُك ْم"
َف ات ِخ ِذي ِمن ال ِ
ك إِلَى النح ِل أ ِ
ْجبَ ِ
اؿ بُػيُوتًا"...
" َوأ َْو َحى َربُّ َ
ْ
َ
ض َوَمن فِي ِهن"...
ح لَوُ الس َم َاو ُ
ات الس ْب ُع َواأل َْر ُ
سب ُ
"تُ َ
صِ
اس ٌ ِ
"وَك ْلبػهم ب ِ
اعي ِو بِالْو ِ
يد"
َ ُُ َ
ط ذ َر َ ْ َ
ِ
َنذرُىم يػوـ الْحسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر"...
" َوأ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
وسى"...
ْك بِيَ ِمينِ َ
" َوَما تِل َ
ك يَا ُم َ
" َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْماء ُكل َش ْي ٍء َحي"
ِ
س َك َارى"
" َوتَػ َرى الن َ
اس ُس َك َارى َوَما ُىم ب ُ
اىا لَ ُكم من َش َعائِ ِر الل ِو"...
" َوالْبُ ْد َف َج َعلْنَ َ
" َواللوُ َخلَ َق ُكل َداب ٍة ِمن ماء"...
"ى ِذهِ ناقَةٌ لها ِشرب ولَ ُكم ِشرب يػوٍـ معلُ ٍ
وـ"
َ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َْ ْ
ِ
ِ
ين"...
يل َرب ال َْعالَم َ
" َوإنوُ لَتَن ِز ُ

آىا تَػ ْهتَػ ُّز َكأَنػ َها َجاف"...
صَ
اؾ فَػلَما َر َ
" َوأَل ِْق َع َ
ِ ِ
ودهُ ِمن ال ِ
ْجن َو ِْ
اإل ِ
نس"...
سلَْي َما َف ُجنُ ُ َ
" َو ُحش َر ل ُ
ت َعلَي"...
" َرب أ َْوِز ْعنِي أَ ْف أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك التِي أَنْػ َع ْم َ
اؿ َما لِ َي َال أ ََرى ال ُْه ْد ُى َد"...
" َوتَػ َفق َد الط ْيػ َر فَػ َق َ
ِ
ِِ
ين"...
" َوأ ُِم ْر ُ
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن ال ُْم ْسلم َ
آىا تَػ ْهتَػ ُّز َكأَنػ َها َجاف"...
صَ
اؾ فَػلَما َر َ
" َوأَ ْف أَل ِْق َع َ
ِ
ْحيَػ َوا ُف"
" َوإِف الد َار ْاآلخ َرةَ لَ ِه َي ال َ
ِ
ِ ِ
اس َعلَْيػ َها"...
"فط َْرةَ اللو التي فَطََر الن َ
"إِف أَن َكر ْاأل ْ ِ
ْح ِمي ِر"
َص ْو ُ
َص َوات ل َ
ت ال َ
َ
" َما تَػ َر َؾ َعلَى ظَ ْه ِرَىا ِمن َداب ٍة"
"الْيَػ ْو َـ نَ ْختِ ُم َعلَى أَفْػ َو ِاى ِه ْم َوتُ َكل ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم"...
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ت أَيْ ِدينَا أَنْػ َع ًاما"...
َم يَػ َرْوا أَنا َخلَ ْقنَا ل َُه ْم ِمما َع ِملَ ْ
"أ ََول ْ
وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف"
اد َش ْيئًا أَ ْف يَػ ُق َ
"إِن َما أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ِ
ِ
ب"
"إِال َم ْن َخ ِط َ
ف الْ َخطْ َفةَ فَأَتْػبَػ َعوُ ش َه ٌ
اب ثَاق ٌ
ِ
ب إِلَى َربي َسيَػ ْه ِدي ِن"...
" َوقَ َ
اؿ إِني ذَاى ٌ
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وحى"
"إِ ْف ُى َو إِال َو ْح ٌي يُ َ
"ي ْخرجو َف ِمن ْاألَج َد ِ
اث َكأَنػ ُه ْم َج َرا ٌد ُّمنتَ ِش ٌر"
َ ْ
َ ُُ
ورُىم بَػ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوبِأَيْ َمانِِهم"
"يَ ْس َعى نُ ُ
ِ
ين آ ََمنُوا لِ َم تَػ ُقولُو َف َما َال تَػ ْف َعلُو َف"..
"يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
وىا"...
َم يَ ْح ِملُ َ
ين ُحملُوا التػ ْوَرا َة ثُم ل ْ
" َمثَ ُل الذ َ
"وأَنا ُكنا نَػ ْقع ُد ِم ْنػها م َق ِ
اع َد لِلس ْم ِع"...
ُ َ َ
َ
ِِ ِ
ين"...
"فَ َما ل َُه ْم َع ِن التذْك َرة ُم ْع ِرض َ
ِ ِ
ين َس َال ِس َال َوأَغْ َال ًال َو َس ِع ًيرا"
"إِنا أَ ْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
"انطَلِ ُقوا إِلَى َما ُكنتُم بِ ِو تُ َكذبُو َف"...
"انطَلِ ُقوا إِلَى ِظل ِذي ثََال ِ
ث ُش َع ٍ
ب"...
" َوَزَرابِ ُّي َم ْبثُوثَةٌ"
"أَفَ َال يَنظُُرو َف إِلَى ِْ
ت"
ف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِل َك ْي َ
اش الْمبثُ ِ
وث"
اس َكالْ َف َر ِ َ ْ
"يَػ ْو َـ يَ ُكو ُف الن ُ
َص َح ِ
اب ال ِْف ِ
يل"...
َم تَػ َر َك ْي َ
ف فَػ َع َل َربُّ َ
ك بِأ ْ
"أَل ْ
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فهرس األحاديث النبوية
الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث

فأحسن تأْ ِديػبِػي"
رب
" َّأدبنػِي ّْ
َ
ِ
السج ِ
َح ُد ُك ْم"...
ود َوالَ يػَْب ُس ُ
طأَ
" ْاعتَدلُوا ِيف ُّ ُ
ِ ِ ِ ِ
َص َحابِِو"...
"اقْػَرأُوا ال ُقرآ َف فَِإنَّوُ يَأِِْت يػَ ْوَـ القيَ َامة َشف ًيعا أل ْ
اؿ :فَ َكبَّػ ْرنَا"...
ض ْو َف أَ ْف تَ ُكونُوا ُربُ َع أ َْى ِل اعبَن َِّة .قَ َ
"أ ََما تَػ ْر َ
ِ
ِ
ػح ّْو َؿ اهللُ َرأْ َسوُ"...
"أ ََما يَ ْ
ػخ َشى الذي يػَ ْرفَ ُع َرأْ َسوُ قَػْب َل ا ِإل َماـ أَ ْف يُ َ
"إِ َّف ا ِإليبَا َف لَيَأْ ِرُز إِ َىل ال َػم ِدينَة َك َما تَأْ ِرُز اغبَيَّة إِ َىل ُج ْح ِرَىا"...
" َّ
َس َوَد"...
إف ْامَرأَِِت َولَ َد ْ
ت غُبلًَما أ ْ
"إِ َّف َح ْو ِضي أَبْػ َع ُد ِم ْن أَيْػلَ َة ِم ْن َع َد ٍف"...
هلل مائ َة ٍ
إف ِ
اعبن و ِ
" َّ
اإلنس والبهائ ِم"...
رضبة أنزؿ منها رضبةً واحد ًة بني ّْ
ِ
ِ
" َّ
ضعت طَيّْبًا"...
إف َمثَ َل ال ُػمؤم ِن َك َػمثَل النَّحلة أَ َكلَت طَيّْبًا َوَو َ
اهلل التَّسبِيح والتػ ِ
"إِ َّف ِفبَّا تَ ْذ ُكرو َف ِمن جبلَِؿ ِ
يد"...
َّح ِم ُ
ْ َُ ْ
يل َوالت ْ
ُ ْ َ
َّهل ُ
ِ
ِ
وس"...
"إِ َّف ِم ْن أَ ْك َِرب ال َكبَائِِر الش ّْْرُؾ بِاهللِ َوعُ ُق ُ
الوال َديْ ِن َواليَم ُ
وؽ َ
ني الغَ ُم ُ
كافل اليتِيم يف اعبنَّة ىكذا"...
"أَنَا و ُ
"إَِّمبَا النَّاس َكِإبِ ِل ال ِػمائَِة الَ تَ َكاد تَ ِػج ُد فِيها ر ِ
احلَ ًة"
ُ
َ َ
ُ
ِ
َّؽ بِ ٍ
ص َدقَتِ ِو"...
ص َدقَة ُمثَّ يػَعُ ُ
ود ِيف َ
صد ُ َ
"إَِّمبَا َمثَ ُل الذي يػَتَ َ
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"إَِّمبَا َمثَلِي َوَمثَل الن ِ
استَػ ْوقَ َد نَ ًارا"...
َّاس َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
ُ
الس ِمني يػوـ ِ
الرجل ِ
القيَ َام ِة الَ يَِز ُف ِعْن َد اهللِ"...
يم َّ ُ َ ْ َ
"إِنَّوُ لَيَأِِْت َّ ُ ُ َ
العظ ُ
ث خ ْل َف ٍ
ِِ
ِِ
ات"...
"أ َُوبُ ُّ
َح ُد ُك ْم إِذَا َر َج َع إِ َىل أ َْىلو أَ ْف َِهب َد فيو ثََبل َ َ
بأَ
ب أ َّ
َف َى َذا لَوُ بِ ِد ْرَى ٍم؟"...
"أَيُّ ُك ْم ُِوب ُّ
ب أَ ْف يػَ ْغ ُدو ُك َّل يػَ ْوٍـ إِ َىل بَطْ َحا َف"...
"أَيُّ ُك ْم ُِوب ُّ
"تَػعاىدوا ال ُقرآ َف فَػو ِ
الذي نػَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ"...
َ َُ ْ َ
اى ْد َف َوتَػ َعاقَ ْد َف"...
س إِ ْح َدى َع ْشَرَة ْامَرأًَة فَػتَػ َع َ
" َجلَ َ
ات"...
نيَ ,وبػَْيػنَػ ُه َما ُم َشبَّػ َه ٌ
ػحَر ُاـ بػَ ّْ ٌ
ػحبلَ ُؿ بػَ ّْ ٌ
ني َوال َ
"ال َ
" ِصْنػ َف ِ
اف ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر َملْ أ ََرُنبَا"...
" ُك ْن يف ُّ
ابر َسبِيل"...
الدنْػيَا َكأَن َ
َّك َغ ِر ٌ
يب أَو َع ُ
ِ
س أَ َح ُد ُك ْم َعلَى صبََْرٍة فَػتَ ْح ِر َؽ ثِيَابَوُ"...
"َألَ ْف َْهبل َ
الر ُج ِل قَػْي ًحا يُِر ِيو"...
ؼ َّ
"َألَ ْف َيبَتَلِ َئ َج ْو ُ
"الَ تَػ ُقل تَعِس الشَّيطَا ُف فَِإنَّك إِذَا قُػ ْل ِ
ك تَػ َعاظَ َم"...
ت َذل َ
َ
َ
ْ َ ْ
اعةُ َح ََّّت تُػ َقاتِلُوا قَػوماً ِصغَار األ َْع ُ ِ
ني"...
وـ َّ
الس َ
"الَ تَػ ُق ُ
ْ
َ
ِ
ص َفَر"...
"الَ َع ْد َوى َوالَ طيَػَرَة َوالَ َى َامةَ َوالَ َ
"الَ يوِرد ْف فبُْ ِرض علَى م ِ
ص ٍّح"
ُ َ
ٌ َ ُ
َش ُّد فَػَر ًحا بِتَوبَِة َعْب ِدهِ ِم ْن َر ُج ٍل َضبَ َل َز َادهُ َوَمَز َادهُ"...
"لَلَّوُ أ َ
"لَ ْو أَنَّ ُك ْػم تَػ َوَّكلُو َف َعلَى اهللِ َح َّق تَػ َوُّكلِ ِو لََرَزقَ ُك ْم"...
ِ ِ ِ
"لَ ْو َكاَنِت ُّ
وض ٍة َما َس َق َى َكافًِرا ِمْنػ َها"...
اح بَػعُ َ
الدنْػيَا تَػ ْعد ُؿ عْن َد اهلل َجنَ َ
"لَْي ُسوا بِ َش ْي ٍء"...
وؿ ِ
اهلل  يَ ْس ُرُد َك َس ْرِد ُكم َى َذا"...
" َما َكا َف َر ُس ُ
الصبلَةُ"...
" َما ِم ْن ثَبلَثٍَة ِيف قَػ ْريٍَة َوالَ بَ ْد ٍو الَ تػُ َق ُاـ فِي ِه ُم َّ
ِ ٍ
ومو َف ِم ْن َْؾبلِ ٍ
س الَ يَ ْذ ُك ُرو َف اهللَ فِ ِيو"...
" َما م ْن قَػ ْوـ يػَ ُق ُ
ِِ ِ
اب َخْي ٍل ُش ْػم ٍ
س"...
" َم ِايل أ ََرا ُك ْم َرافعي أَيْدي ُك ْم َكأَنػ ََّها أَ ْذنَ ُ
"مثل الػمنَافِ ِق َكػمث ِل الش ِ
ني الغَنَم ْ ِ
َّاة َ ِ ِ
ني"...
ََ
العائَرة بػَ ْ َ َ
ََ ُ ُ
ؤم ِن ِ
"مثَل الػم ِ
الذي ي ْقَرأُ ال ُقرآ َف َك َػمثَ ِل األَتْ ُػر َّجة"...
َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اىف ِيف بَ َدنو"...
" َم ْن أ ْ
َصبَ َح آمنًا يف س ْربو ُم َع ًَ
"م ِن ا ْغتَسل يوـ الػجمع ِة غُسل ال ِ
اح"...
َ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ
َ
ػجنَابَة ثُ َّػم َر َ
ِ
ِ
ِ
"من لَع ِ
صبَ َ يَ َدهُ ِيف َغبْ ِم خْن ِزير"...
ب بالنػ َّْرَدش ِري فَ َكأََّمبَا َ
َْ َ

:1;-:<8
:=8
>>9>1-9
922
<>9
9>1-:29-9:1
9=0
:2
901
:1
9>0
9>1
:=2-:<0
;<;88-:1<-:=2-:
<:8
:81
;=:2<-:=0-9>1-9
<:18-::
:=:
::1
<
:98
:0<-:8:
929
909
;:
=;
:=1-9>1-9<2
9=0

329
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
اس َملْ يَ ْش ُك ِر اهللَ"
" َم ْن َملْ يَ ْش ُكر النَّ َ
"من يولَد يولَد علَى ى ِذ ِه ِ
الفطَْرةِ"...
َْ ُ ُ ُ ُ َ َ
" َى ْل أَنْػتُ ْم تَا ِرُكو َف ِيل أ َُمَرائِي"...
الرج ِل يػوـ ِ
"ي ِ
القيَ َام ِة فَػيُػ ْل َقى ِيف النَّا ِر فَػتَػْن َدلِ َق أَقْػتَابُوُ"...
ػجاءُ ب َّ ُ َ ْ َ
َُ
"يَ ْد ُخ ُل اعبَنَّةَ أَقْػ َو ٌاـ أفْئِ َدتػُ ُه ْم ِمثْ َل أَفْئِ َد ِة الطَِّْري"...
ب َعلَْي ِو َماءُ اغبيَاةِ"...
ص ُّ
"يُ َ
ِ
"ي ُكو ُف قَػوـ ي ِ
الزم ِ
الس َو ِاد"...
اف بِ َّ
ٌْ َ ْ
ػخضبُو َف ِيف آخ ِر ََّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
"يػُ ْؤتَى بِال َػموت َك َهْيئَة َكْب ٍ
ش أ َْملَ َح فَػيُػنَادي ُمنَاد"..

أ
=;:2:-928-9
<<928-9
:0<-910
:18-::2
1
:;:
90:

فهرس المصطلحات البالغية
المصطلح البالغي

رقم الصفحة

االستعارة

;>9

االستفهاـ

9:2

اإلسناد اػبربي

9;8

األمر

9;8

التشبيو

9;:

التشبيو الضمِن

:99

التضاد

:<1

اعبناس

<=9

جناس االشتقاؽ

91:

حسن التقسيم

9=:

الطباؽ

919

القصر

=92

الكناية

;=9
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اؼبسند إليو

918

اؼبقابلة

><9

النهي

<92

الوصل والفصل

9<8

فهرس الحيوانات
اإلبل
األرنب

-9=:-9<2-9<<-9;<89;1-9;;-9:1-9:>-988->2-=>-<0-<>-<<-<:
-9><-9=0
98=-2<-<0

األسد

:8<-981-0:-=8

البقر

901-982-22-=;-=:

البعوض

:=:-:=8-9::-1>-=:

الثور

91<-982-22-=9-=8-<0

اعبدي

;922-98<-2

اعبراد

;:<;-991-1

اغبمار

:8:-910-912-980-08

اغبماـ

:;:-99>-18

اغبيَّة
اػبنزير

;=:9=-99;-02->9-
>90=-98>-2

اػبيل

=<929-98:-28-

الدجاج

::0-99=-18-00

الديك

99=-18-00
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الذئب

=:98-998-0

الذباب

<:<0-9:9-1

الشاة

909-98<-2;-<0

الطري

::2-::<-:90->:-=0-=:-<1

الغنم

;98<-2

الفراش

:<8-991-1:

الفهد

>999-0

الكبش

>=90:-98<-2;-

الكلب

92;-98;-2:-=:

النحل

:;2-992-19

فهرس األبيات الشعرية
األبيات
ت
ػت َعلَْيػ َه ػ ػ ػػا بِػ ػ ػػال َق ِطي ِع فَأَجػ ػ ػ ػ َذ َم ْ
َح ْل ػ ػ ػ ُ
أَ
ِ
ِِ
ػين َو ُد ْـ
ْ
ػير ال ػ ػ ُػم ػ ػ ْػؤمػ ػػنػ ػ ػ ػ ػ َ
اسػ ػ ػلَػ ػ ػ ْػم أَمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ِ
أَم ْعتَ ِ
ػح ٍ
اب
صػ ػ ػ ػ ػ ٌػم بِأَنػ ػ ػ ػ ػ َ
ػك ذُو صػ ػ ػ ػ ػ َ
ُ
ػت
إِ ْف يَػ ْػرُز ِؽ اللُ أَ ْع ػ َدائِي فَػ َقػ ْد ُرِزقَػ ْ
ػث
أيَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػن اِسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػموُ ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ِ ِ
ِ
يصػ ػ ػةً
الم َعػ ػػالي َرخ َ
ين لُ ْقيَػ ػػا َف َ
تُ ِريػ ػػد َ
ِ
ِ
ُّ
س ػػانِي َكأَنػ َه ػػا
تَػ ػ ِزؿ ال َق ػ َػوافي َع ػ ْػن ل َ
تَػ ُقػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػاعةً
اج َرَىػ ػ ػ ػ ػ ػػا َسػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػوؿ إِ ْف َى َ
ػل َمك ػ ػ ػ ػةَ إِ ْذ َرأ َْونَػ ػ ػ ػػا
تَػ َعجػ ػ ػ ػ َ
ػب أ َْىػ ػ ػ ػ ُ
تَ َمن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانِي لِيَػ ْل َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانِي أَبِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػي

اد َعلَػ ػ ػ ػػى ُحبػ َهػ ػ ػ ػػا
َختَ ْمػ ػ ػ ػ ُ
ػت ال ُفػ ػ ػ ػ َػؤ َ
ِ ِ
الج ِ
هل طَاقَتِي
َسأَكتُ ُم علمي َعن ذَ ِوي َ
ت الرج ػ َ ِ ِ
الع ػػال
ػين إِلَػػى ُ
َسػ ػبَػ ْق َ َ
ػاؿ البَاىش ػ َ

المتَػ َوق ػ ػ ػ ِػد
َوقَػ ػ ػ ػ ْد َخ ػ ػ ػػب ُ
آؿ األ َْم َع ػ ػ ػػز ُ
ػص ُر
فِػي ِغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػبطَػ ػ ػ ٍػة َولْيَػ ػ ْػهنِ ػ ػ ػ َ
ػك النػ ػ ْ
ِ
ِمػ ػ ػ ػ َػن ُّ
ػب
الش ػ ػ ػ َػعػ ػ ػ َػراء نَػ ػ ػ ْ
ػص ػ ػ ُػرُى ػ ُػم قَ ِريػ ُ
ِمػػن قَ ػػبلِ ِهم فِػػي مر ِ
اع َيهػػا ال َخنَػػا ِز ُير
ْ ْ ْ
ََ
ػعف م ػ ػ ػ ػ ػػن بَػق ػ ػ ػ ػ ػػة
َو ُى ػ ػ ػ ػ ػ ْػو أض ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َوالَ بُد ُدو َف الش ْه ِد ِم ْن إِبَ ِر الن ْح ِل
ػات األَفَػ ػ ِ
ػاعي ِري ُق ُه ػ ػػن قَ َ
ُح َم ػ ػ ُ
ض ػ ػػاءُ
ٍ
رحػ ػ ػ ػ ػ ػػة
َكػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػم غُمػ ػ ػ ػ ػ ػػة تَ ُ
تبعهػ ػ ػ ػ ػ ػػا فَ َ
َو ُحػ ػ ػ ػػق ل َُهػ ػ ػ ػ ْػم َرأَوا أ َْمػ ػ ػ ػ ًػرا َع ِجيبَػ ػ ػ ػػا
ت َوأَيْػ ػ ػ ػ َػن َمػ ػ ػ ػػا ِمنػ ػ ػ ػػي ِو َد ِادي
َو ِد ْد ُ
اؾ الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػحي َفةُ بِال َخػ ػ ػ ػ ػ ػػاتَ ِم
َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ َذ َ
َوالَ أَنثُػ ػ ُػر الػ ػػدُّر الن ِفػ ػػيس َعلَػ ػػى الغَػ ػػنَم
ِ
ػل الط َػوا ِرِد
اصطَ َ
الج َواد ْ
س ْب ِق َ
َك َ
اد قَػ ْب َ

رقم

الشاعر

البحر

طرفة

الطويل

ابن اؼبعتز

الكامل

<0

ابن الرومي

الوافر

>0

أعشى
نبداف

البسيط

22

أعراب

اؽبزج

>1

اؼبتنيب

الطويل

19

بشار

الطويل

02

ابن الرومي

السريع

<2

البحرتي

الوافر

=1

عمرو بن
معد يكرب

الوافر

<1

أعراب

اؼبتقارب

1:

الشافعي

الطويل

<2

النابغة

الطويل

29

الصفحة
>0
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ق ػ ْد ُزْرتِنَػػا مػػرًة فػػي الػػدى ِر واحػػد ًة
ػك نَػ ػ ػ ػ ػػافِ ِعي يَػ ػ ػ ػ ػػا ُعػ ػ ػ ػ ػ ْػرَو يَػ ْوًم ػ ػ ػ ػ ػا
ل ََعلػ ػ ػ ػ ػ َ

عػ ِ
ضػةَ الػػد ِ
يك
ػودي وال تجعلِ َيهػػا بي َ
ت ِم ػ ػ ػ ػػن تَ ْح ػ ػ ػ ػ ِ
ػت ال ُقبُ ػ ػ ػ ػػوِر
ػاوْر ُ
ْ
إِذَا َج ػ ػ ػ ػ َ

ِ
ػب ْامػ ػ ػ ػ ِر ٍئ َوتَرْكتَ ػ ػ ػػوُ
لَ َكل ْفتَن ػ ػ ػػي ذَنْػ ػ ػ َ
اج ػ ٍػة
له ػػا أنْ ػ ُ
دج َ
ػف خنزيػ ػ ٍر وس ػػاقا َ
س بِنَػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٍاـ َكنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػوِـ ال َف ْه ػ ػ ػ ػ ػ ِػد
لَػ ػ ػ ػ ػ ْػي َ
ملُػ ُ ِ
ػاس فِ ػػي ال ُك ْت ػ ِ
العب ػ ِ
ػب َسػ ػ ْبػ َعةٌ
ػوؾ بَن ػػي َ
ُ
ػاؿ وم ػ ػػا َك ػ ػػا َف ص ػ ػ ِ
ػاحبًا
َ
ػس َعس ػ ػ ٍ َ
َوأَطْلَ ػ ػ َ
ػت قَػلُ ِ
اجه ػػا
َو َحن ػ ْ
وص ػػي بَػ ْعػ ػ َد َوىػ ػ ٍن َ
وى َ

ِ
العػػر يُ ْكػ َػوى غَْي ػ ُػرهُ َو ْىػ َػو َراتِػ ُػع
َكػػذي ُ
أعراب
ِح
ورؤيتُػ َهػ ػػا تَػ ػ ْػر ٌ
ح مػ ػػن العػ ػػيش تػ ػػار ُ
والَ بِأَك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
راجز
الع ْب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػد
ػاؿ َكأَ ْك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل َ
َ
ِ
ِ
ِ
دعبل
ػب
َولَػ ػ ػ ْػم تَأَتنَ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي ثَػ ػ ػػام ٍن ل َُه ػ ػ ػ ُػم ُك ْت ػ ػ ػ ُ
ػوت بِنػ ػ ػ ػ ػػا ِري م ِ
الفرزدؽ
وىنًػ ػ ػ ػ ػا فَأَتَانِيَػ ػ ػ ػ ػػا
َدع ػ ػ ػ ػ ُ َ
ُ
ِ
ِ
مػ ػػع الشػ ػ ِ
عبيد بن
ػيض
ػوؽ يَػ ْوًم ػ ػا بِالح َجػ ػػا ِز َومػ ػ ُ
َ َ
األبرص
ِ
ب ُم ػ ػ ػ ػ ػ َػروعُ أبوذؤيب
ب أَفَػزتْ ػ ػ ػ ػ ػػوُ الكػ ػ ػ ػ ػ ػالَ ُ
َش ػ ػ ػ ػ ػػبَ ٌ
اؽبذيل
ِ
اؼبتلمس
والوتَػ ػ ػ ُد
إِال األَ َذالف َع ْي ػ ػ ػ ُػر َ
الحػ ػ ػػي َ

البسيط

امرؤالقيس

اؼبتقارب

ؿبمدرجب

الطويل

ىر ال يَػ ْبػ َق ػ ػ ػ ػػى َعلَ ػ ػ ػ ػػى َح َدثَانِػ ػ ػ ػ ِػو
وال ػ ػ ػ ػػد ُ
ِ
ػيم بِػ ػ ػ َدا ِر ال ػ ػ ُّػذؿ يَػ ْع ِرفُػ َه ػ ػػا
َوَم ػ ػػا يُق ػ ػ ُ
ِِ
وى ػ ػ ػ ػ ػةً
يَػ ػ ػ ػ ػػا ىن ػ ػ ػ ػ ػ ُد الَ تَػ ْنكحػ ػ ػ ػ ػػي بُ َ

ػوـ َم َقػ ػػال َُه ْم
يَػ ُقولُػ ػػو َف َم َامػ ػػا َمػ ػ ْػن يَػلُػ ػ ُ

بشار

البسيط

01

أبوخراش
اؽبذيل

الوافر

=>:

الطويل

<2

الطويل

01

الرجز

>0

الطويل

2:

الطويل

>>

الطويل

>0

الكامل

21
-09
:08
=2
18

النابغة

ِ ِ
َحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبَا
َعلَيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو َعقي َقتُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ أ َ
ػل
َوقَ ْد غَ َ
ػاب َعػ ْنػ ُه ْم َو ْج ُه َهػا ُ
المتَػ َهل ُ
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فهرس األمثاؿ
أ َْخبَل ِم ْن َك ْل ٍ
ب
ُ
ِ
ِ
أَبْ َك ُر م َن اػبْن ِزي ِر
أَبْػلَ ُد ِم ْن ثػَ ْوٍر
أَبػي ِ
اج ٍة
َْ ُ
ض م ْن َد َج َ
أَثْػ َق ُل َرأْ ًسا ِم َن ال َف ْه ِد
َجرأُ ِمن ذُب ٍ
اب
أ َْ ْ َ
َج َه ُل ِم ْن ِضبَا ٍر
أْ
اش ٍة
َج َه ُل ِم ْن فَػَر َ
أْ
ع ِم ْن ِذئْ ٍ
ب
َج َو ُ
أْ
َح َذر ِم ْن ِذئْ ٍ
ب
أْ ُ
ص ِم ْن ِخْن ِزي ٍر
أْ
َحَر ُ

أَح َق ُد من َصبَل
أْ ِ ِ
َس ِد
َضبَى م ْن أَنْف األ َ
َحو ُؿ ِم ْن ِذئْ ٍ
ب
أ َْ
َخَر ُؽ ِم ْن َضبَ َام ٍة
أْ

المثل

رقم الصفحة
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َخطَأُ ِمن ذُب ٍ
اب
أْ ْ َ
اشة
َخطَأُ ِم ْن فَػَر َ
أْ
الذئْ ِ
ف َرأْ ًسا ِم َن ّْ
ب
َخ ُّ
أَ
اش ِة
َخ ُّ
ف ِم َن ال َفَر َ
أَ
ف ِم ْن َولَ ِد اغبِ َما ِر
َخلَ ُ
أْ
أَخلَى ِمن جو ِ
ؼ ِضبَا ٍر
ْ
ْ َْ
َخيل ِمن ِد ٍ
يك
أ َْ ُ ْ
أ َْرغُوا ؽبَاَ ُح َو َارَىا تَِقُّر
ِ
َّحل
أ ََر ُّؽ م ْن ِر ِيق الن ْ
أ َْرَوى ِم ْن َحيَّ ٍة
َسَرعُ ِم ْن فَ ِر ِيق اػبَْي ِل
أْ
أ ِ
اج ٍة
ْ
َسلَ ُح م ْن َد َج َ
أشأـ من سراب
أَ ْشجع ِمن ِد ٍ
يك
َُ ْ
أَ ْش َجى ِم ْن َضبَ َام ٍة
ِ
َس ِد
أَ ْشَرهُ م َن األ َ
َصبَػ ُر ِم ْن ِضبَا ٍر
أْ
َصَرُد ِم ْن َجَر َاد ٍة
أْ
ِ
َّح ِل
أْ
َص َفى م ْن َج َن الن ْ
ني الد ِ
َص َفى ِم ْن َع ْ ِ
ّْيك
أْ
َص َفى ِمن لُع ِ
اب اعبََر ِاد
أْ
ْ َ
َصنَ ُع ِم ْن َْكب ٍل
أْ
َضع ِ
وض ٍة
ف م ْن بػَعُ َ
أ َْ ُ
ِ
اؾ ِم ْن كِْليَ ِة األَرنَب
أخ َ
أَطْعم َ
أَطْ َفل ِمن ذُب ٍ
اب
ُ ْ َ
أَطْ َو ُؿ َذ َماءً من األَفْػ َعى
أَطْيَػ ُر ِم ْن َجَر ٍاد
أَطْيش ِمن ذُب ٍ
اب
َ ُ ْ َ
أَظْلَم ِمن حيَّةٍ
ُ ْ َ
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أ ََعُّز ِم ْن ُم ّْخ البَػعُ ِ
وض
أ َْع َم ُر ِم ْن َحيَّ ٍة
أَ ْغيػر ِمن ِد ٍ
يك
َُ ْ
ش ِم ْن َك ْل ٍ
ب
أَفْ َح ُ
أَفْ َس ُد ِم َن اعبََر ِاد
أَقْػبَ ُح ِم ْن ِخْن ِزي ٍر
ف ِم ْن أَرنَ ٍ
ب
أَقْطَ ُ
ب ِم ْن فَهد
أَ ْك َس ُ
ِ
الذب ِ
اب
أَ ٌَفُّ م َن ُّ َ
أَلِ َسا َف الثػ َّْوِر
َآم ُن ِم ْن َضبَ ِاـ َم َّكةَ
أ َْمهن ِمن ذُب ٍ
اب
َُ ْ َ
أننت من مرقَ ِ
ات الغَنَ ِم
ُ َّ َ َ
أ َْلبَى ِمن ِد ٍ
يك
ْ
ش َك ْلبًا
إِن َ
َّك الَ ُربَّْر ُ
أَنْػ َوُـ ِم َن ال َف ْه ِد
أ َْىو ُف ِمن ذُب ٍ
اب
َ ْ َ
ِ
الرميةُ األَرنَب
ئس َّ
ب َ
ِ
َّخ ُل!
َّح ِل َوَما يُ ْد ِر َ
يك َما الد ْ
تَػَرى الفْتػيَا َف َكالن ْ
َّ
ك
تغد بِاعبَ ْد ِي قَػْب َل أَ ْف يػَتَػ َعشَّى بِ َ
الثػ َّْوُر َْوب ِمي أَنْػ َفوُ بَِرْوقِ ِو
َجاءَ ال َق ْوُـ َكاعبََر ِاد اؼب ْشعِ ِل
ُ
هبر بقرًة
جاء ُّ
ك
ك يػَْتبَػ ْع َ
َج ّْو ْع َك ْلبَ َ
اعبوع ي ِ
رضي األَس َد بِاعبِي ِ
ف
َ
ُ ُُ
َ
اػبَْي ُل أ َْعلَ ُم بُِف ْر َس ِاهنَا
اػبَْي ُل َْذب ِري َعلَى َم َسا ِو َيها
َرَماهُ اهللُ بِأَفْػ َعى َح َارية
َزقَّوُ َز َّؽ اغبَ َم َام ِة فَػ ْر َخ َها
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ِ
َزما ٌف أَربَّ ْ ِ ِ ِ
ب
َ َ
ت بالكبلَب الثػ ََّعال ُ
ب َغرائِ ِ
ب ا ِإلبِ ِل
ضَربوُ َ
َ
ض ْر َ َ
الظّْباءَ على البَػ َقر
َج ُّم
ِعْن َد النّْطَ ِ
ب ال َكْب ُ
ش األ َ
اح يُغلَ ُ
َكالثَّوِر يضرب ؼباَّ ِ
عافت البَػ َق ُر
ُ َُ
كَِراعُ األَرنَب
ُك ُّل َشاةٍ تػُنَا ُط بِ ِر ْجلِ َها
ِ
ب َعلَى البَػ َقر
الكبلَ َ
َكلَّ ْفتَِِن ُم َّخ البَػعُ ِ
وض
َكمبتغِي َّ ِ
ِ
َس ِد
ُ َْ
الصْيد ِيف َع ِرينَة األ َ
لَو َكانَ ِ
ت َّ
اجةً
اجةً ,لكانَت األَرنَب َد َّر َ
الصبَّةُ َد َج َ
َس ِد
ضَ
استَْبػ َقاؾ َم ْن َعَّر َ
َما ْ
ك لؤل َ
من يػْتب ِع األَسد مل ِ
يعد ْـ غبَ ًما
َ ََ ََ َ
النَّهر يشر ِ
َس ُد
ُ َُ
لب واأل َ
ب منوُ ال َك ُ
أمر ال تَػْبػ ُرُؾ عليو اإلبل
َى َذا ٌ
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الفهرس اللغوي
الكلمة

رقم الصفحة

ت
َج َذ َم ْ
أْ
احتَػ َقبَػ ُهما

ٜٙ

َحسبَا
أْ
أَرس ِ
اغ ِو
َْ
األ ََر ِطي

أسَرج ؽبا َح َدقَتني
ْ
إِ ْس َوٌر
س
أَطْلَ َ
أَفَػَّزتْوُ
األ َْم َع ِز
ِ
شني
البَاى َ
البَػقَّة
بِلَْيل
وىة
البُ َ

ػجبللة
ال َ

ٖٛ
٘ٚ
٘ٚ
ٜٚ
ٖٜ
ٖٛ
ٙٙ
ٜٚ
ٜٙ
ٔٚ
ٜٙ
ٜٚ
٘ٚ
ٚٙ

الكلمة
َسابِغَِيت
ب
شبَ ٌ
ِشْببلف
شغَب
َش ْغ َرب
الطََّوا ِرِد
َع َّس ٍاؿ

َع َس ٌم
َع ِقي َقتو
القطيع
اللَّْيث
اؼبتَػ َوقّْ ِد
رسعة
ُم َّ
اؼبَرقَات

صدَّؽ
ال ُػم َ

رقم الصفحة
ٜٗ
ٜٚ
ٖٛ
ٜٚ
ٖٛ
ٔٚ
ٙٙ
٘ٚ
٘ٚ
ٜٙ
ٗٛ
ٜٙ
٘ٚ
ٖٚ
ٜٚ
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ػجلَّة
ال ُ
ػح ِميم
ال َ
اآلؿ
ب ُ
َخ َّ
ِدالَص
ت
َذالَ ْ
احْتوُ
َر َ
َز ْعَزع

ٚٙ

ِ
نجل
الػم َ
نَأَتِِْن بو

ٜٗ

النػََّزوات

ٖٛ
ٜٙ

نبَ َذ ُنبا بالعراء

ٜٙ

النّْي َقة
ِ
يدةُ
َول َ
َوَى ٍن
يػُ َهارش

ٜٚ
ٜٚ

ٖٜ
ٜٙ
ٖٛ
ٖٜ
ٜٓ
ٜٙ
ٙٛ
ٔٔٙ

فهرس األعالـ
اسم العلم

رقم الصفحة

اسم العلم

رقم الصفحة

ابن ماجة

12

عبد اهلل بن ؿبسن

35

أبو الدرداء

212

عبد اهلل بن مسعود

194

أبو اؼبليح

247

عقبة بن عامر

164

أبو أمامة الباىلي

218

عمر بن اػبطاب

224

أبو بكر الصديق

25

عمرو بن ميموف

194

أبو داود

11

عوؼ بن مالك

144

أبو سعيد اػبدري

182

علي بن أب طالب

93

أبو موسى األشعري

32

مسلم

11

أبو ىريرة

126

النسائي

12

أسامة بن زيد

198

النعماف بن بشري

27

أنس بن مالك

173

البخاري

11

بريدة بن اغبصيب

185

الرتمذي

12
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جابر بن ظبرة

171

جابر بن عبد اهلل

177

سليماف بن بريدة

185

سهل بن سعد

32

عائشة بنت أب بكر

158

عبد اهلل بن أنيس

254

عبد اهلل بن عباس

175

عبد اهلل بن عمر

29

فهرس الشعراء
اسم الشاعر

رقم الصفحة

ابن الرومي

85-74

ابن اؼبعتز

84

ابن اؼبقفع

84

أعشى نبداف

76

أبو خراش اؽبذيل

265

امرؤ القيس

75

البحرتي

95

بشار بن برد

87

خويلد بن خالد اؽبذيل

79

دعبل

72

الشافعي

73

طرفة بن العبد

69

عبيد بن األبرص

68

عمرو بن معد يكرب

94
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الفرزدؽ

66

اؼبتلمس

81

اؼبتنيب

91

ؿبمد بن رجب

92

النابغة الذبياين

49

فهرس األماكن
أيلة

139

بطحاف

164

عدف

139

العقيق

164
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المصادر والمراجع
الرسائل العلمية غير المنشورة:
ٔ .التشبيو التمثيلي يف الصحيحني ,فائزة سامل صاٌف ,رسالة ماجستري غري منشورة,
(جامعة أـ القرى دبكة اؼبكرمة,كلية اللغة العربية ,قسم الببلغة والنقدٔٗٓ٘ ,ىػ-
ٔٗٓٙىػٜٔٛ٘ ,ـٜٔٛٙ -ـ).
ٕ .التشبيو يف صحيح مسلم ,أضبد الثقفي ,رسالة ماجستري غري منشورة( ,جامعة أـ القرى
دبكة اؼبكرمة,كلية اللغة العربية ,قسم الببلغة والنقدٕٖٔٗ ,ىػ).
ٖ .اغبيواف يف القرآف ,دراسة ببلغية,فوزية يوسف البغدادي ,رسالة ماجستري غري منشورة,
(جامعة أـ القرى دبكة اؼبكرمة,كلية اللغة العربية ,قسم الببلغة والنقدٔٗٓ٘ ,ىػ).

الرسائل العلمية المنشورة:

ٔ .التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ,واجدة ؾبيد األطرقجي ,رسالة ماجستري(,منشورات
وزارة الثقافة والفنوف ,اعبمهورية العراقيةٜٔٗٓ,ىػ).

الكتب:

ٔ .أِبديات البحث يف العلوـ الشرعية ,فريد األنصاري ,ط (,ٔ.الدار البيضاء :منشورات
الفرقاف ,مطبعة النجاح اعبديدة,د.ت).
ٕ .اإلبل يف الرتاث العرب ,ؿبمد أضبد سبلمة ,ط(,ٔ.دار الفكر العربٔٗٔٚ,ىػ).
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ٖ .أثر التشبيو يف تصوير اؼبعن ,عبد الباري طو سعيد ,ط( ,ٔ.د.ـٕٔٗٔ,ىػ).
ٗ .أثر الصحراء يف الشعر اعباىلي ,د.سعدي ضناوي ,طٔ (,بريوت :دار الفكر
اللبناينٜٜٖٔ,ـ).
٘ .إخواف الصفا وخبلَّف الوفا ,صباعة من القرف الرابع اؽبجري(,بريوت :دار صادر,د.ت).
 .ٙاألدب النبوي ,ؿبمد عبد العزيز اػبويل ,ط(,ٗ.بريوت-لبناف :دار اؼبعرفةٕٖٔٗ,ىػ).
 .ٚأدوات التشبيو ,دالالهتا واستعماالهتا يف القرآف ,ؿبمود موسى ضبداف ,ط(,ٔ.القاىرة:
مطبعة األمانةٖٔٗٔ,ىػ).
 .ٛأساطري العامل ,ىيثم ىبلؿ ,طٔ( ,بريوت -لبناف :دار اؼبعرفةٕٔٗ٘ ,ىػ).
 .ٜأسرار الببلغة ,عبد القاىر اعبرجاين ,ربقيق :ؿبمد الفاضلي ,ط( ,ٖ.بريوت-لبناف:
اؼبكتبة العصرية للطباعة والنشرٕٔٗٔ ,ىػ).
ٓٔ .أشهر األساطري يف التاريخ ,ؾبدي كامل ,ط(,ٔ.القاىرة :دار الكتابٕٖٓٓ ,ـ).
ٔٔ .أضواء على الببلغة النبوية ,إبراىيم طو اعبعلي ,ط(,ٔ.مكتبة الرشد,د.ت).
ٕٔ .اإلعجاز الطيب يف الكتاب والسنة ,حسن ياسني عبد القادر ,ط(,ٔ.القاىرة :أمرية
للطباعة عابدينٔٗٔٚ,ىػ).
ٖٔ .اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ,زغلوؿ النجار ,ط(,ٚ.هنضة مصر للنشر والتوزيع,
ٕٓٓٙـ).
ٗٔ .إعجاز القرآف والببلغة النبوية ,مصطفى صادؽ الرافعي( ,دار الكتاب العرب,د.ت).
٘ٔ .األغاين ,أبو الفرج األصفهاين,ربقيق :ظبري جابر ,ط(,ٔ.بريوت :دار الفكر,د.ت).
 .ٔٙأقيسة النيب ,الناصح اغبنبلي ,ربقيق :أضبد حسن جابر,علي أضبد اػبطيب( ,مصر:
مطبعة السعادةٖٜٖٔ,ىػ).
 .ٔٚاإلمتاع واؼبؤانسة ,أبو حياف علي بن ؿبمد التوحيدي ,ربقيق :أضبد أمني ,أضبد الزين,
(بريوت-لبناف :اؼبكتبة العصرية,د.ت).
 .ٔٛاألنوار اعبليَّة يف الببلغة النبوية ,وليد سعيد عيسى علي شيمي ,ط( ,ٔ.حائل-اؼبملكة
العربية السعودية :دار األندلس للنشر والتوزيعٕٔٗٛ ,ىػ).
 .ٜٔاألوائل ,أبو ىبلؿ ,اغبسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري ,ط(,ٔ.دار الكتب العلمية
ٔٗٓٚىػ).
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ٕٓ .اإليضاح يف علوـ الببلغة ,اػبطيب القزويِن ,حققو وعلق عليو :عبد اغبميد ىنداوي,
ط( ,ٕ.القاىرة :مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيعٕٔٗٚ,ىػ).
ٕٔ .البحث العلمي أسسو ومناىجو وأساليبو وإجراءاتو ,رحبي مصطفى( ,عماف :بيت
األفكار الدولية,د.ت).
ٕٕ .البديع يف ضوء أساليب القرآف الكرًن ,عبد الفتاح الشني ,ط( ,ٗ.القاىرة:دار الفكر
العربٕٕٔٗ ,ىػ).
ٖٕ .البياف والتبيني ,اعباحظ ,ط(ٔ.دار الكتب العلميةٜٔٗٔ ,ىػ).
ٕٗ .تأويل مشكل القرآف ,أبو ؿبمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ,ط(,ٔ.بريوت-
لبناف :دارالكتب العلميةٕٖٔٗ,ىػ).
ٕ٘ .التحرير والتنوير ,ؿبمد الطاىر بن ؿبمد الطاىر عاشور التونسي,ط(,ٗ.تونس :الدار
التونسيةٜٔٛٗ ,ـ).
 .ٕٙربفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ,أبو العبل ؿبمد بن عبد الرضبن بن عبد الرحيم
اؼبباركفوري( ,بريوت-لبناف :دار الكتب العلمية,د.ت).
 .ٕٚالتصوير البياين ,ؿبمد ؿبمد أبو موسى ,ط(,ٙ.القاىرة :مكتبة وىبةٕٔٗٚ,ىػ).
 .ٕٛالتصوير الفِن يف اغبديث النبوي ,ؿبمد الصباغ ,ط( ,ٔ.اؼبكتب اإلسبلمي,
ٜٔٗٓىػ).
 .ٕٜالتطور والتجديد يف الشعر األموي ,شوقي ضيف ,ط(,ٙ.القاىرة :دار اؼبعارؼ,
ٜٔٚٚـ).
ٖٓ .تفسري ابن كثري ,إظباعيل بن كثري القرشي ,ط( ,ٔ.دار اؼبعرفةٔٗٓٙ ,ىػ).
ٖٔ .تفسري القرآف العظيم ,أبو الفداء إظباعيل بن كثري ,ط,ٔ.طبعة جديدة منقحة,
(الرياض :مكتبة اؼبعارؼٔٗٓٙ ,ىػ).
ٕٖ .تقريب التهذيب ,اإلماـ اغبافظ شهاب الدين أضبد بن علي بن حجر العسقبلين
الشافعي ,قدـ لو وقابلو بأصلو :ؿبمد عوامة ,ط (,ٕ.حلب-سوريا :دار الرشيد,
ٔٗٓٛىػ).
ٖٖ .التلخيص يف علوـ الببلغة ,جبلؿ الدين ؿبمد بن عبد الرضبن القزويِن ,شرحو :عبد
الرضبن الربقوقي ,ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دار الكتاب العربٜٔٓٗ,ـ).
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ٖٗ .شبار القلوب يف اؼبضاؼ واؼبنسوب ,أبو منصور عبد اؼبلك بن ؿبمد الثعاليب ,ربقيق:
ؿبمد أبو الفضل إبراىيم(,مصر :دار اؼبعارؼٜٔٛ٘ ,ـ).
ٖ٘ .اعبامع ألحكاـ القرآف ,ؿبمد بن أضبد بن أب بكر األنصاري اػبزرجي ,مشس الدين
القرطيب ,ربقيق :ىشاـ ظبري البخاري( ,دار اغبديث,د.ت).
 .ٖٙاعبماف يف تشبيهات القرآف ,أبو القاسم عبد اهلل بن ؿبمد ابن ناقيا,حققو وشرحو:
ؿبمد بن رضواف الداية,ط(,ٔ.دمشق :دار الفكرٕٖٔٗ,ىػ).
 .ٖٚصبهرة األمثاؿ ,أبو ىبلؿ ,اغبسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري ,ط(,ٔ.صيدا:
بريوت ,اؼبكتبة العصريةٕٔٗٗ,ىػ).
 .ٖٛحاشية الدسوقي ,ؿبمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي ,ربقيق :خليل إبراىيم خليل( ,دار
الكتب العلميةٕٖٔٗ ,ىػ).
 .ٖٜاغبديث النبوي من الوجهة الببلغية ,عز الدين علي السيد( ,القاىرة :دار الطباعة
احملمدية باألزىرٖٜٕٔ,ىػٜٖٔٚ-ـ).
ٓٗ .اغبشرات يف ضوء القرآف الكرًن والسنة النبوية والعلم اغبديث ,عبد اغبكم عبد اللطيف
الصعيدي,ط(,ٔ.مكتبة الدار العربية للكتاب,د.ت).
ٔٗ .اغبص ػ ػػاف الع ػ ػػرب األص ػ ػػيل ,ق ػ ػػببلف غل ػ ػػوب ,ج ػ ػػروس ب ػ ػػرس ,ط( ,ٔ.طػ ػ ػرابلس-لبن ػ ػػاف,
ٜٜٔٛـ).
ٕٗ .حوار أـ جدؿ؟ ,عادؿ نور الدين ,ط( ,ٔ.مكتبة الرشدٕٔٗٚ ,ىػ).
ٖٗ .حياة اغبيواف الكربى ,كماؿ الدين ؿبمد بن موسى بن عيسى الدُّمريي,ط,ٕ.
(بريوت-لبناف :دار الكتب العلميةٕٔٗٗ,ىػ).
ٗٗ .اغبيواف ,أبو عثماف عمرو بن حبر اعباحظ ,ربقيق :عبد السبلـ ؿبمد ىاروف( ,مصر:
مطبعة مصطفى البابٜٖٔٛ,ىػ).
٘ٗ .اغبيواف يف األدب العرب ,شاكر ىادي شاكر ,ط( ,ٔ.بريوت-لبناف :مكتبة النهضة
العربيةٔٗٓ٘,ىػ).
 .ٗٙاػبصائص الفنية يف األدب النبوي ,ؿبمد سعد الدبل( ,أشرفت على طباعتو ونشره دار
الثقافة والنشر ِبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية,د.ت).
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 .ٗٚاػبيل يف قصائد اعباىليني واإلسبلميني ,أضبد إظباعيل أبو وب ,ط(,ٔ.بريوت-
لبناف:اؼبكتبة العصريةٔٗٔٚ,ىػ).
 .ٗٛدالئل اإلعجاز,عبد القاىر اعبرجاين ,شرحو وعلق عليو ووضع فهارسو :ؿبمد التنجي,
ط(,ٖ.بريوت-لبناف :دار الكتاب العربٕٔٗٓ,ىػ).
 .ٜٗديواف ابن الرومي ,ربقيق:حسني نصار,ط(,ٔ.دار الكتب اؼبصرية,د.ت).
ٓ٘ .ديواف ابن اؼبعتز ,شرح :ؾبيد طراد( ,دار الكتاب العرب,د.ت).
ٔ٘ .ديواف أعشى نبداف ,شرح وتعليق:ؿبمد ؿبمد حسني ,ط(,ٚ.بريوت:مؤسسة الرسالة,
د.ت).
ٕ٘ .ديواف البحرتي ,ربقيق :حسن كامل الصرييف( ,مصر:دار اؼبعارؼٜٔٚٛ-ٜٖٔٙ,ـ).
ٖ٘ .ديواف الشافعي ,صبع وربقيق:زىدي يكن(,بريوت :دار الثقافةٜٕٔٙ,ـ).
ٗ٘ .ديواف الفرزدؽ ,شرحو :علي فاعور ,ط( ,ٔ.دار الكتب العلميةٔٗٓٚ,ىػ).
٘٘ .ديواف اؼبتنيب ,شرح العكربي ,ط( ,ٔ.دار الكتب العلميةٔٗٔٛ,ىػ).
 .٘ٙديواف النابغة الذبياين ,زياد بن معاوية ,ربقيق وشرح :كرـ البستاين(,دار صادر,
ٖٜٔٙـ).
 .٘ٚديواف اؽبذليني( ,القاىرة :الدار القومية للطباعة والنشرٜٔٙ٘,ـ).
 .٘ٛديواف امرئ القيس ,ربقيق :ؿبمد أبو الفضل إبراىيم ,ط(,ٕ.مصر :دار اؼبعارؼ,
ٜٗٔٙـ).
 .ٜ٘ديواف بشار بن برد ,ربقيق وتكملة :ؿبمد الطاىر عاشور(,القاىرة :مطبعة عبنة التأليف
والرتصبة والنشر.)ٜٔٙٙ-ٜٔ٘ٓ,
وبوبو وشرحو :علي أبو ملحم ,ط(,ٔ.بريوت-لبناف:
ٓ .ٙديواف زياد بن معاوية ,قدَّـ لو ّ
دار ومكتبة اؽببلؿٜٜٔٔ ,ـ).
ٔ .ٙديواف طرفة بن العبد(,دار بريوت للطباعة والنشرٖٜٜٔ,ىػ).
ٕ .ٙديواف عبيد بن األبرص ,ربقيق :حسني نصار,ط(,ٔ.دار بريوت للطباعة والنشر,
ٜٔ٘ٚـ).
ٖ .ٙديواف ؿبمد رجب البيومي ,ط(,ٕ.الرياض :من منشورات دار األصالة للثقافة والنشر
واإلعبلـٔٗٓٗ ,ىػ).
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ٗ .ٙزاد اؼبعاد يف ىدي خري العباد ,ابن قيم اعبوزية ,ربقيق وتعليق :شعيب األرناؤوط,عبد
القادر األرناؤوط ,ط( ,ٕ.مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘,ىػ).
٘ .ٙسر الفصاحة ,عبد اهلل بن ؿبمد بن سعد بن سناف ,شرح وتصحيح :عبد اؼبتعاؿ
الصعيدي( ,مكتبة ومطبعة ؿبمد علي صبيح وأوالده دبيداف األزىر).
 .ٙٙسلوؾ اغبيواف يف الشعر اعباىلي ,سعد عبد الرضبن العريفي ,ط( ,ٔ.دمشق -سوريا:
دار آّد للطباعة والنشرٕٔٗٛ ,ىػ).
 .ٙٚسنن ابن ماجة ,أبو عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزويِن ,حققو وعلق عليو:ؿبمد فؤاد عبد
الباقي(,دار البياف للرتاث,د.ت).
 .ٙٛسنن أب داود,سليماف بن األشعث ,ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دار اغبديثٖٜٖٔ,ىػ).
ؿبمد بن عيسى بن سورة ,ربقيق وشرح :أضبد ؿبمد شاكر,
 .ٜٙسنن الرتمذي ,أبو عيسى َّ
(لبناف-بريوت :دار الكتب العلمية,د.ت).
ٓ .ٚالسياؽ وتوجيو داللة النَّص ,عيد بلبع,ط(,ٔ.بلنسية للنشر والتوزيعٕٜٔٗ ,ىػ).
ٔ .ٚسري أعبلـ النببلء ,ؿبمد أضبد الذىيب ,ربقيق:شعيب األرناؤوط ,ط( ,ٙ.بريوت:
مؤسسة الرسالةٜٔٗٔ ,ىػٜٜٔٛ,ـ).
ٕ .ٚالسرية النبوية ,ابن ىشاـ ,ؿبمد بن عبد اؼبلك بن أيوب اغبمريي ,حققها وضبطها
وشرحها :مصطفى السقاؼ ,إبراىيم األبياري ,عبد اغبفيظ شليب( ,بريوت-لبناف:
مؤسسة علوـ القرآف,د.ت).
ٖ .ٚشرح سنن ابن ماجو ,السيوطي ,ربقيق :عبد الغِن فخر اغبسن الدىلوي( ,كراتشي:
قديبي كتب خانة).
ٗ .ٚشرح صحيح البخاري ,ابن بطاؿ ,أبو اغبسن علي بن خلف بن عبد اؼبلك بن بطاؿ
البكري القرطيب ,ربقيق :أبو سبيم ياسر بن إبراىيم ,ط(,ٕ.دار الرشد السعودية,د.ت).
٘ .ٚالشعر والشعراء,ابن قتيبة,ربقيق:أضبد ؿبمد شاكر ,طٕ(,القاىرة :دار اغبديث,دت).
 .ٚٙالشفاء (الطبيعيات) ,ربقيق :إبراىيم مدكور( ,القاىرة :اؽبيئة اؼبصرية العامة للتأليف
والنشرٖٜٔٓ ,ىػ).
ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن بَػ ْردزبَو( ,اسطنبوؿ-
 .ٚٚصحيح البخاري ,أبو عبد اهلل َّ
تركيا :اؼبكتبة اإلسبلمية للطباعة والنشر,د.ت).
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 .ٚٛصحيح مسلم ,مسلم بن اغبجاج القشريي النيسابوري( ,لبناف-بريوت :دار الفكر
للطباعة والنشرٖٔٗٓ ,ىػ).
 .ٜٚصحيح مسلم بشرح النووي ,ؿبيي الدين أبو زكريا وب بن أشرؼ بن مري اغبزامي
اغبوارب الشافعي( ,بريوت-لبناف :دار الكتب العلمية,د.ت).
ٓ .ٛالصناعتني :الكتابة والشعر ,أبو ىبلؿ العسكري ,ربقيق :د.مفيد قمحة( ,دار الكتب
العلمية,د.ت).
ٔ .ٛالصورة الببلغية وأثرىا يف اؼبتلقي ,قباح الظهار( ,ربت الطبع).
ٕ .ٛالصورة الفنية يف اغبديث النبوي,أضبد ياسوؼ,ط(,ٔ.سوريو :دار اؼبكتيبٕٖٔٗ ,ىػ).
ٖ .ٛالصورة الفنية يف الشعر اعباىلي يف ضوء النقد اغبديث ,نصرت عبد الرضبن( ,عماف-
األردف :مكتبة األقصى,د.ت).
ٗ .ٛالصيد عند العرب أدواتو وطرقو ,حيوانو الصائد واؼبصيد ,عبد الرضبن رأفت الباشا,
ط( ,ٖ.بريوت-لبناف :مؤسسة الرسالةٖٔٗٓ ,ىػ).
٘ .ٛالطبيعتاف اغبية والصامتة يف الشعر اعباىلئّ ,يج ؾبيد القنطار( ,بريوت-لبناف :دار
األفق اعبديدة,د.ت).
 .ٛٙعبقرية ؿبمد ,عباس ؿبمود العقاد( ,اؼبكتبة العصرية,د.ت).
 .ٛٚعجائب اؼبخلوقات وغرائب اؼبوجودات ,زكريا بن ؿبمد بن ؿبمود القزويِن ,ط,ٔ.
(مكتبة الثقافة الدينيةٕٓٓٙ,ـ).
 .ٛٛعروس األفراح يف شرح تلخيص اؼبفتاحّٔ ,اء الدين أضبد بن علي بن عبد الكايف
السبكي ,ربقيق :خليل إبراىيم خليل ,ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دار الكتب العلمية,
ٕٕٗٔىػ).
 .ٜٛالعلل اؼبتناىية يف األحاديث الواىية ,عبدالرضبن بن علي بن اعبوزي,ربقيق:خليل موسى
ط( ,ٔ.بريوت-لبناف :دار الكتب العلميةٖٔٗٓ,ىػ).
ٓ .ٜعندما تبكي الفيلة "اغبياة االنفعالية عند اغبيواف" ,جفري ماسوف وسوزاف مكارثي,
ترصبة :هنلة بيضوف,ط( ,ٔ.أبو ظيب :آّمع الثقايفٕٔٗٓ ,ىػ).
ٔ .ٜعوف اؼبعبود شرح سنن أب داود ,أبو الطيب ؿبمد مشس اغبق العظيم آبادي ,مع شرح
اغبافظ مشس الدين ابن قيم اعبوزية ,ط(,ٕ.دار الكتب العلميةٔٗٔ٘,ىػ).
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ٕ .ٜعيار الشعر ,أبو اغبسن بن طباطبا العلوي ,ربقيق :عبد العزيز بن ناصر اؼبانع,
(القاىرة :مكتبة اػباقبي,د.ت).
ٖ .ٜفتح الباري ,شرح صحيح البخاري ,أضبد بن علي بن حجر العسقبلين( ,اؼبكتبة
السلفية,د.ت).
ٗ .ٜفصوؿ ومقاالت يف طبيعة اغبيوانات ,سعد الدين ؿبمد اؼبكاوي ,ط( ,ٔ.القاىرة:
مكتبة الدار العلميةٕٓٓٙ,ـ).
٘ .ٜفن الوصف يف مدرسة عبيد الشعر ,ؿبمد لطفي الصباغ ,ط( ,ٔ.بريوت-لبناف:
اؼبكتب اإلسبلمئٖٗٓ ,ىػ).
 .ٜٙالفن ومذاىبو يف الشعر ,شوقي ضيف ,ط( ,ٔ.مصر :دار اؼبعارؼ,د.ت).
 .ٜٚيف ظبلؿ اغبديث النبوي ,نور الدين عرت ,ط(,ٔ.د.ـٕٔٗٔ.ىػ).
 .ٜٛيف ظبلؿ القرآف ,سيد قطب ,ط(.ٙ.د.ـ,د.ت).
 .ٜٜقبس ػػات م ػػن الػ ػرتاث اإلنس ػػاين ,إلي ػػاس س ػػعد غ ػػايل( ,دمش ػػق :ارب ػػاد الكت ػػاب الع ػػرب,
ٖٜٔٛـ).
ٓٓٔ .قصة الديانات ,سليماف مظهر( ,مكتبة مدبويلٜٜٔ٘ ,ـ).
ٔٓٔ .قصص األنبياء ,أبو الفداء,إظباعيل بن كثري القرشي ,ربقيق ومراجعة :الشيخ خليل
اؼبيس( ,بريوت -لبناف :دار القلم,د.ت).
ٕٓٔ .الكامل يف التاريخ ,ابن األثري ,عز الدين أبو اغبسن علي بن أب الكرـ ؿبمد بن ؿبمد
بن عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين( ,دار بريوت للطباعة والنشر,د.ت).
ٖٓٔ .الكشاؼ ,جار اهلل ؿبمود بن عمر الزـبشري( ,بريوت -لبناف :دار اؼبعرفة,د.ت).
ٗٓٔ .الكشكوؿّٔ ,اء الدين ؿبمد بن حسني العاملي ,ربقيق :ؿبمد عبد الكرًن النمري,
ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دارالكتب العلميةٔٗٔٛ ,ىػ).
٘ٓٔ .كليلة ودمنة ,ابن اؼبقفع( ,بريوت-لبناف :دار الكتب العلمية,د.ت).
 .ٔٓٙلساف العرب ,ابن منظور :ؿبمد بن مكرـ بن منظور اإلفريقي اؼبصري ,ط(,ٔ.بريوت-
لبناف :دار صادر,د.ت).
 .ٔٓٚاؼبثل السائر ,ابن األثري,أبو الفتح نصر اهلل بن ؿبمد الشيباين ,ط(,ٔ.مطبعة هنضة
مصر,د.ت).
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 .ٔٓٛؾبمع األمثاؿ ,أضبد بن ؿبمد بن أضبد بن إبراىيم اؼبيداين ,ربقيق :ؿبمد أبو الفضل
إبراىيم( ,طباعة عيسى الباب اغبليب وشركاه,د.ـ,د.ت).
 .ٜٔٓـبتار الصحاح ,زين الدين ؿبمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي ,ترتيب :ؿبمود
خاطر ,ربقيق وضبط :ضبزة فتح اهلل( ,مكتبة طيبةٔٗٓٚ,ىػ).
ٓٔٔ .اؼبستدرؾ على الصحيحني,اغباكم ,أبو عبد اهلل,ؿبمد بن عبد اهلل النيسابوري ,ربقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ,ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دار الكتب العلمية,د.ت).
ٔٔٔ .مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ,ربقيق :شعيب األرناؤوط ,ط(,ٕ.مؤسسة الرسالة,
ٕٓٗٔىػ).
ٕٔٔ .معاين اغبروؼ ,علي بن عيسى الرماين,حققو :عبد الفتاح إظباعيل شليب ,ط,ٖ.
(جدة :دار الشروؽٔٗٓٗ,ىػ).
ٖٔٔ .اؼبعاين يف ضوء أساليب القرآف الكرًن ,عبد الفتاح الشني ,ط( ,ٗ.القاىرة:دار الفكر
العربٕٔٗٗ,ىػ).
ٗٔٔ .معجم الببلغة العربية ,بدوي طبانة ,ط(,ٗ.جدة :دار اؼبنارةٔٗٔٛ ,ىػ).
٘ٔٔ .معجم البلداف ,ياقوت اغبموي( ,بريوت :دار الفكر,د.ت).
 .ٔٔٙمعجم مقاييس اللغة ,أبو اغبسني أضبد بن فارس بن زكريا ,ربقيق :عبد السبلـ ؿبمد
ىاروف(,دار الفكرٖٜٜٔ,ىػ).
 .ٔٔٚمفاتيح الغيب من القرآف الكرًن ,ؿبمد بن عمر بن اغبسني الرازي الشافعي(,دار إحياء
الرتاث العرب,د.ت).
 .ٔٔٛاؼبفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسبلـ ,جواد علي ,ط(,ٕ.بريوت :دار العلم للمبليني,
ٜٔٚٙـ).
 .ٜٔٔمن اػبصائص الببلغية واللغوية يف أسلوب اغبديث النبوي الشريف ,د.فتحية ؿبمود
فرج العقدة ,ط(,ٔ.مطبعة األمانةٔٗٔٗ,ىػ).
ٕٓٔ .مػػن ببلغػػة اغبػػديث الش ػريف,عبػػد الفتػػاح الشػػني(,جػػدة:دار عكػػاظ للطباعػػة والنشػػر,
د.ت).
ٕٔٔ .موسوعة اإلعجاز العلمي يف اغبػديث النبػوي ,أضبػد شػوقي إبػراىيم ,ط(,ٔ.هنضػة مصػر
للطباعة والنشر,د.ت).

351
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٕٔ .موسوعة اإلعجاز العلمي يف اغبديث النبوي الشريف ,عبد الرحيم مارديِن ,ط,ٔ.
(دمشق :دار احملبة للطباعة والنشرٕٕٓٓ ,ـ).
ٖٕٔ .موسوعة اغبيواف ,إعداد :غراتا قره بتياف,ط(,ٔ.الدار العربية للعلوـٔٗٔٛ,ىػ).
ٕٗٔ .اؼبوسوعة الذىبية يف إعجاز القرآف والسنة النبوية ,أضبد مصطفى متويل ,ط(,ٔ.دار ابن
اعبوزي).
ٕ٘ٔ .موسوعة فبلكة اغبيوانات ,إعداد :د.ضبود الغزالين ,صححها ورتبها وأشرؼ عليها:
ؿبمد عبد الرحيم ,ط( ,ٔ.دار الراتب اعبامعيةٕٔٗٗ ,ىػ).
اغبيت ,ط( ,ٔ.بريوت -لبناف :دار الكتب العلمية,
 .ٕٔٙالناقة يف الشعر اعباىلي ,حنَّا نصر ّْ
ٕٔٗٛىػ).
 .ٕٔٚالنبات واإلنبات واغبيوانات واغبشرات ,خالد فائق العبيدي ,ط( ,ٔ.بريوت-لبناف:
دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ,ىػ).
 .ٕٔٛهناية األرب يف فنوف األدب ,أضبد بن عبد الوىاب النويري ,ربقيق :صباعة من العلماء
واألدباء( ,دار الكتب اؼبصريةٜٕٖٔ ,ـ).
 .ٕٜٔهنج الببلغة ,اإلماـ علي بن أب طالب,شرح الشيخ :ؿبمد عبده ,مراجعة وتدقيق:
أضبد إبراىيم زىوه,.ط(,ٔ.بريوت-لبناف :دار الكتاب العربٕٔٗ٘,ىػ).
ٖٓٔ .الوساطة بني اؼبتنيب وخصومو ,علي عبد العزيز اعبرجاين,ربقيق :ىاشم الشاذيل,
(دمشق-سوريا :دار إحياء الكتب العربية,د.ت).
المجالت:
ٔ .ؾبلة البحث العلمي والرتاث اإلسبلمي,مقاؿ:د:عبد آّيد قطامش( ,عٗ ٔٓٗٔىػ).
ٕ .آّلة العلمية للتمريض ,تصدرىا كلية التمريض ,جامعة بغداد ,مقاؿ :د.هنى عناية
اغبسناوي ,د.عائد صباح النصريي( ,عٔ ,السنةٕٓٓٛ :ـ.),
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