
  ملخص الرسالة
  )).التشبيه يف صحيح مسلم دراسة حتليلية: ((العنوان

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
  : فقد كان منهجي يف الدراسة املنهج التحليلي، وقسمت حبثي إىل ثالثة أبواب

شبيه النبوي فصل عن الت: التشبيه املفرد يف احلديث النبوي، وضمنته أربعة فصول: الباب األول
يف أحاديث العبادات، وفصل عن التشبيه يف أحاديث الفنت، وفصل عن التشبيه يف موضوعات متفرقة، 
وفصل عن التشبيهات املفردة يف احلديث عن اآلخرة، وقد ختمت هذا الباب مبلحق مستقل عن التشبيه 

    . الضمين يف احلديث النبوي
التمثيل يف : ي يف احلديث النبوي، وفيه أربعة مباحثأما الباب الثاين فكان عن التشبيه التمثيل

احلديث عن الرسالة احملمدية، التمثيل يف أحاديث صفات املؤمنني وغريهم، التمثيل يف موضوعات 
  . النبوي يف وصف اآلخرة وأحوال أهلها التمثيل عن خمتلفة،وفيه تسعة أحاديث،مث ختمت الباب باحلديث

ضوعات والعناصر املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي، والباب الثالث عبارة عن املو
ويف هذا الباب فصالن، حتدثت يف الفصل األول عن املعاين واملوضوعات املشتركة اليت حتدث عنها 
الرسول عليه السالم وكانت الصورة التشبيهية بيانا لبعض جوانبها مث جاءت تلك املوضوعات يف القرآن 

لتشبيه وكانت الدراسة دراسة موزانة اعتمدت على املقارنة بني األسلوبني وذلك من الكرمي بأسلوب ا
خالل معرفة أوجه الشبه واالختالف، ويف هذا الفصل مبحثان، مبحث عن الدنيا وما فيها من منافقني 

  . ، ومبحث عن يوم القيامة وما فيه من أهوال، ووصف للجنة والنار....وكافرين،وآيات 
لثاين فكان احلديث عن العناصر اليت تكونت منها الصورة النبوية التشبيهية، وكيف أما الفصل ا

وقسمت هذا الفصل إىل أربعة   .مت توظيفها يف احلديث النبوي مع املقارنة بورودها يف القرآن الكرمي
، وعنصر احليوان كاإلبل،واحلمار، والكلب، ...عنصر النبات كالبذور، والزرع، والنخلة: مباحث

    .، وعنصر اجلماد كالصفا واللؤلؤ،ولرماد...احليةو
  .... مث اثبت بعض العناصر املتفرقة اليت مل أجد هلا عنوانا حمددا كالسراب وملح البصر، والفراش

وبعد الدراسة والتحليل والربط وجدت أن التشبيهات النبوية جاءت يف مجيع املوضوعات 
رد جاء يف األغلب مرسالً جممالً، وقد عرب عليه الصالة واألغراض وأن أسلوب التشبيه النبوي املف

كما وجدت أن العناصر املكونة للصورة . والسالم عن األمور املعنوية باحملسوسات لتثبت يف النفس
التشبيهية مشتركة بني احلديث والقرآن مع اختالف الغرض، ومل تكتف الدراسة بالصورة التشبيهية فقط 

اظ احلديث األخرى اليت أثرت الصورة، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله بل امتدت يدها إىل ألف
  .وصحبه وسلم،،،



Simile in “Sheeh Muslim” 

(Analytic study) 

 
Thanks be to Allah and may prayer and peace be upon his 

messenger. 
The research follows the analytic method and it is divided 

into three chapters.  
Chapter one id on the (mufrad) simile in the prophet’s 

sayings. The chapter comprises four sections.  
- Simile in prophet sayings connected with worship. 
- Simile in the prophet’s saying on intrigue. 
- Simile in miscellaneous themes. 
- Simile in talking about life hepealter.  

This chapter also contains a separate appendix on (tacit 
“dimni) simile in the prophet’s sayings. 

Chapter two discusses the “tamtheel” simile in the prophet’s 
saying. There are four sub-sections here: 

- simile dealing with the Mohammadan massage. 
- “Tamtheel” simile in describing  believers and the others.  
- “Tamtheel” simile regarding different issues. 
- The find sub-section discusses the use of “tamtheel” simile 
in describing life hereafter and the conditions of people 
then. 
Chapter three deals with the common elements in “Hadeeth” 

prophet’s sayings and Holy Quran. 
The first section in this chapter discusses meanings and 

commonly shared subjects in sayings and Quran. 
The study takes the form of comparison between the two 

styles as regards similarities and differences.  
The second section contains two sub-sections. The first one 

deals with life and non-believers, whereas the second discusses 
the day of Judgments and its horrors. It also gives descriptions of 
paradise and Hell. 



The second sub-section deals with simile in the prophet’s 
sayings and how it is employed with reference  to the Holy 
Quran. 

In tachling the precious issue, the researcher considers four 
elements.  

First: the element of plants such as seeds, palm-trees … 
Second: the element of animals such as camels, donkeys 

dogs, snskes … etc. 
Third: the element of inanimate such as rocks, pearls 

ash…etc. 
The researcher also discusses some other elements not 

classified under the above mentioned categories such as mirge, 
glimpse, butterflies … etc. 

After studying and comparing all  these issues the researcher 

comes to the conclusion that the prophet’s sayings cover almost 

all aspects and purposes and the simile exists as “mursal 

Mujmal”. The prophet may peace and prayer be upon him, has 

likened the abstract meanings to tangible forms and things to 

reinforce their meanings. However, the elements of simile are 

commonly shared and found in both Quran and “Hadeeth” 

expressions and style which have enriched the overall picture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـ أـ  

  املُقدمة 
احلمد هللا رب العاملني، أنزل القرآن كالما مؤلفًا منظما، حبسب املصاحل منجما، 
جعله على قسمني متشاا وحمكما، استأثر باألولية والقدم، ووسم كل شيِء بالعدم، أنشأ 
ج، كتابا ساطع التبيان، قاطع الربهان، وحيا ناطقًا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غري ذي عو

  . مفتاح كل منفعة دينية ودنيوية، مصدقًا ملا سبقه من كتب مساوية
والصالة والسالم على معدن البالغة والفصاحة، ومنبع اجلود والسماحة، رسول اهللا   

أيب القاسم، ابن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم، ذي اللواء املرفوع يف بين لؤي، وذي 
ي، املثبت بالعصمة، الناطق باحلكمة، الواضح الغرة الفرع املنيف يف عبد مناف بن قص

والتحجيل، املذكور يف التوراة واإلجنيل، املؤيد جبربيل، وعلى آله األطهار، وخلفائه األبرار، 
  :من تزوج األختان منهم واألصهار، وعلى مجيع املهاجرين واألنصار، مث أما بعد

ء العرب وخطباؤهم منذ اجلاهلية حىت فالتشبيه من فنون التعبري البليغ، أولع به شعرا  
والتشبيه جارٍ كثري يف كالم العرب حىت لو قال ":الكامل"وقتنا احلاضر، قال املربد يف كتابه 
أحد " نقد الشعر"، وجعله قدامة بن جعفر يف كتابه ...قائل هو أكثر كالمهم مل يبعد 

  . أغراض الشعر الرئيسة كاملديح والنسب واهلجاء
لعلماء قدميا وحديثًا ذا الفن، وتتبعوه يف كالم العرب، وكان أول من وقد اهتم ا  

واعلم أن للتشبيه حدا، فاألشياء تتشابه : إذ قال" الكامل"أفاض يف دراسته املربد يف كتابه 
من وجوه وتتباين من وجوه، فإمنا ينظر إىل التشبه من حيث وقع، فإذا شبه الوجه بالشمس، 

  .اهـ...والرونق، وال يراد العظم واإلحراقفإمنا يراد الضياء 
والتشبيه باب واسع من أبواب علم البيان، والشك أنه من أجلها، وله فوائد عظيمة،   

منها إيضاح املعىن العام املقصود، واإلجياز، واالختصار، وحيصل به إيناس للنفس، حيث 
 من أشهر أقسام الصورة خيرج لنا اخلفي من املعاين إىل التجسيد والوضوح، واجلالء، وهو

إمنا الشعر : البيانية ومن أكثرها شيوعا وانتشارا يف اللسان العريب، ويكفينا قول اجلاحظ
  .صناعة وضرب من التصوير



 ـ بـ  

وستكون دراسيت للتشبيه ـ إن شاء اهللا ـ دراسةً حتليلية دون التعرض للتشبيه من   
  . الناحية التارخيية

ن أثر التشبيه يف تصوير املعاين، وما يقوم به من يقول الزخمشري وهو يتحدث ع  
  : تشخيص، وما حتدثه يف نفس متلقيها

ولضرب العرب األمثال، واستحضار العلماء املثل، والنظائر، شأن ليس باخلفي يف إبراز ((
خبيات املعاين، ورفع األستار عن احلقائق، حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق، واملتوهم يف 

تيقن، والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم األلد، وقمع لسورة اجلامح معرض امل
األيب، وألمر ما أكثر اهللا يف كتابه املبني، ويف سائر كتبه أمثاله، وفشت يف كالم رسول اهللا 

  )١())ـ عليه السالم ـ وكالم األنبياء واحلكماء

  : ويقول يف موضع آخر من تفسريه عن هذا الفن
إمنا هي الطرق إىل املعاين احملتجبة يف األشياء حىت تربزها وتكشف عنها، والتشيبهات ((

  . )٢()) وتصورها لألفهام
ويف أثناء التحليل للتشبيه ال مل صياغة اجلمل وما فيها من دقائق انعكست على   

هذه الصورة اليت ال ميكن أبدا أن تدرك دالالا من غري تأمل هلذه العالئق، والوشائج بني 
لماا، واإلحياءات اليت توحي ا الكلمة،واليت هي مبثابة اخليوط واخلطوط اليت ال يوجد ك

  .التصوير إال معتمدا عليها
  : ويقول الربقوقي عن هذا الفن يف حاشيته على التلخيص  

وبعد فهذا الضرب من البيان ـ التشبيه ـ على حدته كرت من كنوز البالغة، ومادة ((
والكاتب البليغ، يف  اإلبداع واإلحسان واالتساع يف طرق البيان، وأن يضع الشاعر املفلق، 

الكالم بعيد املرام، قريبا من األفهام، وال يغرنك من أمره أنك ترى الرجل يشبه اجلواد 
بالبحر، والشجاع باألسد، واحلسن بالشمس، وما ماثل ذلك مما اشتهر أمره، وجرى لذلك 

                                                 
  .١/٥٤ الكشاف ( 1)
  .٣/٣٥٨ املصدر السابق ( 2)



 ـ تـ  

 ويلطف حتى يأتيك مبا خيلب القلوب، ويرقص اهلام، وحتى جمرى احلقيقة، وإمنا هو يدق
  . )١())خيرج مثله عن طوق البشر مجيعا

ودراستنا خاصة بالتشبيه النبوي، والبالغة مسة واضحة جلية يف كالمه عليه الصالة   
  : ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ قال والسالم، فعن أيب هريرة

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، : ضلت علي األنبياء بستفُ((
  .)٢())وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافّة، وختم يب النبوات

وقد وصف العلماء ـ رمحهم اهللا ـ بالغته ـ عليه الصالة والسالم ـ وما متيزت   
اجلاحظ يصف بالغته ـ عليه الصالة والسالم ـ يف به من ميزات فاقت بالغة كل بليغ، ف

وجلَّ عن ... إنه مما مل يسبقه إليه عريب " : البيان والتبيني"التركيب حيث قال يف كتابه 
  ....فلم ينطق إالّ عن مرياث حكمة ... الصنعة، ونزه عن التكلف 

 الشيء الذي وملّا كانت الدراسة حول التشبيه فإا ستنصب على املشبه به، ألنه هو  
جاء به املتكلم ليقرن به املشبه، ومدى دقته، وكشف أسراره، حيث أنه ال ميكن أن ينقل 
املشبه به من نصه إىل نص آخر ألن املشبه به جيء به لغرض مناسب لروح النص، وهذا 
عمل الدراسة حيث نتعرف على األسرار والدقائق، واإلحياءات واإلمياءات اليت من خالهلا 

على دقة البالغة، وإحكام الصنع يف التركيب، وحناول الكشف عن دقة اإلمياض، نتعرف 
وخفي الوحي وهذا يف مجيع التشبيهات املفردة والتمثيلية ألن التشبيه يقع حسنا مبقدار ما 
فيه من حس، وما يضمره من معىن يرشد إىل دقة وعي القائل مبا يقول، ومبقدار تعرفنا على 

  .اق النص النبوي نكون قد قربنا من غايتناهذه الدالالت يف سي
و احلديث النبوي أبلغ نص بعد القرآن إمجاعا، مبدع لفظًا وتركيبا، وصورا وأخيلة،   

  .له نسق معني وأسلوب ال يضاهيه أسلوب
  يهدي إىل عينيك نورا ثاقبا    كالبدر من أي النواحي رأيته  

                                                 
  . علوم البالغة لإلمام القزويين شرح االستاذ عبد الرمحن الربقوقي،دار الكتاب العريب ـ بريوتالتلخيص يف( 1) 

  .رواه مسلم( 2)



 ـ ثـ  

وحي "يه الصالة والسالم ـ يف كتابه والزيات ـ رمحه اهللا ـ يتحدث عن بالغته ـ عل
إن بالغة الرسول من صنع اهللا، وما كان من صنع اهللا تضيق موازين اإلنسان : يقول" الرسالة

عن وزنه، وتقصر مقاييسه عن مقياسه، فنحن ال ندرك كنهه، وإمنا ندرك أثره، وحنن ال 
 الضوء واحلرارة وهو نعلم إنشاءه، وإمنا نعلم خربه، هل يدرك املرء من آثار الشمس غري

إن البالغة النبوية هي املثل األعلى للبالغة .... يعلم من أسرار الروض غري العطر والنضارة 
العربية، وإذا كان كالم اهللا كتاب البيان املعجز، فإن كالم الرسول سنة هذا البيان، وإذا 

  .كان البالغ صفة كل رسول فإن البالغة صفة حممد وحده
ذه الدراسة التحليلية للتشبيه النبوي من خالل ثالثة أبواب، وقد اندرج وقد قامت ه  

  :حتت كل بابٍ جمموعة من الفصول
  

  :الباب األول
  :التشبيه النبوي املفرد، وفيه عدة فصول

  .التشبيه النبوي يف أحاديث العبادات: الفصل األول
  :ويف هذا الفصل مخسة مباحث  
  .ث عن اإلميان واإلسالمـ التشبيهات الواردة يف احلدي١  
  .ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث أركان اإلسالم٢  
  : ويف هذا املبحث ما يلي  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث الصالة وما يتعلق ا: أوالً  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث الزكاة والصدقة: ثانيا  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث الصيام: ثالثًا  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث احلج واألماكن املقدسة: عاراب  
  . ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث اجلهاد٣  
  . ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث الذكر والدعاء٤  
  .ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث التكافل االجتماعي٥  



 ـ جـ  

  
  :الفصل الثاين

  : مباحثالتشبيه النبوي يف موضوعات متفرقة، وفيه عدة 
  . ـ التشبيهات الواردة يف قصة اإلسراء واملعراج١  
  . ـ التشبيهات الواردة يف السحر٢  
  . ـ التشبيهات الواردة يف الزواج وما يتعلق به٣  
  . ـ التشبيهات الواردة يف جوانب خمتلفة٤  

  : الفصل الثالث
  : التشبيه النبوي يف أحاديث الفنت، وفيه مبحثان

  .دة يف أحاديث الفنت عامةـ التشبيهات الوار١  
  :ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث أشراط الساعة ويف هذا املبحث مايلي٢  
  :التشبيهات الواردة يف قصة الدجال وينقسم إىل  ) أ

  .ـ ما ورد من تشبيه يف روايات وصف عينه١
  .ـ ما ورد من تشبيهات يف روايات وصفه ووصف فتنته٢
  . ومأجوجالتشبيهات الواردة يف قصة يأجوج ) ب

  : الفصل الرابع
  :التشبيه النبوي يف أحاديث اآلخرة، وفيه ثالثة مباحث  
  .ـ التشبيهات الواردة يف وصف مشاهد يوم القيامة١    
  .ـ التشبيهات الواردة يف وصف اجلنة وأهلها٢    
  .ـ التشبيهات الواردة يف وصف النار وأهلها٣    

 النبوي الضمين وأثره يف أداء املعىن وقد ختمت هذا الباب مبلحق مستقل عن التشبيه
  .يف الصحيح
  : الباب الثاين

  :التشبيه النبوي التمثيلي  



 ـ حـ  

يف بداية دراسيت هلذا الباب حتدثت عن الفرق بني التشبيه والتمثيل من خالل عرض   
  .آراء أربعة من علماء البالغة القدماء كان أثرهم واضحا يف التأليف البالغي

الباب إىل مخسة موضوعات، حاولت يف كل موضوع أن أمجع مث قمت بتقسيم هذا   
  : األحاديث املتشاة، وهذه املوضوعات هي

  .ـ التشبيه التمثيلي يف بيان الرسالة احملمدية١  
  . ـ التشبيه التمثيلي يف أحاديث صفات املؤمنني وغريهم٢  
  . ـ التشبيه التمثيلي يف أحاديث العبادات٣  
  . موضوعات خمتلفةـ التشبيه التمثيلي يف٤  
  .ـ التشبيه التمثيلي يف أحاديث اآلخرة٥  

وقد تناولت كل صورة بالتحليل والتقليب والنظر املتأمل يف عناصرها وما بني الكلمات 
املكونة للصورة من وشائج، وما لبعض  األلفاظ من ظالل وإحياءات كان أثرها يف الصورة 

  .بارزا
  :الباب الثالث

  :هذا الباب فصالن ويف الكرمي والقرآن النبوي احلديث بني املشتركة عناصروال املوضوعات      
  : الفصل األول  
املعاين واملوضوعات املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي، وينقسم هذا   

  :الفصل إىل مبحثني
  : الدنيا وما فيها ويف هذه املبحث ما يلي: املبحث األول  
  .أ ـ الدنيا نفسها    
  .  املنافقونب ـ    
  . جـ ـ الكافرون    
  .د ـ القمر    
  .هـ ـ عيسى عليه السالم    
  .و ـ الصدقة    



 ـ خـ  

وقد درست الصورة التشبيهية يف كل موضوع من هذه املوضوعات، وبينت أوجه   
  .الشبه واالختالف بني الصورة النبوية والصورة القرآنية

  : املبحث املضوعات التاليةيوم القيامة وما بعده، ويف هذه : املبحث الثاين  
  . أ ـ يوم القيامة نفسه وما فيه من األهوال    
  . ب ـ اجلنة وأحوال أهلها    
  .جـ ـ النار ووصف أهواهلا وعذاب من فيها    
وسأدرس ـ إن شاء اهللا ـ هذه املوضوعات على ج دراسة املبحث السابق مراعيا   

  .يف التحليل اجلانب الديين واجلانب البالغي
  : الفصل الثاين  
العناصر املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي، ويف هذا الفصل سأحاول ـ   

مبشيئة اهللا ـ استقصاء مجيع العناصر الواردة يف احلديث النبوي وما جاء منها يف القرآن 
  : الكرمي بطريق التشبيه، وقد قسمت هذه العناصر إىل موضوعات

  .ـ عنصر النبات١    
  . ر احليوانـ عنص٢    
  . ـ عنصر اجلماد٣    
  .ـ متفرقات٤    
وقد ختمت حبثي خبامتة عرضت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها، مث ثبت باملصادر   
  .واملراجع
وقد واجهتين صعوبة حتديد نوع وفهم الصورة التشبيهية يف الصحيح وذلك لكثرة   

غي بالرجوع إىل كل رواية واستنتاج رواياته، وقد حاولت جاهدا أن أقع على املعىن البال
  .خالصة ما قاله علماء احلديث والشراح البالغيون

مث ال يسعين إالَّ أن أتقدم بالشكر أوالً هللا ـ تعاىل ـ على إمتام هذا البحث، مث إىل   
مجيع أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العربية فجزاهم اهللا خري اجلزاء، مث أخص بالشكر 



 ـ دـ  

تور يوسف األنصاري على ما بذله من جهد وتوجيه ونصح، وما أكرمين به من سعادة الدك
  . وقته حىت مت هذا البحث

كما ال أنسى يف هذا املقام أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل مقام الدكتور شاكر   
الصباغ الذي بدأ معي هذه البحث يف مراحله األوىل، فجزامها اهللا عين خري ما جزى به 

  .عامل
قدم خبالص الدعاء إىل والدي الذين حرصا على توجيهي والدعاء يل بالتوفيق يف مث أت  

  .الدنيا واآلخرة، فرحم اهللا من انتقل إليه وألبس من بقي ثوب الصحة والعافية
  .كما أتقدم بالشكر إىل من مد يل يد العون حىت خرج هذه البحث إىل النور  
ن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأخريا أرجو من اهللا ـ العلي القدير ـ أ  

كما أسأله أن يضاعف لنا أجر ما بذلنا من نظر يف كتابه الكرمي وحديث نبيه األمني، 
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
              

  مقدم البحث الطالب

  أمحد عيضة أمحد الثقفي
  
  
  
  
  
  
  
  



  اململكة العربية السعودية         
                  وزارة التعـليم العــايل 
                     جامعة أم القـرى

                     كلية اللغة العربية 
                      قسم الدراسات 

                         فـرع األدب 
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  دراسة حتليلية

  مقدمة لنيل درجة املاجستري يف البالغة والنقد رسالة
  
  

  من الطالب

  أمحد عيضة أمحد الثقفي
  ٤١٨ ـ ٨٢٥٢ ـ ٤

  
  إشراف

  يوسف بن عبد ا األ�صاري/ الدكتور 
  

  م٢٠٠٢/   هـ  ١٤٢٣
  



  :الباب األول
  :التشبيه املفرد يف احلديث النبوي

  :وفيه عدة فصول
  :أحاديث العباداتالتشبيه النبوي يف : الفصل األول

  : ويف عدة مباحث
  .ـ التشبيهات الواردة يف احلديث عن اإلميان واإلسالم١  
  .ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث أركان اإلسالم٢  
  : ويف هذا املبحث ما يلي  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث الصالة وما يتعلق ا:     أوالً  
  .حاديث الزكاة والصدقةالتشبيهات الواردة يف أ:     ثانيا  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث الصيام:     ثالثًا  
  .التشبيهات الواردة يف أحاديث احلج واألماكن املقدسة:     رابعا  
  . ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث اجلهاد٣  
  . ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث الذكر والدعاء٤  
  .ديث التكافل االجتماعيـ التشبيهات الواردة يف أحا٥  

  
  :الفصل الثاين

  : التشبيه النبوي املفرد يف أحاديث الفنت
  : وفيه مبحثان

  .ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث الفنت عامة١  
  :ـ التشبيهات الواردة يف أحاديث أشراط الساعة، وفيه٢  
  :التشبيهات الواردة يف قصة الدجال وينقسم إىل  ) أ

  . روايات وصف عينهـ ما ورد من تشبيه يف١
  .ـ ما ورد من تشبيهات يف روايات وصفه ووصف فتنته٢



  .التشبيهات الواردة يف قصة يأجوج ومأجوج ) ب
  : الفصل الثالث

  :التشبيه النبوي املفرد يف موضوعات متفرقة  
  : وفيه عدة مباحث

  . ـ التشبيهات الواردة يف قصة اإلسراء واملعراج١
  . حرـ التشبيهات الواردة يف الس٢  
  . ـ التشبيهات الواردة يف الزواج وما يتعلق به٣  
  . ـ التشبيهات الواردة يف جوانب خمتلفة٤  

  
  : الفصل الرابع

  : التشبيه النبوي املفرد يف أحاديث اآلخرة
  :وفيه ثالث مباحث

  .التشبيهات الواردة يف وصف مشاهد يوم القيامة: األول    
  .جلنة وأهلهاالتشبيهات الواردة يف وصف ا: الثاين    
  .التشبيهات الواردة يف وصف النار وأهلها: الثالث    

وقد ختمت هذا الباب مبلحق مستقل عن التشبيه النبوي الضمين وأثره يف أداء املعىن 
  .يف الصحيح

  
  

  الطالب              

                   أمحد عيضة أمحد الثقفي
  



 ـ١ـ  

  :التشبيه وداللته الفنية
املثلُ واجلمع أشباه وأشبه الشيُء : الشبه والشبه : شبه ((جاء يف املعاجم اللغوية 

  ....ماثله : الشيَء 
  . )١())التمثيل:والتشبيه 

 وقد تعددت تعريفات علماء )٢())الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن((والتشبيه 
أن مؤداها يشري إىل أنه عقد مشاركة بني شيئني يف صفة مشتركة بأداة أال  )٣(البالغة للتشبيه

مذكورة أو مقدرة لغرض يقصده املتكلم واألديب عندما يريد إبراز وصف شئ ما يعمد إىل 
اختيار شئ آخر تكون الصفة فيه ظاهرةً وبارزةً ، فيجعله مشبهاً به ، ويأيت اجلمال فيما 

االختيار للطرف الثاين ـ املشبه به ـ وما ينتج من وجه ينقل من الصورة الكامنة وحسن 
   .ءالشبه من داللة على قوة النفاذ إىل عمق الشي

وقد أُعجب الشعراء منذ اجلاهلية بالتشبيه فأكثروا من صوره وافتنوا يف جتويدها 
ت باعتباره طريقاً من طرق اإلبانة عن املعاين ، واملتصفح لدواوين الشعر العريب واملختارا

الشعرية كاملفضليات ، واألصمعيات ، وشروح احلماسة وغريها يرى أا قد حوت القصائد 
على قدر كبري من التشبيهات الرائعة اليت جتود ا قرائح الشعراء وتفيض ا ملكام ، 

  .وتنطلق ا ألسنتهم بالطبع والسليقة 
صوره ، فأنه قد حظي وإذا كان الشعراء قد أُعجبوا بالتشبيه وبالقوايف يف جتويد 

مبثل هذا الشغف واإلعجاب من النقاد ، ودارسي األدب على اختالف منازعهم وتنوع ((
البيئات الثقافية اليت ينتمون إليها ، االفتنان بالتشبيه يف تراثنا كان افتناناً عاماً يستوي فيه 

  .)٤())الشاعر املبدع والناقد املقوم 
                                                 

  .٧/٢٣هـ ، ج١٤١٨ لسان العرب البن منظور ، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ، الطبعة الثانية ( 1)
  .م١٩٣٢/هـ١٣٥٠ ،القاهرة ٢ التلخيص يف علوم البالغة للخطيب القزويين ،حتقيق عبد الرمحن الربقوقي ، ط( 2)
م ،مكتبة ١٩٩٦ ٢ ومابعدها ، ط٣٢٣أمحد مطلوب ،صـ .، د)  املصطلحات البالغية وتطورهامعجم( ينظر ( 3)

  .لبنان ناشرون
  .٣٤م ،ص١٩٨٥حسن طبل ، مكتبة الزهراء ، القاهرة . الصورة البيانية يف التراث البالغي ، د( 4)



 ـ٢ـ  

عريب ،تعمد إليه النفوس بالفطرة حني تسوقها فالتشبيه أصل أصيل يف الكالم ال
الدواعي إليه ، وكانت صوره ومادا مستمدة من البيئة اليت عاش فيها الشاعر وتفاعل مع 

  .أحداثها ومظاهرها املختلفة على مر العصور واألجيال 
والتشبيه يقع يف مقدمة األلوان البيانية ملا حيدثه من ربط بني األشياء وإيضاح 

تصار ، فهو طريق من طرق التعبري اليت جيد فيه القارئ متعته حني يدرك صنعة الشاعر واخ
  .يف مجعه بني األشياء املتباعدة 

عين الباحثون بدراسة التشبيه عناية واضحة تتمثل يف الدراسات الضخمة اليت ((وقد 
 إىل شيوع يراها املطلع على كتب األدب والشعر واللغة والتفسري ، وهذا االهتمام راجع

هذه اخلاصية وجرياا يف كثري من فنون الكالم فصالً عن كثرا يف القرآن الكرمي ، 
وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكأا جزًء أصيل يف بالغة اللغة وآداا ، ومن هنا 

  .)١ ())اجتهدوا يف دراسته والكشف عن أسراره ، ومواطن التأثري فيه

) ٢٥٥ت(ىل مرتلة التشبيه يف البيان النبوي،وعلى رأسهم اجلاحظوقد أشار القدماء إ
فقد حتدث عنه يف مواضع كثرية متفرقة من كتابه القيم البيان والتبيني ، ويهمنا منها تلك 

الناس كلهم سواء :((املوازنة اليت عقدها تشبيه للنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف قوله ـ 
  :)٢(وقول الشاعر) كأسنان املشط

        سواُء كأسنان احلمار فال ترى       لذي شيبة منهم على ناشئ فضالً
:  ورأى أن الفرق بني التشبيهني هو مما يتفاضل به الكالم بعضه على بعض، فقال 

وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وحقيقته (( 
  .)٣ ())عرفت فضل ما بني الكالمني

غة الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بالغة تأيت يف املرتبة الثانية بعد بالغة وبال
القرآن الكرمي ، وقد حتدث عن هذه البالغة القدماء واحملدثون ، فوصفوها بعد تأمل لصورها 

  .وتراكيبها وألفاظها
                                                 

  ٢٥ صـ/م ١٩٩٣هـ ،١٤١٣ /٣ط/ مكتبة وهبه / حممد أبو موسى .د/  التصور البياين ( 1)
   هو الشاعر كثِّري عزة( 2)
  ٢/١٩/ حتقيق عبد السالم هارون/  البيان والتبيني ( 3)



 ـ٣ـ  

والتشبيه :(( قال حيث)هـ٢٨٥ت(خاص هو املربد التشبيه مببحث ولعل أول من أفرد
  . )١ ())مل يبعد حىت لو قال قائل إنه أكثر كالمهم ـ أعين كالم العرب ـ رياً يف الكالمجار كث

التشبيه يزيد املعىن : (( هـ ٣٩٥وقال عنه ـ أيضاً ـ أبو هالل العسكري ـ ت 
وضوحاً ويكسبه تأكيداً ، وهلذا أطبق مجيع املتكلمني من العرب والعجم عليه ، ومل يستغن 

جاء عن القدماء وأهل اجلاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه أحد منهم عنه ، وقد 
  . )٢())وفضله وموقعه من البالغة بكل لسان

وقد أهتم العلماء ذا األسلوب البالغي ،وأُعجبوا بصوره،وأوردوا يف مؤلفام 
  . )٣(واحدبالتحليل والتمييز بني الصور يف املعاين املشتركة يف املوضوع ال تناولوها صوراً عديدة

 وملا كانت الغاية من البيان النبوي هي الكشف عن احلقائق اليت أُرسل ا ـ عليه 
الصالة والسالم ـ وتوضيحها ، فقد كان مما توصل به إىل هذه الغاية أسلوب التشبيه الذي 
شاع وكثر يف كالمه ـ عليه الصالة والسالم ـ عند عرضه للمعاين املختلفة ، وذلك ملا 

  .من أثر يف النفس يزيد على غريه من األساليب للتشبيه 
وقد تنوعت التشبيهات يف البيان النبوي بني مفرده ومركبه ،ومنهجي يف هذه 

  .الدراسة مع كل تشبيه أدرسه أقوم ببيان غرض التشبيه وأثره يف بناء األسلوب 
بيه ،وقد وسأبدأ أوالً ـ مبشيئة اهللا ـ بالتشبيه املفرد إذ أنه األساس يف باب التش

صنفته حسب موضوعات احلديث النبوي الواردة يف الصحيح ، وجعلتها فصوالً مكونة من 
مباحث، وختمت الباب بفصل عن التشبيه الضمين يف احلديث النبوي ، مث انتقل بعدها إىل 

  .التشبيهات املركبة يف احلديث النبوي الشريف 
                                                 

، الطبعة األوىل ٢/٩٩٦هـ ، حتقيق حممد أمحد الدايل ٢٨٥أليب العباس حممد بن يزيد املربد، ت / الكامل ( 1)
  .هـ ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ١٤٠٦
/ ٢٦٥مفيد قميحة صـ .حتقيق د/هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري تصنيف أيب / الصناعتني الكتابة والشعر ( 2)
  .دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان/هـ ٢/١٤٠٤ط

للدكتور أمحد / البالغة التطبيقية ( وكتاب / األجنلو بالقاهرة  /١ط/فن التشبيه لعلي اجلندي ( ينظر مثالً كتاب ( 3)
  .مطبعة املعرفة/م١/١٩٦٣ط/موسى 



 ـ٤ـ  

  :الفصل األول
  :التشبيه املفرد يف أحاديث العبادات

مجع األمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ عدداً من األحاديث اليت تدور حول العبادة ـ 
السرية منها واجلهرية ـ وقد جاء يف هذه األحاديث عدد من الصور اليت كانت تتحدث 
عن اإلميان واإلسالم وما يتعلق ما من أمور معنوية مت جتسيدها من خالل التشبيه ، وعن 

  .احلج ، وبيان ملكانة أو حرمة بعض األماكن املقدسة الصالة وأمور الزكاة و
وكان من بني تلك الصور صور تناولت عبادة اجلهاد ، وما فيه من فضل ، وماله من 
مكانة ، كما جاءت تشبيهات بينت فضل الذكر والدعاء ، وما فيهما من خري يف الدنيا 

بيهات الواردة يف أحاديث واآلخرة ، ويف اية هذا الفصل جعلت مبحثاً حصرت فيه التش
التكافل االجتماعي يف اإلسالم من رعاية لأليتام واملساكني واألرامل وغري ذلك من صور 
العطف والرمحة فكان عدد مباحث هذا الفصل مخسة مباحث سنتناوهلا ـ إن شاء اهللا ـ 

  .بالدراسة والتحليل 
  

  ـ املبحث األول ١
  : ن واإلسالم التشبيهات الواردة يف احلديث عن اإلميا

جاءت صور تشبيهية يف احلديث النبوي تبين أموراً تتعلق باإلميان واإلسالم ، وقد 
مجعت يف هذا املبحث أربعة تشبيهات تناولت جوانب خمتلفة جاء التشبيه لبياا إتقان العبادة 

ان ، والتحذير املنبثق من قوة استشعار املراقبة هللا تعاىل ، وكراهة الرجوع إىل الكفر بعد اإلمي
  . من احللف مبلة غري اإلسالم ،وجاء يف هذه الرواية تشبيه آخر حيرم لعن املؤمن ألخيه املؤمن 

وقد جعل عليه الصالة والسالم املشبه به أمراً حمسوساً لتقريب املعىن املراد لألفهام 
فهو ((، ))هكقتل((، )) كما يكره أن يقذف يف النار ((، )) كأنك تراه((فكانت كما يلي 

يف الصورة األوىل ألن " كأن"وهي يف حقيقتها تشبيهات مرسلة جاءت األداة )) . كما قال 
املقام يقتضي ذلك فهي تدل على قوة املشاة بني الطرفني ، أما بقية الصور فقد جاءت فيها 

  : الكاف للبيان واإليضاح ، وهذه التشبيهات ستكون دراستنا هلا على النحو اآليت 
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  :تقان العبادةإ
هذه الصورة التشبيهية الرائعة جاءت يف حديث بني فيه الرسول ـ عليه الصالة 
والسالم ـ مفهوم اإلسالم واإلميان واإلحسان ، فعن عبد اهللا ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 

حدثين أيب عمر بن اخلطاب قال بينما حنن جلوس عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : ـ قال
ات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر وسلم ـ  ذ

السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فأسند ركبتيه إىل 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال ياحممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول اهللا ـ صلى 

شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ،وتقيم الصالة ، أن ت: ( اهللا عليه وسلم ـ 
: وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت ،أن استطعت إليه سبيالً ، قال صدقت ،قال 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : فأخربين عن اإلميان ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال 
فأخربين عن : صدقت ، قال : قدر خريه وشره ، قال ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بال

فأخربين عن : أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك ، قال : اإلحسان قال 
أن : فأخربين عن أماراا ، قال: ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ، قال : الساعة ، قال 

مث : عالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان ، قال تلد األمة ربتها ، وأن ترى احلفاة العراة ال
اهللا ورسوله أعلم ، قال : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : انطلق ، فلبثت ملياً مث قال يل 

)) فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: 
)١(.  

هذا احلديث العظيم حوى أركان اإلسالم ، وأركان اإلميان ، واإلحسان ، أي مجيع 
  .الظاهرة والباطنة العبادات 

والتشبيه الذي يعنينا يف هذه الرواية قول املصطفى ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن 
  )).أن تعبد اهللا كأنك تراه(( اإلحسان 

فهو تشبيه من جوامع كلمه ـ عليه الصالة والسالم ـ فلو ختيلنا أن أحدنا قام يف 
 يترك شيئاً مما يقدر عليه من عبادة من العبادات وهو يعاين اهللا ـ عز وجل ـ فإنه لن
  .اخلشوع واخلضوع وحسن السمت وإتقان للعبادة ظاهراً وباطناً
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واحلديث حيث على اإلخالص يف العبادة ، ومراقبة العبد ربه ـ تبارك وتعاىل ـ يف 
إمتام اخلشوع واخلضوع وغري ذلك ، وقد ندب أهل احلقائق إىل جمالسة الصاحلني ليكون 

 من النقائص احتراماً هلم واستحياًء منهم ، فكيف مبن ال يزال اهللا ءسه بشيذلك مانعاً من تلب
  .)١())تعاىل مطلعاً عليه يف سره وعالنيته ؟

  .)٢())أن ختشى اهللا كأنك تراه ((وقد وردت الصورة يف رواية أخرى 
  :وذكر اإلمام العيين أن اإلحسان على مقامني 

فإن مل تكن تراه فإنه ((قوله : والثاين )) أن تعبد اهللا كأنك تراه(( قوله : األول 
هذا أصل عظيم من : قال النووي ))  كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك((قوله  ))  يراك

أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد املسلمني ، وهو عمدة الصديقني وبغية السالكني وكرت 
 عبادة من يرى اهللا ـ تعاىل ـ أن تعبد اهللا: وتلخيص معناه . العارفني ودأب الصاحلني 

ويراه اهللا ـ تعاىل ـ، فإنه ال يستبقي شيئاً من اخلضوع واإلخالص وحفظ القلب واجلوارح 
أنك إمنا : يعين ))  فإن مل تكن تراه فإنه يراك: ((، ومراعاة اآلداب ما دام يف عبادة ، وقوله 

، وهذا املعىن موجود وإن مل تره تراعي اآلداب إذا رأيته ورآك لكونه يراك ال لكونك تراه 
.... وقال . ألنه يراك ، وحاصله احلث على كمال اإلخالص يف العبادة واية املراقبة فيها 

  .)٣(.....))هذا من جوامع الكلم 
فقد شبه . حالتان تثمرمها معرفة اهللا وخشيته وطلب مرضاته لنيل ما عنده من اخلري 

ربه اليت ا يصل إىل درجة اإلحسان بعبادة العبد هللا عياناً ، عليه الصالة والسالم عبادة العبد 
  .يرى كل واحد منهما اآلخر 

  .ووجهه الشبه اخلشوع واملهابة واإلجالل واإلتقان 
له داللة على إرادة اإلبالغ يف حتقيق احلالني وحماولة االرتقاء )) كأن((واختيار األداة 

  . يف مقام االستحضار القليب للمهابة من اهللا
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 اليت ربطت بني حمسوسني ، ومها طرفا ))كأن((فهو تشبيه مرسل باعتبار ورود األداة 
والغرض ... التشبيه ، وجممل ألن وجه الشبه حمذوف ، وهو اخلضوع واخلشوع واملراقبة 

من التشبيه بيان احلال واملقدار يف هيئة العبادة وبيان ما جيب أن يكون فيها من اخلشوع 
  .ابة واجلالل وامله

أن ((والعبادة هي اليت خلق من أجلها مجيع املخلوقات وخاصة الثقلني لذلك بدأ ا 
فالتشبيه تأكيد ملا ورد يف احلديث من تربية للمسلم على فضيلة املراقبة الذاتية )) تعبد اهللا

  .واستشعار اهليمنة اإلهلية يف مجيع أموره 
  
  

  :التنفري من اللعن واحللف بغري ملّة اإلسالم 
من حلف على : ((عن ثابت بن الضحاك عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 

 عذِّب به يوم القيامة وليس ءميني مبلّة غري اإلسالم كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشي
  .)١())على رجل نذر يف شيء ال ميلكه

  :ويف رواية أخرى له 
  .)٢())ن املؤمن كقتلهليس على رجل نذر فيما ال ميلك ولع: (( قال 

اللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا وهذا الفعل ال ينبغي للمسلم ، واحلديث حيذِّر 
يف روايته األوىل من هذا الفعل ، وهذا أمر عظيم جيب على املسلم أن جيتنبه ، وال يقدم 

تل يف قوله الكرمي عليه، فقد جعل عليه الصالة والسالم اللعن كالقتل ، وقد بين اهللا جزاء الق
:א אא  א א א 

(3).  
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يعين )) قوله لعن املؤمن كقتله: ((ذكر النووي أن اللعن من قبيل التحرمي حيث قال 
ي أختاره أبو عبد اهللا يف قبيل التحرمي سواء ظاهراً ، وأن كان القتل أغلظ ، وهذا هو الذ

  .)١(.....))املارزي ، وقيل غري هذا مما ليس بظاهر 
  .)٢(أما العيين فيجعل ذلك يف التحرمي أو األبعاد أو مبالغة يف اإلمث

فاللعن دعاء على امللعون بأن يطرده اهللا من رمحته ، وأن يغرقه يف غضبه ، ويف هذا  
  . تدمري حسي دعوة بالتدمري املعنوي الذي قد يترتب عليه

والالعن يرى أن امللعون ال يستحق احلياة والرمحة فهو كالقاتل ، وهذا أمر ال جييزه 
اإلسالم بل مل يقبل الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لعن احليوان فكيف بلعن املسلم 

  للمسلم ؟
  .فاملشبه لعن املؤمن ألخيه املؤمن 

  القتل : واملشبه به
  ....واإلبعاد و التفظيع اإلمث والتحرمي : والوجه 

  .والغرض بيان مقدار اإلمث الذي جينيه ويكتسبه الالعن
  .وهو معنوي مبحسوس

  :وقد جاءت الروايتان يف البخاري يف حديث واحد
 عذِّب به يف نار ءمن حلف بغري ملّة اإلسالم فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشي((

  .)٣(......))جهنم ، ولعن املؤمن كقتله 
  : شرح احلديث جاء يف
يعين هو كاذب يف ميينه ال كافر ، ألنه ال : ، قال املهلب ))فهو كما قال: ((قوله 

خيلو أن يعتقد امللّة اليت حلف ا كفارة عليه بالرجوع إىل اإلسالم ، أو يكون معتقداً 
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ابن يراد به التهديد والوعيد ، وقال : وقيل ..... اإلسالم بعد احلنث فهو كاذب فيما قاله 
  .)١())معناه النهي عن موافقة ذلك اللفظ والتحذير منه ال أنه يكون كافراً باهللا: القصار 

فمن حلف بغري ما عليه اإلسالم فقد عظم ذلك الدين الباطل ، فيكون حال تلك 
  .الدال عليها نطقه وبيانه مساوية حلاله وواقعه تصويراً أو مآالً 

خلوقات والواجب احللف باهللا تعظيماً له واحلديث حيذر من احللف مبثل هذه امل
  .سبحانه 
  :ـ املبحث الثاين ٢

  :التشبيهات الواردة يف أحاديث أركان اإلسالم 
يف هذا املبحث نتناول الصور التشبيهية الواردة يف أحاديث تدور حول أركان 

 واألركان اليت وردت فيها تشبيهات تنوعت موضوعات تشبيهاا يف كل ركن ،. اإلسالم
  :وسيتم ـ مبشيئة اهللا ـ دراسة هذا املبحث من خالل أربعة أركان هي 

  :التشبيهات الواردة يف احلديث عن الصالة وما يتعلق ا من أمور : أوالً 
وموضوع الصالة وما يتعلق ا يف أحاديث الصحيح جاءت فيه تسع عشرة صورة 

حتة يف الصالة ، وعدم مسابقة تشبيهية كانت تدور حول الوضوء التام ، ووجوب قراءة الفا
املأموم لإلمام ، واالطمئنان فيها وتسوية الصفوف ، مث بين عليه الصالة والسالم مقدار سترة 
املصلي ، كما بين وقت كل صالة ، مث بين خطر من ترك بعض الصلوات ، وأمهية وفضل 

 صورتان تبين ما جيب صالة اجلماعة ، والترغيب يف القيام بالنافلة يف البيت ، وقد جاءت
فعله يوم اجلمعة من غُسلٍ ، وبيان أجر التبكري ، مث بني عليه الصالة والسالم أجر من صلى 

  .على جنازة ، وأخرياً جاء بيان أجر الصالة يف املسجد النبوي 
وهي موضوعات متفرقة ومعان جليلة بينها التشبيه إما ترغيباً يف فعلها أو ترهيباً من 

  .ارتكاا 
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: وقد جاء من هذه التشبيهات أربعة معاين مت توضيحها من خالل التشبيه البليغ وهي
وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة، النهي عن مسابقة األمام ، وصالة النافلة يف البيت ، وكيفية 

  .الغسل ليوم اجلمعة 
ا أم. وبقية التشبيهات جاءت مرسلة وجمملة باعتبار ذكر األداء وحذف وجه الشبه 

يف بيان كيفية الوضوء التام ، )) حنو((أدوات التشبيه اليت ربط ا الطرفان فجاءت لفظة 
)) الكاف((مرتني يف بيان مقدار السترة ، وأجر اجلنازة ، أما )) مثل((وجاءت األداء 

فجاءت ثالث مرات، يف بيان تسوية الصفوف ، ودخول وقت كل صالة ، وبيان مقدار 
تسع مرات يف بقية املعاين السابقة )) كأن(( النبوي ، وجاء ت األداء أجر الصالة يف املسجد

  :وإليك التفصيل 
 :إتقان الوضوء * 

روي أن عثمان بن عفان ـ رضى اهللا عنه ـ دعا بوضوء ، فتوضأ فغسل كفيه 
ثالث مرات ، مث مضمض واستنثر ، مث غسل وجهه ثالث مرا ت، مث غسل يده اليمىن إىل 

مرات ، مث غسل يده اليسرى مثل ذلك ، مث قال رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا املرفق ثالث 
ـ : عليه وسلم ـ توضأ حنو وضوئي هذا ، مث قال  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم

من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث قام فصلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم ((
  .)١())من ذنبه

اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ يف كتاب الطهارة ، وهو أصل هذا احلديث أورده 
  :عظيم يف صفة الوضوء التام الكامل ، قال ابن شهاب 

  .)٢())هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة: وكان علماؤنا يقولون ((
وإسباغ الوضوء من أحب األعمال إىل اهللا ـ سبحانه ـ فهو طريق من طرق حمو 

والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يشبه الوضوء الذي جيب أن . السيئات  واخلطايا
                                                 

  .١٠٨ـ ٣/١٠٥: صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٣/١٠٩ املصدر السابق ( 2)



 ـ١١ـ  

يتوضأه أي مسلم بالوضوء الذي توضأه املصطفي ـ عليه الصالة والسالم ـ املشار إليه 
  )).حنو وضوئي هذا: ((بقوله 

دون غريها من أدوات التشبيه ملا توحي به من مقارنة )) حنو((واختيار هذه األداة 
  : مأ إليه النووي بقولهالطرفني وهذا ما أو

إمنا قال صلى اهللا عليه وسلم حنو وضوئي هذا ومل يقل مثل ألن حقيقة مماثلته صلى ((
  .)١())اهللا عليه وسلم ال يقدر عليه أحد

وهذا من التحفيف على األمة اإلسالمية ، وهذا من رمحته ـ صلى اهللا عليه وسلم 
  .ـ بأمته ألن العبادة مقرونة باالستطاعة 

  . من التشبيه املرسل امل والطرفان حسيان وهذا
والغرض من التشبيه احلث على إسباغ الوضوء وبيان أجر اإلسباغ واإلخالص يف 

  " :فصلّى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه" الصالة 
 :التنفري من رفع الرأس يف الصالة * 

وردت أحاديث كثرية حترم خمالفة املأموم جعل اهللا األمام ليأمت املصلون به ، وقد 
  .لإلمام ، ومن هذه املخالفات رفع املأموم لرأسه قبل اإلمام 

: قال حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : حدثنا أبو هريرة ـ رضى اهللا عنه ـ قال 
  .)٢())أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار((

  :ويف رواية 
أن جيعل اهللا وجهه وجه : ((ويف أخرى . )٣())ن حيول اهللا صورته صورة محارأ((

  .)٤())محار
ومتابعة املأموم لإلمام واجبة وال جيوز له مسابقته . جعل اهللا اإلمام ليؤمت به يف الصالة

وهذا احلديث العظيم يبين لنا خطر تلك املسابقة ، وقد صور الرسول ـ صلى اهللا عليه 
                                                 

  .٣/١٠٨ املصدر السابق ( 1)
  .٤/١٥١ املصدر السابق ( 2)
  .٤/١٥١ املصدر السابق ( 3)
  . املصدر السابق، والصفحة نفسها( 4)



 ـ١٢ـ  

أن جيعل اهللا رأسه أو وجهه ((تكب تلك املخالفة يف أبشع صورة وأقبح منظر وسلم ـ مر
، إا خمالفة عظيمة استحق فاعلها عقاباً عظيماً ، )) أو صورته رأس أو وجه أو صورة محار

  .فصورته مل تعد آدمية 
وما يف هذا األسلوب من )) أما خيشى((ونلحظ يف هذه الروايات البدء باالستفهام 

  .ة والدقة واإلحياء الذي يأيت من خالل االستفهام الذي جاء لألمر املوحى بالتوبيخ الدالل
ملاذا اُختري احلمار دون غريه ؟ وما عالقته باإلمث ؟ وهل : والسؤال يف هذا احلديث

  .العقاب حسي أم معنوي ؟ 
حيتمل أن يرجع ذلك : اختلف العلماء يف معىن الوعيد املذكور هنا فقيل : فاجلواب

إىل أمر معنوي ، فإن احلمار موصوف بالبالدة ، فأُستعري هذا املعىن للجاهل مبا جيب عليه من 
فرض الصالة ، ومتابعة اإلمام ، ويرجح هذا ااز أن التحويل مل يقع مع كثرة الفاعلني ، 
لكن احلديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك يقع وال بد وإمنا يدل على كون فاعله متعرضاً 

ذلك ، وكون فعله ممكناً ألن يقع عليه ذلك الوعيد ، وال يلزم من التعرض للشيء وقوع ل
  . ذلك الشيء 

  :وقال العالمة أبو الفتح القشريي 
حيتمل أن يراد بالتحويل املسخ أو حتويل اهليئة احلسية أو املعنوية أو مها معاً ، ((

ك ، وهو األوىل حبمل مثل هذه ومحله آخرون على ظاهرة إذ ال مانع من جواز وقوع ذل
األحاديث على ظاهرها كما فعل ذلك كثري من السلف ، وإالّ خرجت عن احلكمة ، ويبعد 

النتفاء املناسبة اليت ذكروها من ) أن حيول اهللا رأسه رأس كلب: (ااز رواية ابن حبان 
  .)١())بالدة احلمار واهللا أعلم

                                                 
  .٧٩طه عبد الباري ، صـ . د/  أثر التشبيه يف تصوير املعىن ( 1)



 ـ١٣ـ  

وذلك إلساءته يف صالته ألنه : (( يوضحه قوله ونقل عن اإلمام أمحد بن حنبل تعليالً
ال صالة له ، ولو كانت له صالة لرجى الثواب ومل خيف عليه العقاب أن حيول اهللا رأسه 

  .)١(رأس محار ، واهللا أعلم
إذا كان )) رأسه رأس محار((والطرفان حسيان ) بليغ(فالتشبيه مفرد مؤكد جممل 
 حسياً ، أما إذا كان التعبري على صورة احلمار معنوياً املعىن على ظاهر النص ويتم التغيري

  .فاملشبه به عقلي 
وقد سلك الرسول عليه الصالة والسالم طريق التشبيه بأوضح صورة وأيسر طريق 

  .للتنفري من هذا الفعل والتحذير من التساهل يف أمر الصالة
قق الغرض من ومن هنا يتح. واملخاطبون يدركون املراد من هذه الصورة البشعة 

  .التشبيه الوارد يف احلديث 
 :سترة املصلي *

  :رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: قال : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال
إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يبايل من مر وراء ((

  .)٢())ذلك
ط لصحتها وجود الصالة صلة بني العبد وربه وهي من أعظم العبادات ويشتر

  .السترة، وال جيوز ألي شيء أن يدخلها حىت ينتهي من صالته 
عليه الصالة والسالم ـ مقدار ارتفاع تلك السترة،  ـ فاحلديث يبين لنا فيه الرسول

  )).مثل مؤخرة الرحل: ((فقال
  .السترة اليت يضعها املصلي أمامه أثناء الصالة : فاملشبه 

  .ل مؤخرة الرح: واملشبه به 
  . االرتفاع واملقدار : ووجه الشبه 

                                                 
حملمد منري الدمشقي على هامش الترغيب والترهيب للمنذري ( هامش الترغيب والترهيب من القرآن الكرمي ( 1)
  .دار احلديث)١/١٨٠

العود الذي آخر : بضم امليم وكسر اخلاء ومهزة ساكنة :  ، واملؤخرة ٤/٢١٦ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .الرحل وهي مبقدار عظمة الذراع



 ـ١٤ـ  

  .وهو تشبيه مرسل جممل تشبيه حمسوس مبحسوس 
  )). مؤخرة الرحل((ووجه الشبه بني الطرفني ملموس يف املشبه به 

  .والغرض من التشبيه بيان املقدار 
 ال وبالغة هذا التشبيه تأيت من دقة اختيار األلفاظ فقد كان املشبه به مشاهداًًًًً واضحاً

ينكره أو جيهله إنسان يف ذلك الوقت متوفرة يف البيئة العربية ، فالتشبيه قاطع لكل تساؤل 
  .حول تلك السترة 

  .فالتشبيه يف مقام تعليم وبيان لشريعة ربانية بأعظم شعرية دينية 
 :أوقات الصالة املكتوبة *

  :يف حتديد كل صالة قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
ذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ، وقت الظهر إ((

ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ، ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ، ووقت 
صالة العشاء إىل منتصف الليل األوسط ، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل 

  .)١()) قرين شيطانتطلع الشمس،فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإا تطلع بني
الصالة إحدى شعائر اإلسالم ، وهي الصّلة بني العبد وربه ، وهي الفرق بني 

  .الشرك والكفر واإلسالم وألمهيتها فقد فرضها اهللا ـ سبحانه ـ ليلة اإلسراء واملعراج 
إن الصالة كانت على : ومن أهم أمور الصالة أن تؤدى يف وقتها ، قال تعاىل 

  .)٢( تاباً موقوتاًاملؤمنني ك
وقت الظهر إذا زالت الشمس، : ((والتشبيه ورد يف قوله عليه الصالة والسالم 

  ....))وكان ظل الرجل كطوله 
  .فقد شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ظل الرجل بطوله

  .بيان املقدار : والغرض 
  .وهو تشبيه مرسل جممل حمسوس مبحسوس 

                                                 
  .٥/١١٢:  صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .١٠٣: سورة النساء  آية ( 2)



 ـ١٥ـ  

 هذا التشبيه يف ظهوره يف فترة مل يكن الوقت حمدداً والبالغة النبوية تظهر يف
حتديداً دقيقاً كما هو عليه اآلن حيث جلأ عليه الصالة السالم إىل شيء حمسوس مشاهد 

  .يستطيع أن يستخدمه كل إنسان وال جيهله عاقل 
وال يزال كثري من الشعوب يعملون ذه الطريقة لتحديد الوقت وخاصةً يف 

  .البعيدة عن مناطق احلضارة القرى والبوادي 
 :احلث على أداء الصالة وبيان فضلها *

ويف احلث على احملافظة على بعض الصلوات وبيان أمث من اون ا روى مسلم يف 
الذي تفوته صالة : ((صحيحه عن ابن عمر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 

  .)١())ن فاته العصر فكأمنا وتر أهله ومالهم((ويف رواية )) العصر كأمنا وتر أهله وماله 
ومن حكمة اهللا تعاىل أن جعل العبادات متنوعة خشية السأم والرتابة ، ومن هذه 
العبادات الصالة ، ومن حكمته ـ سبحانه ـ أن جعلها يف أوقات متنوعة ومتباينة ليبين 

 اليت نلحظ قلّة املهتمني جل وعال املتمسك بالدين واملتهاون به ، وصالة العصر من الصلوات
  .ا احملافظني عليها مع مجاعة املسلمني 

  :قال القاضي عياض ـ رمحه اهللا ـ 
هو : واختلفوا يف املراد بفوات العصر يف هذا احلديث ، فقال ابن وهب وغريه ((

هو أن تفوته بغروب الشمس ، : فيمن مل يصلها وقتها املختار ، وقال سحنون واألصيلي 
  .)٢(....))تفويتها إىل أن تصفر الشمس وقيل هو 

وصالة العصر هي الصالة الوسطى ، ويؤيد هذا ما روى عن علي ـ رضي اهللا عنه 
شغلونا عن الصالة : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  يوم األحزاب : ـ قال 

  .)٣(...))الوسطى صالة العصر مأل اهللا بيوم وقبورهم ناراً 
                                                 

  .١٢٧، ٥/١٢٥:  صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٥/١٢٨:  صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  ).ش اهلام ( ٥/١٢٦:  املصدر السابق ( 3)



 ـ١٦ـ  

هللا باحملافظة على الصلوات مجيعاً وخص صالة العصر باألمر داللة على وقد أمر ا
  .)١( אאאאאא: قال تعاىل . أمهيتها 

  .)٢(من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه: واملوتور 
  :وجاء يف اللسان 

  . )٣())ولن يتركم أعمالكم"يز نقصه إياه ، ويف الترتيل العز: وتر حقه وماله ((
أي نقص أهله وماله )) من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله: ((ويف احلديث

هو من : يقال وترته إذا نقصته فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثرياً ، وقيل . وبقى فرداً 
 ، فشبه من فاتته صالة الوتر اجلناية اليت جينيها الرجل على غريه من قتل أو ب أو سيب

العصر مبن قُتل محيمه أو سلب أهله وماله ، وروى بنصب األهل ورفعه ، فمن نصب جعله 
مفعوالً ثانياً لوتر واضمر فيها مفعوالً مل يسم فاعله عائداً إىل الذي فاتته الصالة ، ومن رفع 

ن املأخوذون ، فمن رد النقص إىل مل يضمر وأقام األهل مقام ما مل يسم فاعله ألم املصابو
  .)٤(....))الرجل نصبها ، ومن رده إىل األهل واملال رفعها 

  .من فاتته صالة العصر مبن وتر أهلُه وماله  صلى اهللا عليه وسلم ـ يشبه فالرسول ـ
  .الندم واحلسرة : وجه الشبه 

الفريضة والتحذير من التنفري من املشبه وبيان أثر ترك تلك : والغرض من التشبيه 
  .التهاون فيها 

اليت تفيد قوة املشاة ، وجممل )) كأن((وهذا تشبيه مرسل وردت فيه أداة التشبيه 
  .حمذوف الوجه 

  .وتشبيه حمسوس مبحسوس ترك الصالة كفقد األهل واملال 
  :وقالوا يف معىن التشبيه 

                                                 
  .٢٣٨:  سورة البقرة  آية ( 1)
  .٢/١٥٢" القاموس احمليط "  ينظر ( 2)
  ٣٥: آية :  سورة حممد ( 3)
  ).وتر( مادة ٤٧٥٨صـ : ابن منظور :  لسان العرب ( 4)



 ـ١٧ـ  

لذي يصاب بأهله أنه كا. فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله[ ((
ويتوجه عليه من االسترجاع ما )) ... ((فيجتمع عليه غمان... وماله إصابة يطلب ا وتراً 

فاته من الثواب ما يلحقه من )) ... ((يتوجه على من فقد أهله وماله ، فيتوجه عليه الندم
  .)١()) ]األسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله

 من دقة اختيار عناصر التشبيه اليت اختارها عليه الصالة فجميع هذه املعاين مستمدة
والسالم فاألهل واملال زينة احلياة الدنيا تطمئن النفس بوجودمها فكيف إذا فُقدا فجأة ؟ 

وما توحي به وما تدل )) فاتته ((حاله كحال من فاتته تلك الصالة ، ونلحظ داللة لفظة 
خيل أن هناك سباقاً بني العبد ووقت الصالة ، فعليه أن عليه ، فاملتأمل يرى يف هذا التعبري ويت

يدرك أنه يف صراع مع الزمن،  وسباق دائم ومستمر حىت ال تفوته اللحظات ، ألن يف 
بيان لألثر العظيم الذي )) األهل واملال((ويف اختياره . الغفلة والتهاون خسارة عظيمة

أالّ ما ، فإذا فقدمها ، فقد ناله شر عظيم ، سيلحقه ، ألن األهل واملال قوام احلياة فال حتلو 
واصبح وحده فرداً ال حول له وال قوة مهدداً باملخاطر ، حتفه الشرور ، ينتابه الضعف من 

  .مجيع اجلهات 
  
  :احلث على الصالة النافلة *

ويف بيان استحباب جعل الصالة النافلة يف البيت يقول عليه الصالة والسالم عن ابن 
  .)٢())اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبوراً(: (عمر 

  :ويف رواية عنه قال عليه الصالة والسالم 
  .)٣())صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبوراً ((

  :ويف رواية أيب هريرة قال عليه الصالة والسالم 
                                                 

  .٥/١٢٦:  صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٦/٦٧ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .٦/٦٨ املصدر السابق ( 3)



 ـ١٨ـ  

ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ((
  .)١())ةالبقر

هذه روايات أوردها اإلمام مسلم يف باب استحباب صالة النافلة يف البيت وجوازها 
صلوا فيها وال جتعلوها كالقبور مهجورة من ((يف املسجد ، واملقصود من احلديث أي 

قيل : الصالة ، واملراد ا صالة النافلة أي صلوا النوافل يف بيوتكم ، وقال القاضي عياض 
يضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم يف بيوتكم ليقتدي بكم من ال خيرج إىل هذا يف الفر

  .)٢())بل هو يف النافلة ألخفائها: املسجد من نسوة وعبيد ومريض وحنوهم ، وقال اجلمهور 
ورأي اجلمهور هو األرجح ويؤيده حديث جابر عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه 

  :وسلم ـ  قال 
يف مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صالته ، فأن اهللا إذا قضى أحدكم الصالة ((

  .)٣())جاعل يف بيته من صالته خرياً
 فعليكم بالصالة يف بيوتكم،... احتجر رسول اهللا : ((وحديث زيد بن ثابت قال

  .)٤())فأن خري صالة املرء يف بيته إالّ الصالة املكتوبة
 البيت أخفى وأبعد عن الرياء وكان احلث على صالة النافلة يف البيت لكوا يف

وأصون لتلك الصالة من احملبطات ليتربك البيت ا وحيصل له اخلري برتول املالئكة وطرد 
البيوت اخلالية : ، والتقدير ))ال تتخذوها مقابر((الشياطني، واحلديث متضمن تشبيهاً بليغاً 

  .من الصالة مقابر، فهو تشبيه بليغ حمذوف األداة ووجه الشبه 
وحذف األداة من بناء التشبيه جيعل املشبه مشبهاً به من غري واسطة ، فالبيوت اليت 

  .ال يقرأ فيها قرآن وال يصلى فيها مقابر 
ووجه الشبه الوحشة واخلوف وانعدام العبادة ، ألن الصالة أم العبادات وأفضل 

 اليت يؤدى ا التشبيه القربات ومن بالغته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  العالية اختيار األلفاظ
                                                 

  .٦/٦٨بق  املصدر السا( 1)
  ).اهلامش ( ٦/٦٧ املصدر السابق ( 2)
  .٦/٦٨ املصدر السابق ( 3)
  .٦/٧٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)



 ـ١٩ـ  

الدال على التصيري والتحويل ، فهذا )) جعل((املؤثر ، فقد اختار عليه الصالة والسالم الفعل 
الفعل يف هذا السياق يصور لنا استعداد البيوت ملا يراد ا ، وأا ال متلك لنفسها حوالً وال 

  .قوة وأننا حنن املتحكمون يف مصريها وهي الربيئة من فعلنا 
  .)١())فهي يف ذاا صاحلة جلعلها مقابر أو غريها مبا نزاول فيها من العمل((

وما فيها من إحياء بالوحشة واالنقباض والشعور باخلوف )) مقابر((وكذلك لفظة 
  .واألسى واحلزن إضافة إىل السياق ، وما فيه من معان تضيفها الكلمات بعضها لبعض 

ال ((، ...)) اجعلوا من صالتكم : (( يف قوله وننظر إىل األسلوب اإلنشائي الطليب 
  .وما حيمله من أمر وي يتحتم علينا امتثاله والبعد عن خمالفته ....)) جتعلوا بيوتكم 

فهذا تشبيه حيمل معىن التقبيح والتنفري من أصحاب البيوت اخلالية من الصالة 
  .والقرآن ، فهو توبيخ هلم 

ا أن البيوت اليت هذا حاهلا كاملقابر ، فأهلها كاملوتى وهناك إحياء يف هذا التشبيه ، مب
  .الذين ال يطمع يف نفعهم وال يؤنس م 

وتناسبها )) منازلكم((أو )) مساكنكم((دون لفظة )) بيوتكم((وتأمل اختيار لفظة 
فالبيت مكان البيتوتة أي )) احلقيقي أو املعنوي((فكالمها مأوى للموت )) مقابر((مع كلمة 
لذي بعد الوفاة الصغرى ، فإذا كان العبد طامعاً يف إنارة قربه بعد موته فلينر بيته النوم ا

  .بالصالة النافلة والقراءة ليشمله اخلري والنور 
واحلياة احلقه املستكملة لعناصر اجلودة هي احلياة اليت تكون العبادة حلمتها ((

  .)٢()) قبوراًوسداها، أما عندما ختلو من العبادة ، فإا تصبح موتاً و

  :فضل أعمال يوم اجلمعة *
ويف ذكر بعض أعمال يوم اجلمعة يقول الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  

من أغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح فكأمنا قرب بدنه ، ومن راح يف الساعة ((
رن ، ومن راح الثانية فكأمنا قرب بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أق
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يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ، 
  .)١())فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذّكر

احلديث حيث على التبكري إىل صالة يوم اجلمعة ويبين فيه ـ عليه الصالة 
  . أجر والسالم ـ فضل التبكري وما يكون للمبكر من

  :وقد تضمن احلديث عدداً من التشبيهات 
  :قوله عليه الصالة والسالم 

  )).من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة((
 .)٢(املقصود غسالً كغسل اجلنابة يف الصفة

فقد شبه عليه الصالة والسالم الغسل الواجب يوم اجلمعة بغسل اجلنابة يف الصفة 
  .)٣())وهو أحسن ما استعمل يف باب التشبيه((ي والكيفية، والتشبيه تشبيه مصدر

  :والتشبيهات الواردة يف احلديث متشابه وهي قوله عليه الصالة والسالم 
مث راح فكأمنا قرب بدنه ، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ، ومن ((

ابعة فكأمنا قرب راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً أقرن ، ومن راح يف الساعة الر
  )).دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة

فالتشبيهات أتت لبيان تدرج الثواب ، وبيان الفرق يف األجر بني من ذهب إىل 
  .املسجد مبكراً ومن ذهب إليه متأخراً ، وفرق بني من قدم بدنه ومن أهدى بيضة 

وأا مرتبة يف األجر كحال من فالتشبيهات توضح حال من خرج لصالة اجلمعة 
تصدق ببدنه أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة ، وهذه التشبيهات مرسلة جمملة 

  .والطرفان عقليان أجر وثواب وهو التشبيه املتعدد
 :احلث على صالة اجلنازة *

من ضمن العبادات املتعلقة بالصالة واليت اختذ الرسول عليه الصالة والسالم من 
  .داة لبيان ثواا الصالة على اجلنازة وفضل اتباعها حىت تدفَن التشبيه أ
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من شهد : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ : عن أيب هريرة قال 
وما : ، قيل )) اجلنازة حىت يصلّى عليها فله قرياط ، ومن شهدها حىت تدفَن فله قرياطان

ان ابن عمر يصلي عليها مث ينصرف ، فلما وك)) مثل اجلبلني العظيمني((القرياطان ؟ قال 
  .)١()) لقد ضيعنا قراريط كثرية: بلغه حديث أيب هريرة قال 

  .)٢())أصغرمها مثل أحد: ((قيل وما القرياطان؟ قال: ((ويف رواية
  .)٣(رواية قيل أليب هريرة ما القرياط ؟ قال مثل أُحد  ويف

ل ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هذا حديث عظيم برواياته املتعددة يدل فيه الرسو
على فضل الصالة على اجلنازة وأجر اتباعها ، وفيه حث على الصالة على امليت واتباعه 

  .ودفنه إمياناً واحتساباً ليقع أجره على اهللا 
وإذا عدنا إىل التشبيه جند أن املصطفى ـ صلوات ريب وسالمه عليه ـ يف 

عظيمني ، فكل قرياط كاجلبل العظيم ، ووجه الرواية األوىل شبه القرياطني باجلبلني ال
  .الشبه الضخامة يف كلٍ ، وهو تشبيه مرسل جممل ، والغرض من التشبيه بيان املقدار

ويف الرواية الثانية شبه ـ عليه الصالة والسالم ـ أصغر القرياطني جببل أُحد 
  .ملقداروهو من أعظم جبال املدينة، وهذا تشبيه مرسل جممل، الغرض منه بيان ا

ويف الرواية الثالثة جعل القرياط مثل أُحد فهو تشبيه مرسل جممل والطرفان عقلي 
  ) .األجر ، اجلبل(وحسي 

واختيار املشبه به أُحد لتجسيد املشبه املعنوي يف صورة حمسوسة ألن املسلمني 
وال يعرفون هذا اجلبل ال سيما وأنه متصل حبدث تارخيي وقع يف فجر الدعوة اإلسالمية، 

  .تزال ذكراه باقيةً يف أذهان املسلمني على مر األجيال
ألنه من أعظم جبال املدينة، والشارع كان ((والعيين يرى سبب اختيار أُحد 

  .)٤())حيبه وهو أيضاً حيبه واهللا أعلم
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فقد أدى التشبيه الغرض املقصود، حيث رغب الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم 
ن أن الصالة على اجلنازة واتباعها من حق ـ يف هذه العبادة بذكر ثواا جمسداً،وبي

  .املسلم على أخيه املسلم
إنه عمل يسري وأجر عظيم ، ويف هذا دليل على سعة رمحة اهللا وفضله على األمة 
اإلسالمية إذ يسر هلا األعمال وجعل عليها عظيم الثواب ال سيما تلك األعمال اليت 

  .تها يف تقوية العالقة بني أفراد األمةترتبط باآلخرين فتقوم بوظيف
  
 :فضل الصالة يف املسجد النبوي *

وكما فضل سبحانه صالة على صالة فُضلت ـ كذلك ـ أماكن الصالة ، فعن أيب 
  :هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

صالة يف مسجدي هذا خرياً من ألف صالة أو كألف صالة فيما سواه من ((
  .)١())اجد إالّ أن يكون املسجد احلراماملس

املساجد بيوت اهللا أطهر بقاع األرض، أحب األماكن للمالئكة، هلا مكانة عظيمة يف 
  .نفوس املسلمني 

ويف هذا احلديث يبين عليه الصالة والسالم مضاعفة الصالة يف مسجده بألف صالة 
  .فيما سواه عدا املسجد احلرام فالصالة فيه أفضل 

  .الصالة يف املسجد النبوي : به فاملش
  .ألف صالة فيما سواه عدا املسجد احلرام : املشبه به 

  .الثواب الكثري يف كل وجمموعه : وجه الشبه 
  .وهو تشبيه مرسل جممل والطرفان معنويان 

الغرض من التشبيه احلث على أداء الصالة يف املسجدين املذكورين يف احلديث، 
  .ألقصى على وجه األرض ، لذلك ال تشد الرحال إالّ إليهافهذان أفضل مسجدين مع ا
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ال تشد الرحال : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ : عن أيب هريرة قال
  .)١())إالّ إىل ثالثة مساجد، مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد األقصى

  :التشبيهات الواردة يف أحاديث الزكاة والصدقة : ثانياً 
ركن من أركان اإلسالم حث عليها الشارع ورغب يف إخراجها، وحذر من الزكاة 

التهاون يف ذلك، وجعل منها نوافل كنوافل بقية العبادات تقرباً إليه كالصدقة، ومساعدة 
  .احملتاجني والتربع يف أبواب الرب وغري ذلك مما يقرب إىل اهللا

إىل احملبة، والتكاتف بني والزكاة أهم عنصر من عناصر التكافل االجتماعي املؤدي 
  .أبناء اجلسد الواحد يف هذا اتمع اإلسالمي

وجدت ستة تشبيهات وردت يف الزكاة وما يتصل ا، تنوعت أغراضها، وقد 
  :جاءت هذه التشبيهات على النحو التايل

جزاء منع الزكاة يوم القيام، وحبه عليه الصالة والسالم لإلنفاق يف سبيل اهللا، 
 األموال آخر الزمن، وبين عليه الصالة والسالم اهتمام اهللا ـ عز وجل ـ وبشاعة مجع

بصدقة العبد وتربيتها له، وأوضح عليه الصالة والسالم سبب حترمي الزكاة والصدقة عليه 
وعلى آله، وآخر هذه املعاين بيان أجر الداللة على فعل اخلريات وأن للدال على الشيء مثل 

تشبيهات خمتلفة األداة فكان منها تشبيه بليغ بين من خالله سبب فاعله، وقد جاءت هذه ال
  .حترمي الزكاة والصدقة على الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وعلى آله
  :أما التشبيهات املرسلة اخلمسة الباقية فكانت أدوات التشبيه كالتايل

مانع الزكاة يوم مقدار عذاب : مرتني وذلك يف بيان معنيني مها)) كما((جاءت األداة 
  .القيامة، وبيان اهتمام اهللا ـ عز وجل ـ بصدقة العبد

فجاءت ثالث مرات بينت مقدار حبه عليه الصالة والسالم لإلنفاق )) مثل((أما األداة 
يف سبيل اهللا، وإخراج األرض كنوزها آخر الزمن، وأتت ـ كذلك ـ لبيان مقدار أجر 

  .لة ألن وجه الشبه حمذوفالدال على اخلري، وهذه التشبيهات جمم
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وقد رتبت هذه املعاين يف هذا املبحث بناًء على ورودها يف الصحيح األول فاألول 
  .وهكذا
  

 :جزاء منع الزكاة *
  :عن جابر بن عبد اهللا عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

بقاع ما من صاحب أبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها إالّ أُقعد هلا يوم القيامة ((
قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرا، ليس فيها يومئذ مجاء وال 

إطراق فحلها، وإعارة دلوها، : يا رسول اهللا وما حقها ؟ قال: مكسورة القرن، قلنا
ومنيحتها، وحلبها على املاء، ومحلُ عليها يف سبيل اهللا، وال من صاحب مال ال يؤدي 

:  القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفرمنه، ويقالزكاته إالّ حتول يوم
هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه ال بد منه أدخل يده يف فيه، فجعل يقضمها 

  . )١())كما يقضم الفحل
توعد اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ مانعي الزكاة بالعذاب األليم يف هذا احلديث، وكما 

אאא: مي يف قوله تعاىلجاء يف القرآن الكر
א א

אא )٢(.  
  .هوالزكاة مفروضة يف مجيع أنواع املال كما ورد يف كتب الفق

فإذا رأى أنه ال بد منه أدخل يده يف : ((وقد تضمنت هذه الرواية تشبيهاً يف قوله
  .)٣())فجعل يقضمها قضم الفحل((ويف رواية )) فيه،فجعل يقضمها كما يقضم الفحل
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حيث شبه الرسول عليه السالم القضم من الشجاع األقرع ليد صاحب الكرت الذي 
فحل، والفحل هو الذكر القوي الفائز على أقرانه منع زكاته، والقضم هو األكل بقضم ال

  .)١(من كل حيوان
ووجه الشبه بني الطرفني السرعة والشراهة يف األكل وهذا تشبيه بليغ مصدري 

  .حذفت األداة ووجه الشبه، وهو مؤكد جممل، والطرفان حمسوسان
  .والرواية األوىل تشبيهها مرسل جممل لوجود األداة

يه،فنجد أن الصورة التشبيهية جاءت للتنفري من هذه الصورة أما الغرض من التشب
الكريهة اليت يتعرض هلا مانع الزكاة يوم القيامة، حيث حيذّر عليه الصالة والسالم من منعها، 
متخذًا التشبيه بيانا للعقاب الذي يلحق مبن منعها فبين مقدار حال املشبه ذلك البيان الذي 

  . خطيئة منع الزكاةيرعب النفس من التردي يف
  ".القسامة"وقد ورد التشبيه نفسه يف كتاب 

  .)٢())أيعض أحدكم كما يعض الفحل، الدية له: ((قوله
 :حب الرسول عليه الصالة والسالم لإلنفاق *

  :يف حديث طويل مبدوء بقصة عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال
أترى : ((اين،فأجبته، فقالأن خليلي أبا القاسم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ دع((
  : فنظرت ما علَّي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثين يف حاجة له، فقال)) أُحداً؟

  .)٣(....))ما يسرين أن يل مثله ذهباً أنفقه كله إالّ ثالثة دنانري ((
هذا احلديث امتداد للعقاب الذي ينتظر صاحب املال الذي ال يؤدي حق اهللا فيه، فقد 

بشر الكانزين برضف يحمى عليه يف نار جهنم، فيوضع على (( هذه الرواية جاء يف بداية
حلمة ثدي أحدهم حىت خيرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حىت خيرج من 

  )).حلمة ثدييه يتزلزل
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  :عليه الصالة والسالم : فالتشبيه يف قوله
  ).)ما يسرين أن يل مثله ذهباً أنفقه كلّه إالّ ثالثة دنانري((

حيث شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذهب الكثري جببل أُحد، وهو من أعظم جبال 
  .املدينة

  .احلجم: ووجه الشبه 
وهو تشبيه مرسل جممل حمسوس مبحسوس، والغرض من التشبيه بيان املقدار، وأنه 
 مهما بلغ احلب للمال، فأن األنفاق يف سبيل اهللا أعظم، والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم
ـ يبين لنا ما جيب علينا حنو األموال مهما كثرت ولو بلغت مثل جبل أُحد ـ وهذا اجلبل 
معروف لدى املسلمني ـ فالواجب إنفاقها يف سبيل اهللا إالّ ما كانت احلاجة ماسة إليه 
كاإلنفاق على األوالد، أو سداد دين، وقد بين عليه الصالة والسالم السر يف الثالثة دنانري 

  :لفقا
ما يسرين أن يل أُحداً ذهباً تأيت علّى ثالثة، وعندي منه دينار إالّ ديناراً أرصده لدين ((
  .)١())علّي

  :وفصل الدنانري الثالثة ـ أيضاً ـ فقال
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته يف ((

  .)٢())حابه يف سبيل اهللاسبيل اهللا، ودينار ينفقه الرجل على أص
فاملتأمل يف عذاب مانع الزكاة ال يبقى يف قلبه حب للمال ناهيك عن منع زكاته، 

وهو العظم : بضم النون وإسكان الغني املعجمة :احلجارة احملماة، والنغض : فالرضف 
  .الرقيق الذي على طرف الكتف ، وقيل أعلى الكتف 

:  والسالم ألسلوب التشويق يف قوله أليب ذرونلحظ بالغياً استعماله عليه الصالة
وما يف هذا األسلوب من أثر ال خيفى ألن املعاين اليت تعرض ذا )) أترى أُحداً ؟((

  .األسلوب يف الذهن تأيت بعد يئة للنفس وييج النتباهها
                                                 

  .٧/٧٤صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٧/٨١املصدر السابق ( 2)



 ـ٢٧ـ  

 :بشاعة مجع األموال آخر الزمان *
تقيء األرض أفالذ : (( وسلم ـ صلى اهللا عليه قال رسول اهللا ـ: عن أيب هريرة قال

يف هذا قُتلت ، جيئ :  أمثال اُألسطُوان من الذهب والفضة، فيجئ القاتل، فيقول)١(كبدها
يف هذا قطعت يدي، مث : يف هذا قُطعت رمحي، وجيئ السارق، فيقول: القاطع، فيقول

  .)٢())يدعونه، فال يأخذون منه شيئاً
ليه الصالة والسالم، واألحاديث متواترة هذا حديث عظيم يدل على صدق رسالته ع

  :يف كثرة املال بني الناس قبل قيام الساعة، قال عليه الصالة والسالم
ال تقوم الساعة حىت يكثر املال ويفيض حىت خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحداً ((

  .)٣())يقبلها منه، وحىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً 
ور لنا البشاعة يف حماولة مجع األموال، جيمعون بطرق غري شرعية، هذا احلديث يص

كالقتل وقطع الرحم والسرقة وغريها، وقد تضمن هذا احلديث تشبيهاً للذهب والفضة يف 
تقئ األرض افالذ كبدها كأمثال اُألسطُوان من الذهب : ((قوله عليه الصالة والسالم

ا بعري أصابته حالة تقيؤ وغثيان، فهو يطرح إا صورة حية، صورة األرض وكأ)). والفضة
ما يف جوفه، فتزداد حالة التقيؤ حىت ينفذ ما بداخله، فيتقيأ قطعاً من كبده وحلمه، لكن 
افالذ األرض ليست حلماً وال أكباداً وإمنا الذهب والفضة، حجم كل قطعة كاألعمدة 

  .والسواري
كبد األرض وهي ما خترجه من فقد شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ افالذ 

  .باطنها من ذهب وفضة باألسطوان، واألسطوان مجع اسطوانه وهي السارية أو العمود
  .العظَم والكثرة : ووجه الشبه 

                                                 
 ٧/٩٨هي القطعة من اللحم، صحيح مسلم : ري، وقال غريهالفلذ القطعة من كبد البع:  قال ابن السكيت( 1)

  .١٠/٣١٨، اللسان" اهلامش"
بضم اهلمزة والطاء مجع أسطوانة وهي السارية والعمود : اُألسطُوان. ٩٨ـ٧/٩٧: صحيح مسلم بشرح النووي( 2)

  . وشبهه 
  .٧/٩٧ صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٢٨ـ  

بيان املقدار، وهو تشبيه حمسوس مبحسوس، ومرسل لذكر : والغرض من التشبيه 
  .وجممل حلذف وجه الشبه)) مثل((األداة 

  :لدين على هذا احلديث بقولهويعلق الدكتور عز ا
يصور لنا رسول اهللا ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ ما يتكالب عليه الناس من متاع، ((

وما جيرم به بعضهم على بعض، هذه الصورة الذميمة، اليت تغثى هلا النفس، ويشمئز منها 
  .الطبع، فيجمع دوا الثياب، صورة القيء والقيء ألفالذ الكبد 

ستكتشف متاماً يف الغد، حني ........ عمي عن هذه الرؤية ........ إننا اآلن عمي 
يذوب الرواء الكاذب والربيق اخلادع، الذي يلقيه الشيطان ليغشى أبصارنا عن احلقيقة، 
ليقتل القاتل طمعاً يف غري حمي، ويقطع القاطع رمحاً يف غري واصل، ويسرق السارق خلسةً 

 والساحر، فتنحبس نفثات الشيطان ستخرج األرض ما يبيد، وهناك عندما يبطل السحر
فال يرون سوى الذنب قد ......... أثقاهلا، ويظهر منبوذاً أو مبتذالً ما كانوا به جيرمون

يف هذا احلطام الذي يغادرونه وال ميسونه، ألم به من الشيطان . فعلوه، واإلمث قد اقترفوه
  .)١()) قد ظُلموا، وفيه للناس قد ظلموا

قة تطفي غضب الرب وهلا عند اهللا مكان، فهي يف موضع حفظ واهتمام والصد
  :صلى اهللا عليه وسلم ـ ـ قال رسول اهللا:يقول أنه مسع أبا هريرة بن يسار وعناية، عن سعيد

 ∗ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهللا إالّ الطيب إالّ أخذها الرمحن بيمينه((
ه وإن كانت مترة، فتربو يف كفالرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلو 

  .)٢()) أو فصيله
                                                 

  .١٧٩صـ / عز الدين السيد . د:  احلديث النبوي من الوجهة البالغية ( 1)
  .ورد يف هذا احلديث إضافة اليمني هللا ـ سبحانه ـ فما القول فيها؟ ∗

أحدمها وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه ال يتكلم يف كيفيتها بل : ألهل العلم يف احاديث الصفات قوالن
ىل وعظمته مع اعتقادنا اجلازم أن اهللا ليس كمثله حيب علينا أن نؤمن ا ونعتقد هلا معىن يليق جبالل اهللا تعا: يقولون

  )).وهذا القول أسلم((شيء وأنه مرته عن التجسيم واالنتقال والتحيز يف جهة، وعن سائر صفات املخلوق 
أا نتأول على ما يليق ا حسب مواقعها، وإمنا يسوق تأويلها ملن كان من أهله بأن يكون : والقول الثاين

  " .ويف هذا خماطرة " رب، وقواعد األصول والفروع ذا رياضية يف العلم عارفاً بلسان الع
ملا كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمني ويؤخذ ا استعمل يف : " وقال القاضي عياض يف هذا احلديث

  :مثل هذا واستعري للقبول والرضا، كما قال الشاعر
  باليمنيإذا ما راية رفعت د           تلقاها عرابة 

  .٧/٩٨    هامش صحيح مسلم بشرح النووي 
  .٩٩ـ٧/٩٨ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



 ـ٢٩ـ  

  :ويف رواية قال عليه الصالة والسالم
ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إالّ أخذها اهللا بيمينه، فريبيها كما يريب ((

  .)١())أحدكم فلوه أو قلوصه حىت تكون مثل اجلبل العظيم
صالة والسالم مدى رمحة اهللا ؤالء اخللق وتكرمه وتفضله هذا حديث يبين فيه عليه ال

عليهم فيضاعف الصدقة اليت يتصدق ا العبد من مال حالل مهما كانت تلك الصدقة من 
حيث القِّلة أو الكثرة، فإن اهللا يريب تلك الصدقة حىت تصري أعظم من اجلبل، وإذا كانت 

هللا كانت سبباً يف جناة صاحبها من النار، فعن هذه الصدقة من مال طيب وخالصة لوجه ا
  :مسعت النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ يقول: عدي بن حامت قال

  .)٢())اتقوا النار ولو بشق مترة((
  .)٣())فمن مل يستطع فبكلمة طيبة ((ويف رواية 

إن الصدقة مهما كان حجمها، ولو بلغت حجم التمرة، وهي من كسب طيب فهي 
 النار وكذلك الكلمة الطيبة ويف احلديثني السابقني أمر صريح بأن التمرة أو حجاب من

  .الكلمة الطيبة تقي من النار، فمن ال يستطيع أن ينفق مترة أو يقول كلمة طيبة ؟
إن الصدقة اليسرية اليت تساوي عدل مترة من كسب طيب يقبلها اهللا بيمينه وإنه 

لصدقة القليلة يقبلها اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ بيمينه، مث يربيها فهذه ا.... إلكرام للمتصدق 
وينميها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه، والعرب تعىن باخليل عناية كربى حىت أم 
ليسقوا اللّنب وال يركبوا يف األسفار وال يف احلروب عند الذهاب، ويدخروا للمعارك 

ك أشعارهم، وما يزال ربنا ـ تبارك وتعاىل ـ يربيها والكر والفر والغارة، وقد نطقت بذل
حىت تكون مثل اجلبل، وإن انتقال اخليال من رؤية الصدقة وهي التمرة إىل رؤيتها مثل اجلبل 
ليقف اإلنسان على عظيم األجر الذي يكون للمتصدق ويبعث على الصدقة وعلى أالّ مينع 

                                                 
  .٩٩ ـ ٧/٩٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٧/١٠١صحيح مسلم ( 2)
  .٧/١٠١املصدر السابق ( 3)



 ـ٣٠ـ  

عدل التمرة يف بلد يكثر فيه التمر له ( ذله، واختيار املرء من الصدقة لقلة ما يقدر على ب
  .)١()داللته الكبرية يف تصوير الصدقة القليلة

  :ففي الرواية األوىل قوله عليه السالم 
 أو )٢(فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يرىب أحدكم فلوه((
  .)٣())فصيله

  : السالمويف الرواية الثانية قوله عليه الصالة
  )). حىت تكون مثل اجلبل العظيم)٤(فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو قلوصه((.... 

  :احتوت هاتان الروايتان على صورتني 
إن الصدقة يأخذها الرمحن بيمينه، فما تزال تنمو حىت تصبح شيئاً كبرياً : األوىل

  )أعظم من اجلبل(
يها كما يريب املرء الفلو أو الفصيل أو إن الرمحن ـ سبحانه وتعاىل ـ يرب: الثانية 

  .القلوصه بالرعاية واالهتمام واحملافظة 
فقد شبه الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ الصدقة اليسرية من احلالل أو الكلمة 
الطيبة يف كف الرمحن وينميها لصاحبها بتربية اإلنسان فَلُوه أو فصيله أو قلوصه جبامع 

مال االهتمام والعناية والزيادة الواضحة واملراقبة املستمرة، والغرض من حسن الرعاية وك
التشبيه يف الرواية األوىل احلث على التصدق من املال الطيب، فالصدقة هذه يأخذها الرمحن 

  .فما تزال تنمو وتكرب حىت تصري أعظم من اجلبل ) وكلتا يديه ميني ( بيمينه 
  :أما الرواية الثانية

  .من الكسب احلالل) مترة(الصدقة القليلة : فاملشبه
  .اجلبل العظيم:واملشبه به 

                                                 
  .٣٢٩الصباغ ص .د:  التصوير الفين يف احلديث النبوي( 1)
بكسر الفاء وإسكان الالم وختفيف الواو وهو املهر سمي : د الواو ويروى بفتح الفاء وضم الالم وتشدي:  فَلوه(2)

  .بذلك ألنه فلي عن أمه أي فصل
  .الفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه:  فصيله(3)
  . قلوصة بفتح القاف وضم الالم وهي الناقة الفتية وال يطلق على الذكر( 4)



 ـ٣١ـ  

  .العظم والضخامة: وجه الشبه
احلض على الصدقة من املال الطيب وإن كانت قليلة فهي تنمو : والغرض من التشبيه

  .وتكرب حىت تصري مثل اجلبل، وهذا تشبيه مرسل جممل
  .وجاء يف بعض الروايات أنه جبل أُحد

ن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فريبيها ألحدكم كما يريب أحدكم مهره حىت إ((
  .)١())أن اللقمة لتصري مثل أُحد

والصورة هنا تعتمد على احلِّس املباشر الذي يدرك املشاهد متابعته ((فالتشبيه صورة 
  .)٢())وتتجسم أمامه األشياء جتسماً واضحاً خيلب النفس

يار لأللفاظ الدالة املوحية املعربة، فقد اختار عليه الصالة والسالم ونقف مع دقة االخت
دون غريه من أمساء اهللا تعاىل، ألن هذا االسم ينسجم مع مضمون احلديث )) الرمحن((لفظ 

  .املفعم بالرمحة والفضل العظيم 
 قبل ألن العريب يعتين بتربيته أكثر من غريه وقد ذكر أوالً)) املهر((وقد مت اختيار لفظ 

  . الفصيل والقلوصه 
واحلقيقة أن يف التمثيل بتربيه املهر لتربية األجر براعة فائقة ودقِّة متناهية، ألن املهر ((

  .)٣())يبذل من اجلهد يف تربيته ما ال يبذل يف غريه من احليوان
وقد ذكرت بعض الروايات الفصيل أو القلوصه ألن املهر قد ال يتواجد يف مجيع 

ب ليتم الغرض من التشبيه، وهو احلث على الصدقة من مال طيب مهما كانت بيوتات العر
قليلة، واحلديث تدريب عملي على اجلود والبذل والعطاء يف سبيل اهللا، وترغيب يف ذلك 

  .لينال عظيم األجر وجزيل الثواب
                                                 

  .٣/١٦٤ صحيح الترمذي ( 1)
  .٥٨/ الفين يف احلديث النبوي التصوير( 2)
  .٩٢/التصوير الفين يف احلديث النبوي ( 3)



 ـ٣٢ـ  

صيل، التمر، اخليل، الف((وإذا تأملنا عناصر التشبيه وجدناها منتزعة من البيئة العربية 
  )).القلوصه، جبل أُحد

  :ولعلّ اجلمع بني هذه العناصر يدخل يف قول عبد القاهر
وهو أن لتصوير املشبه من الشيء يف غري جنسه وشكله وألتقاط ذلك له ((........ 

من غري حمتله واجتالبه إليه من النيق البعيد باباً آخر من الظرف واللطف ومذهباً من مذاهب 
  .)١(.....))موضعه من العقل اإلحسان ال خيفى 

  
 :الزكاة والصدقة أوساخ الناس*

فرض اهللا الزكاة وبين يف كتابه الكرمي األصناف الذين يستحقون الزكاة، وحث عليه 
الصالة والسالم على الصدقة واإلنفاق على احملتاجني من طبقات اتمع اإلسالمي حتقيقاً 

 عليه الصالة والسالم بين يف حديث طويل أن ملبدأ التكافل االجتماعي، غري أن الرسول
الزكاة والصدقة ال تعطى آلل البيت حيث يقول يف احلديث الطويل الذي يرويه عبد املطلب 

  .بن ربيعة 
  :عن عبد املطلب بن ربيعه بن احلارث

  .)٢(.......))أن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس ((
حترمي الزكاة على رسول اهللا ـ صلى اهللا ((ا احلديث يف باب أورد اإلمام مسلم هذ

  )).عليه وسلم  ـ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد املطلب دون غريهم
وقد أورد اإلمام مسلم عدة أحاديث تبين حترمي الصدقة على آل البيت، فعن أنس بن 

  :طريق، فقالمالك أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ مر بتمرة يف ال
  .)٣())لو ال أن تكون من الصدقة ألكلتها((

  .)١(ويف التحرمي خالف بني الفقهاء ومن هم آله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ؟ 
                                                 

  .١١٦ ـ ١١٥أسرار البالغة، لعبد القاهر اجلرجاين حتيق ريتر، ( 1)
  . ١٨٠ ـ ٧/١٧٧صحيح مسلم بشرح النووي، ( 2)
  .٧/١٧٧املصدر السابق ( 3)



 ـ٣٣ـ  

  :فالتشبيه الوارد يف قوله عليه الصالة والسالم
  ......))إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس((

الة والسه عليه الصدقة فقد شباس )) الزكاة((الم الصيف تطهري األموال ونفوس الن
  .بغسالة األوساخ، وهي املاء املتبقي املختلط باألوساخ أثناء الغسل

  .انتهاء اهلدف منها وهو التطهري والتنظيف: ووجه الشبه
  .يف املشبه به)) أوساخ((يف املشبه، وحسي )) تطهري النفس واملال((والتشبيه عقلي 

التنبيه على العلة يف حترميها على بين هاشم وبين عبد املطلب : من التشبيهوالغرض 
  .لكرامتهم وتنـزيههم

  )).الصدقة أوساخ الناس((وهذا تشبيه بليغ حذفت منه األداة ووجه الشبه 
  :وأثر القرآن واضح يف كالمه عليه الصالة والسالم ، قال تعاىل

  א ،א 
א )٢(.  

فاملرء يتطهر بالصدقة، فتزيل ما علق به من أوساخ الذنوب وأدران املعاصي، مث إن 
الزكاة ال جتوز إالّ ملستحقيها، فإذا مسع املرء هذا احلديث الذي بين حاهلا يف كوا أوساخ 

رب أوساخ الناس، فينحصر أخذها يف أصحاا الناس عافت نفسه الزكاة كما يعاف ش
  :الواردين يف قوله تعاىل

א   א  א א א א 
אאאאאא )٣(.  

احلث على إخراج الزكاة ملن وقد أدى احلديث الغرض الذي سيق من أجله ففيه 
  .توفرت يف أمواهلم شروط الزكاة، واحلث على التعفف ملن مل يكن مضطراً ألخذها
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 ـ٣٤ـ  

 :الداللة على اخلري وأجر فاعلها*
  :عن جرير بن عبد اهللا أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

رمن عمل ا وال من سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل ا بعده كُتب له مثل أج((
ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل ا بعده كُتب عليه 

  .)١())مثل وزر من عمل ا وال ينقص من أوزارهم شيء
  :ويف رواية أيب هريرة قال عليه الصالة والسالم

أجورهم من دعا إىل  هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من ((
شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم 

  .)٢())شيئاً
احلديث بروايتيه صريح يف احلث على استحباب سن األمور احلسنة وحترمي سن األمور  

، ومن السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل ا إىل يوم القيامة 
سن سنة سيئّة كان عليه مثل وزر كل من يعمل ا إىل يوم القيامة، وأن من دعا إىل هدى 

 سواء كان له من مثل أجور متابعيه، أو إىل ضاللة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك
كان ذلك اهلدى والضاللة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه،وسواء كان ذلك تعليم 

  .)٣(أو عبادة أو أدب أو غري ذلك .....
فالرسول عليه الصالة والسالم شبه األجر الذي يناله الدال على السنة احلسنة أو اهلدى 

واملقصود . باألجر الذي يناله من عمل بتلك السنة احلسنة أو اهلدى، والضاللة مثل ذلك
ويؤيد هذا املناسبة . بالسنة احلسنة ما مات من سنة رسول اهللا فأحياها وليس املراد البدع

  .اليت وردت يف الرواية األوىل
جاء ناس من اإلعراب إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عليهم ((

الصوف،فرأى سوء حاهلم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فابطؤو عنه، 
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 ـ٣٥ـ  

، مث جاء آخر مث مث إن رجالً من األنصار جاء بصرة من ورق: حىت رئي ذلك يف وجهه، قال
  ......)).من سن يف اإلسالم سنة حسنة : " تتابعوا حىت عرف السرور يف وجهه، فقال

فالصحايب الذي جاء مل يكن هو املشرع لعبادة الصدقة، وإمنا كان قدوةً للتربع والبذل 
  .فتبعه اآلخرون

  :وهذا التشبيه مثل تشبيهه عليه الصالة والسالم يف قوله
  .)١())ري فله مثل أجر فاعلهمن دل على خ((

فهذه التشبيهات مرسلة ألن األداة مذكورة، والغرض منها احلث على حتصيل األجر 
  .واملثوبة، وأن جيعل اإلنسان من نفسه داعياً إىل اهلدى واخلري

فالتشبيه يتعدى اجلانب اجلمايل بامتطاء صهوة البيان البالغي لغرس العزمية يف النفوس 
  .مال العظيمةلتقوم بتلك األع

  

  :التشبيهات الواردة يف أحاديث الصيام:ثالثاً

الصيام فريضة عظيمة فرضها اهللا ـ سبحانه ـ على مجيع األمم، وبين ـ سبحانه ـ 
  :احلكمة منه ، قال تعاىل

))  א    א   א א 
(( ) ٢(.  

ديث عن الصيام يف صحيح مسلم من خالل أربعة تشبيهات تناول كل وقد جاء احل
  .واحد منها معىن وغرضاً خاصاً 

  :وهذه املعاين جاءت حسب ورودها يف صحيح مسلم كالتايل 
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 ـ٣٦ـ  

بيان أن الصيام حيمي صاحبه من اآلثام يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة، مث حدد وقت 
 صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصيام الست من ليلة القدر، مث ورود تشبيهان بينا فضل

  .شوال، وأن كل واحد منها يعدل صيام الدهر
جاء التشبيه األول بليغاً مت فيه حذف األداة ووجهه الشبه معاً، أما التشبيهات الثالثة 
األخرى فكانت مرسلة باعتبار ذكر األداة وجمملة باعتبار حذف وجه الشبه وكانت 

وردت مرة واحدة لبيان فضل صيام الست من شوال، أما )) الكاف((: األدوات كما يلي 
حتديد ليلة القدر مىت تكون، وبيان فضل صيام : فجاءت رابطة بني معنيني مها)) مثل((األداة 

  .ثالثة أيام من كل شهر
  

 :مشروعية الصيام وبيان أجر الصائم*
أمور ال توجد يف بقية  بين عليه الصالة والسالم فضل الصيام وما متيز به من 

قال رسول : العبادات، فعن أيب صاحل الزيات أنه مسع أبا هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ يقول
  :اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ 

كل عمل ابن آدم له إالّ الصيام، فإنه يل وأنا أجزي به، :قال اهللا ـ عز وجل ـ ((
رفث وال يسخب، فإن سآبه أحد أو قاتله، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال ي

فليقل إين امرؤ صائم، والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح 
  .)١())املسك

يل وأنا أجزي : ((الصيام فريضة فرضها اهللا ـ سبحانه ـ على مجيع األمم لذلك قال
ألن املشركني والكفار مل يتقربوا (: (فقيل)) يل((وقد اختلف العلماء يف سبب قوله )) به

  .)٢())ألنه خالٍ من الرياء خلفائه، وقيل غري ذلك: بالصيام ألوثام، وقيل
  :األول قوله عليه الصالة و السالم: وقد تضمن احلديث تشبيهني

  )).الصيام جنة((
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  .واجلُنة بضم اجليم السترة واملانع
تلك .... صونه من املخالفات الشرعية فالصوم وقاية حتمي الصائم من اإلمث وت

املخالفات اليت تكون سبباً يف دخوله النار، ألن اإلمساك عن املعاصي والشهوات سبب يف 
  :دخول اجلنة، كما قال عليه الصالة و السالم

  .)١())حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات((
  .تشبيه بليغ وهو )) الصيام جنة((والصورة يف احلديث هي 

إن الصيام جنة متنع صاحبها من املعصية وتقيه العذاب يوم القيامة، فتأكيد معىن ((
  . )٢())الصيام بالتكرار وقاية من االستثارة والوقوع يف املعصية

فالتشبيه ذه الصورة أمر يف غاية الروعة والبيان، فالنفس تذهب فيه كل مذهب، فكلما 
فهو وصف عظيم منه صلى اهللا عليه وسلم يفوق . يام بينك وبينهاتذكرت معصية حال الص

اخليال، ويتعثر على اللسان االفصاح عنه ملعرفة ما بني الصائم واجلُنة من تقارب، وما تفيض 
به األوىل على الثانية ناهيك أن التشبيه جاء بليغاً، وما يف التشبيه البليغ من قوة العالقة بني 

  .الطرفني
 ال تسعه احملسوسات فهو فوقها، وال تعيه املعقوالت فهو أفسح منها، فهو إنه وصف

))  إين أمرؤ صائم: فإن سآبه أحد أو قاتله فليقل((جنة من املعاصي واآلثام وسوء األخالق 
ووقاية له من دخول النار، فهو جنة مما نعلم وما ال نعلم مما مل ال تدي إليه لكونه باقياً يف 

  .يبعامل الغ
وعند حذف وجه الشبه يبحر اخليال يف كل جانب ويكون التفكري أعمق، وهذا بيان 

  .رفيع أدى الغرض املقصود منه من احلث على الصيام
  :ويف احلذف وما يثري به السياق يقول عبد القاهر
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 ـ٣٨ـ  

وهو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ((
صح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا ترك الذكر أف

  .)١())مل تنطق، وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنب
  :التشبيه الثاين يف قوله عليه الصالة والسالم

  )).والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك((
 وحتليله وبيان قيمته البالغية يف موضعه من هذه وهذا تشبيه ضمين سنقوم بدراسته

  .الدراسة إن شاء اهللا
  

 :حتديد ليلة القدر*
بين لنا عليه الصالة والسالم مىت تكون ليلة القدر، فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ 

أيكم يذكر : ((تذاكرنا ليلة القدر عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال: قال
  .)٢())لقمر وهو مثل شق جفنةحني طلع ا

ليلة القدر ليلة عظيمة أهتم بأمرها السلف الصاحل من هذه األمة ومن تبعهم بإحسان 
  .إىل يوم الدين، فكثر السؤال عنها وعن وقتها خاصةً،وكثر اجلدل فيها بني  العامة واخلاصة

وقد ذكر اهللا أمرها وليلة القدر أفضل الليايل اليت يتسابق يف الفوز خبريها املتنافسون، 
  :يف كتابه فقال

א*אא*א*
  .)٣( א*אالمالئكة

أن القرآن الكرمي تبين السورة الكرمية فضل ليلة القدر بأا خري من ألف شهر عبادة، و
  .أُنزل فيها وأن املالئكة الكرام تنـزل إىل األرض فيها، وأا خري الليايل
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 ـ٣٩ـ  

فالصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ يتذاكرون هذه الليلة عند املصطفى ـ عليه الصالة 
والسالم ـ، فرييد أن يفصل هذه القضية عليه الصالة والسالم وأن يقلِّص رقعة اجلدل، 

  )).حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة((تشبيهاً فيضرب هلم 
  .فقد شبه عليه الصالة والسالم القمر وقت ليلة القدر بنصف اجلفنة يف تقوسه واحننائه

  : ويف هذا الصدد يقول القاضي عياض
فيه إشارة إىل أا إمنا تكون يف أواخر الشهر ألن القمر ال يكون كذلك عند طلوعه ((

  .)١())واهللا أعلمإالّ يف أواخر الشهر 
فهو تشبيه مرسل ألن األداة مذكورة، وجممل ألن وجه الشبه حمذوف، والطرفان 

  )).شق جفنة((مبحسوس )) القمر((حسيان، تشبيه حمسوس 
واجلمع بني الطرفني هنا من التشبيه البعيد القريب، فيندر حضور املشبه يف الذهن عند 

ة األوىل للبياين اليت تربز براعته البالغية التقاط ما بني ذكر املشبه لبعد ما بينهما، وإمنا الوظيف
  .األشياء من تقارب مهما ابتعدت

واملبدع إمنا يستحق الذكر والرفعة ال خبلق املشاة من أشياء بل بإدراكها وإبرازها 
ومفاجأة السامع مبا يريد قوله من اجلمع بني الصور املتباعدة، ويف بيان ذلك يقول اإلمام 

  :القاهر اجلرجاين عبد 
أال ترون أن التشبيه الصريح إذا وقع بني شيئني متباعدين يف اجلنس مث لطف وحسن ((

مل يكن ذلك اللطف وذلك احلس إالّ التفاق كان ثابتاً بني املشبه واملشبه به من اجلهة اليت 
كرها ا شبهت إالّ أنه كان خفيفاً ال يتجلى إالّ بعد التألق يف استحضار الصورة وتذ

وعرض بعضها على بعض والتقاط النكتة املقصودة منها وجتريدها من سائر ما يتصل 
  .)٢())ا
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 ـ٤٠ـ  

فاملشبه واملشبه به من جنسني خمتلفني، فاملشبه سابح يف السماء، واملشبه به قابع يف 
غة يف ألن العني العربية ال تقرن القمر إالّ بوجه املرأة مبال. األرض، فاجلمع بينهما نادر جداً 

  .مجاهلا
  .فهنا سلك التشبيه طريقاً آخر يف معرفة وجه الشبه

وما شرفت صنعة، وال ذكر بالفضيلة عمل، إالّ ألما حيتاجان من دقة الفكر ((
ولطف النظر ونفاذ اخلاطر إىل ما ال حيتاج إليه غريمها، وحيتكمان على من زاوهلما والطالب 

دامها، وال يقتضيان ذلك إالّ من جهة إجياد االئتالف هلما من هذا املعىن ما ال حيتكم مما ع
  .)١())يف املختلفات

  :والقمر آية من آيات اهللا العظيمة اليت ال يغفل عنها بشر ملالصقته حلياته، قال تعاىل
אא  )٢(.  

ا يف العشر األواخر من وقد أدى التشبيه الغرض املقصود من حتديد ليلة القدر، وأ
قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : شهر رمضان، فعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت

  .)٣())حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان: ((وسلم  ـ 
 :بيان فضل صيام التطوع*

ومن حكمته ـ سبحانه ـ جعل أعمار هذه األمة قصرية، ولكنه عوض ذلك 
أُخرب : ثواب رمحةً منه وفضالً، ومن هذا الفضل ما رواه عبد اهللا بن عمر وقالبتضعيف ال

ألقومن الليل وألصومن النهار ما : ((رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ أنه يقول
  :عشت، فقال عليه الصالة والسالم

ى قد قلته يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا ـ صل: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له((
فإنك ال تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ومن وقم، وصم من الشهر ثالثة : ((اهللا عليه وسلم ـ 

فإين أُطيق أفضل من : قلت: أيام، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وذلك مثل صيام الدهر، قال
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  . والعروجون عود املذق من النخل٣٩: سورة يس آية( 2)
  .٨/٦٤صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٤١ـ  

فإين أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا ، : قلت: صم يوماً وأفطر يومني، قال: ((ذلك، قال
  .)١(.........))وماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود عليه السالم صم ي(( : قال

واحلديث دليل واضح على رمحته ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ بأمته وشفقته عليهم، 
وإرشادهم إىل ما فيه مصلحتهم وحثهم على أفضل األعمال اليسرية املتضمنة ألعظم األجر 

  :والثواب مع الدوام عليها، وقد قال هلم
أحب العمل إىل : ((وقال))  من األعمال ما تطيقون، فإن اهللا ال ميل حىت متلّواخذوا((

فالرسول عليه الصالة والسالم يرشد أمته إىل اخلري  . )٢( ّ((اهللا ما داوم عليه صاحبه وأن قل
وما أشد حرصه على سعادم يف الدنيا واآلخرة وصدق اهللا العظيم فيما !! فما أرمحه بأمته 
  : قوله الكرمي وصفه به يف

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف ((
  .)٣())رحيم

فما ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم فالصحايب ال يستطيع ذلك إالّ بعد مشقة، 
ألن أكون قبلت الثالثة األيام اليت قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : فقد قال

  .ب إىلَّ من أهلي ومايلأح
واحلديث يبين لنا عظيم األجر وجزيل الثواب املنقول إلينا واملوضح باسلوب التشبيه 

  :وذلك يف قوله عليه الصالة والسالم
  )).وصم من الشهر ثالثة أيام، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر((

  . كل شهر بصيام الدهرفشبه عليه الصالة والسالم صيام ثالثة أيام من
  .ووجه الشبه بني الطرفني عظيم األجر والثواب
  .والغرض من التشبيه بيان املقدار حلال املشبه

                                                 
  .٤١ ـ ٨/٣٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٨/٣٨ق املصدر الساب( 2)
  .١٢٨: سورة التوبة اآلية( 3)



 ـ٤٢ـ  

فهو تشبيه مرسل ألن األداة مذكورة، وجممل ألن وجه الشبه حمذوف، وهو عقلي 
عقلي، األجر )) األجر الذي يناله من صام ثالثة أيام من كل شهر((ألن الطرفني مها املشبه 

وأجر ذلك الصيام فهو عقلي ، وقد )) األجر الذي يناله من صام عاماً كامالً((واملشبه به 
  .يكون األجر يوم القيامة من األمور احلسية واهللا أعلم

  :ويف رواية
  .)١())من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر((

يوما، فرمضان ثالثون يوماً، واحلسنة فاحلسنة بعشر أمثاهلا والسنة ثالمثائة وستون 
بعشر أمثاهلا، فيصبح العدد ثالمثائة، وسته أيام من شوال بستني، فيصبح اموع ثالمثائة 

  .يؤيت فضله من يشاء من عباده. وستني يوماً، فسبحان من بيده اخلريكله
  :التشبيهات الواردة يف احلج واألماكن املقدسة: رابعاً

ودها الفقري يوم عرفة، وقد جاء احلج واألماكن املقدسة يف احلج فريضة عظمى وعم
 نت معانالصحيح يف أحاديث كثرية، وقد وجدت يف هذه األحاديث سبعة تشبيهات بي

حرمة املال والدم بني املسلمني، وبيان فضل احلج، مث بيان فضل : جليلة وهذه املعاين كالتايل
قاء الصاحلني فيها وخروج املنافقني منها وعذاب مكة واملدينة وما للمدينة من مزيد مزية كب

  .من أرادها بسوء، وفضل ما بني املنرب وما بني بيت الرسول عليه الصالة والسالم
وقد جاء من هذه التشبيهات تشبيهان بليغان بينا مقدار عذاب من أراد أهل املدينة 

التشبيهات اخلمسة الباقية بسوء وبيان فضل ما بني املنرب وبيته عليه الصالة والسالم، أما 
  .وجمملة حلذف وجه الشبه )) الكاف((فمرسلة لورود األداة 

  

 :بيان حرمة مكة*
كما حرم اهللا سفك دم املسلم وعرضه وماله حرم مكّة، فال يسفك فيها دم واليعضد 

وهو يبعث البعوث إىل مكة ـ  ـ أنه قال لعمرو بن سعيد)٢(ا شجر،فعن أيب شريح العدوي
                                                 

  .٨/٥٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٩/١٢٧وقع خالف يف امسه وله ترمجة يف هامش الصحيح ( 2)



 ـ٤٣ـ  

ائذ يل أيها األمري أحدثك قوالً قام به رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ الغد من يوم 
الفتح مسعته أذناي ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلّم به أنه محد اهللا وأثىن عليه ، مث 

  :قال
خر أن إن مكّة حرمها اهللا، ومل حيرمها الناس، فال حيلُّ ألمريء  يؤمن باهللا واليوم اآل((

يسفك ا دماً وال يعضد ا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه 
إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل فيها ساعةً من : وسلم  ـ فيها، فقولوا له

  .)٢(.........)) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، وليبلِّغ الشاهد الغائب)١(ار 
ذا احلديث بيان حلرمة مكة، وأن اهللا حرمها فال حيل صيدها وال يعضد شجرها وال ه

  .اخل.........خيلى خالها وال يقطع شجرها
  :وموضع التشبيه يف قوله عليه الصالة والسالم

  ........)).وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس((........ 
  )).لت فيه اخلطبة الغد من يوم الفتحالزمن الذي قي((حرمة مكة اليوم، : فاملشبه 
الزمن الذي سبق فتحها قبل أن يأذن اهللا ((حرمة مكة املكرمة باألمس : املشبه به

، أي عادت حرمتها كما كانت عليه إىل يوم القيامة، وهذا هو ))لرسوله بالقتال فيها
  .الغرض من التشبيه

اهللا ـ صلى اهللا عليه قال رسول : ويؤيد ذلك التحرمي ما روى عن ابن عباس قال
  :وسلم  ـ 

                                                 
وعمرو بن سعيد بن العاص، ليست له صحبه، ولّاه يزيد بن معاوية على املدينة، وكتب إليه يزيد أن يوجه إىل عبد بن 

شرح : ينظر عمدة القارئ...." مل على اجليش عمرو بن الزبري بن العوام الزبري مبكة جيشاً فوجهه واستع
  .٨/٣٧٠البخاري

  . الوقت الذي مت فيه فتح مكّة فقط: مقدار الساعة( 1)
  . ١٢٨ ـ ٩/١٢٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



 ـ٤٤ـ  

إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السموات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل ((........
يوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل يل إالّ ساعة من ار فهو حرام حبرمة 

  .)١())اهللا إىل يوم القيامة
  .ذوف وجه الشبه فهو جمملوالتشبيه مرسل مذكور األداة وحم

.... قوالً (( .......... ونلحظ يف رواية احلديث اطناباً طريقة التتميم يف قول العدوي
  )).مسعته أذناي، ووعاه قليب، وأبصرته عيناي

فاملراد من هذا األسلوب التهويل لألمر وأن األقدام على أمر كهذا فيه خطر عظيم، 
ديدة مبضمون احلديث لكونه مشتمالً على بيان كما يوضح حرص الراوي وعنايته الش

  .حرمة مكة
  

 :بيان حرمة املدينة املنورة*
  :عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

إنّ إبراهيم حرم مكّة ودعا ألهلها، وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكّة وإين ((
  .)٢())ي ما دعا به إبراهيم ألهل مكّةدعوت يف صاعها ومدها مبثل

  :ويف رواية
  .)٣())مثل ما دعا به إبراهيم((

يبين  صلى اهللا عليه وسلم  أنه جعل املدينة حمرمة بأمر من اهللا كما جعل إبراهيم ـ 
عليه السالم ـ مكّة حمرمة بأمر اهللا قبل ذلك، وأنه عليه السالم دعا ألهل املدينة كما دعا 

  .مكّة بالربكةإبراهيم ألهل 
وقد تواترت األحاديث يف حترمي مكّة من قبل إبراهيم ، وحترمي املدينة من قبله عليه 

  :الصالة والسالم من ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
                                                 

  .١٢٦ ـ ٩/١٢٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .١٣٥، ٩/١٣٤املصدر السابق ( 2)
  .٩/١٣٩بق املصدر السا( 3)



 ـ٤٥ـ  

اللهم إين أحرم ما بني جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكّة، اللهم ((ما روى عن أنس 
  .)١())بارك هلم يف مدهم وصاعهم

اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإين عبدك :((ما روى عن أيب هريرةو
  . )٢())ونبيك، وإنه دعاك ملكّة وإين أدعوك للمدينة مبثل ما دعاك ملكّة ومثله معه

  ))إين حرمت ما بني البيت املدينة كما حرم إبراهيم مكّة ((وما روى عن أيب سعيد 
رميه للمدينة والدعاء ألهلها باخلري والربكة بتحرمي فقد شبه عليه الصالة والسالم حت
  .إبراهيم عليه السالم ملكة والدعاء ألهلها

  :ووجه الشبه ما روى عن أيب سعيد أنه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
اللهم إن إبراهيم حرم مكّة فجعلها حراماً، وإين حرمت املدينة حراماً ما بني ((
ها دم وال حيمل فيها سالح لقتال وال ختبط فيها شجرة إالّ لعلف،  أن ال يهراق في)٣(مأزميها

اللهم بارك لنا يف مدينتنا، اللهم بارك لنا يف مدنا، اللهم بارك لنا يف مدينتنا، اللهم أجعل مع 
  .)٤())الربكة بركتني

وقد تغريت املدينة بعد دخوله ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ هلا فقد اشتكى الصحابة 
 ـ كبالل وأيب بكر وغريهم فلما رأى ذلك رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم من املرض
  :ـ قال

اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت مكّة أو أشد وصححها، وبارك لنا يف صاعها  ((
  .)٥())ومدها، وحول حماها إىل اجلحفة

  :ورغب يف سكناها والصرب على ما فيها فقال
                                                 

  .١٤٦ ـ ٩/١٤٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
، والالبتان احلرتان ومها األرض امللبسة باحلجارة السوداء وللمدينة حرتان شرقية وغربية ٩/١٤٩: املصدر السابق( 2)

  .واملدينة بينهما
  .٩/١٤٧" اهلامش"عجز بعد امليم وبكسر الزاي أي اجلبل : املأزم( 3)
  .١٤٧، ٩/١٤٦:  النووي صحيح مسلم بشرح( 4)
  .٩/١٥٠املصدر السابق ( 5)



 ـ٤٦ـ  

ينة وشدا أحد من أميت إالَّ كنت له شفيعا يوم القيامة، أو اليصرب على ألواء املد((
  . )١())شهيدا

ومن فضائل املدينة أا ممنوعة من الطاعون ومن دخول الدجال قال عليه الصالة 
  . )٢())على أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال: ((والسالم

دينة ال يبقى فيها إالَّّ خيار الناس قبل قيام الساعة كما بني عليه الصالة والسالم أن امل
يأيت على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلُم إىل الرخاء، واملدينة خري هلم : ((قال

لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده ال خيرج منهم أحد رغبةً عنها إالّ أخلف اهللا فيها خريا 
لكري خترج اخلبث، ال تقوم الساعة حىت تنفي املدينة شرارها كما ينفي منه، أال إن املدينة كا
  .)٣())الكري خبث احلديد

  :ويف رواية قال عليه الصالة والسالم
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي املدينة، تنفي الناس كما ينفي الكري (( 
  .)٤())خبث احلديد

  :  عنهما قالويف رواية عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا
 وعك ا بايع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فأصاب األعرايبأن أعرابي

يا حممد قلين بيعيت، فأىب رسول اهللا ـ : باملدينة، فأتى النيب ـ صلى اهللا عليه وسلّم ـ فقال
، فأىب، أقلين بيعيت: أقلين بيعيت، فأىب، مث جاءه، فقال: صلى اهللا عليه وسلم ـ مث جاءه، فقال

  : فخرج األعرايب، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
  .)٥())إمنا املدينة كالكري تنفي خبثها، وينصع طيبها((

                                                 
  .٩/١٥٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٩/١٥٣املصدر السابق ( 2)
  .الشوائب واألوساخ اليت خترج منه أثناء تعرضه للنار: ، واخلبث٩/١٥٣املصدر السابق ( 3)
اجليوش اإلسالمية يف أول األمر فمنها أا مركز : ، ومعىن القرى فيه وجهان، أحدمها٩/١٥٤ املصدر السابق ( 4)

. أن أكلها ومريا تكون من القرى املفتتحة وإليها تساق غنائمها: فتحت القرى وغنمت أمواهلا وسباياها، والثاين
  ".اهلامش"

  .٩/١٥٥املصدر السابق ( 5)
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  : ويف رواية عن زيد بن ثابت عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ قال
  .)١())إا طيبة يعين املدينة، وإا تنفي اخلبث كما تنفي النار خبث الفضة((

هذه روايات متعددة تبني أن املدينة ال يبقى فيها إالَّ الصاحلون، وأن شرار الناس 
  .ومنافقيها خيرجون منها، فتبقى نقيةً طاهرةًً من كل فاسد ومبتدع

  .املدينة املنورة وهي خترج وتنقي شرارها: فاملشبه
ر به املعادن ـ يف الكري ـ وهو موضع احلداد الذي يوقد فيه النار ليصه: واملشبه به

  .كونه خيرج خبث احلديد والفضة
  .التنقية الدقيقة، وإخراج فاسد من صاحل فيبقى الصاحل نقيا من الشوائب: وجه الشبه

بيان قيمة املدينة وفضلها وأنه ال يسكنها ويبقى ا آخر : والغرض من هذا التشبيه
  .الزمان إالَّ كل نقي وصاحل

، )٢())صة بزمن الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ والظاهر أن هذه املعاين خا
فالذين ال يستطيعون العيش باملدينة من مرض يصيبهم أو شدة احلر أو الفقر أو غريه كانوا 

  . خيرجون وخاصة األعراب ألا كانت ـ يف نظرهم ـ بلد غربة
عني، وقد اختار صلّى اهللا عليه وسلّم احلديد والفضة ألما معلومان لدى السام

فاحلديد ومعايشة صناعته وإدخاله يف النار ليسهل طرقه وصناعته كأدوات احلرب واألدوات 
الزراعية منه معلوم لدى الصحابة يف تلك األيام، وكذلك الفضة وأا اشهر احللي يف ذلك 
الوقت، فوقع التشبيه موقعا حسنا وأدى املقصود منه، وأن العناصر اليت بين منها التشبيه 

نتزعة من البيئة العربية سواًء يف مكّة أو املدينة، فاتمع جمتمع حروب وزراعة وله مع م
  .مصانع احلدادين مواقف، فال يكاد يوجد رجل مل مير يوما من األيام على حداد أو صائغ

فالتشبيه مرسل ألن األداة مذكورة والطرفان حسيان بقاء الصاحلني باملدينة وإخراج 
  .قاء احلديد أو الفضة نقيا وإزالة ما ما من خبث وشوائبالفاسدين كب

                                                 
  .١٥٦ ـ ٩/١٥٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  ".اهلامش "١٥٤ ـ ٩/١٥٣ املصدر السابق ( 2)



 ـ٤٨ـ  

تبني لنا أن املدينة يف آخر الزمان ال يبقى فيها إالَّ الصاحلون، ويف حديث آخر يبين 
  :عليه الصالة والسالم العقاب الذي يلحق من أراد أهلها بسوء قال عليه الصالة والسالم

 إالَّ أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص أو ذوب وال يريد أحد أهل املدينة بسوء((... 
  .)١())امللح يف املاء

  : املراد ذا احلديث كما صرح بذلك القاضي
من أرادها يف حياة النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ كفى املسلمون أمره ((... 

قدمي وقد يكون يف اللفظ تأخري وت: واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص يف النار، قال
أي اذابه اهللا ذوب الرصاص يف النار ويكون ذلك ملن أرادها يف الدنيا، فال ميهله اهللا وال 
ميكِّن له سلطانا بل يذهبه عن قرب كما انقضى شأن من حار ا أيام بين أمية مثل مسلم 

... ابن عقبة، فإنه هلك يف منصرفه عنها، مث هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك 
  .)٢(...))ل قد يكون املراد من كادها اغتياالً وطلبا لغرا يف غفلة فال يتم له أمره وقي

فقد شبه الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم إذابة اهللا ملن أراد املدينة وأهلها بسوء بذوبان 
  . الرصاص يف النار أو إذابة امللح يف املاء

  .ى ذوبان شيء يف آخرشدة الذوبان يف كل منهما املترتب عل: وجه الشبه
وهو تشبيه مصدري؛ بليغ، مؤكد ألن األداة حمذوفة، وجممل ألن وجه الشبه غري 

  . مذكور واحلديث تشبيه حمسوس مبحسوس
والغرض من التشبيه التخويف والتحذير من االقتراب من املدينة وأهلها بسوء 

  .ح املقصودواختيار هذا النوع من التشبيه ـ املصدري ـ أثر ال خيفى يف إيضا
  : فضل الروضة الشريفة* 

ال يزال الفضل من اهللا يف فضل املدينة متصالً، فعن عبد اهللا بن زيد املازين أن رسول 
  .)٣())ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة: ((اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم قال
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  :ويف رواية قال عليه الصالة والسالم
  .)١())ة من رياض اجلنة، ومنربي على حوضيما بني بييت ومنربي روض((

  :هذا احلديث يبني فضل موضع منربه صلّى اهللا عليه وسلّم، وذكروا يف معناه قولني
أن العبادة فيه تؤدي إىل : أن ذلك املوضع بعينه ينقل إىل اجلنة، والثاين: أحدمها((

  .)٢())اجلنة
ن داخل املسجد النبوي الشريف فهذا فضل عظيم منحه اهللا هلذا املكان املوجود اآل

ما بني : ((فالعبارة اليت تم ا يف دراستنا قوله عليه الصالة والسالم)) ما بني بييت ومنربي((
  )).بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة

  . فهذه العبارة إما أن تكون على سبيل احلقيقة، أو التشبيه أو ااز
  . ه بليغ حمذوف األداة والوجه معافإن كانت من قبيل التشبيه فهو تشبي

  .املنطقة الواقعة بني املنرب وبيت الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ باملدينة: فاملشبه
  .روضة من رياض اجلنة: واملشبه به
  . الطمأنينة ونزول الرمحة وعظيم السعادة: ووجه الشبه

. بارات على احلقيقة املطلقةوهذا من األمور الغيبية، واألسلم أن حنمل مثل هذه الع
  .واهللا أعلم 
  
    :التشبيهات الواردة يف أحاديث اجلهاد: ـ املبحث الثالث٣

اجلهاد ذروة سنام الدين، وهو من أفضل األعمال اليت يتقرب ا العبد إىل   
אא: مواله، فهو التجارة الراحبة قال تعاىل

א ،אא
 )٣(.  
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وقد جاء يف هذا املوضوع أحاديث كثرية يف الصحيح، وكان يف هذه األحاديث ستة 
  .تشبيهات تناولت جوانب متعددة ترغيبا فيها أو ترهيبا منها

 أوردت يف هذا املبحث قصصا حدثت أثناء االستعداد فجاء بيان فضل اجلهاد، مث
للجهاد أو أثنائه، كالداللة على اخلري، وقصة ماعز، وقصة البعري الذي نفر من صاحبه، مث 
بين عليه الصالة والسالم  مقدار حرمة نساء ااهدين، وبيان أجر من خلف ااهد يف أهله 

  .وماله خبري
ه ألغـراض متعددة سنقوم بإيضاحها من هـذه أمـور ومعان جالّها التشبي

  .الدراسة
وقد جاءت هذه املعاين بأسلوب التشبيه املرسل امل، وكانت األداة الرابطة بني 

فجاء كل واحده منهما ثالث مرات، ويف بيان فضل اجلهاد وأن ) مثل، والكاف(الطرفني 
  ).كمثل(ااهد كالقائم الصائم جاءت األداتان جمتمعةً 

  
  : الداللة على اخلري*

جاء رجلٌ إىل النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ، : عن أيب مسعود األنصاري قال
يا رسول اهللا أنا أدلّه على : فقال رجل)) ما عندي: (( فامحلين، فقال)١(إين أُبدع يب: فقال

  : من حيملُه، فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .)٢())ل أجر فاعلهمن دلَّ على خري فله مث((

احلديث يبين جانبا من جوانب كسب اخلري، وليس مقصورا على اجلهاد فقط بل يف 
  .مجيع العبادات، فمن دلّ على خري فله مثل أجر الفاعل

فهذا الصحايب اجلليل يريد اجلهاد، فيأيت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ بعد 
 الصالة والسالم أن حيمله أي أن يعطيه دابةً أن هلكت دابته، فيطلب من الرسول عليه

للجهاد، فيجيبه بأنه ال ميلك ما حيمله عليه، فيسمع صحايب آخر ما كان يدور من حوار بني 
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الرجل والرسول عليه الصالة والسالم، فيخاطب رسول اهللا بأنه سيد لَّه على من يستطيع 
  . ح به طريقًا لكسب الثوابمساعدته، فيجيب عليه الصالة والسالم بقولٍ فت

:وقد أورد سبحانه طرفًا من هذه القصة يف القرآن الكرمي قال تعاىل 
אאאאא

אא،אא
אאא(()١( .  

  :وقد تضمن احلديث تشبيها يف قوله عليه الصالة والسالم
  )).من دلَّ على خري فله مثل أجر فاعله((

  .ثواب الدال على اخلري: فاملشبه
  . لعملثواب الفاعل املدلول على ذلك ا: واملشبه به
  .الثّواب واألجر يف كلٍ، والتشبه مرسل جممل: وجه الشبه

والغرض بيان فضل الداللة على اخلري، وتعليم وظائف العبادات ال سيما ملن يعمل ا 
  .من املتعبدين

والتشبيه يدعو كل مسلم أن يكسب اخلري من أي طريق، إما بالدعوة أو باألمر 
  .عم اخلري يف هذه األمةباملعروف أو بالفعل أو بالقدوة لي

وقد جعل اهللا ـ سبحانه ـ اخلريية اليت متيزت ا امتنا يف أا تنشر اخلري بأمرها 
  :باملعروف ويها عن املنكر قال تعاىل

א
)٢(.  

  :أجر القائم على أهل الغازي*
ء من قام على أمور أهل الغازي خبري فأجره عظيم، فعن أيب سعيد اخلدري أن أما جزا  

رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلّم ـ بعث إىل بين حليان ليخرج من كل رجلني رجل، مث 
  :قال للقاعد
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  .)١())أيكم خلف اخلارج يف  أهله وماله خبري كان له مثل نصف أجر اخلارج(( 
حها والكسر أشهر، وقد اتفق العلماء على أن بين حليان كانوا يف بنو حليان بكسر الالم وفت((

ذلك الوقت كفّارا، فبعث إليهم بعثًا يغزوم، وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة 
نصف عددها وهو املراد بقوله من كل رجلني أحدمها، وأما كون األجر بينهما، فهو حممول 

ء حاجة هلم وإنفاق عليهم أو مساعدم يف على من خلف الغازي خبري يف أهله من قضا
  .)٢())أمرهم، وخيتلف قدر الثواب بقلّة ذلك اخلري وكثرته

فخلف ااهد يف أهله وماله خبري أمر رغّب فيه الشارع ـ سبحانه ـ فعن زيد بن 
  : خالد اجلهين عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه قال

  .)٣())ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزامن جهز غازيا فقد غزا، (( 
يف الرواية األوىل مقحمة بني ) نصف(ويرى اإلمام العيين ـ رمحه اهللا ـ أن كلمة 

  .)٤())كأا زيادة من يسامح يف إيراد اللفظ) أجر(، و)مثل(كلميت 
  .ويؤيد هذا الكالم الرواية الثانية لإلمام مسلم
القائم على أهل الغازي وماله نائب عن ولعلّ السبب يف تساوي األجر بينهما أن 

الغازي يف هذه األعمال، فالغازي مطمئن على أهله وماله إذ لو مل ينب أحد عنه لعاقه األهل 
  .واملال عن الغزو يف سبيل اهللا

فالتشبيه بني أن القاعد اخلالف الغازي يف أهله وماله خبري مثل أجر الغازي دون نقص 
  . ألجر الغازي

)) أجر((ووجه الشبه مذكور )) مثل((ل ومفصل ألن األداة مذكورة والتشبيه مرس
والغرض من التشبيه احلث على اإلحسان إىل من فعل مصلحة للمسلمني أو قام بأمر من 

  .مهمام
  

                                                 
  .١٣/٤١: صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  ".اهلامش "١٣/٤٠املصدر السابق ( 2)
  .١٣/٤٠املصدر السابق ( 3)
  .١١/٣٨٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 4)



 ـ٥٣ـ  

  :حرمة نساء اجملاهدين*
هذا بيان أجر من خلف الغازي يف أهله خبري أما من خلفه فخان يف األهل واملال فما   
  عقابه؟ 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم: ن سلمان بن بريدة عن أبيه قالع  

حرمة نساء ااهدين على القاعدين كحرمة أمهام، وما من رجل من القاعدين خيلف ((
. رجالً من ااهدين يف أهله فيخونه فيهم إالّ وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء

  .)١())فما ظنكم؟
ديث جوهرة من جواهر أحكام عقد اجلهاد يبين فيه صلّى اهللا عليه وسلم حرمة هذا احل((

  :نساء ااهدين على القاعدين، وأا مثل حرمة أمهام عليهم، وهذه احلرمة من جانبني
  . حترمي التعرض هلن بريبة من نظر حمرم وخلوة وحديث حمرم وغري ذلك: أحدمها  
إليهن وقضاء حوائجهن اليت يترتب عليها مفسدة وال يف برهن واإلحسان : الثاين  

  .)٢ ())يتوصل ا إىل ريبة وحنوها
  . حرمة نساء ااهدين على القاعدين: فاملشبيه 
  . حرمة أمهام عليهم: واملشبه به
  . عدم انتهاك تلك احلرمة: وجه الشبه

ى القاعدين وأن والغرض من هذا التشبيه بيان مقدار شدة حرمة نساء ااهدين عل
  . مثل أمهام

  . وجممل حلذف وجه الشبه) الكاف(وهذا تشبيه مرسل فاألداة مذكورة 
ويف اية هذا احلديث يذكر عليه الصالة والسالم عقاب من مل خيلف الغازي يف 

  : أهله وماله خبري فقال
فيهم إالّ وما من رجل من القاعدين خيلف رجالً من ااهدين يف أهله فيخونه ((

  . فما ظنكم؟. وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء
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ما تظنون يف رغبته يف أخذ حسناته واالستكثار منها يف ذلك املقام أي ال : معناه
  .يبقي منها شيئًا إن أمكنه

  . والتشبيه قد بني مقدار تلك احلرمة فبني أا حرمةٌ عظيمة مثل حرمة األمهات
  
   :ما يذبح به* 

يا رسول اهللا إنا القوا العدو غداً وليست معنا مدى، قال : عن رافع بن خديج قلت  
 وذُكر اسم اهللا، فكلُ ليس السن )٢( ما أر الدم)١(أعجل أو أرين: ((صلى اهللا عليه وسلّم

 إبل وغنم، )٣(والظُّفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الطُّفر فمدى احلبشة، وأصبنا ب
  :  منها بعري فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلّم)٤(دفن
  .)٦ ()) كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا)٥(إن هلذه اإلبل أوابد((

ونلحظ . احلديث يبني جواز الذبح بكل ما أر الدم إالَّ السن والظُّفر وسائر العظام  
ديث األدب الذي اتصف به الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ فقد استشاروا يف طيات احل

يا رسول اهللا إنا : الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف أمر مل يكن هلم به عهد، فقالوا
ماذا نفعل يف الذبائح؟ فيجيبه عليه الصالة والسالم : القوا العدو غداً وليست معنا مدى، أي

  ...)).أعجل أو أرين ما أر الدم : ((الم من يسر ومساحة فيقولمبا اشتمل عليه اإلس
  : والتشبيه النبوي وارد يف قوله عليه الصالة والسالم  
  )). إن هلذا اإلبل أوابد كأوابد الوحش((  
  . اآلبد من اإلبل اإلنسية: فاملشبه  
  . أوابد الوحش: املشبه به  

                                                 
  ...أعجل أو أرين مها مبعىن واحد وهو النشاط واخلفة أي أعجل ذحبها لئال متوت خنقا: قوله( 1)
  . أي أساله وصبه بكثرة: أر الدم( 2)
  . املقصود به هنا غنيمة: النهب( 3)
(4 )أي شرد وهرب: ند .  
  . النفور والتوحش، وهو مجع آبده باملد وكسر الياء: األوابد( 5)
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  .النفور والتوحش يف الطرفني: وجه الشبه  
وجممل فوجه ) الكاف(والتشبيه مرسل فاألداة الرابطة بني الطرفني مذكورة وهي   

الشبه حمذوف والتشبيه مرسل يف سياق بيان إباحة عقر احليوان األهلي إذا ند وعجز 
واستحال ذحبه، مث بني عليه الصالة والسالم يف اية احلديث أن هذا احلكم ليس مقصوراً 

  : تعداه إىل ما شاكل ذلك فقالعلى ذلك املوقف فقط بل ي
  . أي كما صنع الصحايب بذلك البعري)) فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا((
  
  : قصة ماعز* 

وكان مما أورده اإلمام مسلم يف أحاديث اجلهاد قصة ماعز بن مالك، فعن سماك بن   
  : حرب عن جابر بن سمرة قال

النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ رجلٌ قصري رأيت ماعز بن مالك حني جيء به إىل ((
 ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زىن، فقال رسول اهللا ـ صلى )١(أعضل

  : اهللا عليه وسلم ـ 
  .)٢(ال واهللا إنه قد زىن اَألخر: قال)) فلعلك((
  : فرمجه، مث خطب فقال: قال
 مينح أحدهم )٣(م له نبيب كنبيب التيسأال كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا خلف أحده((

  .)٥ ())، أما واهللا إن ميكني من أحدهم ألنكَّلنه عنه)٤(الكُثبة
  : ويف رواية

كلما نفرنا غازين يف سبيل اهللا ختلّف أحدكم ينب نبيب التيس مينح إحداهن الكُثبة إنّ اهللا ((
  .)٦ () ))أو نكلته(ال ميكين من أحد منهم إالّ جعلته نكاالً 
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 ـ٥٦ـ  

هذا حديث يبني فيه عليه الصالة والسالم حد الزنا للمحصن وهو الرجم، والزنا من   
: أبشع وأكرب الكبائر اليت توعد اهللا صاحبها بالعذاب األليم قال تعاىل يف وصف عباد الرمحن

אאאאאא
،אאא

)١(.  
  : وحذّر سبحانه من كل شيء ميكن أن يوصل إىل الزنا قال تعاىل  

אא
)٢(.  

القه، ألن العواقب ومن أساب الزنا إطالق النظر، وقد حذّر اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ من إط
  :وخيمة قال تعاىل

אא
)٣(.  

  : وعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال  
العينان زنامها النظر واألذنان : كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة((

تماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلُطا، والقلب زنامها االس
  .)٤ ())يهوى ويتمىن، ويصدق ذلك الفرج أو يكذِّبه

واحلديث الذي بني أيدينا بروايتيه يذكر جانباً من قصة ماعز بن مالك، وقد ورد 
  : فيها تشبيهاً يف قوله عليه الصالة والسالم

له نبيب كنبيب )) أحدكم((رنا غازين يف سبيل اهللا خلف أحدهم أال كلما نف((
  )).التيس 

فقد شبه عليه الصالة والسالم صوت الزاين عند الزنا بصوت التيس عند السفاد على 
  . سبيل التشبيه املرسل امل
  . التحقري للمشبه: والغرض من التشبيه
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 ـ٥٧ـ  

 حتقرياً حيث جلأ عليه الصالة والسالم إىل أما يف الرواية الثانية فقد جعل الغرض أشد
  . التشبيه البليغ، ومعلوم ما يدل عليه التشبيه البليغ من قوة الشبه بني املشبه واملشبه به

  
  : ـ املبحث الرابع٤

  : التشبيهات الواردة يف أحاديث الذكر والدعاء  

 قوة العالقة بني الذكر والدعاء من أحب األعمال إىل اهللا ـ سبحانه ـ تتجلى فيها  
  . العبد وخالقه، ويتحقق فيها معىن العبودية

 خمتلفة وهي وقد جاء ثالثة تشبيهات يف هذا املبحث يف الصحيح دارت حول معان
دعاؤه على مضر، وبيان فضل الذكر والتحميد، مث بين عليه الصالة والسالم أن اإلميان يزيد 

  . وينقص حسب األمكنة
لواردة يف هذا املبحث مرسلة باعتبار ورود أداة التشبيه وجمملة ومجيع التشبيهات ا

  : ألن وجه الشبه حمذوف، جاءت أدوات التشبيه على النحو التايل
  . فجاءت ثالث مرات)) الكاف((مرة واحدة أما )) مثل((جاءت 

أما دعاؤه عليه الصالة والسالم لبعض الصحابة أو دعاؤه على بعض القبائل فتتبني لنا 
كان رسول اهللا ـ صلى اهللا :  ورة واألسلوب النبوي ما روي عن أيب هريرة أنه يقولالص

عليه وسلم ـ يقول حني يفرغ من صالة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه مسع اهللا ملن 
  : محده ربنا ولك احلمد، مث يقول

ستضعفني من اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة وامل((
املؤمنني، اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسىن يوسف، اللهم ألعن حليان 

ورعالً وذكوان وعصية عصت اهللا ورسوله، مث بلغنا أنه ترك ذلك ملا أنزل 
א )١( .  
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 ـ٥٨ـ  

  : ويف رواية
اللهم سبع :((ـ ملا رأى من الناس إدبارا قال اهللا عليه وسلّمأن رسول اهللا ـ صلى ((

  .)١ ())فأخذم سنة حصت كل شيء حىت أكلوا اجللود وامليتة من اجلوع:قال.كسبع يوسف
  : ويف رواية

دعا عليهم بسنني كسين يوسف، فأصام قحط وجهد، حىت جعل الرجل ((... 
لدخان من اجلهد وحىت أكلوا العظام، فأتى النيب ـ ينظر إىل السماء فريى بينه وبينها كهيئة ا

: يا رسول اهللا استغفر اهللا ملضر فإم قد هلكوا، فقال: صلى اهللا عليه وسلم ـ رجلٌ فقال
אאفدعا اهللا هلم، فأنزل اهللا  ـ عز وجل ـ : ملضر إنك مبريء، قال א

 )فاهية قالفمطروا فلما أصابته: قال )٢عادوا إىل ما كانوا عليه، : م الر
אאאאفأنزل اهللا ـ عز وجل ـ 

אא )٣(.  
  .)٤ ())يعين يوم بدر: قال

لت استحباب القنوت يف صالة الصبح إذا نز((وردت الرواية األوىل يف باب 
  )). باملسلمني نازلة

: وقد ذكر فيها عليه الصالة والسالم عددا من الصحابة ودعا هلم بالنجاة فقال
وهؤالء املدعو هلم ...)) اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة ((

 النيب قوم من أهل مكة أسلموا ففتنهم أهل مكّة وعذبوهم، وبعد ذلك جنوا وهاجروا إىل
حليان ورعالً : ((عليه الصالة والسالم، مث ذكر عليه الصالة والسالم عددا من القبائل

وهذه القبائل اشتركت يف قتل أصحاب بئر معونة، وهم السبعون القراء، )) وذكوان وعصية
وقد حزن عليهم الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهذا واضح يف دعائه عليهم باللعنة، 
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 ـ٥٩ـ  

ما رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وجد : ((رضي اهللا عنه ـ قالفعن أنس ـ 
على سرية ما وجد على السبعني الذين أُصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعونَ القراء فمكث 

  .)١ ())شهرا يدعو على قتلتهم
  : والتشبيه النبوي يف قوله عليه الصالة والسالم

  )).  واجعلها عليهم كسين يوسف على مضر)٢(اللهم اشدد وطأتك((
وسنني يوسف ـ عليه السالم ـ هي تلك السنون اليت ذكرها يف تفسري رؤيا امللك 

  : وهي البقرات العجاف والسنبالت اليابسات، كما قال عنها سبحانه
א )٣(.  

ه الصالة والسالم الضمري العائد على الوطأة املدعو ا على مضر يف فقد شبه علي
  . شبهها بوطأة سين يوسف) واجعلها: (قوله

  . الشدة والقحط والغالء وقلّة األرزاق: ووجه الشبه
  . بيان مقدار هذه الوطأة املدعو ا سواًء على مضر أو قريش: والغرض من التشبيه

وشدة تغري معامل هذه احلياة، فاألرض ليست تلك والتشبيه يوحي بقسوة عظيمة 
األرض والطعام ليس الطعام املعهود، واجلوع قد امتدت رقعته حىت وصلوا إىل أكل اجللود 

اللهم أشدد وطأتك على ((وامليتة والعظام، ويف تعبريه وأسلوبه ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ 
 واضح من السياق، فاستجاب له ربه، إحياء مبدى غضبه عليه الصالة والسالم وهذا)) مضر

فأجدبوا وأكلوا كل شيء، فأكلوا حىت العظام واجللود القدمية وامليتة حىت ضعفت قواهم 
وخارت، فأصبح الواحد منهم من شدة اجلوع يرى دخانا بني السماء واألرض، حىت جاء 

ة الرحم أبو سفيان واسترحم واستعطف الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وذكره بصل
  . كما جاء يف الرواية الثانية)٤ (...))فدعا هلم فسقوا

  )).اللهم سبع كسبع يوسف((ومثل هذا التحليل يقال يف رواية 
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 ـ٦٠ـ  

أي سبع ((سبع سنني يريد أن حتل م، والتنوين عوض عن حمذوف : فاملشبه
  )).سنني

 يوسف أي السبع السنني اليت حلّت بأهل مصر زمن)) سبع يوسف: ((واملشبه به
  .عليه السالم

  : ويؤيد هذه التقديرات ما جاء يف بعض الروايات
  .)١ ())اللهم أشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف((

  .على سبيل التشبيه املرسل امل
  . أي سنينا شدادا يف كل جوانب احلياة مثل تلك السنني اليت أنزهلا اهللا بأهل مصر

ذه البالغة النبوية من أسلوب الدعاء، مرةً عليهم يف أوىل الروايات، ونلحظ كلَّ ه
  . مث بالدعاء هلم يف اية األمر

إنه أسلوب رائع ومجيل ورونق بديع ر البلغاء من خالل انتقال الذهن مباشرةً إىل 
 الرسول ألن فيها بيانا وتفصيالً ملقدار تلك الشدة اليت يريد)) سين يوسف((أحوال املشبه به 

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أن حتلَّ م وهذا جانب بالغي نبوي اختذ الدعاء وسيلةً بالغية 
  . فريدة

وقد بين عليه الصالة والسالم أنواعا من الذّكر جتلب لصاحبها مع إخالص النية خريا 
  : كثريا ، فعن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

 إله إالّ اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء من قال ال((
قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتب له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة 
 وكان له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد أفضل مما جاء به إالَّ أحد

سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطّت خطاياه ولو : عمل أكثر من ذلك، ومن قال
  .)٢ ())كانت مثل زبد البحر

  . احلديث بيانٌ لفضل التهليل والتسبيح والتحميد
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 ـ٦١ـ  

  : وقد جاء يف كالمه عليه الصالة والسالم تشبيهاً يف قوله
ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد ((

  )).البحر
الترتيه عما ال يليق به ـ سبحانه ـ من الشريك والولد والصاحبة : والتسبيح معناه
  . ومجيع النقائص والعيوب

فقد شبه املصطفى ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذنوب اليت حتطها التسبيحات 
  . والتحميدات بزبد البحر يف كثرا

زبد )) حسي((و)) التحميدالذنوب املغفورة بسبب التسبيح و((والطرفان عقلي 
مذكورة، )) مثل((البحر فهو تشبيه عقلي حبسي وجاء أسلوب التشبيه مرسالً ألن األدة 

  . وجممل ألن وجه الشبه حمذوفاً والغرض من التشبيه بيان مقدار املشبه
واحلديث يدعو املسلم واملسلمة إىل األعمال القليلة اليت ينال من ورائها على الثواب 

  . عظيمواألجر ال
كلمات يسرية ال حتتاج إىل جهد بعضو اللسان الذي منحه اهللا قوة وقدرةً عجيبة مع 

   .اإلخالص هللا ينال صاحبها هذا الفضل
مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : ـ عن أيب أيوب األنصاري قال

  : يقول
وهو على كل شيء ال إله أالَّ اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد : من قال(

  .)١ ())قدير عشرة مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل
هذا حديث عظيم يبين فيه الرسول عليه الصالة والسالم أفضلية التهليل وذكر األجر 
العظيم الذي يناله من فعل هذا النوع من الذِّكر، والذكر أمره عظيم وجزاؤه عظيم وقد 

  : ه قال تعاىلحثّ اهللا عليه ورغّب في
 

א:ـ سبحانه ـ ،وقال)٢( א אא


)٣(.  
  . واألحاديث واآليات يف الترغيب يف الذِّكر كثرية ليس اال لذكرها
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 ـ٦٢ـ  

واحلديث الذي بني أيدينا شبه فيه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ األجر الذي 
 وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يناله من قال ال إله إال اهللا

  . عشر مرات بأنه كمن أعتق أربع رقاب من ولد إمساعيل، فهما يف األجر سواء
  .األجر العظيم يف كلٍ: وجه الشبه

  . أما الغرض من التشبيه بيان فضل ومقدار التهليل والتحميد
  . ووجه الشبه حمذوفوالتشبيه تشبيه مرسل ألن األداة مذكورة 

والقلوب يف حالة الذكر مطمئنة تشعر بلذة واستقرار، لذلك اشتكى بعض الصحابة 
  . من فقدان هذه احلالوة بعد انتهاء جمالس الذكر واالنشغال باألموال واألوالد

كنا عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فوعظنا فذكر النار، : عن حنظلة قال
فخرجت فلقيت أبابكر، :  البيت فضاحكت الصبيان والعبت املرأة قالمث جئت إىل: فقال

وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : فذكرت ذلك له فقال
: فحدثته باحلديث،قال أبوبكر)) مه؟: ((يا رسول اهللا نافق حنظلة، فقال: وسلم ـ فقلت

  : وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال
يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر ((

  .)١ ())لصافحتكم املالئكة حىت تسلِّم عليكم يف الطرق
هذا احلديث يبين فيه عليه الصالة والسالم فضل الدوام على الذكر والتفكر يف أمور 

لراحة إذا كان يف اآلخرة، فحنظلة ـ رضي اهللا عنه  ـ جيد شيئًا يف نفسه من الطمأنينة وا
حلقة الذكر عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وتقل تلك الراحة النفسية إذا خالط 
الدنيا ومتاعها من األهل واألوالد واألموال فيشكو هذه احلالة أليب بكر ـ رضي اهللا عنه ـ 

 حنظلة فيجد نفس احلالة عنده، فيذهبان لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ، فيخربه
أي معناه االستفهام أي ما : قال القاضي عياض)) مه؟((نافق حنظلة فيأيت االستفسار : بقوله

  .)٢ ())وحيتمل أا للكف والزجر والتعظيم لذلك: تقوله واهلاء هنا هي هاء السكت، قال
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ولو : ((فيذكر عليه الصالة والسالم هلما حقيقة األمر وأن هذا خارج عن إرادما 
كون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم املالئكة حىت تسلِّم عليكم يف كانت ت
  )). الطرق

  . حالة القلوب بعد الذكر: فاملشبه
  . حالة القلوب عند الذكر: املشبه به
  ...الراحة والطمأنينة وحب املوت واستشعار عظمة اهللا : وجه الشبه

  . لشبه حمذوفوالتشبيه مرسل ألن األداة مذكورة وجممل ألن وجه ا
  . والغرض من التشبيه بيان حال املشبه

لصافحتكم ((وفيه احلث على اإلكثار من الذكر وجمالسة الصاحلني وبيان أثر ذلك 
  )). املالئكة يف الطرق

  
  :خريية املؤمن* 

يبين لنا فيه الرسول الكرمي ـ صلى اهللا عليه وسلم صفات املؤمن، فهو اخلري 
ع ورمز العطاء يف مجيع احواله حياً وميتاً وتتبني هذه املعاين من كله، فاملؤمن مصدر النف

  .خالل التشبيه التمثيلي الذي ثبت هذه املعاين وجالّها
  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال

فوقع (إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإا مثل املسلم،فحدثوين ما هي؟ ((
: ووقع يف نفسي أا النخلة فاستحييت، مث قالوا: ادي، وقال عبد اهللالناس يف شجر البو

: فذكرت ذلك لعمر، قال: ، قال)هي النخلة: (فقال: حدثنا ما هي يا رسول اهللا ؟ قال
  .)١())ألن تكون قلت هي النخلة أحب إيلَّ من كذا وكذا

ودوام ظلها، شبه الرسول صلّى اهللا عليه وسلم النخلة باملسلم، يف كثرة خريها، 
وطيب مثرها، ووجوده على الدوام فإن مثرها منذ أن يطلع ال يزال يؤكل حىت ييبس، 
وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية، وخشبها وورقها وأغصاا يؤخذ جذوعاً وحطباً 
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املؤمن خري كله من (فهي منافع كلها وخري ومجال، و ....... وعصياً وحبال وأواين
م أخالقه ومواظبته على صالته وصيامه وذكره والصدقة وسائر كثرة طاعاته ومكار

  .)١()الطاعات
  .فوجه الشبه عموم النفع وعظيمه يف احلياة وبعدها

والنخلة رمز للثبات واملؤمن ثابت يف إميانه راسخ العقيدة، وقد نقل ابن حجر عن 
  :القرطيب كالماً عن النخلة يقول

ل دين املسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أص((
العلوم واخلري قوت لألرواح مستطاب، وأنه ال يزال مستوراً بدينه، وأنه ينتفع بكل ما 

  .)٢())يصدر عنه حياً وميتاً
وما ميكن استخراجه من معان من الطرفني يكون وجه الشبه، وهذه املعاين تثري 

حلجارة فتعطي أطيب الثمر، واملؤمن يدفع باليت التشبيه وتوسع حدوده والنخلة ترمى با
  .هي أحسن

  
  : ـ املبحث اخلامس٥

  : التشبيهات الواردة يف أحاديث التكافل االجتماعي  
املسلون إخوة، يرحم بعضهم بعضا، يسعد احملسن الفقري والضعيف، وينال احملسن   

  . واجلربوت يف النفسأجرا كثريا، أعمال تكسر حواجز الكرب، ودم بنيان الطغيان 
يف املبحث السابق ذكرنا أن ااهد كالقائم الصائم، أما القيام على األرملة واملسكني    

ـ وهو شرحية مهملة يف بعض اتمعات مع كثرم ـ فأجره كأجر ااهد يف سبيل اهللا 
  . وكالصائم القائم
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، والرمحة، حاملةً يف وقد وردت يف السنة املطهرة أحاديث كثرية حتث على التكافل  
طياا عدة معان، جاء بيان أجر القيام على األرملة واملسكني، وأجر من كفل يتيماً، وقد 

  : جاء التشبيه مقرونا بالوصف احلسي، وردت هذه املعاين عن طريق التشبيه وهي كالتايل
  : أجر الساعي على األرملة واملسكني* 

الساعي على األرملة : (( عليه وسلم ـ قالعن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا  
  .)١ ())وكالقائم ال يفتر وكالصائم ال يفطر:((وأحسبه قال)) واملسكني كااهد يف سبيل اهللا

حديث عظيم يبين فيه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ جانبا من جوانب الرمحة 
   احملتقر بني الناس؟اإلسالمية، فما أجر من يسعى وخيدم األرملة الضعيفة واملسكني

فالرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ يتخذ التشبيه أسلوبا للترغيب يف هذا العمل، 
فيذكر فضله وماله عند اهللا، فيجعله كااهد يف سبيل اهللا أو كالقائم الذي ال يفتر عن قيام 

ف جسمه طلباً ويدعو ويناجي ربه ومواله، أو مثل الصائم الذي منع بدنه مما أحل اهللا، فضع
  . ملرضاة ربه

  . الساعي على األرملة واملسكني: فاملشبه
ااهد يف سبيل اهللا أو القائم الذي ال يفتر والصائم الذي ال يفطر إذ أن : واملشبه به

  . اجلهاد والصالة والصيام من أفضل األعمال املنجية من عذاب النار
  . األجر العظيم: وجه الشبه

  . موجودة والوجه حمذوف، فهو جممل)) الكاف((األداة والتشبيه مرسل، ف
والغرض من التشبيه بيان مقدار األجر الذي يستحقه من قام على شئون األرملة أو 

وما توحي به من تكرار )) الساعي((املسكني،ونلحظ يف هذه الصورة ما تدل عليه لفظة 
  . وتعهد ورعاية مستمرة دؤوب وما فيها من حرص على الكمال

  
  

                                                 
هي اليت : ، واألرملة من ال زوج هلا سواء كانت تزوجت أم ال، وقيل١٨/١١٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)

  ...مسيت أرملة ملا حيصل هلا من اإلرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج: فارقت زوجها، قال ابن قتيبة



 ـ٦٦ـ  

  
  :التشبيه املفرد يف أحاديث الفنت: الفصل الثّاين

وردت عدة أحاديث يف صحيح مسلم تبين من خالهلا كثرة الفنت اليت ستحدث قبل 
يوم القيامة ، وقد حذّر منها املصطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ وبين خطرها، وأنواعها، 

عة وعشرين تشبيهاً موزعة إىل ويضم هذا الفصل أرب.. وما جيب على املسلم فعله جتاهها
  :مبحثني

  .سأحتدث فيه عن الفنت، وبيان أنواعها، وأثرها على العبد: األول
سوف أمجع فيه ـ إن شاء اهللا ـ التشبيهات اليت تدور حول فنت أشراط : الثاين

  .الساعة وأكثرها ستدور حول فتنيت الدجال ويأجوج ومأجوج
  

  ة يف أحاديث الفنت عامة التشبيهات الوارد: املبحث األول
يف هذا املبحث حاولت أن أمجع فيه التشبيهات الواردة يف الفنت بصفة عامة، وقد 
حصرت مثانية تشبيهات يف هذا املبحث اختلفت أغراضها وموضوعاا، بدأا بأنواع الفنت 

قبضت مث موقف القلوب منها مث بوصفه عليه الصالة والسالم لألثر الذي حيدث للقلب إذا 
منه األمانة وما يعتريه من سواد، مث بين عليه الصالة والسالم شدة فتنة القرب، وأا فتنة 
عظيمة يتعرض هلا األموات، وهناك تشبيهان وردا يف قصة اخلوارج، ومن خالل هذه القصة 
تبني ما يستحقون، مث بين عليه الصالة والسالم أن هناك فتناً خترج آخر الزمان، وذلك 

تشار صنفني من الناس، الصنف األول أُناس يضربون الناس من غري ذنب، ونساء بان
كاسيات عاريات، مث ذكر عليه الصالة والسالم أن العبادة آخر الزمان إذا فسد الناس 

  .إىل النيب عليه الصالة والسالم وذلك لكثرة الفساد وانتشاره اهلجرة واختلطت أمورهم تعدل
يهان منها بليغان وذلك يف بيان عقاب اخلوارج وما مثانية تشبيهات جاء تشب

ثالث مرات أما " مثل " يستحقون ،أما الستة الباقية فهي تشبيهات مرسلة حيث أتت األداة 
فقد وردت ثالث مرات، وهي تشبيهات جمملة ألنه مت حذف وجه الشبه " الكاف" األداة 
  .منها
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  :الفنت وأنواعها* 

نت وبيان أنواعها ،عن ابن شهاب أن أبا إدريس اخلوالين كان هذا احلديث يف بيان الف
واهللا إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيين وبني : قال حذيفة بن اليمان: يقول

الساعة، وما يب إالّ أن يكون رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ أسر إىلَّ يف ذلك شيئاً مل 
 ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ قال وهو حيدث جملساً أنا فيه عن حيدثه غريي، ولكن رسول اهللا

  :الفنت فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم وهو يعد الفنت
منهن ثالثُ ال يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فنت كرياح الصيف منها صغار ومنها ((

  .فذهب أولئك الرهط كلهم غريي: قال حذيفة. )١())كبار
ا أنواع، منها ثالث ال يكدن يذرن شيئاً، وهذا دليل على هذا بيان للفنت، وإ

إا ........ ليتصور خيالنا الفنت اليت ال تكاد تذر شيئاً أتت عليه((خطرها وعظم أمرها  
صورة تترك للخيال أن يذهب يف تصور هذه الفنت مذاهب شىت  يف التدمري واإلفساد 

ال تذر حياً إالّ قتلته، وال نباتاً إالّ قطعته، ....... ال تذر شيئاً إالّ أتت عليه ...... واإلغواء
  .)٢())وال بنياناً إالّ هدمته 

والتشبيه جاء لبيان األنواع األخر من الفنت اليت جعلها كرياح الصيف اليت ختتلف من 
ـ أيضاً ـ يف االجتاه وقد تكون مدمرة  حني آلخر،مرة تأيت قوية،ومرةً تأيت ضعيفة،ختتلف

  .لكثرا وخفاء أمرها وقدم الصغار)كبار ومنها صغار منها(تكون أقل تدمرياًوقد 
  :قال الصباغ

ورياح الصيف يعرفها العرب أمت معرفة، فقد تكون رياحاً ال حيس الناس ا إالّ ((
بصعوبة، وقد تكون رياحاً متأل الرحب الكبري والفضاء الواسع، وتثري الغبار الذي حيجب 
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ل كل بيت، ويضيق على الناس سبيل التنفس، إا صورة مأخوذة من احلياة الرؤية، ويدخ
  .)١(....))العربية يف اجلزيرة العربية

والغرض من .وجه الشبه منتزع من متعدد، تذهب النفس فيه كل مذهب لتأويله 
  .التشبيه بيان حال تلك الفنت

  .لصيفوقد جتسدت الفكرة املعنوية إىل شيء حمسوس، وهو رياح ا
 أما احلديث التايل فجاء التشبيه فيه لبيان حال ومقدار الفنت، فعن أيب هريرة أن 

بادروا باألعمال الصاحلة فتناً كقطع الليل : ((رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ قال
املظلم يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً ، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من 

  .)٢())الدنيا
هذا من أحاديث الفنت اليت أخرب ا الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ حيث رغّب 
فيها باألعمال الصاحلة واملبادرة إليها قبل أن ينشغل عنها، فهي فنت عظام متراكمة واحدة 
تلو األخرى لذلك شبهها عليه الصالة والسالم بقطع الليل املظلم، فهي فنت بعضها على 

لى من حدثت له أن يفرق بينها، وأن يرى احلق من خالهلا جتعل صاحبها بعض يصعب ع
  .أعمى ال يدري عن شيء، يتخبط يف ظالم دامس ال يدري إىل أين يتجه

إا فنت متتالية حالكة السواد، حيتاج إىل تبديد ظالمها عمل صاحل كثري، ويف هذا 
لطرق، وتبين له املهالك حىت ال دليل على أن األعمال الصاحلة كاملصابيح تضيء لصاحبها ا

  .يقع فيها
يصبح الرجل (فنت عظام تلعب بقلب من قلّت أعماله الصاحلة، فنت غريت احلياة 

، فنت ال تدع للخري أرضاً وال لألمان )مؤمناً وميسي كافراً أو ميسي مؤمنا ويصبح كافراً
 إالّ بالرجوع إىل اهللا ـ مسكناً، وال شك أننا اليوم نعيش بعضاً من تلك الفنت، وال منجى

  .سبحانه
  .داللة على خطورة األمر وشدته) بادروا(يف لفظة 
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شبه عليه الصالة والسالم الفنت يف سوادها وعدم املعرفة للحق والنور بقطع الليل 
  .املظلم، املتراكمة على بعضها

ذيره عليه صورة متثيلية الغرض منها بيان حال املشبه ومقداره، ونلحظ من خالهلا حت
الصالة والسالم من التهاون يف اختاذ العدة ملواجهة الباطل وأهله، وأن سالح املؤمن يف كل 

  .فتنة اإلميان باهللا والعمل الصاحل
صورة موحشة تبعث اخلوف، قطع من الليل متراكمة يعلو بعضها بعضاً، الليل خميف 

  .نت مثل ذلكفما بالك بظالم متعدد ال تدري ما الذي سيأتيك منه، والف
  .هذه هي الفنت فما موقف القلوب منها؟ سيأيت اجلواب يف احلديث الذي يليه

  
  :موقف القلوب من الفنت*

هذا احلديث جاء التشبيه فيه لبيان موقف القلوب من الفنت، وبيان كيف يتأثر 
  .القلب ا

تعرض الفنت : ((قال حذيفة مسعت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ يقول
نكت فيه نكته سوداء، وأي قلب  )١(على القلوب كاحلصري عوداً عوداً، فأي قلب أشرا

فال تضره  )٢(أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء حىت تصري على قلبني على أبيض  مثل الصفا
فتنة ما دامت السموات واألرض، واآلخر أسود مرباد كالكوز جمخياً ال يعرف معروفاً 

  .)٣()) ما أشرب من هواهوال ينكر منكراً إالّ
  .حديث عظيم تضمن عدة تشبيهات

 شبه صلّى اهللا عليه وسلم عرض الفنت على القلوب واحدة بعد أخرى :األول
كقطع الليل ((بعرض احلصري على صانعيها واحداً واحداً إذا انتهت فتنة جاءت أخرى 

  .املظلم، وجه الشبه بني الطرفني التتابع مع اختالف احلجم
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 شبه عليه الصالة والسالم القلب الذي أنكر الفنت ومل يتقبلها باحلجر :الثّاين
األملس الذي ال يعلق به شيء، فهو قلب طاهر نقي ينكر املنكر ويعرف املعروف ال 

  .تضره تلك الفنت ما دامت السموات واألرض
  :قال القاضي عياض

ى عقد اإلميان ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه لكن صفة أخرى، لشدته عل((
  .)١())وسالمته من اخللل وأن الفنت مل تلصق به ومل تؤثر فيه كالصفا

  .فوجه الشبه نقاء، وضوح، رسوخ، عدم تأثر، وهذا من التشبيه املفرد
 شبه عليه الصالة والسالم القلب الذي أشرب الفنت واستسلم هلا بالكوز :الثالث

ف معروفاً وال ينكر منكراً، امتأل ظلمة املنكوس الذي ال يدخل فيه شيء، فهو ال يعر
من املعاصي والذنوب، خرج منه اخلري، وبقيت ظلمة املعاصي ودرن الذنوب، متنع 

  .وصول اخلري إليه
وجه الشبه بني هذا الصنف من القلوب اليت تقبل الفنت وبني الكوز اخي عدم 

  .ثبات شيء فيهما بل خروجه وضياعه
  :لصورةيقول الصباغ معلقاً على ا

إنّ الكأس املنكوس مهما وضعته حتت املاء املنهمر ال ميتلء ولو بقيت الدهر ((
ة اخلري وليس لديه شيء من ...... قائم كاحل ....... كلّه، وهو أسود مغربليس مظن

  .)٢(.........))التفاؤل وتوقع اخلري 
  .سد كلهنعم إا املضغة اليت إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجل

صورة متكاملة بينت موقف القلوب السليمة واملريضة من الفنت ومدى أثر تلك 
  .الفنت يف كل قلب، نسأل اهللا العافية

  
  :زوال األمانة* 

                                                 
  ".اهلامش "٢/١٧٢ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٢٦٢ص " التصوير الفين يف احلديث النبوي" ينظر ( 2)
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. لزوال األمانة من القلوب، وتصوير األثر الذي يلحق العبد بسبب زوال شيء منها
سلم ـ حديثني قد رأيت حدثنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و: جاء عن حذيفة قال

أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا، أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال مث نزل القرآن 
  :مث حدثنا عن رفع األمانة قال..... 

، مث ينام )١(ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت(( 
 كجمر دحرجته على رجلك فنفط )٢(ثل املَجلِالنومة، فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها م

 وليس فيه شيء، مث أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون )٣(فتراه منبترا
  .)٤(....... ))ال يكاد أحد يؤدي األمانة، حىت يقال أن يف بين فالن رجالً أميناً 

ذا زال أول جزء منها معىن احلديث أن األمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاً، فإ(( 
زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت، وهو اعتراض لون خمالف للون الذي قبله، فإذا زال 
شيء آخر صار كال، وهو أثر حمكم اليكاد يزول إالّ بعد مدة، وهذه الظلمة فوق اليت 
 قبلها، مث شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه يف القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب

وأخذ . الظلمة إياه جبمر يد حرجه على رجله حىت يؤثر فيها، مث يزول اجلمر ويبقى التنفط
 وإذا تأملنا الدقة )٥())احلصاة ودحرجته إياها أراد ا زيادة البيان وإيضاح املذكور واهللا أعلم

ر صورة  مث نتأمل اختيا)٦()الوكت، واَلَ( يف اختياره عليه الصالة والسالم أللفاظ الصورة 
  .الدحرجة للجمر على الرجل وما فيها

                                                 
وهو األثر اليسري كذا قال اهلروي، وقال غريه هو السواد هو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء املثناء من فوق ( 1)

  .هو لون حيدث خمالف للون الذي قبله: اليسري، وقيل
قال أهل اللغة والغريب ال هو التنفط الذي يصري يف اليد من العمل ... بفتح امليم وإسكان اجليم وفتحها لغتان ( 2)

  . بفأس أو حنوها ويصري كالقبة فيه ماء قليل
  .مرتفعا: منبترا ( 3)
  .  وما بعدها٢/١٦٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)
  ".اهلامش "٢/١٦٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 5)
، واملعاين متقاربة إن ٤/٤٩، والقاموس احمليط ٢/١٠٥٣املعجم الوسيط : متت معرفة املراد ا من احلاشية وينظر( 6)

  .مل تكن متفقة
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فاملشبه به يف التشبيه األول الوكت يدل على األثر اليسري الذي حيدث عند زوال 
  .أول جزء من األمانة

  واملشبه به يف التشبيه الثاين اَلَ يدل على األثر احملكم الذي حيدث عند زيادة زوال 
  .جزء أكرب من األمانة

 جاء املشبه به حجراً مدحرجاً ليدل على زوال نور األمانة من والتشبيه الثالث
القلب، وقد جاءت األلفاظ معربة كل لفظة ناسبت مرحلة زوال بعض األمانة، واحلديث 

  .بتشبيهاته صورة متثيلية رائعة بينت مراحل زوال األمانة
تهى به والتشبيه بني حال املرء الذي بدأت رجله ترتلق يف سرداب اخليانة الذي ان

  .األمر إىل قعر اخليانة
  

  :فتنة القرب* 
أما احلديث الثّاين فهو بيان لفتنة القرب اليت يتعرض هلا العبد بعد موته، فعن عائشة 

  :رضي اهللا عنها أا قالت
فخرجت يف نسوة بني ظهري احلُجر يف املسجد، فأتى رسول اهللا ـ ((......... 

نتهى إىل مصالّه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام صلى اهللا عليه وسلم ـ من مركبه حىت ا
فقام قياماً طويالً مث ركع، فركع ركوعاً طويالً، مث : الناس وراءه، قالت عائشة

  :، مث رفع وقد جتلّت الشمس، فقال.........رفع
قالت عمرة، فسمعت عائشة ))  يف القرب كفتنة الدجال)١(إين قد رأيتكم تفتنون((

سول اهللا ـ صلي اهللا عليه وسلم ـ بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار فكنت أمسع ر: تقول
  .)٢()) وعذاب القرب

ويف هذا احلديث إثبات عذاب القرب ((، )الكسوف( هذا احلديث ورد يف كتاب 
  .)١())وفتنته، وهو مذهب أهل احلق

                                                 
  .أي متتحنون: تفتنون( 1)
  .٢٠٦ ، ٦/٢٠٥حيح مسلم بشرح النووي ص( 2)
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والقرب أول منازل اآلخرة، ومن جنا فيه فقد جنا، ومن هلك خسر كل شيء، والنجاة 
من : تمد على تثبيت اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ للعبد بالقول الصحيح حول األسئلة الثالثةتع

ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ واإلجابة امتداد ملنهج العبد مع ربه يف حياته، فإن كان 
  :موفقاً للصاحلات، فالفوز والنجاة، وإن كان اجلواب خالف ذلك فاهلالك، قال تعاىل

 א א א  א א  א  א ،א 
אא )٢(.  

  :والتشبيه جاء يف قول املصطفى عليه الصالة والسالم
  )).إنى قد رأيتكم تفتنون يف القرب كفتنة الدجال(( 

  . فتنة العبد يف قربه، والفتنة هي أسئلة امللكني: فاملشبه
  .فتنة الدجال: ملشبه بهوا

شدة اهلول وعظيم اخلطر يف كل، فإن العبد يمتحن حمنةً شديدة يقول : وجه الشبه
هو رسول اهللا ـ صلي اهللا : ما علمك ذا الرجل ؟ فيقول املؤمن: امللكان لإلنسان يف قربه

 جاء يف ال أدري مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته، وكما: عليه وسلم ـ ويقول املنافق 
  .)٣())الرواية األخرى للحديث

ولو نظرنا إىل ما بني الطرفني من مقاربة جند أن أهل اهلدى يف كلٍ على احلق ثابتةً، 
أقدامهم، وال تضل قلوم ،وال يلتبس عليهم احلق فيصمدون أمام الدجال مهما أغراهم مبا 

  .ميلك، فيزدادون رسوخاً ومتسكاً باملنهج
ار هلم وال ثبات، فاألفئدة مضطربة، والعقول خمدوعة، واأللسنة وأهل الباطل ال قر

متلجلجة، غرقى يف الضالل، كذلك أهل القبور جند املصري مترتباً على املنهج الذي سار 
  .عليه صاحبه يف احلياة حيث اإلميان والنفاق

                                                 
  ".اهلامش "٦/٢٠٦ املصدر السابق ( 1)
  .٢٧:  سورة إبراهيم آية( 2)
  .٢١١ ـ ٦/٢١٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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  .فالثبات جزاؤه احلسىن، والزيغ جزاؤه سوء املنقلب
) فتنة الدجال(يه الصالة والسالم ـ للمشبه به وقد كان اختيار املصطفى ـ عل

اختيار موفقاً لتجسيد تلك الفتنة العظيمة اليت حتدث للعبد بعد موته، وفتنة الدجال معروفةٌ 
  .شدا لدى الصحابة مبا ورد من أخباره وعظيم فتنته

  

  :فتنة اخلوارج* 
 عبد اهللا قال أتى أما احلديث الثالث فهو بيان ملا يستحقه اخلوارج، فعن جابر بن

لئن أدركتهم .............. رجل إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ باجلعرانة 
  .)١())ألقتلنهم قتل عاد

  :ويف رواية 
  .)٢())لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود(( 

  .هذا حديث طويل جاءت هذا التشبيهات يف سياق احلديث عن اخلوارج
ه صلى اهللا عليه وسلم هلؤالء اخلوارج إن أدركهم وظهروا قتل: فاملشبه يف الروايتني

  .يف عهده
  .قتل عاد يف الرواية األوىل، قتل مثود يف الرواية الثانية: واملشبه به
  .القتل اجلماعي املستأصل هلم من اجلذور: ووجه الشبه

  :وقد وضح اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ ما حدث لعاد ومثود يف قوله
א  א،א  א ،    ، 

،א،
א،)٣(.  

                                                 
  .٧/١٦٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٧/١٦٣: املصدر السابق( 2)
  .٨ ـ ١: سورة احلاقة اآليات( 3)
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א ،يحة اليت اسكتتهم، والزلزلة اليت اسكنتهمي الصوه 
א م بغري " عاتية"أي باردةشديدة اهلبوب حىت نقبت أفئد

 أي هل حتس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ......... رمحة 
  .)١( هلم خلفاً ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم، ومل جيعل اهللا
  .نلحظ تأثره عليه الصالة والسالم بالقرآن

  :صنفان من أهل النار* 
ويف احلديث الرابع يبين عليه الصالة والسالم بعض الفنت اليت ظهرت يف زماننا، 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا : واليت حذّر منها ـ عليه الصالة والسالم، فعن أيب هريرة قال
  :عليه وسلم
قوم معهم سياطٌُ كأذناب البقر يضربون ا الناس، : ان من أهل النار مل أرمهاصنف(( 

ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت، رؤسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة 
  .)٢())وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 

  :وقال عليه الصالة والسالم
مدة أن ترى قوماً يف أيديهم مثل أذناب البقر يغدون يف يوشك إن طالت بك ((

  .)٣())غضب اهللا، ويروحون يف سخط اهللا 
  :ويف رواية

إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون يف سخط اهللا ويروحون يف (( 
  .)٤()) لعنته يف أيديهم مثل أذناب البقر
                                                 

  .٤/٤١٤تفسري ابن كثري تيسري العلي القدير الختصار ( 1)
  .١١٠ ـ ١٤/١٠٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .١٧/١٩٠املصدر السابق ( 3)
  .١٧/١٩٠املصدر السابق ( 4)
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ه الصالة والسالم ـ وسيأتون احلديث يبين أن هناك صنفني من أمته مل يرمها ـ علي
بعده، وقد حدث ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم، وما نشاهده ونسمع به خري دليل على 

  .ذلك وهؤالء الصنفان من أهل النار
  :الصنف األول املتضمن للتشبيه األول قوله عليه الصالة والسالم

  ))قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس(( 
 الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ السياط اليت مع هؤالء الصنف من فقد شبه

  .بأذناب البقر) رجال الشرط(الناس 
  التنفري والتحقري من هذا العمل الذي يزاوله هؤالء القوم من : والغرض من التشبيه

الناس إرضاء للوالة واحلكام، فبطاعتهم للحكّام يف إغضاب اهللا وتعذيب الناس 
  .ناراستحقوا ال

يغدون يف سخط اهللا : (( وقد بين الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ حاهلم، فقال
  )).ويروحون يف لعنته

وما يدل عليه الفعل ) يغدون، يروحون( ونلحظ التعبري النبوي باألفعال املضارعة 
  .املضارع من أم يف استمرار، فغدو يف سخط اهللا ورواح يف لعنته

رفع الظلم ونشر احلق، ولكنها أدوات تعذيب فاستحقوا ومل تكن تلك السياط ل
  .النار

نساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤسهن كأسنمة : (( أما الصنف الثاين
  ............)).البخت املائلة ال يدخلن اجلنة

هذا وصف خمتص بالنساء اللوايت نرى أمثاهلن كثرياً يف هذه األيام ـ واهللا املستعان 
  :ود بالكاسيات العاريات، عدة أقوالـ واملقص

تستر بعض : قيل معناه كاسيات من نعمة اهللا عاريات من شكرها، وقيل معناه(( 
تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدا، : بدا وتكشف بعضه إظهاراً حباهلا وحنوه، وقيل معناه

هن فعلهن أي يعلمن غري: عن طاعة اهللا وما يلزمهن حفظه، مميالت: وأما مائالت فقيل
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مائالت ميشطن املشطة املائلة : ميشني متبخترات مميالت ألكتافهن، وقيل: املذموم، وقيل
  .)١(............ ))وهي مشطة البغايا 

  ).رؤسهن كأسنمة البخت املائلة(والتشبيه هو 
  .رؤوس هؤالء النسوة الاليت وردت صفان وهذا فعلهن: فاملشبه 

  .املائلة، والبخت هي اإلبلأسنمة البخت : واملشبه به 
  .الضخامة وامليل إىل شق: وجه الشبه 

  .التحقري والتنفري من شكل املشبه: والغرض من التشبيه 
وقد أدى التشبيه الغرض منه بأوجز لفظ وأمجل تصوير، فرؤسهن كأسنمة البخت، 

  .والبخت إبل مشهورة يعظُم سنامها
 رفعه ولفِّه إىل أعلى فكأنه سنام تلك فترى املرأة منهن قد أعدت شعرها وتفننت يف

  .اإلبل
فالسنام أعلى شيء يف البخت،وكذلك الشعر املرفوع أعلى ( ويف التشبيه براعة 

  .)٢())شيء يف املرأة 
مائالت ـ ( ومما يزيد التشبيه روعة ما جاء بعده من جناس اشتقاقي يف احلديث 

أن قد ملْن عن احلق وانصرفن عن جادة وما يوحي به وما يدل عليه من ) مميالت ـ مائلة
  .الفطرة

ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا ((فجزاؤهن 
  ....)).وكذا

  
  :فضل العبادة يف زمن الفنت*

أما احلديث اخلامس فهو حديث يبين فيه عليه الصالة والسالم فضل العبادة يف 
  :ور الناس، قال اإلمام مسلم ـ  رمحه اهللا أمواج الفتنة إذا اختلطت أم

                                                 
  ".اهلامش "١٤/١١٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١٨٠التصوير الفين يف احلديث النبوي ، ص( 2)
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حدثنا محاد عن املعلّى بن زياد رده إىل معاوية بن قرة رده إىل معقل بن يسار رده 
  :إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

  . )١())العبادة يف اهلرج كهجرة إىلَّ (( 
ودها يتحقق معىن العبودية العبادة هي األمر الذي جيعل العبد على صلة خبالقه، وبوج

هللا ـ تبارك وتعاىل ـ ويف هذا احلديث يتبين لنا فضلها يف هذه الظروف اليت يصعب على 
  .العبد اإلتيان ا على الوجه األكمل

فحني تشتعل الفنت كالنار يف اهلشيم، وأمور الناس قد اختلطت، واحملافظة على 
 عليه الصالة والسالم فضل العبادة يف هذه األمور الدينية بدأت تضعف وتضمحل، فيجعل

األحوال والظروف كفضل اهلجرة إليه صلى اهللا عليه وسلم ترغيبا وجربا خلاطر ذلك العبد 
  .املؤمن ليثبت على منهج اهللا

  .العبادة يف الفتنة عند اختالط أمور الناس : فاملشبه 
  .اهلجرة إليه ـ عليه الصالة والسالم:واملشبه به 

  .كثرة الفضل يف كلٍ: الشبه بني الطرفني ووجه
أما الغرض الذي سيق التشبيه من أجله فهو بيان فضل العبادة، وأجر خمالفة اهلوى 
والشيطان يف هذه الظروف اليت كثُر فيها القتل والنهب والزنا وكل ما يغضب اهللا ـ تعاىل 

  .الوازع الديين فيها اليت ضعف روفهذه الظ مثل عن عبادة اهللا يف ويغفلون ينشغلون ألن الناس ـ
  .وقد جاء هذا الفضل بأسلوب التشبيه الذي جاء على صورة التشبيه املرسل امل

  :التشبيهات الواردة يف أحاديث أشراط الساعة: املبحث الثَّاين
يف هذا املبحث سأتناول ـ إن شاء اهللا ـ قسمني من الصور التشبيهية اليت وردت 

راط الساعة، وقد وجدت الصور اليت سأدرسها تتحدث عن فتنيت الدجال يف أحاديث أش
وقد بلغ عدد هذه التشبيهات يف الفتنتني سبعة عشر تشبيهاً، وقسمتها . ويأجوج ومأجوج

  : إىل قسمني
  :التشبيهات الواردة يف قصة الدجال: األول
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دت يف األحاديث يف هذا القسم سأتناول ـ مبشيئة اهللا ـ الصور التشبيهية اليت ور
النبوية اليت تتحدث عن فتنة الدجال، وقد حصرت تلك املعاين يف أثين عشر تشبيهاً ، وقد 
جاءت الصور التشبيهية خمتلفة الغرض، فكانت وصفاً لعينه ووجهه، وكان منها بيان مقدار 

عليه الصالة خوفه إذا رأى نيب اهللا عيسى ـ عليه السالم ـ وحماولته االختفاء  عنه، مث بين 
والسالم أن كل نيب حذّر قومه من فتنته، وأا فتنة عظيمة ، يأيت معه جبنة ونار ومهية، وقد 
بين الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ أنه ميكث يف األرض أربعني يوماًٍ، يوم كسنة ويوم 

الكنوز كشهر ويوم كجمعة، ويعيث يف األرض فساداً بسرعة املطر استدبرته الريح، تتبعه 
من اخلرائب، يفنت املؤمنني عن دينهم، وقد ورد يف بعض الروايات وصف للهيئة  اليت يرتل 
عليها نيب اهللا عيسى ـ عليه السالم ـ من السماء، معان غيبية جاء بياا من خالل التشبيه 

  .املفرد
  .ؤمننياثنا عشر تشبيهاً، جاء أحدها بليغاً، وذلك يف اختبار الدجال إلميان أحد امل
  :أما بقية التشبيهات فقد جاءت مرسلة بأدوات خمتلفة مت حصرها كما يلي

  .مرةً واحدة" كأن"جاءت األداة 
  .مرةً واحدة" مثل"وكذلك جاءت األداة 

مرةً واحدة، ومرتني ) أشبه(فقد جاءت عشر مرات، اقترنت بـ " الكاف"أما األداة 
  .مقترنة مبا، ويف بقية التشبيهات جاءت جمردة

  .أما وجه الشبه فقد مت حذفه يف مجيع التشبيهات، فهي تشبيهات جمملة
لقد أورد اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ أحاديث كثريةً يف صحيحه تتحدث عن 
الدجال يف أماكن خمتلفة من كتابه العظيم، وقد بين عليه الصالة والسالم شدة خطره، 

مة، فوصف عليه الصالة والسالم كل ما ميكن وحذّر منه وبين منهجه يف الفتنة وشخصه لأل
  .أن يتعلق به
  

  :وصف الرسول عليه الصالة والسالم للدجال* 
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قال : بين الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ بعض صفاته اخلَلْقية، فعن نافع قال
ذكر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يوماً بني ظهراين الناس املسيح : عبد اهللا بن عمر

  :دجال فقالال
إن اهللا تبارك وتعاىل ليس بأعور إالّ أن املسيح الدجال أعور عني اليمىن كأن عينه (( 
  :وقال صلى اهللا عليه وسلم )) عنبةُ طافية
أراين الليلة يف املنام عند الكعبة، فإذا رجلُ أدم كأحسن ما ترى من أُدم الرجال، (( 

 ماًء، واضعاً يديه على منكيب رجلني وهو تضرب ملته بني منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه
املسيح ابن مرمي ، ورأيت وراءه رجالً : من هذا ؟ فقالوا : بينهما يطوف بالبيت، فقلت 

جعداً قططاً أعور عني اليمىن كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعاً يديه على منكيب 
  .)١())جالهذا املسيح الد: رجلني يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا

هذا احلديث بيان لبعض أحوال وصفات املسيح عيسى بن مرمي ـ عليه الصالة 
والسالم ـ وبعض صفات املسيح الدجال ـ عليه لعنة اهللا ـ وال فرق بني اللفظني شكالً، 
ولكن عيسى ـ عليه السالم ـ مسيح هدى، والدجال مسيح ضاللة، فهي صفة مدح يف 

  .م ـ وصفة ذم يف حق الدجالحق عيسى ـ عليه الصالة والسال
مسيخ بكسر امليم وختفيف السني : مسيح بكسر امليم وتشديد السني، وقيل: وقيل((

مسيح بكسر امليم وختفيف السني وباحلاء املهملة، واختلف يف سبب : وباخلاء املنقوطة، وقيل
 ذا عاهة إالّ ألنه مل ميسح: التسمية يف كل منهما، فأما عيسى ـ عليه السالم ـ فقالوا

أصابه وظهر عليه، : ألن اجلمال مسحه أي: ألنه ممسوح بدهن الربكة، وقيل: بريء، وقيل
ألنه كان ممسوح القدمني ال : خلقه خلقاً حسناً، وقيل: ألن اهللا تعاىل مسحه أي: وقيل

  .غري ذلك واهللا أعلم: هو اسم مساه اهللا تعاىل به أي غري مشتق، وقيل: أمخص له، وقيل
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ألنه أعور، واألعور : سمي باملسيح ألنه ممسوح العني، وقيل: ما الدجال، فقيلأ
قطعها بالذهاب عند خروجه، ومن قال باخلاء  : ملسحه األرض، أي: يسمى مسيحاً، وقيل

  .)١(....))فمن املسخ وقيل غري ذلك((مسيخ 
ـ يف الفصل وقد الحظنا بعضاً من صفات نيب اهللا عيسى بن مرمي ـ عليه السالم 

  .الثاين من هذا الباب
ولكننا جند أن األوصاف الواردة يف تلك األحاديث كانت ليلة اإلسراء واملعراج، 

أن اإلسراء كان يف حالة اليقظة، وأنه بالروح واجلسد، وأن رؤية ((ومجهور العلماء يرون 
باألشخاص، النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لألنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ كانت 

  .)٢())وإن زعم البعض أا كانت باألرواح
  ........))أراين الليلة يف املنام عند الكعبة : ((أما احلديث الذي حنن بصدده فقال فيه

  :فقد صرح بأن ذلك كان رؤيا رآها يف املنام، ولكن يبقى تساؤل
ه الصالة من املسلَّم به أن رؤيا األنبياء والرسل حق الشك فيها، وقد أخرب علي

والسالم عن الدجال بأنه يطوف بالبيت ، كيف هذا وهو حمرم على الدجال دخول مكة 
  واملدينة؟

  :هذا السؤال جييب عليه العالّمة البدر العيين ـ رمحه اهللا ـ فقال
ذلك يف زمن خروجه على الناس، وأيضاً لفظ احلديث أنه ال يدخل مكّة، وليس ((

  .)٣())فيه نفي الدخول يف املاضى
  :وإذا أتينا إىل صفات الدجال املوضحة بالتشبيه جندها كما يلي

  :وصف عينه فقد ورد يف الرواية األويل: أوالً 
  )).أال وأن املسيح الدجال أعور عني اليمىن كأنّ عينه عنبه طافيةُ ((

  :ويف رواية أخرى
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  .)١())ةٌ أال إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن كأن عينه عنبةٌ طافئ((
بدون مهزة يف الرواية األوىل، ويف الرواية الثانية )) طافية((ونلحظ ورود كلمة 

هنا أتت الرواية بأن عينه العوراء هي اليمىن، هناك رواية أا اليسرى، فعن )) طافئة((باهلمزة 
  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: حذيفة قال
  .)٢(...........)).الدجال أعور العني اليسرى (( 

قال رسول : مسعت أبا هريرة قال: عن أيب سلمة قال. وهناك رواية مل تبين أين العور
  :اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  .)٣(.......))أال أخربكم عن الدجال حديثاً ما حدثه نيب قومه،إنه أعور وأنه جييء ((
 الدجال ذاهبة واألخرى وللجمع بني هذه الروايات ميكن أن نقول أن إحدى عيين

معيبة ومن هنا يصح القول يف كل عني أا عوراء، ألن العور عيب وكال عيين الدجال معيبة 
  .إحدامها بذهاا واألخرى لعيبها

وقد جاء يف بعض الروايات أن عينه طافئة باهلمز، ويؤيد اهلمز رواية أخرى أنه 
طموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا خرج ممسوح  العني وأا ليست حجراء وال ناتئة بل م

  .وسال ماؤها
وأما رواية ترك اهلمز فقد أيدته روايات أخرى أا جاحظة وكأا كوكب وكأا 

  .خناعة يف حائط
بأن تكون املطموسة واملمسوحة واليت ليست " وجيمع بني هذه الصفات يف الروايات 

العني اليمىن، وتكون اجلاحظة واليت كأا حبجراء وال ناتئة هي العوراء الطافئة باهلمز، وهي 
  .)٤())كوكب وكأا خناعة هي الطافية بغري مهز وهي العني اليسرى

ونلحظ الدقة يف اختيار األلفاظ املناسبة املوحية املعربة ووضعها يف موضعها املناسب 
  :حيث قال
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  )).كأن عينه عنبة طافئة((
ة العنب الطافئة يف كوا ناتئة بارزة من شبه عليه الصالة والسالم عني الدجال حبب

  .بني أخواا
  

  :حرص األنبياء على أممهم

أما احلديث الثالث فهو لبيان أمانة الرسل يف بيام ألممهم وحتذيرهم من فتنته ويف 
قال : مسعت أبا هريرة قال: مقدمة املنذرين رسولنا عليه الصالة والسالم، فعن أيب سلمة قال

  :ى اهللا عليه وسلم ـرسول اهللا ـ صل
أنه أعور، وإنه جييء ومعه مثل . أال أخربكم عن الدجال حديثاً ما حدثه نيب قومه(( 

  .)١())اجلنة والنار، فاليت يقول إا اجلنة هي النار، وإين أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه
ا، وقد تضمنت إا فتنة عظيمة حيتاج العبد إىل قوة إميان حىت ال يقع يف شراكه

  :الرواية تشبيهني مها
  :قوله عليه الصالة والسالم: األول

  )).وإنه جييء معه مثل اجلنة والنار((
حيث شبه ما يأيت به الدجال من براهني ليتم تصديقه مبثل اجلنة يضع فيها من يتبعه 

ن عصاه وكذّب ويؤمن به، ومثل النار جيعلها فيما خييل للناظرين أنها نار يرمي فيها م
  . بألوهيتة

احلال الومهية ملا جاء به، فكأا جنة، وكأن األخرى نار يف وجود : ووجه الشبه 
  .نعيم وعقاب ومهي خمالف للحقيقة 

  :والغرض من التشبيه 
بيان عظمة تلك الفتنة وحثٌ على الصرب والثبات على اإلميان باهللا حىت يرمي بالعبد 

  .تكون حاله حقيقةً يف جنة رب العاملنييف ناره الومهية اليت س
  )).فاليت يقول أا اجلنة هي النار: ((ونلحظ قوله عليه الصالة والسالم
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وسبب ذكر جنته ـ يف رأيي ـ لكثرة أتباعه الذين يرغبون يف اجلنة وقلّة الداخلني 
  .يف ناره الومهية فذكرها تنبيهاً لعظم الفتنة واهللا أعلم

  : عليه الصالة والسالمقوله : الثاين
  )).وإين أنذرتكم كما أنذر به نوح قومه((

الرسل هم أفضل البشر، هم الرمحاء بأممهم أمناء على دين اهللا، يبينون ألممهم سبل 
  .اخلري فريغبوم فيها وخيربوم عن الشر وحيذروم منه

ه على األمة  شبه ـ عليه الصالة والسالم ـ إنذاره وحتذيره من الدجال وبيان خطر
  .ووجوب الثبات على دين اهللا بإنذار نوح ـ عليه السالم ـ لقومه

الكثرة يف اإلنذار واإلحلاح الدائم واملستمر يف بيان صفاته وذكر شدة : وجه الشبه
  . فتنته

وأرى يف سبب اختيار نوح ـ واهللا أعلم ـ من بني بقية الرسل أنه من أويل العزم، 
ء ـ عليهم السالم ـ عمراً، وإشارة إىل اإلنذار وأنه كان مع أول وأنه من أطول األنبيا

رسالة مساوية ألهل األرض، وأن الرسول ـ عليه السالم ـ شديد احلرص على أمته كما 
  .واهللا أعلم . كان نوح ـ عليه السالم ـ شديد احلرص على هداية قومه 

  
  

  :آخر فتنته: ثالثاً* 
مث يدعو رجالً ممتلئاً شباباً، : ((........ لسالم ما ورد يف قوله ـ عليه الصالة وا

فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتني رمية الغرض، مث يدعوه، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، 
فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي، فيرتل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني 

رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه  واضعاً كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ )١(مهروذيت
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 كاللؤلؤ فال حيل لكافر جيد ريح نفَِسه إالّ مات، ونفَسه ينتهي حيث ينتهي )١(جمان
  .......)).طرفه

  :فالتشبيه قوله
  ..........))فيقطعه جزلتني رمية الغرض ((.......... 

صود بالرمي جزلتني أي قطعتني حيث شبه الرجل الشاب املمتلئ بأنه كالغرض املق
  ـ واهللا أعلم ـ

  :أما التشبيه اآلخر فقوله 
  .........))إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه جمان كاللؤلؤ((....... 

  .هذا التشبيه ورد يف وصف عيسى عليه السالم ـ عند نزوله من السماء 
اء والبياض فقد شبه ـ عليه الصالة والسالم ـ ما يتحدر من ماء مثل اللؤلؤ يف الصف

وقد كان الغرض من هذه التشبيهات يف .وقبل ذلك شبه املاء باجلُمان لشبهه به يف الصفاء 
  .هذا احلديث العظيم التقريب لألفهام والتجسيد للمعاين بالصور احلسية املعروفة

وقد أدت هذه التشبيهات الغرض الذي سيقت من أجله، فكانت موضحةً للمعاين 
  .املرادة أبلغ توضيح 

  
  :التشبيهات الواردة يف قصة يأجوج ومأجوج: الثّاين

خروج يأجوج ومأجوج عالمة عظيمة وفتنة كبرية تأيت قبيل قيام الساعة، وقد 
حاولت أن أمجع الصور التشبيهية اليت وردت يف قصتهم يف احلديث النبوي، مث ختمت هذا 

قارا، وقصر مدا، ألن املبحث بذكر ثالثة تشبيهات جاءت لوصف احلياة الدنيا، وح
  .الفصل الرابع سيكون ـ مبشيئة اهللا ـ عن التشبيه املفرد يف أحاديث اآلخرة

وقد حصرت يف هذا القسم من الفنت ستة تشبيهات جاءت بياناً ووصفاً جلوانب 
  .معنوية خمتلفة

                                                 
املاء على بضم اجليم ختفيف امليم وهي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار واملراد يتحدر منه : اجلمان( 1)

  . هيئة اللؤلؤ يف صفاته فسمي املاُء مجانا لشبهه به يف الصفاء
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رنني جاء التشبيه بيان ملقدار الفتحة والثقب الذي حدث يف اجلدار الذي بناه ذو الق
عليهم ، مث جاء التشبيه الثاين لبيان سرعة إهالكهم عن طريق إرسال النغف يف رقام، مث 
بين عليه الصالة والسالم ما حيدث هلم بعد اهلالك من إرسال طري حتملهم، ومن مث حتملهم 

  .السيول
  .أما بقية الصور التشبيهية فكانت تدور حول احلياة الدنيا اليت شارفت على الفناء

أسئلة كثرية تطرح نفسها، ما مدة احلياة الدنيا؟ وما حقيقتها يف حياة املؤمن والكافر 
  .مقارنةً باآلخرة؟

  .أسئلة جاء اجلواب عنها من خالل التشبيه النبوي
  .فمدا بالنسبة لآلخرة قطرة من حميط، وهي جنة الكافر وسجن املؤمن

 بيان حقيقتها بالنسبة للمؤمن ستة تشبيهات جاء منها تشبيهان بليغان وذلك يف
  .والكافر

أما بقية التشبيهات فجاءت بأسلوب التشبيه املرسل حيث مت ذكر األداة، فجاءت 
  .مرتني)) الكاف((مرتني، كما جاءت )) مثل((

فتنة يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكربى، وقد أورد اهللا قصتهم يف سورة 
  :تعاىلالكهف وما فعل م ذو القرنني ، قال 

אאאא
א* 

 * א  א אא א אא 
א*אאאא  )١(.  

ويف صحيح مسلم ـ رمحه اهللا ـ بين ـ عليه الصالة والسالم ـ ما حدث يف 
عصره لذلك الردم  متخذاً التشبيه أداة لبيان مقدار تلك الفتحة يف ذلك الردم، فعن زينب 

  :لى اهللا عليه وسلم ـ استيقظ من نومه وهو يقولبنت جحش أن النيب ـ ص
                                                 

  .٩٧ ـ ٩٤: سورة الكهف آية( 1)
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فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج . ال أله إالّ اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب((
  يا رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون؟ :   بيده عشرة ـ قلت )١(مثل هذه ـ وعقد سفيان

  .)٢())نعم إذا كثر اخلبث: ((قال
  : النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قالويف رواية أيب هريرة عن

فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه اإلام واليت تليها ((
  .)٣())وعقد وهيب بيده تسعني

  .هذا احلديث بدأ به اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ باب الفنت
نب بنت عن زينب بنت أيب سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زي: ((ورواية احلديث

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  جحش ،فاجتمع يف هذا اإلسناد أربع صحابيات زوجتان لرسول
وربيبتان له بعضهن عن بعض، وال يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن 

  . )٤())بعضٍ غريه
  .وقد تضمن احلديث تشبيهاً لتقريب املعىن

  .ما فُتح من ردم يأجوج ومأجوج: فاملشبه
لف فيها، ففي الرواية األوىل عقد " مثل هذه"املشار إليه بقوله : ه بهواملشبواخت

سفيان بيده عشرة، ويف الرواية الثَّانية عقد وهيب تسعني، فرواية أيب هريرة خمالفة ألن عقد 
  .تسعني أضيق من العشرة

  :قال القاضي
 يكون املراد أو: لعل حديث أيب هريرة متقدم فزاد قدر الفتحة بعد هذا القدر قال((

  .)٥ ())التقريب بالتمثيل ال حقيقة التحديد
                                                 

  . هو سفيان بن عيينة أحد رواة احلديث( 1)
: ، واخلبث بفتح اخلاء والباء فسره اجلمهور بالفسوف والفجور، وقيل٣ ـ ١٨/٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)

  .١٢ ـ ٤/٩" اللسان"د الزنا، والظاهر أنه املعاصي مطلقاً، أوال: الزنا، وقيل
  . ١٨/٤املصدر السابق ( 3)
  ".اهلامش "١٨/٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)
  ".اهلامش "١٨/٢املصدر السابق ( 5)
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ويف احلديث متثيل باليد لقدر تلك الفتحة، والغرض من التمثيل للمعاين جالّه 
  :ووضحه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف قوله 

فأنت إذن مع الشاعر وغري الشاعر إذا وقع املعىن يف نفسك غري ((............. 
هاهو :  مثله كمن خيرب عن شيء من وراء حجاب، مث يكشف عنه احلجاب ويقولممثل، مث

  .)١())ذا فأبصره جتده على ما وصفت
واحلديث حيث على العمل الصاحل، وحيذّر من الغفلة اليت تؤدي بصاحبها إىل مزالق 
 الفنت، فإذا كثرت املعاصي، فإن عذاب اهللا قريب لذلك استفسرت أم املؤمنني ـ رضي اهللا

  )).نعم إذا كثر اخلبث((فكانت اإلجابة ))ألك وفينا الصاحلون؟ ((عنها ـ 
واحلديث إحياء إىل أن األمة كالسفينة يف حبر مظلم كلما كثر فسادها فقد أوشكت 

  )).ويل للعرب: ((ويلفت االنتباه قوله عليه الصالة والسالم . على الغرق
ستعداد باألعمال الصاحلة ألن الفنت فهو أسلوب يدعو إىل أخذ احليطة واحلذر، واال
  .تترا، ويف كثرا إيذان بنهاية الدنيا وقرب يوم القيامة

وخص العرب بالذِّكر ألم أول من دخل يف اإلسالم، واإلنذار بأن الفنت إذا ((
  .)٢())وقعت كان اهلالك إليهم أسرع

بيان : بيهوهو جممل، والغرض من التش" مثل"وهو تشبيه مرسل فاألداة مذكورة 
  .مقدار تلك الفتحة اليت حدثت يف ذلك احلاجز

أما التشبيهات اليت حتكي أحوال قوم يأجوج ومأجوج فهي يف الرواية الطويلة اليت 
ذُكر طرف منها يف مبحث الدجال، وقد ضمت جانبا من قصة يأجوج ومأجوج مع نيب اهللا 

  .بيهات وسأكتفي ـ إن شاء اهللا ـ بذكر مواطن تلك التش)٣(عيسى
  :التشبيه األول* 

                                                 
  .١٠٩أسرار البالغة ريتر ص( 1)
  .٢٠/٦٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 2)
  . ٧١ ـ ١٨/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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يف  )١(يبين عليه الصالة والسالم طريقة وكيفية هالكهم حيث يرسل اهللا عليهم النغف
  :رقام فيصبحون قتلى بسببه ، قال عليه الصالة والسالم

 كموت نفسٍ )٢(فريسل اهللا عليهم النغف يف رقام، فيصبحون فرسى((........ 
  .)٣(......))واحدة، مث يهبط نيب اهللا عيسى

هذا اجلزء من احلديث يدور حول فتنة يأجوج ومأجوج، فبعد أن يرسل اهللا إليهم 
النغف يف رقام، وهم حياصرون عيسى ـ عليه السالم ـ وأصحابه، يتم هالكهم 

  .قتلى: فيصبحون فرسى، أي
  )).فيصبحون فرسى كموت نفسٍ واحدة: ((أما التشبيه يف قوله

  .ليه وسلم ـ وفام وقتلهم مجيعاً بوفاة وقتل نفس واحدةفقد شبه ـ صلى اهللا ع
  .السرعة يف كلٍ مع كثرم: وجه الشبه

  .والغرض بيان سرعة ومشول ذلك اهلالك الذي حلّ م
ووجه الشبه حمذوف فهو تشبيه " الكاف"وهذا تشبيه مرسل وردت فيه أداة التشبيه 

  .جممل
ى وأصحابه يف األرض موضع شرب أالّ مأله وبعد أن يتم هالكهم ال جيد نيب اهللا عيس

وروائحهم الكريهة فيدعون اهللا، فريسل ـ سبحانه ـ طرياً كأعناق اإلبل ) دمسهم(زمههم 
  .فتحملهم فتطرحهم حيث يشاء اهللا، مث يرسل ـ سبحانه ـ مطراً لتنظيف األرض منهم

يهم الساعة، انتهت احلياة الدنيا وذهب املؤمنون وبقي شرار اخللق الذين تقوم عل
فكيف مرت هذه األعمار وهذه األمم ؟ فترةٌ زمنيةٌ قدر وقتها العليم اخلبري، إا الدنيا أحسن 

  فيها احملسن وأساء فيها املسيء ، ما صورة هذه احلياة الدنيا يف احلديث النبوي؟
فقد ورد يف صحيح مسلم عدة أحاديث ولكن الذي يهمنا يف هذا الفصل حديث 

  .خالله عليه الصالة والسالم حقيقة الدنيابين من 
  

                                                 
  . بنون وغني معجمة مفتوحتني، مث فاء وهو دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم، الواحدة نغفة: النغف( 1)
  . قتلى، واحدهم فريس: بفتح الفاء مقصور أي: الفرسى( 2)
  . ٧١ـ ١٨/٧٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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: فهو بيان حلال املؤمن يف الدنيا وحال الكافر ـ كذلك ـ فيها، فعن أيب هريرة قال
  .)١())الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر: ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

يت تغضب اهللا ـ هذا هو املؤمن يف الدنيا مسجون، ممنوع يف الدنيا من الشهوات ال
سبحانه وتعاىل ـ مطلوب منه الطاعة هللا واتباع رسوله، فهو ملْك ألوامر اهللا، وأوامر 
رسوله، فإذا مات أُطلق سراحه وخرج من الدنيا إىل النعيم األبدي، إىل جنة عرضها 
السموات واألرض، أما الكافر أو العاصي فهو مطلق السراح ال حيكمه شرع، يتخبط يف 

  . املعاصي احملفوفة باملنغصات واملكدرات، فإذا مات انتقل إىل العذاب األليم براثن
فالدنيا سجن املؤمن إذا قُورنت مبا سيلقاه من نعيم يف اآلخرة، والدنيا جنة الكافر إذا 

  .قُورنت مبا سيلقاه يف اآلخرة من النكال والعذاب الدائم األليم 
  )).وجنة الكافرالدنيا سجن املؤمن ـ ((واحلديث تشبيه 

  .فهما تشبهان بليغان، مث حذفت األداة ووجه الشبه
  .والغرض بيان حقيقة الدنيا وحتقريها

واحلديث إرشاد للمؤمن وبيان حلقيقة الدنيا، وما جيب عليه حنوها من عدم االنقياد 
  .ملغرياا ولذائذها ليطمئن قلبه ، ويرتاح جسده يف ظل العبودية خلالقه ومواله

ملؤمن عبد اهللا، حمكوم بشرعه فكأنه يف سجن ال حرية له، والكافر والعاصي عبد وا
للشيطان ولنفسه األمارة بالسوء، فهو منفذ لكل ما ميليانه عليه من فسق وفجور وال مينعه 

  .مانع
  

  : الفصل الثَّالث
  : التشبيه املفرد يف موضوعات متفرقة

من الصور يف مبحث واحد لوجود يف هذا الفصل حاولت جاهداً أن أحصر عدداً 
عالقات بينها، وقد حصرت التشبيهات املفردة يف هذا الفصل يف أربعة مباحث، تناولت يف 
األول التشبيهات اليت وردت يف روايات قصة اإلسراء واملعراج، من وصف للعامل العلوي، 

                                                 
  . ١٨/٩٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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 الواردة يف وأوصاف بعض األنبياء عليهم السالم، واملبحث الثاين سأورد فيه التشبيهات
مرضه عليه الصالة والسالم بالسحر، واملبحث الثالث عن الزواج وما يتعلق به من أمور، أما 

  .املبحث الرابع فمجوعة من الصور املتفرقة اليت مل أجد هلا عنواناً أصنفها فيه
  
  : ـ املبحث األول١

  : التشبيهات الواردة يف قصة اإلسراء واملعراج  
جزة من معجزات الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ الدالة اإلسراء واملعراج مع  

على نبوته،وقد ورد يف هذه القصة وصف خلمسة أشياء كان التشبيه سبيل البيان عنها، يبين 
فيها عليه الصالة والسالم مقدارأوراق ومثر سدرة املنتهى، مث وصف النار ـ عليه الصالة 

يسى وإبراهيم عليه السالم، مث بني عليه السالم والسالم ـ عددا من األنبياء وهم موسى وع
وصفاً تقريبيا جلربيل ـ عليه السالم ـ إذا أتى إىل الرسول ـ عليه السالم ـ يف صورة 

  .البشر
معان غيبية جالّها لنا التشبيه يف صورة حمسوسة؛ ستة تشبيهات جاءت مرسلة جمملة   

وردت مرتني يف وصف سدرة )) الكاف((يف هذه القصة تنوعت فيها أدوات التشبيه، أوهلا 
فقد )) شبها((يف وصف موسى عليه السالم، أما األداة الثالثة )) كأن((املنتهى، ووردت 

  . وردت ثالث مرات وألول مرة تأيت هذه األداة
وهناك سؤال يف اية هذا املبحث يطرح نفسه وهو ملاذا مت اختيار هؤالء األنبياء   

  دون غريهم؟
  . ابة  ـ إن شاء اهللا ـ يف اية املبحثوستتم اإلج  

وسأبدأ أوالً بذكر حديث اإلسراء واملعراج كامالً مث نعقب بعده باحلديث عن 
  . التشبيهات الواردة فيه

  : عن أنس بن مالك أن رسول اله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
ره عند أُتيت بالرباق وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ودون البغل، يضع حاف((

فربطته باحللقة اليت يربط ا األنبياء، : فركبته حتى أتيت بيت املقدس،قال: منتهى طرفه، قال
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مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني، مث خرجت، فجاءين جربيل ـ عليه السالم ـ : قال
اخترت : بإناء من مخر وإناء من لنب، فاخترت اللنب، فقال جربيل ـ عليه السالم ـ 

ومن : جربيل، قيل: من أنت؟ قال: مث عرج بنا إىل السماء، فاستفتح جربيل ، فقيلالفطرة، 
قد بعث إليه ففُتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب : وقد بعث إليه؟ قال: حممد، قيل: معك؟ قال

: يب، ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء الثانية، فاستفتح جربيل ـ عليه السالم ـ فقيل
قد بعث إليه، : وقد بعث إليه؟ قال:حممد قيل: ومن معك؟ قال:قيل. جربيل:قالمن أنت؟ 

ففتح لنا، فإذا أنا بابين اخلالة عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكريا ـ صلوات اهللا عليهما ـ 
: من أنت؟ قال: فرحبا ودعوا يل خبري، مث عرج يب إىل السماء الثالثة، فاستفتح جربيل، فقيل

: وقد بعث إليه؟ قال: حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قيل:  معك؟ قالومن: جربيل قيل
قد بعث إليه، ففُتح لنا، فإذا أنا بيوسف ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذا هو قد أُعطي شطر 
احلسن، فرحب ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء الرابعة، فاستفتح جربيل ـ عليه 

: وقد بعث إليه،قال: حممد قال: ومن معك؟ قال: ربيل، قيلمن هذا؟ قال ج: السالم ـ قيل
ورفعناه مكاناً : ((قال اهللا عز وجل. قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس ودعا يل خبري

: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: ، مث عرج بنا إىل السماء اخلامسة، فاستفتح جربيل، قيل))عليا
قد بعث إليه، ففُتح لنا، فإذا أنا ارون ـ :  وقد بعث إليه؟ قال:حممد، قيل: من معك؟ قال

صلى اهللا عليه وسلم ـ فرحب ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء السادسة، فاستفتح 
: قيل. حممد: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: جربيل ـ عليه السالم ـ قيل

فُتح لنا، فإذا أنا مبوسى ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قد بعث إليه ف: وقد بعث إليه؟ قال
من هذا؟ : فرحب ودعا يل خبري ، مث عرج بنا إىل السماء السابعة، فاستفتح جربيل، فقيل

وقد بعث إليه؟ : حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قيل:ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: قال
م ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مسندا ظهره إىل قد بعث إليه ففُتح لنا، فإذا أنا بإبراهي: قال

البيت املعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه مث ذُهب يب إىل 
قال فلما غشيها من أمر اهللا . سدرة املنتهى، وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا مثرها كالقالل

نعتها من حسنها، فأوحى اهللا إيلّ ما ما غشي تغيرت فما أحد من خلق اهللا يستطيع أن ي
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أوحى، ففرض علي خسمني صالة يف كل يوم وليلة، فرتلت إىل موسى ـ صلى هللا عليه 
ارجع إىل ربك : قال. مخسني صالة: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: وسلم ـ فقال

 :فاسأله التخفيف، فإن أمتك ال يطيقون ذلك؛ فإين قد بلوت بين إسرائيل وخربم، قال
يارب خفف على أميت، فحط عين مخسا، فرجعت إىل موسى : فرجعت إىل ريب، فقلت

إن أمتك ال يطيقون ذلك، فارجع إىل ربك، فاسأله التخفيف، : حطّ عين مخسا، قال: فقلت
: فلم أزل أرجع بني ريب ـ تبارك وتعاىل ـ وبني موسى ـ عليه السالم ـ حىت قال: قال

 يوم وليلة لكل صالة عشر، فذلك مخسون صالة، ومن هم يا حممد إن مخس صلوات كل
حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن علمها كُتبت له عشرا، ومن هم بسيئة، فلم يعملها 

فرتلت إىل موسى ـ صلى اهللا عليه : قال. مل تكتب له شيئاً، فإن عملها كتبت سيئة واحدة
له التخفيف، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا ارجع إىل ربك فاسأ: وسلم ـ فأخربته، فقال

  .)١ ())عليه وسلم ـ فقلت قد رجعت إىل ريب حىت استحييت منه
احلديث شرح لقصة اإلسراء واملعراج، وقد تعددت رواياته فاكتفيت ذه الرواية 

  :ألمرين
  . أا أقصر رواية أورداها اإلمام مسلم،وقد افتتح ا الباب: األول
  . بيهات الواردة فيها هي الواردة يف بقية الرواياتأن التش: الثاين

  .وقد تضمن هذا احلديث عددا من التشبيهات اليت سنفصل القول فيها
  

  : وصف سدرة املنتهى
  )). مث ذهب يب إىل سدرة املنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مثرها كالقالل((...   

سدرة املنتهى بآذان الفيلة يف كرب حجمها فالرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ يشبه ورق 
وشكلها، مث يشبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مثر تلك السدرة بالقالل، والقلّة جرة عظيمة 
تسع قربتني أو أكثر، ووجه الشبه بني الطرفني الضخامة يف احلجم، وقد جاء يف بعض 

  .وهي مشهور العظَم)) مثل قالل هجر((الروايات 
                                                 

  .٢١٥ ـ ٢/٢١٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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  وجممالن ألن وجه الشبه حمذوف،)) الكاف((مرسالن، فاألداة موجودة والتشبيهان   
  . والطرفان حسيان

والغرض من التشبيه تقريب صورة املشبه واستحضارها، فالسامع للحديث ال شك   
فكأم يشاهدون صورة سدرة املنتهى، )) آذان الفيلة أو القالل((أنه يتبادر إىل ذهنه 

  . لغيبيب بتقريب صورته من خالل أمر حمسوس وهو اآلذان والقاللوالتشبيه جسد هذا األمر ا
ومسيت بسدرة املنتهى ألن علم املالئكة ينتهي إليها ومل جياوزها أحد إال رسول اهللا ـ ((

مسيت بذلك ألنه ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد : صلى اهللا عليه وسلم ـ وقيل
  .)١())علممن حتتها من أمر اهللا واهللا تعاىل أ

  : وصف األنبياء* 
  : عن جابر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال  

عرض علي األنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال، كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ((
ابن مرمي ـ عليه السالم ـ فإذا أقرب من رأيت له شبهاً عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم 

ورأيت جربيل ) يعين نفسه( فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم ـ صلوات اهللا عليه ـ
  .)٢ (عليه السالم، فإذا أقرب  من رأيت به شبهاً دحية، ويف رواية ابن رمح دحية بن خليفة

هذا اجلزء من احلديث حيكي بعض ما رآه صلى اهللا عليه وسلم يف رحلة اإلسراء   
ء عليهم الصالة والسالم وكان هدفه من واملعراج، وهو يدور حول أوصاف بعض األنبيا

  .ذلك تقريب صورهم للصحابة ـ رضوان اهللا عليهم أمجعني ـ فشبههم بأناس يعرفوم
  : صورة موسى عليه السالم: أوالً

لقد حتدث ـ عليه الصالة والسالم ـ عن موسى ونعته بعدة صفات جتليه من غريه،   
  : األوىلحيث يقول عليه الصالة والسالم يف الرواية 

  )).فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة((...   
  : ويف رواية

                                                 
  . ٣٦: عبد الباري طه ص. أثر التشبيه يف تصوير املعىن د( 1)
  . ٢٣٢ ـ ٢/٢٣١صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
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  .)١ ())موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة((  
  : ويف رواية أخرى

مررت ليلة أسري يب على موسى بن عمران ـ عليه السالم ـ رجل آدم طوال ((  
  .)٢ ())جعد كأنه من رجال شنوءة

  : الضرب من الرجال
هو كل الرجل بني الرجلني يف كثرة اللحم وقلته أي الذي له جسم بني جسمني ((  

  .)٣ ())ليس بالضخم وال الضئيل وهذه صفة حممودة
: ، أما شنوءة)ضرب(جعودة اجلسم وهو اكتنازه فهو قريب من : السمرة، واجلعد: واألدمة

  . فهي قبيلة معروفة، ومنه أزد شنوءة وهم حي من أحياء اليمن
  : قال ابن قتيبة

بل مسوا بذلك ألم : رجل فيه شنوءة، أي تقزز، ويقال: أزد شنوءة، من قولك((  
  .)٤ ())تشانأوا وتباعدوا

  )).شنأ((وجاء يف اللسان يف مادة 
التقزز من الشيء؛ وهو التباعد من األدناس، ورجل فيه : والشنوءة علىوزن فعولة((

  .)٥ (...))سم، وأزد شنوءة قبيلة من اليمن شنوءه أي تقزز، فهو مرة صفة ومرة ا
  : ويف أساس البالغة

  .)٦())يتقزز من كل شيء: شنوءة)) ورجل((  
تدور كلمة شنوءة حول التقزز والترفع عن الدنايا واألدناس واألقذار، وهو املعىن   

املراد هنا يف وصف موسى ـ عليه السالم ـ وإذا أخذنا ما يهمنا يف هذا احلديث وهو 
                                                 

  .٢/٢٢٦املصدر السابق ( 1)
  . ٢/٢٢٧املصدر السابق( 2)
  . ١/٤١٠املفهم شرح صحيح مسلم : ينظر( 3)
  .٦٣: ابن قتيبة ص" أدب الكاتب"( 4)
  .٢٣٣٥ص" شنأ"نظور مادة البن م" لسان العرب"( 5)
  .  طبعة دار املعارف٢٤٢للزخمشري ص" أساس البالغة"( 6)
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: شبيه، جند أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ شبه موسى ـ عليه السالم ـ فقالالت
واجلامع بينهما التقزز أي الترفع والتباعد من األدناس وكيفية )) كأنه من رجال شنوءة((

اخللقة أو الطول بالذّات، ويؤيد هذا الوجه ما أورده البخاري يف إحدى رواياته للحديث، 
  : يه وسلم ـقال ـ صلى اهللا عل

  .)١ ())وأما موسى فآدم جسيم سبطٌ كأنه من رجال الزط((...   
قيل كما : بضم الزاي وتشديد الطاء املهملة جنس من السودان طوال، واجلسامة: والزط

كأنه من : تكون يف الشخص باعتبار السمن تكون فيه ـ أيضاً ـ باعتبار الطول، وهلذا قال
  .)٢(رجال الزط 

  . تان عند مسلم والبخاري تؤيدان صفة طوله عليه السالمفالرواي
ومل حيدد لنا الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ واحداً من أفراد تلك القبيلة، ألن تلك 

  .الصفة وهي البعد عن األدناس واألقذار متوفرة موجودة يف أي واحد منهم
  . والطرفان حسيان فهو تشبيه حمسوس مبحسوس

وما توحي به من قوة التشابه يف الصفة فهو مرسل، وجممل حلذف )) كأن ((واألداة مذكورة
  . وجه الشبه

  
  :صورة عيسى ـ عليه السالم ـ : ثانياً

  : قال صلى اهللا عليه وسلم  
ورأيت عيسى ابن مرمي عليه السالم ، فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن ((  
  )). مسعود
عود الثقفي وهو رجل معروف يف اجلاهلية وصدر واملراد بعروة هنا هو عروة بن مس  

اإلسالم، وهناك روايات أخرى تبين بعض امليزات والصفات خللقية لعيسى ـ عليه السالم 
  .)١ ())ورأيت عيسى ابن مرمي مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الرأس:((ـ ففي رواية

                                                 
  . ١٣/٨٥" عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( 1)
  . ١٣/٨٦املصدر السابق ( 2)
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  : ويف رواية
  .)٢ ())أمنا خرج من دمياسورأيت عيسى فإذا رجلٌ ربعةٌ أمحر ك((

  : فإذا أخذنا معاين املفردات اتضحت لنا الصورة وقربت إىل األذهان، فقوله
املراد جعودة اجلسم، وهو اجتماعه واكتنازه وليس املراد جعودة الشعر ألنه : جعد

  .والشعر السبط املسترسل ليس فيه تكسر) سبط الرأس(يف إحدى الروايات املتقدمة ذكر أنه 
  .هو الرجل بني الرجلني يف القامة ليس بالطويل البائن وال بالقصري احلقري: ربوعامل

، واآلدم األمسر، فال يكون املراد )٣(وصف للون، وبعض الروايات بأنه آدم: أمحر
  .حقيقة احلمرة وحقيقة األدمة بل ما يتوسطهما واهللا أعلم

  )).كأمنا خرج من دمياس: ((قوله
هو الكن، وفسره الراوي يف صحيح مسلم : رداب، وقيلقيل هو الس: الدمياس

  .)٤(باحلمام
  . وأرى أنه شبه بذلك بسبب ما يعلوه من نضارة وحيوية ونعومة يف الوجه وصفاء

  . وتشبيه جممل حلذف وجه الشبه)) كأنه((فالتشبيه مرسلٌ ألن األداة مذكورة 
  . والطرفان حسيان

  
  :م ـصورة إبراهيم ـ عليه السال: ثالثاً

  : قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   
ورأيت إبراهيم ـ صلوات اهللا عليه ـ فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم ((  

  ). يعين نفسه(
أي إن الوحيد الذي يشبه إبراهيم ـ عليه السالم ـ هو الرسول ـ صلى اهللا عليه   

  : وسلم ـ والروايات األخرى تؤيد هذا
  .)١ ())وأنا أشبه ولد إبراهيم به((  

                                                 
  . ٢/٢٢٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٢/٢٣٢املصدر السابق ( 2)
  .٢/٢٣٣املصدر السابق ( 3)
  .٢/٢٣٣املصدر السابق ( 4)
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  : ويف رواية
  .)٢ ())يعين نفسه((وإذا إبراهيم ـ عليه السالم ـ قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم ((...

فقد شبه إبراهيم ـ عليه السالم بنفسه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف الشكل اخلارجي وما 
  . حباه اهللا له من أخالق حسنة

  

  : صورة جربيل عليه السالم: رابعاً 
ن ما وصف عليه الصالة والسالم من الشخصيات جربيل عليه السالم ومن ضم  
ويف رواية ابن )) ورأيت جربيل عليه السالم فإذا أقرب من رأيت شبهاً به دحية: ((فقال
  )). دحية بن خليفة((رمح 

وكان هذا التشبيه عندما يأيت جربيل عليه السالم إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم   
  . رـ يف صورة البش

والغرض من التشبيه يف مجيع التشبيهات اليت سبقت يف أحاديث اإلسراء واملعراج هو   
  . البيان والتوضيح بالصورة احلسية وتقريب املشبهات للسامعني

ونستنتج من هذه األحاديث أن الغرض يدل داللة واضحة على أن الرسول ـ صلى   
 وكان يف لقائه م وكان وصفه هلم عن اهللا عليه وسلم ـ قد رأى هذه املشبهات رأي العني

  . روية وتأن وتأمل
  

  : وهنا سؤال يطرح نفسه وهو
  ملاذا اختار عليه الصالة والسالم هؤالء األنبياء دون غريهم؟  
فأرى ـ واهللا أعلم ـ أن السبب ألم أقرب األنبياء إىل العرب وإىل البعثة احملمدية،   

  . نووجود يهود باملدينة ونصارى بنجرا
                                                 

  . ١٣/٢٩" عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( 1)
  . ٢/٣٣٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
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ويف اختاذ التشبيه طريقاً وسبيالً للتعريف م ووصفهم حكمة ـ واهللا أعلم ـ أي   
أم مل يفضلوا البشر بأشكاهلم وأجسادهم، وإمنا كانت امليزة ما احتوته قلوم ووعته 

  .عقوهلم من احلكمة وما قاموا به من جهاد ودعوة إىل اهللا
  
  : ـ املبحث الثاين٢

  :  مرضه عليه الصالة والسالمالتشبيهات الواردة يف  
السحر أمر ثابت له حقيقة كحقيقة غريه، وقد حرم اإلسالم السحر، وجلعه من   

السبع املوبقات، وجزاء الساحر القتل، واملسحور يتصرف تصرفات خارجه عن إرادته، ومل 
يسلم الرسول صلوات ريب وسالمه عليه ـ من هذا األمر ـ وهللا حكمة ـ فقد سحره لبيد 
بن األعصم اليهودي، مت سحر بصره عليه الصالة  والسالم فيخيل إليه أشياء مل يفعلها، ومل 

  . يتطرق السحر إىل عقله وهذا مذهب أهل السنة
وقد ورد يف هذه القصة تشبيهات وصف من خالهلا بستان بين زريق ـ وهو بستان   

  : امن بساتني اليهود يف املدينة كان مهجوراً ـ وقد وصف بأمرين مه
كان الوصف ملاء البئر، وما يتصف به من تغري اللون ألن؛ املاء قد اختلط بأوراق : األول

  . الشجر واألعواد امليتة، وهذا دليلٌ على عدم استخدام ذلك املاء وبقائه يف البئر مدة طويلة
كان الوصف للنخل املتبقي على تلك البئر ـ بئر أروان ـ وما يتصف به من بشاعة : الثاين
  . املنظر

فيهما، وهي تبين وتوضح ما بني )) كأن((وهذان التشبيهان مرسالن لورود األداة 
  . الطرفني قوة املشاة

وجممالن ألن وجه الشبه حمذوف، وهذان يصوران قبح املكان وبشاعة منظره ال 
  .سيما وأن التشبيهني قد سبقا بقسم

  ...)).يا عائشة واهللا لكأن ((
سحر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : اهللا عنها ـ قالتعن عائشة ـ رضي 

حىت كان رسول اهللا ـ صلى : لبيد بن األعصم، قالت: يهودي من يهود بين رزيق يقال له
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 ه يفعل الشيء وما يفعله حىت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلةل إليه أنخياهللا عليه وسلم ـ ي
  : ـ مث دعا مث دعا مث قالدعا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم 

يا عائشة أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفيته فيه، جاءين رجالن فقعد أحدمها عند ((
رأسي واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي 

، لبيد بن األعصم: من طبه؟ قال: ، قال)١(مطبوب: ما وجع الرجل؟ قال: للذي عند رأسي
فأين هو؟ :  طلعة ذكر، قال)٣(وجف:  قال)٢(يف مشط ومشاطة: يف أي شيٍء؟ قال: قال
فأتاها رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف أناس من : ، قالت)٤(يف بئر ذي أروان: قال

  : أصحابه، مث قال
: لتقا))  احلناء، ولكأن خنلها رؤوس الشاطني)٥(يا عائشة واهللا لكأن ماءها نقاعة((
ال أما أنا فقد عافاين اهللا وكرهت أن أثري على : ((يا رسول اهللا أفال أحرقته، قال: فقلت

  .)٦ ())الناس شراً، فأمرت ا فدفنت
ورد هذا احلديث يف باب السحر، ومذهب أهل السنة ومجهور العلماء أن السحر 

 ملن أنكر ذلك، وقد ذكره اهللا ثابت وأن له حقيقة كحقيقة غريه من األشياء الثابتة خالفًا
  : تعاىل يف القرآن الكرمي فقال

אאאאא
אאאא

،א،
                                                 

  . مسحور: مطبوب( 1)
  . بضم امليم وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسرحيه: املشاطة( 2)
 عليه، ويطلق على باجليم والفاء ويف رواية باجليم والباء،وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون: جف( 3)

  ...الذكر واألنثى؛ ولذا قيده هنا يف احلديث بطلعة ذكر 
  . هي بئر باملدينة يف بستان بين زريق: بئر ذي أروان( 4)
  . بضم النون املاء الذي ينفع فيه احلناء: النقاعة( 5)
  . ١٧٨ ـ ١٤/١٧٤صحيح مسلم بشرح النووي ( 6)



 ـ١٠١ـ  

אאאא
א...) ١(.  

السحر من أكرب الكبائر وهو من السبع املوبقات، واحلديث عن قضية السحر حيتاج 
اسة بصددها بل يهمنا أن نقف عند التشبيهات املتعلقة مبرضه عليه إىل وقت وليس جمال الدر

  . الصالة والسالم
وكل ما جاء يف الروايات من أنه خييل إليه فعل شيء مل يفعله وحنوه، فمحمول على 
التخيل يف البصر ال خللل تطرق إىل العقل وليس يف ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة وال 

  .)٢ ())طعنا ألهل الضاللة
: وقد ورد يف هذه القصة تشبيهات يف قوله عليه الصالة والسالم يف وصف بئر أروان

  )). واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن خنلها رؤوس الشياطني((
  : فالتشبيه األول قوله

  ))واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء((
ونه إىل احلمرة ملا اختلط به من فقد شبه عليه الصالة والسالم ماء بئر أروان يف تغري ل

  . الشوائب بنقاعة احلناء
  . والغرض من التشبيه بيان مقدار تغري لون ماء البئر

والتشبيه يدل على أن تلك البئر ال يؤخذ ماؤها وأا مهجورة مما أدى إىل تغري لون 
  .انوجممل والطرفان حسي)) كأن((املاء فيها، فهو تشبيه مرسل ألن األداة مذكورة 

  : أما التشبيه الثاين فقوله
  ))ولكأن خنلها رؤوس الشاطني((

  .)٣ ())كأن رؤوس خنلها رؤوس الشياطني((مسلم أما رواية البخاري فهي فهذه رواية
  )). رؤوس النخل((النخل : فاملشبه

                                                 
  .١٠٢: سورة البقرة آية( 1)
  ".اهلامش "١٤/١٧٥ بشرح النووي صحيح مسلم( 2)
  . ١٧/٤٢٠عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ( 3)



 ـ١٠٢ـ  

  . رؤوس الشياطني: واملشبه به
  . ملبشاعة املنظر وقبح الصورة، والتشبيه مرسلٌ وجم: وجه الشبة

تقبيح صورة النخل وأن املزرع مهجور بداللة : والغرض البالغي من هذا التشبيه
  . شكل النخل وتغري لون املاء

  : وقد قيل
  .)١ ())بالغول والعرب إذا قبحت مذكرا شبهته بالشيطان، وإذا قبحت أنثى أشبهتها((

:الزقومفالشيء القبيح يشبه برؤوس الشياطني، قال تعاىل يف حديثه عن شجرة 
א )٢(.  

فالبالغيون جيعلون مثل هذه التشبيهات يف كالم البشر من قبيل التشبيه الومهي، 
وأرى أن هذه التشبيهات يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف من التشبيه احلقيقي ـ واهللا 

  . أعلم ـ الثابت يف املخيلة
  .  واالستفادة من صوره البديعةونلحظ التأثر النبوي بالقرآن الكرمي

وبقية تشبيهات هـذا املبحث متثيلية وسيأيت بياا يف مكاا من الدراسة إن شاء 
  .اهللا
  

  : املبحث الثالث
  :التشبيهات الواردة يف أحاديث الزواج وما يتعلق به  
سل الزواج سنة من السنن اليت رغّب فيها اإلسالم، ملا يف ذلك من احلفاظ على الن  

 البشري بطريق حالل، وجعل ـ سبحانه ـبني الزوجني مودةً ورمحة وأوجب لكل واحد
  .حقوقاً وواجبات

                                                 
  .١٧/٤٢٢املصدر السابق ( 1)
  . ٦٥: سورة الصافات آية( 2)



 ـ١٠٣ـ  

وقد أورد اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ عدداً من األحاديث املبينة هلذا املوضوع، وقد   
وجدت سبعة أحاديث تناولت صورا تشبيهية خمتلفة اجلوانب ألغراض جاء التشبيه من 

  . أجلها
فالصيام له أثر عظيم ملن مل يستطيع الزواج، كما بني عليه الصالة والسالم حقيقة   

العزل، وحقيقة الدنيا، وأا متاع أفضل متاعها املرأة الصاحلة، كما بني حقيقة املرأة وأا 
ضلع أعوج جيب مسايرته والتلذذ به على هيئته، مث حذر عليه الصالة والسالم من الدخول 

 األجانب وأن اخلطر عظيم إذا كان محوا ـ وهم أقارب الزوج ـ فقد بني عليه على النساء
الصالة والسالم أنه املوت ـ أي احلمو ـ وأخرياً بني عليه الصالة والسالم ما يقوم به عليه 
من حب، وعطف، ونفقه، وحسن معاشرة لزوجه أم املؤمنني ـ رضي اهللا عنها ـ وأنه 

  .م زرعيعاملها كما عامل أبو زرع أ
سبع صور تشبيهية بينت سبعة معان وقد جالّها التشبيه وكشفها وأبرزها يف أمور   

  : حمسوسة، وهذه املعاين جاءت على النحو التايل
، ))ذلك الوأد ختفي((، )فإنه له وجاء(أربع صور جاءت عن طريق التشبيه البليغ 

  )).احلمو املوت((، ))الدنيا متاع((
باقية فجاءت مرسلة حيث ربط بني الطرفني بأداة التشبيه أما الصور الثالث ال  

  . وهي تشبيهات جمملة ألنه مت حذف وجه الشبه)) الكاف((
وجند أنه ورد مشبه واحد اختلف املشبه به، فقد جاء يف مبحث الصيام السابق أن   

لوقوع يف فهو جنة من مجيع الشرور والفنت، ووجاء عن ا. الصيام جنة، وهنا جند أنه وجاء
  . احلرام فاألخري خاص واألول عام

  
  : الترغيب يف الزواج* 

  :قال لنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عن عبد اهللا بن مسعود قال  



 ـ١٠٤ـ  

 ، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، )١(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة((
  .)٣ ()))٢(ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

هذا حديث يرغب الشباب يف الزواج، ويذكر منافع الزواج العائدة على املتزوج إذا 
كان مستطيعاً على ذلك الزواج وما يترتب عليه،وقد أمر اهللا ـ تعاىل ـ بالزواج، قال 

אא،אא: تعاىل
 )٤(.  

واالستطاعة هي القدرة اجلسدية واملادية، فمن كان ضعيف القدرة، فليلجأ إىل 
  .الصوم، فإنه كابح لزمام الشهوة، وقاطع للشرور، ومغلق ألبواب الوساوس الشيطانية

  :وقوله عليه الصالة والسالم
  ))فإن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء((

ه نبوي بليغ حذفت األداة، وحذف وجه الشبه، واملشبه به خرب فالصوم وجاء، تشبي
  . للمبتدأ فكأن اخلرب هو املبتدأ يف الصفة

فقد شبه عليه الصالة والسالم الصوم يف قطع الشهوة وإضعافها وتضيق مداخل 
  . الغريزة بالوجاء، وهو رض اخلصيتني للذّكر

، وأرى أنه تشبيه بليغ الغرض منه من باب احلقيقة)) فإنه له وجاء((وميكن اعتبار 
ولو . توضيح حال املشبه وهو الصوم يف كونه يدفع الشهوة ويقطع السوء كما يفعله الوجاء

فهو عائد إىل اإلنسان الذي مل يستطيع الزواج، وقد جعل الصوم )) له((تأملنا الضمري يف 
ه، ويف هذا لفتة وداللة وجاًء له، وهو وجاء لشهوته فلم يذكر الشهوة وذكر اإلنسان كلّ

على أن الصيام كابح ومانع ومتحكم يف مجيع أنواع الشهوات وأصناف الرتوات فهو 
  . ممحص لألخالق ومبعد عن الرذائل

                                                 
  . ٩/١٧١" اهلامش... "مؤن الزواج: اجلماع، وقيل: اختلف العلماء يف معناها، فقيل: الباءة( 1)
  .تنيبكسر الواو وباملد وهو رض اخلصي: الوجاء( 2)
  . ١٧٢ ـ ٩/١٧١صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  . ٣: سورة النساء اآلية( 4)



 ـ١٠٥ـ  

  )).الصوم جنة((وقد سبق بيان هذه اللفته يف قوله عليه الصالة والسالم ـ 
  
  : حكم العزل* 

 رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه حضرت: عن جدامة بنت وهب أخت عكّاشة قالت  
  : وسلم ـ يف أناس وهو يقول

لقد مهمت أن أى عن الغيلة، فنظرت يف الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أوالدهم فال يضر ((
ذلك الوأد ((مث سألوه عن العزل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )) أوالدهم ذلك شيئاً

املقري وهي زاد عبد اهللا يف حديثه عن )) اخلفيאאسئلت
)١(  .  

هذا  حديث يبين فيه عليه الصالة والسالم جواز وطء املرضع وكراهة العزل، والغيل 
أن جيامع الرجل امرأته وهي مرضع، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعل ذلك 

   :يف اجلاهلية خشية الفقر أو العار، فحرم ذلك اإلسالم، قال تعاىل
אא، )٢(.  

أما العزل بالزاي هو أن جيامع الرجل، فإذا قارب اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج، 
  : فعندما سئل عليه الصالة والسالم عنه قال

  ))وذلك الوأد اخلفي((
  . العزل: فاملشبه 
  . الوأد: واملشبه به
هللا عليه وسلم ـ باخلفي ليظهر لنا تفويت احلياة ووصفه ـ صلى ا: وجه الشبه

  .الفرق بني العزل والوأد
  . وقد يكون ذلك حقيقة

  . وأرى أنه من باب التشبيه البليغ الذي حذفت فيه األداة وحذف وجه الشبه
  : قال ابن األثري معقباً على هذا احلديث

                                                 
  . ١٧ ـ ١٠/١٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٩ ـ ٨: سورة التكوير آيات ( 2)



 ـ١٠٦ـ  

فجعل وهذا تشبيه بليغ، والوأد هو ما كانت العرب تفعله يف دفن البنات أحياء، ((
العزل يف اجلماع كالوأد إالَّ أنه خفي، وذاك أم كانوا يفعلون ذلك هربا منهن، وهكذا من 

  . يعزل يف اجلماع فإمنا يفعل ذلك هرباً من الولد
وهذا من )) هو الوأدة الصغرى: ((وكذلك قال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

صف إليها فيكون ترك وصفها احلس إىل غاية تغض هلا العيون طرفها، وال ينتهي الو
  .)١ (...))كوصفها

فألن الرجل إمنا يعزل عن امرأته هرباً من الولد ((أما سبب تسميته وأداً خفياً 
وحرصاً على أن ال يكون، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك جمرى من أعدم الولد 

راده ونواه عزماً ونيةً بوأده لكن ذالك وأد ظاهر من العبد فعالً وقصداً، وهذا وأد خفي إمنا أ
  .)٢ (...))فكان خفياً

وقد بين عليه الصالة والسالم أمر العزل بطريق التشبيه له بالوأد، والصحابة عاشوا 
  . يف العصر اجلاهلي ويعلمون بشاعة هذا األمر وخطره النفسي واالجتماعي

  : املرأة الصاحلة خري متاع* 
  : ى اهللا عليه وسلم ـ قالعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا ـ صل  

))٤ ()) ، وخري متاعها املرأة الصاحلة)٣(الدنيا متاع(.  
فاحلديث يبين حقيقة الدنيا، وأا متاع، وأن خري متاعها املرأة الصاحلة، وأن الدنيا 

  : سريعة الفناء والزوال كما قال تعاىل 
אאא )٥(.  

  .وخري ما يتمتع به املرء يف الدنيا املرأة الصاحلة ألا معينة على أمور اآلخرة
  : قال الطييب

                                                 
  . ٢/١٥١املثل السائر ( 1)
  . ٣/٨٥هـ ١٣٩٩ابن القيم، حتقيق أمحد شاكر " ذيب سنن أيب داود: "ينظر( 2)
  ". اللسان مادة متع"شيء ينتفع به ويتزود ويتبلغ به، والفناء يأيت عليه يف الدنيا كل : املتاع( 3)
  . ١٠/٥٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)
  . ٧٧: سورة النساء آية( 5)



 ـ١٠٧ـ  

  .)١ ())وقيد الصاحلة إيذانٌ بأا شر لو مل تكن على هذه الصفة((
  .الدنيا: فاملشبه
  . املتاع: املشبه به
  . سرعة الزوال والتمتع واالنتفاع ا: وجه الشبه
التحذير من الدنيا فمن أراد ا خريا كانت له متاع بالغ :  من التشبيهوالغرض

لآلخرة، وخري معني فيها املرأة الصاحلة، ومن طلبها لذاا فهي اهلالك املترتب عليه خسارة 
  . اآلخرة وأا له متاع غرور

אאא: وقد وصف ـ سبحانه ـ الدنيا بقوله
)٢(.  
  . فتأثره ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بالقرآن واضح واالستفادة من صوره

  : قال الزخمشري يف هذه اآلية
شبه الدنيا باملتاع الذي يدلّس به على املستام ويغر حىت يشتريه، مث يتبين له فساده ((

خرة، ورداءته، والشيطان هو املدلس الغرور، وعن سعيد بن جبري إمنا هذا ملن آثرها على اآل
  .)٣ ())فأما من طلب اآلخرة ا فإا متاع بالغ

وإذا تأملنا الفرق بني اآلية واحلديث جند أن اهللا ـ تعاىل ـ قيد املتاع بالغرور ألن 
احلديث كان عن ذم االنشغال بالدنيا، أما احلديث فقد جاءت الصورة فيه يف سياق احلث 

ؤدي إىل النجاة يف اآلخرة، فرغب يف على طلب اخلري يف الدنيا فذكر أفضل متاعها امل
الزوجة الصاحلة، ألا خري معني لزوجها بالنصح واإلرشاد وغري ذلك من صفات املؤمنات 

  . الآليت يرجني رضا اهللا بطاعة أزوجهن يف غري معصية
  . والتشبيه يف احلديث واآلية تشبيه بليغ حمذوف الوجه واألداة

  : حقيقة املرأة* 
                                                 

  .باكستان.  مكتبة رشيدية٦/٢٦٥مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح على قاري ( 1)
  . ١٨٥: سورة آل عمران آية( 2)
  . ١/٤٨٦للزخمشري )) الكشاف(( تفسري( 3)



 ـ١٠٨ـ  

ع الدنيا املرأة الصاحلة،فقد بني عليه الصالة والسالم أن املرأة ختتلف ومع أن خري متا  
  . عن الرجل فهي أكثر منه نقصا، وأن ذلك النقص من سنن اهللا

  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عن أيب هريرة قال  
  . )١ ())عوج وفيها ا تركتها استمتعت املرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرا،وإن((  
إا سنة من سنن اهللا جيب على املؤمن التسليم واالنقياد ألمر اهللا، فالزواج أمر شرعه   

اهللا ورغّب فيه، وعلى املؤمن أن يرضى مبا قسم اهللا له، وعليه ـ كذلك ـ أن يصرب إن 
  : رأى غري ما يريد قال تعاىل

ًفعسى أن تكرهوا شيئا نباملعروف فإن كرهتموه ا وعاشروهنوجيعل اهللا فيه خري 
  .)٢( كثرياً

  : فوجب الصرب عليهن امتثاالً ألمر اهللا، وقد قال عليه الصالة والسالم
  .)٣ ())ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر((

فالرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يشبه املرأة بالضلع جبامع االحنناء واالعوجاج، 
إذا ذهبت تقيمها كسرا وإن : ((لصالة والسالم إىل وجه الشبه فقالوقد أشار عليه ا

  )).تركتها استمتعت ا وفيها عوج
فحال املرأة مع زوجها يف صعوبة إقامتها على ما يريد مع احتفاظها بتلك احلال اليت 

  . خلقها اهللا عليها يشبه حال الضلع يف استعصائه على االستقامة ملن أراد أن يقيمه
ملنفعة كامنة يف أخذه على ما خلق اهللا، وحماولة تقييمه ال تنتهي إالَّ بكسره، وأن ا

  . وحماولة تعديل تصرفات وسلوكيات املرأة ال تنتهي إال بالطالّق
تشبيه رائع يبني أن العوج يف املرأة ال مفر منه، فمن رضي مبا قسم اهللا له منها ((فهذا 

اهللا يف خلقه وحياول تقومي العوج استحال عليه أن استمتع وسر، ومن أراد أن يعارض سنة 
  .)١ ())يعيش معها، وكان الطالق
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فالتشبيه يفيد أن اإلنسان يقنع حبال امرأته فيستمتع ا على تلك احلال، ويصرب عليها 
  . ويالطفها وحيسن إليها ويعلم أا ناقصة عقالً وديناً

لسالم ـ فقد خلقت من أعوج ويف احلديث إشارة إىل خلق أمنا حواء ـ عليها ا
ضلع من أضالع أبينا آدم ـ عليه السالم ـ وهو الضلع األعلى، فال يستطيع أحد أن 

  . يغريهن مما جبلت عليه أُمهن
  

  : التحذير من الدخول على النساء
يف سياق التحذير من االختالط يبين عليه الصالة والسالم خطر الدخول على   

  : ر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قالالنساء، فعن عقبة بن عام
: ؟ قال)٢(يارسول اهللا افرأيت احلمو: قال رجل من األنصار )) إياكم والدخول على النساء((
  .)٣ ())احلمو املوت((

طريقاً لبيان )) إياكم((إنه حتذير عظيم من الدخول على األجنبيات اختذ أسلوب التحذير 
أقارب (جل من األنصار ـ رضي اهللا عنهم ـ أن يستفيت يف احلمو شدة النهي، مث يريد ر

  )). احلمو املوت((فكان اجلواب اجلامع الشامل البليغ املوجز ) الزوج
أي دخوله كاملوت مهلك، يعين الفتنة منه أكثر ملساهلة الناس يف ذلك، وهذا على   

ليحذر منه كما حيذر من قرما كاملوت والنار،ف:حد األسد املوت والسلطان النار،أي
  . املوت

معناه فليمت وال يفعل ذلك، أو خلوة الرجل مع احلمومة يؤدي إىل : قال أبو عبيد  
  .)٤ ())زناها على وجه اإلحصان فيؤدي ذلك إىل الرجم

  : وقال القاضي عياض
  .)١ ())معناه اخللوة باألمحاء مودية إىل الفتنة واهلالك يف الدين فجعله كهالك املوت((
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  : قال الطييب ـ رمحه اهللا ـ
يف اإلخبار أداة التشبيه ووجهه مضمر : أي فرق بني اإلخبار والدعاء؟ قلت: فأن قلت((
  : احلمو كاملوت يف الشر والضرر، ويف الدعاء إدعاء أن احلمو نوعان: أي

متعارف وهو القريب، وغري متعارف وهو املوت، فطلب هلا غري املتعارف ملا استفىت 
  .)٢ (...)) املتعارف مبالغة الرجل عن

واحلمو أشد خطراً من غريه لتمكنه من الوصول إىل املرأة واخللوة من غري أن ينكر 
  . عليه، وهذا هو املراد باملوت

)) أقارب الزوج((فقد عقد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ تشبيهاً بليغاً حني شبه احلمو   
  . باملوت جبامع الشر والضرر واهلالك

  .  هذا التشبيه التحذير والتخويف من الدخول على األجنبياتوالغرض من  
فاحلمو موت وهي مجلة توحي بكل ما يوحي به املوت وما جيب أن حنذره وحنتاط   

منه، ويف هذا براعة يف اختيار املشبه به الذي هو مبثابة العالج هلذا الداء الذي تفاقم حجمه 
  .  مبلغاً عظيماًيف امتعات اليت بلغت من التقدم والرقي

  
  : صور من حسن معاشرة الرسول عليه السالم ألهله* 

ويف ذكر حسن املعاشرة بني الزوجني، ورمحته  وحسن معاشرته ألهله عليه الصالة   
جلس إحدى عشرة امرأةً، فتعاهدن : والسالم حديث يبني هذا كله، فعن عائشة أا قالت

زوجي أبو زرع : قالت احلادية عشرة... ئاً وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شي
فما أبو زرع؟ أناس من حلى أُذين، ومأل من شحم عضدي، وحبجين فبحجت إيلَّ نفسي، 
وجدين يف أهل غُنيمة بشق فجعلين يف اهل صهيل وأطيط ودأئسٍ ومنق، فعنده أقوال فال 

  ....أُقَبح وارقد فأتصبح وأشرب فأتقنح
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ألوطاب تمخض، فلقي امرأةً معها ولدان هلا كالفهدين خرج أبو زرع وا: قالت
يلعبان من حتت خصرها برمانتني، فطلقين، ونكحها، فنكحت بعده رجالً ثريا يركب شريا 

كلي أم زرع : وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاين من كل رائحة زوجاً قال 
قال : ة أيب زرع، قالت عائشةوسريي أهلك، فلو مجعت كلَّ شيء أعطاين ما بلغ أصغر آني

  : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
  .)١ ())كنت لك كأيب زرع ألم زرع((

هذا احلديث مشهور حبديث أم زرع ألا أكثر النساء حديثاً فيه عن زوجها، أما 
  . حالّين قرطة وشنوفاً فهي تنوس أي تتحرك لكثرا: أي) أناس من حلي أُذين: (قوهلا

  . أمسنين ومأل بدين شحماً: أي) من شحم عضديومأل (
  ...فرحين ففرحت، وعظمين فعظمت يف نفسي:أي) وجبحين فبحجت إيلّ نفس(
أي ) وجدين يف أهل غُنيمة بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق(

وجدها وكان أهلها أهل غنم ال إبل وال خيل لديهم، والصهيل صوت اخليل، واألطيط 
فاسم موضع، ) بشق(وحنينها، والعرب ال يعتدون بأصحاب الغنم، أما قوهلا صوت اإلبل 

  .)٢(والدائس الذي يدوس الزرع يف بيدره، واملنق أصوات املواشي الكثرية 
احلديث طويل جدا، وفيه احلث على حسن معاشرة النساء، وقد أوصى عليه الصالة 

  : ه قال تعاىلوالسالم ن يف أحاديث كثرية، وقد أوصى ن سبحان


)٣(.  
  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ :قال رضي اهللا عنه ـ وعن أيب هريرة ـ

  .)٤ ())أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم أخالقاً، وخياركم خياركم لنسائهم((
اً أم وحديث أم زرع إيراده لتضمنه تشبيهاً وذلك يف قوله عليه الصالة والسالم خماطب  

  )).كنت لك كأيب زرع ألم زرع: ((املؤمنني عائشة
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فقد شبه عليه الصالة والسالم حاله املاضي واحلاضر مع أم املؤمنني عائشة ـ رضي   
اهللا عنها ـ كحال أيب زرع مع أم زرع يف إكرامها وحبها ورفع مستواها املعيشي 

  . والنفسي
  : قال العلماء

ي تطييب لنفسها وإيضاح حلسن عشرته إياها أ)) كنت لك كأيب زرع ألم زرع((  
  .)١ ())ومعناه أنا لك كأيب زرع أي كان فيما مضى وهو باق

  : وقد استنتج العلماء من حديث أم زرع فوائد منها
  . ـ حسن املعاشرة لألهل١  
  . ـ جواز اإلخبار عن األمم اخلالية٢  
  . ـ أن املشبه بالشيء ال يلزم كونه مثله يف كل شيء٣  
أن كنايات الطالق ال يقع ا طالق إالَّ بالنية ألن النيب ـ عليه الصالة والسالم ـ ٤  

ومن مجلة أفعال أيب زرع أنه طلق امرأته )) كنت لك كأيب زرع ألم زرع: ((ـ قال لعائشة
  .أم زرع، ومل يقع على النيب طالق لكونه مل ينو الطالق، واهللا أعلم

  
  : ـ املبحث الرابع٤

  : واردة يف جوانب خمتلفةالتشبيهات ال  
هذا املبحث يتضمن تشبيهات يف موضوعات خمتلفة وجمموع هذه التشبيهات أربعة   

  : عشر تشبيهاً موزعة على املوضوعات التالية
ـ مكانة األنصار، وقد بين عليه الصالة والسالم مكانتهم من خالل تشبيهني مت   

  . قرب الناس إليه وموطن سرهحذف األداة ووجه الشبه، بني عليه الصالة أم أ
ـ القصاص والدية، جاء فيها تشبيهان األول يف القصاص إن قتله فهو مثله، والثاين   

جاء يف االعتراض على دفع الدية، وكان التشبيهان مرسلني جمملني باعتبار األداة املوجودة 
  . وحذف وجه الشبه)) مثل ، والكاف((
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أربعة تشبيهات بليغة بينت أن السفر قطعة من العذاب، ـ السفر، جاء يف هذا املوضوع 
كما أن الكمأة من املن، وأن املنتعل يف السفر راكب ال جيد عناًء، كما ى عن اجلرس يف 
السفر وأنه من مزامري الشيطان، كما ورد النهي عن اللعب بالنردشري وأنه أمر حمرم، والنهي 

ملاألخري جاء بأسلوب التشبيه املرسل ا .  
وقد حلقت ذا املوضوع حديثًا حيكي قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم وقد   

جاء يف هذا احلديث تشبيهان تبين من خالل األول املعجزة اإلهلية، ويف الثاين بني مقدار 
  . علمهما بالنسبة لعلم اهللا ومها تشبيهان مرسالن جممالن

الة والسالم يف التشبيه األول أن الرسول وهناك ثالثة تشبيهات متفرقة بين عليه الص  
  . بشر يتصرف كما يتصرف البشر ويغضب كما يغضبون

ويف احلديث الثاين بين قدرة اهللا عز وجل، فقلوب اخللق بني أصبعيه كقلب واحد،   
مث بني عليه الصالة والسالم أن الناس خيتلفون يف صفام كما ختتلف املعادن، فهذه 

  .  مرسلة جمملةالتشبيهات الثالثة
أربعة عشر تشبيهاً جاءت سبعة منها بليغة والبقية مرسلة جمملة، جاءت األداة   

مرة واحدة هذه )) كأن((جاءت مرتني، وجاءت )) مثل((مخس مرات، األداة )) الكاف((
  . مقدمة ومتهيد ويف التحليل الكثري من الفوائد البالغية

  
  : مكانة األنصار* 

وصفه صلى اهللا عليه وسلم لألنصار ـ رضي اهللا عنهم ـ وبيانه أبدأ هذا املبحث ب  
  . ملكانتهم، ملا كان هلم من فضل ـ بعد اهللا ـ يف الدعوة واجلهاد

عن عبد اهللا بن زيد أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ملا فتح حنيناً قسم   
  : فقال... الغنائم، فأعطى املؤلفة قلوم 

لناس بالشاء واإلبل وتذهبون برسول اهللا إىل رحالكم، األنصار أال تضرون أن يذهب ا((
، ولوال اهلجرة لكنت امرأً من األنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً )١(والناس دثار )١(شعار
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لسلكت وادي األنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرةً، فاصربوا حتى تلقوين على 
  .)٢ ())احلوض

  : مالك أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  قالويف رواية عن أنس بن 
، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من حمسنهم )٣(إن األنصار كرشي وعيبيت((  

  .)٤ ())واعفوا عن مسيئهم
هذه مكانة األنصار عند رسول اهللا عليه الصالة والسالم فهم املصدقون له حينما   

 للمهاجرين، فتارخيهم عريق، وفضلهم يعترف به كل كذّبه قومه وهم الذين قسموا أمواهلم
  : مسلم، وقد مدحهم اهللا يف كتابه قال سبحانه

אאאאא
             א 

א
)٥(.  

وكانت لألنصار مكانة عظيمة يف قلب رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ فعن   
  : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: زيد بن أرقم قال

  .)٦ ())اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار((  
  : م ـ قالويف رواية عن أنس أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسل

  .)٧ ())والذي نفسي بيده إنكم ألحب الناس إيلَّ ثالث مرات((
  :  وقد جعل عليه الصالة والسالم حبهم عالمة وداللة على اإلميان فقال  

  .)١ ())آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار((
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ه كافياً لبيان واألحاديث يف فضلهم كثرية ليست الدراسة خمتصة لسردها، وما أوردت  
  . تلك املكانة اليت اختذ التشبيه بياناً هلا عليه الصالة والسالم

الناس دثار، أما األنصار فهم شعار، إم هم البطانة واخلاصة ((فهذه صورة مجيلة   
إم املالمسون لقليب ولوال اهلجرة لكنت واحداً .... واألصفياء، وألصق يب من سائر الناس 

  .)٢ ())منهم
هذا تشبيه بليغ، حيث شبه عليه الصالة والسالم األنصار بالشعار، وهو الثوب ف  

  . الذي يلي اجلسد ويالمسه، وشبه بقية الناس بالدثار، وهو الثوب الذي يلبس فوق الشعار
والغرض من التشبيه بيان حال املشبه، وأن األنصار هم بطانته عليه الصالة والسالم   

قة الشعار للجسد، ولذلك متىن يف اية احلديث أن يكون منهم وخاصته وأصفياؤه كمالص
ولوال اهلجرة لكنت امرأً من األنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي ((

  )).األنصار وشعبهم
صورة عظيمة يبني فيها عليه الصالة والسالم مدى حبه هلم، لو احناز الناس وتقسموا 

  . ه وأحبوا ما جاء بهلذهب مع احبابه الذين حبو
  .وحذف األداة يف التشبيه ال ختفى داللتها، فالطرفان صارا شيئاً واحدا

  ...))إن األنصار كرشي وعيبيت : ((أما رواية
فقد شبه عليه الصالة والسالم األنصار ـ رضي اهللا عنهم ـ بالكرش والعيبة، قال 

  : اخلطايب
وان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء ضرب مثالً بالكرش؛ ألنه مستقر غذاء احلي((

معروف أكرب من املخالة حيفظ اإلنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصوا، ضرا مثالً ألم 
  .)٣ (....))أهل سره وخفي أحواله 
  . فهو تشبيه بليغ

                                                 
  . ١٣/٣٣٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيين ( 1)
  . ٤٨٦التصوير الفين يف احلديث النبوي، للصباغ، صفحة ( 2)
  ".اهلامشني "١٣/٣٤٣) عمدة القاري(، ١٦/٦٨لنووي صحيح مسلم بشرح ا( 3)



 ـ١١٦ـ  

والغرض من التشبيه البليغ بيان أن األنصار ـ رضي اهللا عنهم ـ بطانته وخاصته 
  . مانته وخفي أحوالهوموضع سره وأ

واختار عليه الصالة والسالم الكرش والعيبة ألما حيتفظان باألشياء املفيدة يف موضع 
الستر ولكن الكرش ختتص حبفظ البواطن اليت ال ترى، أما العيبة فتحتفظ بكل مثني ظاهر، 

  . فهم املختصون جبميع أموره الظاهرة والباطنة
  : القصاص والدية* 

  : ه حديثان تضمن كل واحد تشبيهاًوقد ورد في  
  : احلديث األول  
إني لقاعد : عن مساك بن حرب ـ أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه ـ حدثه قال  

يا رسول اهللا : ، فقال)١(مع النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذا جاء رجل يقود آخر بنسعة
إنه لو مل : فقال)) أقتلته؟: (( ـهذا قتل أخي، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم

كنت أنا وهو : قال)) كيف قتلته؟: ((نعم قتلته، قال: يعترف أقمت عليه البينة، قال
 من شجرة، فسبين، فأغضبين، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النيب ـ )٢(خنتبط

 مالٌ إالَّ مايل: قال)) هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟: ((صلى اهللا عليه وسلم ـ 
أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى : قال)) فترى قومك يشترونك: ((كسائي وفأسي، قال
فانطلق به الرجل، فلما وىلّ قال رسول اهللا  ـ صلى )) دونك صاحبك: ((إليه بنسعته وقال
إن : يا رسول اهللا إنه بلغين أنك قلت: فرجع فقال)) إن قتله فهو مثله: ((اهللا عليه وسلم ـ

أما تريد أن : ((قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
، قال ...فإن ذاك كذاك : يا نيب اهللا لعله قال بلى، قال: قال)) يبوء بإمثك وإمث صاحبك؟
  .)٣ ())فرمى بنسعته وخلّى سبيله

   ااحلديث دليلٌ على أن االحكام ال تؤخذ إال بعد إقرار صاحبها .  
                                                 

  . بنون مكسورة مث سني ساكنة مث عني مهملة وهي احلبل من اجللد مضفورة وقرنه جانب رأسه: النسعة( 1)
  .أي جنمع اخلبط وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمع علفاً: خنتبط( 2)
  . ١٧٣ ـ ١١/١٧٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ١١٧ـ  

وقد ورد يف احلديث تشبيه وذلك عندما كان عليه الصالة والسالم يتحدث عن ويل 
  )).إن قتله فهو مثله: ((فقال. القتيل بعدما ذهب بالقاتل

  . ويل القتيل إن قتل قاتل أخيه: فاملشبه
  . قاتل أخيه: واملشبه به

  : أما وجه الشبه فقد اختلف فيه، فقيل
ختلفا يف التحرمي واإلباحة لكنهما استويا يف طاعتهما فهو مثله يف أنه قاتل وإن ا

للغضب ومتابعة اهلوى، وقد جاء يف بعض الروايات أنه عليه الصالة والسالم طلب من الويل 
  .)١(العفو فأىب

فهو مثله يف أنه ال فضل وال منه ألحدمها على اآلخر ألنه استوىف حقّه منه :  وقيل
 له الفضل واملنة وجزيل ثواب اآلخرة ومجيل الثناء يف خبالف ما لو عفا عنه، فإنه كان

  .)٢(الدنيا
وأرى أن الرأي الثاين هو األصح ـ واهللا أعلم ـ ألن ويل القتيل أخذ القاتل ليقتله 

  . قصاصاً بأمر رسول اهللا عليه الصالة والسالم
ترتبة أما الغرض من التشبيه فقد حتقق أال وهو أن خياف ويل القتيل من العواقب امل

  : على قتل قاتل أخيه، فيعفو والعفو أفضل قال تعاىل
אאא א *

 א א  א א א אא אא   א
א

)٣(.  
  : احلديث الثاين

 ضربت امرأة ضرا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها :عن املغرية بن شعبة قال
فجعل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ دية املقتولة على : قال. وإحدامها حليانية: قال

                                                 
  . ١٧٤ ـ ١١/١٧٣املصدر السابق ( 1)
  ".اهلامش "١١/١٧٥املصدر السابق ( 2)
  . ١٣٤ ـ ١٣٣: سورة آل عمران آية( 3)
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أنغرم دية من ال أكل وال :  من عصبة القاتلة)١(عصبة القاتلة وغره ملا يف بطنها، فقال رجل
  :سول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ شرب وال استهل فمثل ذلك يطلُّ، فقال ر

  .)٢ ())وجعل عليهم الدية: قال)) اسجع كسجع األعراب؟((
  :فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : ويف رواية

  .)٣ ())إمنا هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع((
  : ويف رواية

  .)٤ ())اسجعاً كسجع الكُهان((
له الفقهاء إن دية اخلطأ على العاقلة إمنا ختتص بعصبات القاتل احلديث دليلٌ ملا قا

  . سوى أبنائه وآبائه
  : وقد حوت الروايات بني طياا تشبيها يف قوله عليه الصالة والسالم

  ؟))أسجعاً كسجع الكهان((، )) أسجع كسجع األعراب((
 ال أكل وال أنغرم دية من((السجع الوارد يف قول محل بن مالك اهلذيل : فاملشبه

  ))شرب وال استهل فمثل ذلك يطلُّ
  . سجع األعراب، سجع الكهان: واملشبه به

  . إبطال احلكم الشرعي والتكُّلف يف اخلطاب: وجه الشبه بني الطرفني
  . التنفري والتحذير من مثل هذا السجع: والغرض من التشبيه

  : ه النفس وهيوذكر الصباغ عدة خصائص جتعل السجع يأباه الذوق وتنفر من
  . ـ املعىن يف سجع الكهان يتبع اللفظ، أي أنّ السجع يقصد لذاته١
  . ـ الغموض يف  العبارة حتى حيتمل كالم الكاهن كثرياً من املعاين املتوقّعة٢
  . ـ اإلكثار من الكلمات الغريبة واحلوشية٣

                                                 
  . هو محل بن مالك بن النابغة اهلذيل كما يف بعض الروايات( 1)
  . ١٧٩ ـ ١١/١٧٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ١١/١٧٧املصدر السابق ( 3)
  . ٥٤٦صوير الفين يف احلديث صالت: ينظر( 4)



 ـ١١٩ـ  

شاعر الغامضة، يبتغي ـ االعتماد على اإليقاع الرنان لأللفاظ املوحي بألوان من امل٤
الكاهن بذلك خداع الناس وإيهامهم أم يستمعون من خالل كالمه إىل طلسمات 

  . الشياطني
من أجل ذلك وغريه كره صلى اهللا عليه وسلم سجع الكهان وأنكره ألنه أداة 

  .)١ ())للباطل وعدة للتدجيل، وإسفاف الكالم ولكنه مل يكره السجع على اإلطالق
ال بعد هذا احلديث أالَّ وهو ما موقف الرسول  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ويرد سؤ

  من السجع؟
مل ينكر الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مجيع السجع وإمنا أنكر ما كان : فأقول

مشااً لسجع األعراب املتكلف املتعسف ومشااً لسجع الكهان يف حماولة التعمية على 
  .احلق

 يتحدث عن السجع املذموم ويذكر أمثلةً له، مث يذكر احلديث وأبو هالل العسكري
  )). أسجعاً كسجع الكهان((

  : وعقب عليه بقوله
أسجعاً؟ مث سكت، وكيف يذمه : ((لو كرهه عليه الصالة والسالم لكونه سجعاً لقال((

ويكرهه، وإذا سلم من التكلف، وبرئ من التعسف مل يكن يف مجيع صنوف الكالم أحسن 
  . )٢())وقد جرى عليه كثري كالمه صلى اهللا عليه وسلممنه، 

  :وقال ابن األثري بعد كالم مشابه لكالم أيب هالل
فعلم أنه إمنا ذم من السجع ما كان مثل سجع الكهان ال غري، وأنه مل يذم السجع على ((

  . )٣(.........))اإلطالق
  . )٤(............))ملسجوعوإمنا النهي عن حكم الكاهن الوارد باللفظ ا((........ 

                                                 
  . ٥٤٧التصوير الفين يف احلديث  ص( 1)
  .   ومابعدها٢٦٧أبو هالل العسكري، طبعة احلليب، صـ :  الصناعتني( 2)
  .١/٢١١:  املثل السائر ( 3)
  .١/٢١٢:  املصدر السابق ( 4)



 ـ١٢٠ـ  

  :ويف كالم ابن األثري إشارة إىل ما نقله اجلاحظ عن عبد الصمد الرقاشي
لو أن هذا املتكلم مل يرد إالّ اإلقامة هلذا الوزن ملا كان عليه من بأس، ولكنه عسى أن ((

  . )١())يكون أراد إبطال حق متشادق يف الكالم 
  . )٢(ر بكالم ال يكاد خيتلف عمن سبقوهوحتدث عن هذه القضية قدامة بن جعف

  :قال الزيات
والناس ال يكرهون السجع ألنه سجع، أو البديع ألنه بديع، وإمنا يكرهون التكلف (( 

والتمويه والبهرج وتنسيق األلفاظ على املعىن التافه، وترصيع األسجاع يف الكالم الغث، 
  . )٣())ر، واحللّة املوشاة على اجلسد املسلول كما يكرهون الزخرف املنمنم على اجلدار املنها

  :وخنتم هذه القضية برأي الشيخ عبد القاهر اجلرجاين
وعلى اجلملة فإنك ال جتد جتنيساً مقبوالً وال سجعاً حسناً حىت يكون املعىن هو ((...... 

  . )٤())الذي طلبه واستدعاه وساق حنوه، وحىت جتده ال تبتغي به بدالً، وال جتد عنه حوالً 
  ولعلي بذكر آراء بعض العلماء يف هذه القضية قد كشفت الستار عن الغرض املقصود من  

  .التشبيه الوارد يف احلديث
والسجع يعطي ويضفي على الكالم رونقاً وتالؤماً صوتياً جيعل النفس تأنس وتستلذ به، وقد 

  :الً قولهوردت هذه اللذة يف أحاديثه عليه الصالة والسالم أذكر منها مث
يا أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلُّوا والناس نيام، (( 

  .)٥())تدخلوا اجلنة بسالم 
مجلُ متناسقة وجرس متناسق، خالٍ من التكلف، تستريح النفس ملثله تطلبه املعىن دون 

  .تكلف أو نشر باطل
                                                 

  .١/٢٨٧للجاحظ ، :  البيان والتبني ( 1)
  .١٢١صـ :  نقد الشعر ( 2)
  .١٠صـ : أسرار البالغة ) ٧. (١١٩ـ١١٨أمحد حسن الزيات، صـ : ع عن البالغة  دفا( 3)
  .١٠أسرار البالغة ص( 4)
   .٣٥٦النووي، صـ :  رياض الصاحلني( 5)



 ـ١٢١ـ  

  :السفر* 
لتشبيه بياناً هلا موضوع السفر وبيان حقيقته، قال اإلمام ومن املوضوعات اليت جاء ا

حدثك سمى عن أيب : قلت ملالك: قال)) واللفظ له((حدثنا حيىي بن حيىي التميمي : مسلم
  :صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

فإذا قضى أحدكم السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، (( 
  .)٢(نعم: قال)) من وجهة فليعجل إىل أهله )١(مته

حديث عظيم يبين استحباب تعجيل املسافر الرجوع إىل أهله بعد قضاء شغله وعدم 
  .التأخر مبا ليس مهما

وال ميكن ألي بشر أن يقضي عمره دون سفر، إما لطلب الرزق أو العلم، أو اجلهاد 
  .اخل..... أو 

  )) .السفر قطعة من العذاب((ه يف قول املصطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ والتشبي
  .السفر: فاملشبه
  )).قطعة من العذاب((نوع من أنواع العذاب : املشبه به

املشقة والتعب واختالف وتقلبات اجلو من برد وحر والسرى واخلوف : وجه الشبه
   ...........والوحشة واالشتياق لألهل واألصحاب وخشونة يف العيش

  .وهذا تشبيه بليغ
  .وقد يكون السفر قطعةً من العذاب على سبيل احلقيقة

واحلديث يومئ إىل إن املؤمن يف سفره وأنه يف صرب دائماً، وهذا الصرب ناتج من صرب 
على طاعة وصرب على معصية وصرب على أقدار اهللا، ففي أنواع الصرب مشقة واجلنة قد حفّت 

                                                 
  .احلاجة: بفتح النون وإسكان اهلاء وهي:  النهمة( 1)
  .١٣/٧٠:  صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
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مينع أحدكم (( ر بالشهوات، ومجيع ما ذكر عليه الصالة والسالم يف احلديث باملكاره والنا
  .)١())من خاف أدجل (( وقوله )) نومه وطعامه وشرابه

  )اجلنة ( يتصف ا املؤمن طلباً لسلعة اهللا 
وقد بين التشبيه حقيقة السفر، وأنه قطعة من العذاب، والعاقل ال يريد أن يبقى يف 

بعد انتهاء شغله وحاجته يسرج راحلته متوجهاً إىل أهله، ألن يف بقائه بعيداً عذاب، فتجده 
  .عنهم خطراً على الطرفني

אא
)٢(.  

  :حقيقة الكمأة*

مسعت : قالومن تشبيهاته عليه الصالة والسالم ما ورد عن عبد امللك بن عمري 
مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم : مسعت سعيد بن زيد قال: عمرو بن حريث قال

 من املن الذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل على بين إسرائيل وماؤها شفاء )٣(الكمأة: (( ـ يقول
  .)٤())للعني

  :ويف رواية
  .)٥())الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني(( 

  . الكمأة نبات ذو فضل، وأن ماءها شفاء للعنياحلديث يبين أن نبات
  )).الكمأة من املن: (( والتشبيه يف قوله عليه الصالة والسالم

فقد شبه صلى اهللا عليه وسلم الكمأة باملن الذي أنزل على بين إسرائيل يف زمن 
  .موسى عليه السالم

                                                 
  .٢٩٩: رياض الصاحلني( 1)
  .٢١:آية: روم سورة ال( 2)
) " كمأ(اللسان مادة ...... "بفتح الكاف وسكون امليم نبات ينفض األرض فيخرج كما خيرج القُطر:  الكمأة( 3)

  .وهو املعروف بالفقع
  .١٤/٣: صحيح مسلم بشرح النووي( 4)
  .٤ـ١٤/٣: صحيح مسلم بشرح النووي( 5)
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  :قال النووي
على بين إسرائيل ألنه كان شبهها باملن الذي كان يرتل : قال أبو عبيد وكثريون((

حيصل هلم بال كلفة وال عالج، والكمأة حتصل بال كلفة وال عالج وال زرع بذور وال سقي 
  .وال غريه

هي من املن الذي أنزل اهللا تعاىل على بين إسرائيل حقيقة عمالً بظاهر : وقيل
  .)١(اللفظ

ا حقيقة من املن فإن بيانيه، وعلى اعتبار أ)) من((فإذا اعتربنا أا تشبهه فإن 
  . تبعيضية)) من((

  )).وماؤها شفاء للعني((قوله 
قيل املاء جمرداً وقيل مضافاً إىل غريه وقيل غري ذلك، والنووي ـ رمحه اهللا ـ يرى 
أنه جمرداً وأنه عالج للعمى كما حدث يف زمنه فكحلت به العني فربأت وعاد إليها 

  .)٢(بصرها
  :يه عليه الصالة والسالموصدق اهللا إذ يقول عن نب

  .)٣())ما ضلّ صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن اهلوى، إن هو إالّ وحي يوحى((
  :ويف موضوع السفر ورد وحديثان احلديث األول

مسعت النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول يف غزوة : عن أيب الزبري عن جابر قال
  :غزوناها

  .)٤()) يزال راكباً ما انتعلاستكثروا من النعال، فإن الرجل ال(( 
ورد هذا احلديث يف باب اللباس والزينة وفيه استحباب لبس النعال وما يف معناها 

  .للزينة وليحافظ املسلم على صحته وحيمي نفسه من املؤذيات
  ).فإن الرجل ما يزال راكباً ما انتعل: (والتشبيه وارد يف قوله

                                                 
  ".اهلامش"١٤/٤:  املصدر السابق( 1)
  ".اهلامش" ١٤/٥: املصدر السابق( 2)
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 ـ١٢٤ـ  

  .املنتعل: فاملشبه
  .الراكب: واملشبه به
خفة املشقة عليه، وقلّة التعب، وسالمة رجليه مما يعرض له يف الطريق : وجه الشبه

  .من خشونة وشوك وأذى وغري ذلك، فاملنتعل راكب، وهذا من باب املبالغة
دعوة منه عليه الصالة والسالم ألصحابه وإرشادهم إىل أخذ ) استكثروا( ويف قوله 

ك الوقت لكثرة اخلروج من املدينة للجهاد واحلج املزيد من النعال ولبسها ال سيما يف ذل
  .والعمرة والدعوة إىل اهللا

أما احلديث الثاين يبين النهي عن اجلرسِ يف السفر، وبيان حقيقته، فعن أيب هريرة أن 
  :رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

  ))اجلرس مزامري الشيطان(( 
لكلب واجلرس يف السفر، وقد اعترب جاء هذا احلديث يف سياق الكالم عن كراهة ا

عليه الصالة والسالم اجلرس من مزامري الشيطان، وعلى املسلم أن يبتعد وحيذر الشيطان 
  :وطرقه قال تعاىل
 א   א ،   א    
א )١(.  

א :طان وموقفه من ابن آدم قال تعاىلوبين عز وجل حقيقة الشي
)فالشيطان له صلة وعالقه باجلرس، فإذا ذكر اجلرس تبادر إىل األذهان ما )٢ 

  .اختذه النصارى تنبيهاً على طلب احلضور إىل الكنيسة
يطاين واحلديث من التشبيه البليغ، فقد شبه صلى اهللا عليه وسلم اجلرس باملزمار الش

جبامع الدعوة إىل ما يغضب اهللا، وإما أداةٌ لتنفري املالئكة، فعن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ 
  :صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

  .)١())ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس((
                                                 

  .٦: آية:  سورة فاطر( 1)
  .٥:آية:  سورة يوسف( 2)



 ـ١٢٥ـ  

  .)٢()مالئكة الرمحة واالستغفار ال احلفظة( واملالئكة اليت ال تصحب تلك الرفقة هم 
ن التشبيه بيان حال املشبه والتحذير للمسلم يف أن يزيل األجراس من بيته والغرض م

أو مركبه أو غري ذلك، وأن يف وجودها يئة لوجود الشياطني وإرضاء هلم ونشراً لسرورهم 
  .وفرحهم وتنفرياً للمالئكة

واهللا من باب احلقيقة اليت أوحى ا اهللا إىل نبيه، )) اجلرس مزامري الشيطان(( وقد يكون 
  .أعلم

  
  :حكم اللعب بالنردشري* 

ومن هذه املنهيات يه عليه الصالة والسالم عن اللعب بالنردشري، فعن سليمان بن 
  :بريدة عن أبيه أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

  .)٣())من لعب بالنردشري فكأمنا صبغ يده يف حلم خرتير ودمه((
ه وحذّر من إضاعته ووجوب استغالله فيما لقد حرص اإلسالم على الوقت واهتم ب

  .يعود على الفرد باخلري يف الدنيا واآلخرة
واحلديث يبني ضربا من ضروب تضييع األوقات وهو اللعب بالنرد، وبيان حترميه، 

  .وقد شاع يف زماننا ألعاب أخرى قضت على الوقت من العاب الكترونية وغريها
لتحرمي، فقد شبه عليه الصالة والسالم من لعب واحلديث متضمن لتشبيه مبين شدة ا
  .بالنردشري مبن صبغ يده يف حلم خرتير ودمه

  :قال العلماء
  .)٤())يف حال أكله منهما وهو تشبيه لتحرميه بتحرمي أكلهما(( 

  .وهذا وجه الشبه
                                                 

  .١٤/٩٤:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
  ".اهلامش "٩٥ ـ ١٤/٩٤ املصدر السابق ( 2)

  

  ".اهلامش...."و أعجمي معرب ، وشري أي حلو والنردشري قال العلماء هو النرد وه١٥/١٥ املصدر السابق  ( 3)
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 ـ١٢٦ـ  

والغرض من التشبيه حتقري املشبه والتنفري منه، وقد أتى املشبه به ليتبني لنا بشاعة 
شبه وصورته وهو يصبغ يده يف حلم خرتير ودمه، وما يوحي به اسم اخلرتير لدى املسلمني امل

  .من جناسة وقذارة وحقارة
ويف اختيار دم اخلرتير وحلمه تنفري من هذا الفعل، وقد أدى التشبيه الغرض املقصود 

  .منه
  
  :بشرية الرسول عليه السالم وشفقته بأمته* 

ته عليه الصالة والسالم بأمته، فعن سامل موىل وقد وردت رواية حتدثت عن رمح
  :مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول: مسعت أبا هريرة يقول: النصريني قال

اللهم إمنا حممد بشر يغضب كما يغضب البشر،وإين قد اختذت عندك عهداً لن ((
رةً وقربةً تقربه ا إليك يوم فأميا مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفا. ختلفنيه
  .)١())القيامة

  .ورد هذا احلديث بروايات أُخر بألفاظ متقاربة
ومجيع هذه الروايات مبنية ما كان صلى اهللا عليه  وسلم  من الشفقة على أمته ((

  .)٢())واالعتناء مبصاحلهم، واالحتياط هلم والرغبة يف كلٍ ما ينفعهم 
ة والسالم ـ رمحة للعاملني، معلماً وقائداً، ومربياً أرسل اهللا رسوله ـ عليه الصال

  :رحيماً، كما قال عن نفسه
  .)٣())إني مل أُبعث لعاناً وإمنا بعثت رمحةً  (( 

  .)٤(: وقد وصفه ربه بقوله
                                                 

  .١٥٣ ـ ١٦/١٥٢: املصدر السابق( 1)
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 ـ١٢٧ـ  

اية اليت واحلديث عن رمحته عليه الصالة والسالم بأمته حيتاج إىل حبث مستقل، والرو
فأميا مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته، فاجعلها له كفّارةً وقربةً ((أوردا تبين جانباً من رمحته 
  ))تقربه ا إليك يوم القيامة

  :وقد تضمن احلديث تشبيهاً يف قوله
  .إمنا حممد بشر يغضب كما يغضب البشر(( 

ت البشرية من نوم فالرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ بشر جمبول على الصفا
  .اخل..........وشرب وأكل وزواج

  :وقد أيد سبحانه بشريته يف قوله
א)١(.  

فالفرق بينه ـ عليه الصالة والسالم ـ وبني بقية اخللق أنه يوحي إليه، وقد شبه 
  . الغضبتصرفاته وقت الغضب بتصرفات بقية البشر عند

  .ما ينتج عن الغضب من تصرفات: وجه الشبه
والغرض بيان بشريته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، وكان غضبه عليه الصالة والسالم 

  ):أغضب كما يغضب البشر( قال املارزي يف قوله . إذا انتهكت حرمات اهللا
 فيه بني أمرين حيتمل أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد أي دعاء وسبه وجلده كان مما خيير((

أحدمها هذا الذي فعله، والثّاين زجره بأمر آخر، فحمله الغضب هللا ـ تعاىل ـ على أحد 
األمرين املتخري فيهما وهو سبه أو لعنه وجلده وحنو ذلك وليس ذلك خارجاً عن حكم 

  .)٢())الشرع واهللا أعلم
  

  :القلوب بني أصابع اهللا*
ه الصالة والسالم جانباً منها يف حديثه الذي يف بيان قدرة اهللا ـ تعاىل ـ يبين علي

  :يقول فيه
                                                 

  .١١٠: سورة الكهف آية( 1)
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 ـ١٢٨ـ  

إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث (( 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا : (يشاء ، مث قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم

  .)١()على طاعتك
  :وللعلماء يف مثل هذه األحاديث رأيانهذا حديث عظيم من أحاديث الصفات، 

اإلميان ا من غري تعرض لتأويل، وال ملعرفة املعىن بل يؤمن بأا حق، : أحدمها ((
  .وهذا رأي أهل السنة)). ليس كمثله شيء: (( وأن ظاهرها غري مراد، قال تعاىل

 يف قبضيت فالن: يتأول حبسب ما يليق ا، فعلى هذا املراد ااز كما يقال: الثاين
فالن يف إصبعي أقلبه : ويف كفي ال يراد به أنه حال يف كفه بل املراد حتت قدريت، ويقال

أنه مين على قهره والتصرف فيه كيف شئت، فمعىن احلديث أنه سبحانه : كيف شئت أي
وتعاىل متصرف يف قلوب عباده وغريها كيف شاء ال ميتنع عليه منها شيء وال يفوته ما 

ال ميتنع على اإلنسان ما كان بني إصبعيه فخاطب العرب مبا يفهمونه ومثّلَه أراده كما 
  .)٢(......))باملعاين احلسية تأكيداً له يف نفوسهم

كقلب واحد : ((والتشبيه النبوي وارد يف قول املصطفى عليه الصالة والسالم 
  )).يصرفه كيف يشاء

ركها العقول، وال يستطيع أن واحلديث يبين قدرته سبحانه، فقدرته عظيمة ال تد
  :يتوصل إىل معرفتها خملوق قال تعاىل

אא)٣(.  
  .)٤( אوقال ـ كذلك ـ 

  :وقال يف قضية اإلحياء واإلماتة
א )١( .  
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 ـ١٢٩ـ  

  .درة اهللا كثرية ال حصر هلاواآليات واألحاديث يف تقريب ق
  فجميع القلوب من بداية اخللق إىل ايتة كقلب واحد، يصرفه اهللا كيف يشاء، 

  .والغرض من التشبيه بيان قدرته ـ سبحانه ـ وقيوميته على خلقه
  .وقد بين التشبيه مدى قدرته سبحانه

جتاه هذه مث خيتم عليه الصالة والسالم حديثه مبا جيب على كل مسلم أن يفعله 
  )) .اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك((القضية 

  

  :اختالف الناس فيما بينهم* 
  :ويبين عليه الصالة والسالم أن الناس خيتلفون ويتباينون تبايناً واضحاً يقول

الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا ((
  .)٢(....)).........فقهوا

احلديث يبين أن الناس معادن خيتلفون فيما بينهم كما ختتلف املعادن بني بعضها 
  .............البعض فمنها الذهب والفضة واحلديد والنحاس
  .والغرض من التشبيه بيان حال املشبه

  .والطرفان حسيان فهو تشبيه معنوي مبحسوس
ة احلديث أن من كان معدنه طيباً يف والواقع يؤكد هذه احلقيقة، مث يبين يف اي

  .اجلاهلية فسيظل كذلك بعد اإلسالم
  :التشبيه املفرد يف أحاديث اآلخرة: الفصل الرابع

سيكون احلديث يف هذا الفصل ـ مبشيئة اهللا ـ عن التشبيهات الواردة يف الصحيح 
فرين يف ذلك حول اآلخرة وما فيها من البعث واحلشر والصراط، وأحوال املؤمنني والكا

اليوم العصيب ووصف للجنة والنار، وقد وجدت أربعة وعشرين تشبيهاً، مت تقسيمها إىل 
  :ثالثة مباحث
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 ـ١٣٠ـ  

: التشبيهات الواردة يف مشاهد يوم القيامة نفسه، املبحث الثاين: املبحث األول
يف وصف التشبيهات الواردة : أما املبحث الثالث. التشبيهات الواردة يف وصف اجلنة وأهلها

  .النار وعذاب أهلها
  

  :املبحث األول
  التشبيهات الواردة يف مشاهد يوم القيامة نفسه

مجعت يف هذا املبحث الصور التشبيهيه اليت تتحدث عن اآلخرة من قرب الساعة، 
  .ومرور على الصراط، وأحوال بعض العباد يوم العرض على اهللا

استقل كل تشبيه منها مبعىن، وهذه وقد وجدت يف هذا املوضوع مثانية تشبيهات، 
رؤية املؤمنني هللا تعاىل يوم القيامة، بيان قرب وقوع قيام : املعاين جاءت يف املوضوعات التالية

الساعة، بيان هيئة البعث وكيفيته، مث بين عليه الصالة والسالم جانباً من جوانب رمحة اهللا 
  .سالم حوضه وبين ما عليه من كيزانباملؤمنني يوم القيامة، كما وصف عليه الصالة وال

كما بين عليه الصالة والسالم السرعة املتفاوتة أثناء العبور على الصراط، ومدى 
  .قرب الشمس من العباد يوم القيامة، وأخرياً خنتم هذا املبحث بذكر مصري املوت يوم القيامة

رة فقد جاءت مثانية تشبيهات جاءت مجيعها مرسلة، حيث جاءت أداة التشبيه مذكو
  .سبع مرات)) الكاف((األداة 

فقد جاءت مرة واحدة لبيان مقدار الذنوب اليت سيغفرها )) أمثال((أما األداة 
  .سبحانه وتعاىل للمؤمنني يوم القيامة

ونلحظ أن هناك مشبهاً به مشتركاً يف هذا الباب، فقد سبق يف صور التكافل 
 والرسول يف اجلنة كهاتني ومتت اإلشارة بالسبابة االجتماعي أن كافل اليتيم له أو لغريه هو

  .عليه الصالة والسالم من قيام الساعة بعثته قرب عن للتعبري يستخدم به املشبه جند والوسطى،وهنا
يبدأ يوم القيامة بالبعث وينتهي بدخول أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، وقد تضمن 

ن األحاديث اليت تكشف لنا ما حيدث يف هذا اليوم صحيح مسلم ـ رمحه اهللا ـ عددا م
  ....العظيم ، يوم احلاقة، الزلزلة، التغابن، الصاخة 

  :احلديث األول



 ـ١٣١ـ  

 )١(هذا احلديث يتضمن وصفاً ليوم القيامة، وقد أتت روايات كثرية وطويلة
  .وسأكتفي مبا ورد فيه من تشبيهات، كل تشبيه يف مبحثه

أبا هريرة أخربه أن ناساً قالوا لرسول اهللا  ـ صلى اهللا عن عطاء بن يزيد الليثي أن 
يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : عليه وسلم ـ

هل تضارون : ال يا رسول اهللا، قال: هل تضارن يف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: ((وسلم ـ
فإنكم ترونه كذلك : ال يا رسول اهللا قال: يف رؤية الشمس ليس دوا سحاب؟ قالو

((..........)٢(.  
هذا احلديث برواياته املتعددة من الغيبيات اليت أخرب ا رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه 

  .وسلم ـ واليت جيب على املؤمن التصديق ا، ألن اإلميان بالغيب من صفات املؤمنني
  . هللا ـ تعاىل ـ يوم القيامةواحلديث يدور حول كيفية رؤية املؤمنني

التشبيه الذي أجاب به ـ عليه الصالة والسالم ـ على سؤال الصحابة ـ رضي اهللا 
  .عنهم ـ هو حمور الدراسة يف هذا احلديث

هل تضارون : قال. ال يا رسول اهللا: هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا((
  :قال. سول اهللاال يا ر: يف الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا

  )).فإنكم ترونه كذلك((
وجاء يف رواية عن أيب سعيد اخلدري أن ناساً يف زمن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه 

رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: وسلم ـ قالوا
  :وسلم ـ
 معها سحاب؟ وهل هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحواً ليس: نعم قال((

  :ال يا رسول اهللا، قال: تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا
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 ـ١٣٢ـ  

ما تضارون يف رؤية اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ يوم القيامة إالّ كما تضارون يف رؤية ((
  )١()).أحدمها 

هللا عليه كنا جلوساً عند رسول اهللا ـ صلى ا: ((وجاء يف رواية جرير بن عبد اهللا
أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال : وسلم ـ إذا نظر إىل القمر ليلة البدر فقال

  .)٢())تضامون يف رؤيته
نلحظ أن مجيع هذه الروايات حتدثت عن موضوع رؤية اهللا ـ عز وجل ـ يوم 

  :القيامة وإن اختلفت فإا متقاربة جداً ، وقد وردت كلمتان حتتاج إىل توضيح
روي بتشديد الراء وبتخفيفها، والتاء مضمومة فيهما، ومعىن الكلمة : تضارون

هل تضارون غريكم يف حالة الرؤية بزمحة أو خمالفة يف الرؤية أو غريها خلفائه كما : مشددةً
  .هل يلحقكم يف رؤيته ضري وضرر: تفعلون أول ليلة من الشهر، ومعىن املخفف

مليم وبتخفيفها، فمن شددها فتح التاء، ومن خففها روي أيضاً ـ بتشديد ا: تضامون
هل : هل تتضامون وتتلطفون يف التوصل إىل رؤيته، ومعىن املخفف: ضم التاء، ومعىن املشدد

  .يلحقكم ضيم وهو التعب واملشقة
  :قال البيومي معلقاً على احلديث

 هل تضارون يبتدئ بالسؤال الواضح،. ما الذي نراه يف هذا السرد األديب الشائق((
يف رؤية الشمس بالظهرية صحواً ليس معها سحاب؟ هل تضارون يف رؤية اهللا ـ تعاىل ـ  

  .إالّ كما تضارون يف رؤية أحدمها؟
أليس التصوير التمثيلي هنا أدل على املراد وأهدى إىل قرب إمكانه وحتقيق وقوعه 

  )٤(!........ )). ، وهذا أحد ما يهتم به البيانيون )٣(دون اعتراض
وقد اختذ الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أسلوب االستفهام أداةً لتثبيت املعىن، مث 
يأيت بعد تثبيت املشبه باملشبه به فيستقر يف النفس، ويتبوأ موطناً يصعب إزاحته، فيقول عليه 

                                                 
  .٢٦ ـ ٣/٢٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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ال إنكم سترون ربكم يوم القيامة رؤيةً حمققةً ال شك فيها وال مشقّة و: ((الصالة والسالم
  ).ُ(اختالف، فهي رؤية واضحة

  .)١())وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية ال املرئي باملرئي وال كيفية الرؤية بكيفية الرؤية ((
  

  :البعث من القبور* 
هذا احلديث يبين حال البشر بعد النفخ يف الصور وكيف خيرجون بعد حياة الربزخ 

رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : قال:  ـ قالوهذا  ما تبينه رواية أيب هريرة ـ رضي اهللا عليه
  :وسلم ـ
: أبيت، قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: قالوا)) ما بني النفختني أربعون((

مث يرتل اهللا من السماء ماء، ((أبيت، : أربعون سنة؟ قال: أبيت، قالوا: أربعني شهراً ؟ قال
ن شيئ إالّ يبلى إالّ عظماً واحداً وهو وليس من اإلنسا: فينبتون كما ينبت البقل، قال

بجركّب اخللق يوم القيامة)٢(ع٣()) الذّنب، ومنه ي(.  
هذا احلديث حيدد ما يكون من الوقت بني النفختني، فحددها ـ عليه الصالة 
والسالم ـ بأربعني، ومل جيزم أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ باملقصود باألربعني أهي يوماً 

  .)٤( سنة، والصحيح أا أربعون سنةأم شهراً أم
  :واحلديث بين كيف يتم البعث متخذاً التشبيه طريقاً للبيان، حيث قال

  ))مث يرتل اهللا من السماء ماًء فينبتون كما ينبت البقل((
نباتات ((فقد شبه عليه الصالة والسالم إعادة التركيب واخللق بنبات البقول 

  )).الرباري
  .عة يف النمو واإلنبات يف أماكن خمتلفةالسر: وجه الشبه 

                                                 
  . ٣/١٨هامش النووي على الصحيح ( 1)
فل الصلب وهو رأس العصعص، ويقال بفتح العني وإسكان اجليم العظم اللطيف الذي يف أس: عجب الذّنب( 2)

  ...العجم بامليم وهو أول ما يخلق من اآلدمي
  . ٩٢ ـ ١٨/٩١صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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 ـ١٣٤ـ  

  .فكأن عجب الذّنب هو البذرة اليت يتم التكوين والنمو منها كحبة البقول
وقد أدى التشبيه الغرض املقصود منه يف بيان مقدار السرعة والسهولة والكثرة يف 

  .أحناء متفرقة من األرض
  

  :رمحة اهللا باملؤمنني* 
حول جانب من رمحة اهللا تعاىل باملؤمنني،  ا املبحث فهو يدورهذ أما احلديث الرابع يف

  : فهو الغفّار يغفر ذنوباً عظيمة يف ذلك اليوم العظيم ، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
جييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال، فيغفرها اهللا هلم ويضعها ((

  .)١(........))على اليهود و النصارى
ين عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث سعة رمحة اهللا ـ سبحانه ـ بعباده يب

  :املؤمنني وقد جاء قبل هذا احلديث قوله عليه الصالة والسالم
إذا كان يوم القيامة دفع اهللا ـ عز وجل ـ إىل كل مسلم يهودياً أو نصرانياً ((

  .)٢ ())فيقول هذا فكاكك من النار
  :ويف رواية

  . )٣()) رجلٌ مسلم إالّ أدخل اهللا مكانه النار يهودياً أو نصرانياً ال ميوت((
  .فهذه روايات يفسر بعضها بعضا

أي أن اهللا ـ تعاىل ـ يغفر تلك الذنوب للمسلمني، ويسقطها عنهم، ويضع (( 
  .على النصارى مثلها بكفرهم وذنوم، فيدخلهم النار بأعماهلم ال بذنوب املسلمني

: ، وقوله)) وال تزروا وازرة وزر أخرى: (( التأويل لقوله تعاىلوال بد من هذا
جماز واملراد يضع عليهم مثلها بذنوم، لكن ملا أسقط اهللا سبحانه وتعاىل عن )) يضعها((
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 ـ١٣٥ـ  

املسلمني سيئام وأبقى على الكفار سيئام صاروا يف معىن من محل إمث الفريقني لكوم 
  .محلوا اإلمث الباقي وهو إمثهم

وحيتمل أن يكون املراد آثاماً كان للكفّار سبب فيها بأن سنوها، فتسقط : ((وقيل
عن املسلمني بعفو اهللا ـ تعاىل ـ ويوضع على الكفّار مثلها لكوم سنوها، ومن سن سنة 

  .)١())سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل ا
ني بذنوب أمثال جييء أناس من املسلم: "والتشبيه وارد يف قوله املصطفى

  ...........اجلبال
  .حيث شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذُّنوب باجلبال يف ضخامتها وارتفاعها

  .والغرض من التشبيه بيان املقدار للمشبه، وقد مت من خالل هذا التشبيه
فهو تشبيه عقلي حبسي متَّ )) اجلبال((وحسي )) الذنوب واخلطايا((والطرفان عقلي 

  .جتسيد املشبه وتصويره ملعرفة شيء من سعة رمحة الرمحنمن خالله 
فرمحة اهللا ـ سبحانه ـ ال حيول دوا )) أمثال اجلبال((فمع هذا العظم والضخامة 

  )).فيغفرها اهللا هلم((شيء  
فاحلديث حيث على عدم القنوط من رمحته ـ سبحانه ـ وإالّ ييأس منها مهما 

  .م وهو على كل شيء قديرعظُمت تلك الذنوب، فاهللا غفور رحي
  

  :احلوض النبوي* 
أما احلديث فإنه وصف حلوضه  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وتقريب صورة ذلك 

  .احلوض العظيم الذي جعله اهللا للمؤمنني
  :قال رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص

من الورق، ورحيه أطيب من حوضي مسرية شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض ((
  .)١(.... )) كنجوم السماء، فمن شرب منه ال يظمأ بعدها أبداً )٢(املسك، وكيزانه
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رأينا كيف بين عليه الصالة والسالم أمراً غيبياً من أمور اآلخرة كرم اهللا به أمة حممد 
  .ـ عليه الصالة والسالم ـ وهو احلوض
  :قال القاضي عياض ـ رمحه اهللا 

أحاديث احلوض صحيحة، واإلميان به فرض، والتصديق به من اإلميان، وهو على ((
  .)٢())ظاهره عند أهل السنة واجلماعة ال يتأول وال خيتلف فيه

  .واحلديث يتناول الكالم عن ذلك احلوض وبين لنا بعض صفاته
  )).حوضي مسرية شهر وزواياه سواء((

  :قال العلماء
  .)٣())عرضه مثل طوله((رح ذا املعىن يف رواية أخرى طوله كعرضه، وقد ص: معناه

  .وقد تضمن احلديث تشبيهاً لعرضه يف عدة روايات
  )).عرضه مثل طوله ما بني عمان إىل أيلة: ((ففي الرواية اليت  اخترناها قوله

  . )٤())وأن بعد ما بني طرفيه كما بني صنعاء وأيله : ((ويف رواية 
  ))احييت حوضي كما بني صنعاء واملدينةما بني ن: ((ويف رواية 
  .)٦()) واجلحفة)٥(وإن عرضه كما بني إيلة: ((ويف رواية 
  .)٧ ())ما بني ناحيتيه كما بني جرباء وأذرح: ((ويف رواية 
  .)٨())من مقامي إىل عمان: ((ويف رواية
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ال فهذه الروايات املتعددة ليست فيها إشكال، وقد أتت يف أحاديث خمتلفة الرواة ق
  :القاضي عياض يف ذلك

وهذا االختالف يف قدر عرض احلوض ليس موجباً لالضطراب فإنه مل يأت يف ((
حديث واحد بل يف أحاديث خمتلفة الرواة عن مجاعة من الصحابة مسعوها يف مواطن خمتلفة 
ضرا النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف كل واحد منها مثالً لبعد أقطار احلوض وسعته 

 ذلك من األفهام لبعد ما بني البالد املذكورة ال على التقدير املوضوع للتحديد بل وقرب
  .)١(......))لإلعالم بعظم هذه املسافة، فبهذه جتمع الروايات 

  .بيان مقدار مسافة عرضه: والغرض 
  :أما الروايات اليت حتدثت عن ماء حوضه ـ عليه الصالة والسالم ـ فهي كما يلي

  .)٢())ماؤه أبيض من الورقِو: ((ففي رواية
أشد بياضاً من اللَّنب، وأحلى من العسل يصب : وسئل عن شرابه فقال: ((ويف رواية

  .)٣())فيه ميزابان ميدانه من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخر من ورق
  .ماء حوضه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ واملشبه به اللنب والعسل:فاملشبه يف الروايات

البياض الشديد الذي يفوق بياض الفضة واللنب، واحلالوة اليت تفوق : هوجه الشب
  .العسل، وهذا تشبيه متعدد

  )).ورحيه أطيب من املسك: ((وقد ورد يف إحدى الروايات تشبيه رائحته فقال
  :أما األواين املوجودة على ذلك احلوض، فقد تعددت الروايات فيها

  .)٤())وكيزانه كنجوم السماء : ((ففي رواية
  .)٥())فيه أباريق كنجوم السماء: ((ويف رواية
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  .)١())وإن فيه من األباريق كعدد جنوم السماء: ((ويف رواية
  .)٢())ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد جنوم السماء: ((ويف رواية
  )٣()).كأن األباريق فيه النجوم: ((ويف رواية
  .)٤())ن عدد جنوم السماء وكواكبهابيده آلنيته أكثر م والذي نفس حممد:((ويف رواية

هذه التشبيهات مرسلة وجمملة والطرفان حسيان، والغرض من هذه التشبيهات بيان 
  .كثرة تلك اآلنية املوجودة على احلوض اليت يشرب ا

تشبيهات واضحة ضربت للتقريب لألفهام واإلميان ا واجب ألا أمور غيبية جيب 
  . خيالط املؤمن فيها شك أو ريبةالتصديق ا ألا حقيقة ال

  

  :مقدار سرعة املارين على الصراط* 
أما احلديث السادس فهو بيانُ لتفاوت سرعة املارين على الصراط، والسرعة يف املرور 

  :على حسب العمل، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
 وكأجاويد فيمر املؤمنون كطرف العني، وكالربق، وكالريح، وكالطري،((......... 

  .)٥(........ ))اخليل والركاب
هذا بيان حلال املؤمنني على الصراط حسب أعماهلم، فمنهم من مير كطرف العني، 

  ........ومنهم كالربق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطري، ومنهم كأجاويد اخليل
منظر عظيم وصورة عظيمة، مرور من على جسر جهنم ـ وسيأيت وصف اجلسر يف 

  .ارـ واألعمال بعد رمحة اهللا هي املعول عليها يف هذا املوقفمبحث الن
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فقد بين عليه الصالة والسالم تلك السرعة بطريق الصورة التشبيه، حيث شبه سرعة 
... بعضهم بطرف العني، وبعضهم بسرعة الربق، وبعضهم بالريح، وبعضهم بسرعة الطري 

  .جبامع مقدار السرعة بني كل طرفني
من هذه التشبيهات بيان مقدار سرعة املشبه املماثلة لعمله وهذا من التشبيه والغرض 

  .املتعدد
  :دنو الشمس* 

ويدور احلديث السابع يف هذا املبحث حول صورة خميفة من صور ذلك اليوم 
العظيم، إا صورة دنو الشمس من اخلالئق الناتج عن ذلك الدنو ارتفاع يف العرق على قدر 

مسعت رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : ، عن املقداد بن األسود قالأعمال العباد
  :يقول

قال سليم بن . تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل(( 
: فو اهللا ما أدي ما يعين بامليل أمسافة األرض أم امليل الذي تكتحلُ به العني؟ قال: عامر 

أعماهلم يف العرق، فمنهم من يكون إىل كعبيه، ومنهم من يكون إىل فيكون الناس على قدر 
وأشار رسول اهللا : قال. ركبتيه ومنهم من يكون إىل حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجلاماً

  .)١())ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بيده إىل فيه
هم، إا صورة خميفة، الشمس تقترب من اخللق يوم القيامة، وحبريات العرق حتاصر

  :قال القاضي 
وحيتمل أن املراد عرق نفسه وغريه، وحيتمل عرق نفسه خاصة، وسبب كثرة ((

  .)٢())العرق تراكم األهوال ودنو الشمس من رؤسهم وزمحة بعضهم بعضا
والراوي مل حيدد املقصود من امليل أهو مسافة من األرض أم األداة اليت يكتحل ا، 

يه الصالة والسالم مقدار قرب الشمس من اخلالئق، وقد وضح والتشبيه يبين من خالله عل
  :عليه الصالة والسالم النتيجة من عملية قرب الشمس، فقال
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  ..........فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق ((
شبه عليه الصالة والسالم قرب الشمس يوم القيامة من أهل املوقف بقرب املسافة 

  .ا يكتحل به من العنيالكائنة بامليل أو قرب م
والغرض من التشبيه بيان مقدار قرب الشمس يوم القيامة، واحلث على االستزادة من 
األعمال الصاحلة ألا األساس، واملعول عليها يف نسبة العرق ويف سرعة املرور على الصراط 

 حال كما سبق وقد أتى ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعد ذكر دنو الشمس من اخلالئق بيان
الناس يف ذلك اليوم العظيم، ليزداد احملسن إحساناً وينجو من حر ذلك اليوم، ويرجع املسيء 

  .فيعمل صاحلاً يقربه من ربه
  

  :املوت يوم القيامة* 
جاء احلديث الثامن تصويراً للهيئة اليت يكون عليها املوت يوم القيامة، فبعد أن يدخل 

 النار يؤتى به على هيئة كبش أملح فيذبح بني اجلنة والنار، عن أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار
  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: أيب سعيد قال

  .)١())جياء باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح ((
هذا احلديث بيانُ أن نعيم أهل اجلنة دائم، وعذاب أهل النار دائم، يؤتى يف ذلك 

وت ـ الذي نغص على أهل السعادة يف الدنيا سعادم، ذلك املخلوق اليوم العظيم بامل
املخيف الذي يالحق كل جة فيفسدها وكل صفوٍ فيكدره، أقلق امللوك واألثرياء ـ على 
هيئة كبش أملح فيذبح، لتكتمل النعمة والسعادة ألهل اجلنة، فهم فيها خالدون، وتعظم 

  . خالدوناحلسرة والندامة ألهل النار فهم فيها
صورة ذات شقني من التأثري يف طرفني خمتلفني، سعادة ال يفوقها سعادة ألهل اجلنة، 
وبؤس وندم وحسرة خميمة على أهل النار مزاوجة حسية ونفسية، مث ينادى بأهل اجلنة خلود 

  ............فال موت ويا أهل النار خلود فال موت 
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القيامة بكبش أملح يؤتى به فيذبح جبامع احلسية شبه عليه الصالة والسالم املوت يوم 
  .يف كلٍ

حتسني صورة املشبه والتجسيد هلا ليتم التصديق أن املوت : والغرض من هذا التشبيه
  .قد مات وهذه أمور غيبية جيب التصديق ا دون شك أو ريبة

ام إحياء دون غريه من األنع)) كبش((وأرى أنه عليه الصالة والسالم جاء باملشبه به 
بضعفه واستسالمه، وقد يكون ذلك ألن األغنام أكثر ذحباً من غريها، فالسامع هلذا احلديث 

  .قد رأى صورة ذبح األغنام أكثر من غريها من احليوانات، واهللا أعلم
والتشبيه يكشف لنا اهليئة والكيفية اليت سيؤتى باملوت عليها يوم القيامة على مرأى 

  .من الناس مجيعا
  

  :أول زمرة جتتاز الصراط* 
هو وصف ألول من جيتاز الصراط ويدخل اجلنة، وقد سبق يف : ((احلديث األول

كطرف العني، وكالربق، وكالريح، )) املبحث السابق وصف سرعة املؤمنني على الصراط
  ......... وكالطري 

ل أما هذا احلديث فهو وصف أللوان وجوههم ومدى إشراقها، هذا ما ذكره الرسو
  :ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف رواية جابر بن عبد اهللا

وعلى اجلسر كالليب وحسك تأخذ من شاء اهللا، مث يطفأ نور املنافقني، ((......... 
مث ينجو املؤمنون، فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً ال حياسبون مث الذين يلوم 

  .)١(........))لُّ الشفاعة كأضواء جنم يف السماء، مث كذلك، مث حت
بين ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وجوه املؤمنني عند دخول اجلنة حيث ذكر أول 
زمرة تدخل فنعتهم بأن وجوههم كالقمر ليلة البدر يف قوة اإلضاءة  واجلمال والنقاء وهؤالء 

كونون كأضوأ عددهم سبعون ألفاً ال حياسبون، مث الذين يلوم بالنسبة ملراعاة احلسنات، وي
  ويأيت مزيد من التوضيح والوصف يف رواية أيب هريرة ـ رضي اهللا . جنم يف السماء وهكذا 

  :  قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ:      عنه ـ حيث قال
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إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلوم على أشد ((
ة، ال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون وال يتفلون ، كوكب دري يف السماء إضاء

أمشاطهم الذهب، ورشحهم املسك، وجمامرهم األلوة، وأزوارجهم احلور العني، أخالقهم 
  .)١(...))على خلق رجلٍ واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً يف السماء

  .وهذا من التشبه املتعدد
  :املبحث الثاَّين

  : يف وصف اجلنة وأهلهاالتشبيهات الواردة
اجلنة دار السعادة، جعلها ـ سبحانه ـ مقراً ألوليائه، أنزل فيها رمحته، أهلها صفوة 

  .اخللق، آمنوا به يف الدنيا واتبعوا املرسلني، فكانت هلم جزاًء وثواباً
وقد جاء يف صحيح مسلم ـ رمحه اهللا ـ عدة أحاديث تتحدث عن اجلنة وتصف 

  . من النعيمأهلها وما هم فيه
أما الصور اليت تعنينا يف هذه الدراسة فقد جاءت تسعة تشبيهات كانت وصفاً ألمور 
غيبية مل حتدث بعد، ولكن رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم ـ يقرا لألذهان بصورة 

حيث بين فيها ألوان وجوه أهل اجلنة عند دخوهلم هلا،كما بين ـ عليه السالم ـ . حمسوسة
 من أحواهلم فأكلهم جشاء ورشح، ال يتوقفون عن التسبيح والتحميد، وأن أقواماً شيئاً

دخلوا اجلنة قلوم رقيقة كقلوب الطري، مث جاءت عدة تشبيهات تصور حال آخر من 
يدخلون اجلنة بعد أن كانوا يف النار فترة شاءها اهللا، فأجسامهم ضعيفة حمترقة يغريها اهللا 

  .ةسبحانه بصور حسنة ومجيل
معان عظيمة كشف عنها بأسلوب بليغ، مث اختار املشبه به برباعة ومعرفة خبصائص 

كأنك ((األشياء، األمر الذي أدهش السامعني حىت قالوا للرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
  !)).كنت ترعى بالبادية 

  :عشرة تشبيهات جاءت مجيعها مرسلة، جاءت أدوات التشبيه كما يلي
  .بع مراتس)) الكاف((جاءت
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مرتني وذلك يف وصف آخر أهل اجلنة دخوالً، مرةً حال خروجهم )) كأن((جاءت 
  .من النار، ومرةً بعد أن اغتسلوا من ماء احلياة

  .مرة واحدة)) مثل((كما جاءت األداة 
إن هذه التشبيهات مرسلة باعتبار وجود األداة، وهي تشبيهات جمملة ألن وجه 

  .الشبه مت حذفه
تكرر معنا يف كيفية بعث اخللق ليوم القيامة، )) نبات احلبة((املشبه به ونلحظ أن 

لبيان عودة احلياة إىل الذين " نبات احلبة"فهم ينبتون نبات البقل، وهنا أتى املشبه به نفسه 
  .أخرجهم اهللا من النار، ووجه الشبه سرعة النمو يف كلٍ
مسعت رسول اهللا  ـ صلى اهللا : الوقد روى سعيد بن املسيب أن أبا هريرة حدثه ق

يدخل من أميت زمرة هم سبعون ألفاً تضئ وجوههم إضاءة القمر : ((عليه وسلم ـ يقول
يا رسول :  عليه فقال)١(فقام عكاشة بن حمصن األسدي يرفع منرةً: ليلة البدر، قال أبو هريرة

اللهم اجعله : ((لم ـاهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وس
يا رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم فقال رسول :  فقال)٢(منهم، مث قام رجل من األنصار
  .)٣())سبقك ا عكاشة: ((اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

فضل عظيم جتسد عن طريق التشبيه، ما العمل الذي فعلوه فاستحقوا هذا األجر؟ 
قال نيب اهللا : حدثين عمران قال: م مسلم عن ابن سريين قالهذا ما جتيب عليه رواية اإلما
ومن : يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب، قالوا: ((ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وعلى رم يتوكلون، فقام : ((هم يا رسول اهللا؟ قال
  . )٤(.... ))عكاشة 

  .ة تلك حاهلم إضاءة ونقاء وصفاءهذه صفام ويوم القيام
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والغرض من هذه التشبيهات بيان مقدار إضاءة وبياض وجوه املؤمنني يوم القيامة، 
  .ويف هذه الروايات حث ودعوة على العمل الصاحل

  
  :مصري طعام وشراب أهل اجلنة* 

 واحلديث الثاين جاءت الصورة التشبيهيه جواباً لسؤال يدور حول أكل أهل اجلنة
وشرام كيف يتخلصون منه وهم ال يبولون وال يتغوطون وبين ـ كذلك ـ أم يف 

  .تسبيح وحتميد مستمر
  :مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول: عن جابر بن عبد اهللا قال

إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون، وال يتفلون، وال يبولون، وال يتغوطّون، وال ((
جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح : (( فما بال الطعام ؟ قال: يتمخطون، قالوا

  .)١())والتحميد كما تلهمون النفس
هذا احلديث يبين عليه الصالة والسالم جانباً من ذلك النعيم يف اجلنة، فقد أعطاهم 

  .اخل.......... ما حيبون وأبعد عنهم ما يؤذيهم من تفال، وبول 
))ة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون ومذهب أهل السة وعامة املسلمني أن أهل اجلنن

بذلك وبغريه من مالذ وأنواع نعيمها تنعماً دائماً ال آخر له وال انقطاع أبدا، وأن تنعمهم 
بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إالّ ما بينهما من التفاضل يف اللّذة والنفاسة اليت ال يشارك 

يف التسمية، وأصل اهليئة، وإالّ يف أم ال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون نعيم الدنيا إالّ 
وال يبصقون، وقد دلّت دالئل القرآن والسنة يف هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه أن 

  .)٢())نعيم اجلنة دائم ال انقطاع له أبداً 
فاجلنة فيها ما ال هذا مذهب أهل السنة الواجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، 

  .عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
  :والتشبيه وارد يف قول املصطفي رداً على سؤال الصحابة
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  )).جشاء أو رشح كرشح املسك((
فالطعام والشراب تغيرت صفاته بعد األكل يف اجلنة، فهو عبارة عن رشح يضيف إىل 

  .اجلسم رائحة مجيلة زكية كرشح املسك
ه ـ عليه الصالة والسالم ـ ما خيرج من أجسادهم نتيجة الطعام والشراب فشب

  .برشح املسك يف الرائحة الطيبة الزكية
بيان حال املشبه، وأن نعيم اجلنة ال يعتريه شيء مما يعتري نعيم : والغرض من التشبيه

  .الدنيا
  )).مون النفسيلهمون التسبيح والتحميد كما تله((مث قال يف اية هذا احلديث 

النفس أمر ال دخل لإلنسان فيه شهيق وزفري دون توقف، وأهل اجلنة يلهمون 
  .التسبيح والتحميد كذلك

  :وقد أخرب سبحانه أم حيمدونه يف اجلنة بقوهلم
אאאא،אאא


)١(.  

حيث شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إهلام التسبيح والتحميد يف اجلنة بإهلام النفس 
  :جبامع عدم االنقطاع واالستمرار دون ملل، قال تعاىل

אאאאאאא
)٢(.  

  .لترتيه هللا رب العاملني مستمر من أهل اجلنة شكراًفاحلمد والثناء وا
ونلحظ أنه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حتدث عن الغذاء اجلسدي، وهم ليس حباجته 
وإمنا تلذذ ليس عن جوع وال ظمأ فقد ذكر اللذة األخرى اليت كانوا يتلذذون ا وهي 

  .الذكر فقرما عليه الصالة والسالم
  

  :بعض أهل اجلنة* 
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حلديث الثالث بيان لصنف آخر من أهل اجلنة اتصفوا ذه الصفة وهم يف الدنيا، وا
  .فقلوم رقيقة دائمة اخلوف، نقية، خيافون عقاب اهللا

  :عن أيب هريرة عن ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
  .)١())يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري((

تألت من خشية اهللا حتى رقَّت ونظفت هذا بيان لقوم يدخلون اجلنة بقلوب ام
وضعفت، تتأثر بكل شيء جاء عن اهللا وعن رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فهم عاملون 
عاملون هللا متقون، هم أشد الناس خشية هللا، يرجون رمحته، وخيافون عذابه قال اهللا ـ 

  :تعـاىل ـ
אאא )٢(.  

الصاحل من هذه األمة دليل واضح على مدى خوفهم من اهللا ويف قصص السلف 
  .)٣(ومدى رقَّة قلوم عند مساع وعيده واستجابتهم ورغبتهم عند مساع وعده

والرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ يشبه أفئدة قوم يدخلون اجلنة بأفئدة الطري يف 
لوقات خوفاً وفزعاً، وقد يكون يف الرقِّة والضعف واخلوف والرهبة، ألن الطيور أكثر املخ

  .التوكل على اهللا، واهللا أعلم
  :والغرض من التشبيه

مدح املشبه وبيان مرتلته، واحلث على اخلوف من اهللا ـ عز وجل ـ ألن اخلوف 
  .طريق من طرق النجاة

  
  :آخر من يدخلهم اهللا اجلنة من أهل النار* 

                                                 
  . ١٧٧ ـ ١٧/١٧٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٢٨: سورة فاطر اآلية( 2)
  . البن اجلوزي مثالًُ" صفة الصفوة"ينظر ( 3)



 ـ١٤٧ـ  

 برمحته من النار ويدخلهم اجلنة، وقد أما الرابع اخلامس فهو بيان ملن خيرجهم اهللا
تعددت الروايات يف ذلك وسأذكر رواية واحدة أبين فيها الصورة وأبين سعة رمحة أرحم 

  . الرمحني، وبقية الصور يف الروايات األخرى سأكتفي بذكر الصور خشية امللل
 ـ صلى اهللا عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربه أن ناساً قالوا لرسول اهللا

حتى إذا فرغ اهللا من .......... يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ : عليه وسلم ـ
القضاء بني العباد وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجون من 

ول ال إله إالّ النار من كان ال يشرك باهللا شيئاً ممن أراد اهللا ـ تعاىل  ـ أن يرمحه ممن يق
يعرفوم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إالّ أثر السجود حرم . اهللا، فيعرفوم يف النار

، فيصب عليهم ماء )١(اهللا على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا
ن القضاء بني احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل، مث يفرغ اهللا ـ تعاىل ـ م

أي : العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة فيقول
رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبين رحيها واحرقين ذكاؤها، فيدعو اهللا، ما شاء اهللا 

هل عسيت أن فعلت ذلك بك أن تسأل : اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ: أن يدعوه، مث يقول
ال أسأل غريه، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء اهللا، فيصرف اهللا وجهه : ه، فيقولغري

أي رب : عن النار، فإذا أقبل على اجلنة ورآها سكت ما شاء اهللا أن يسكت، مث يقول
أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ال تسألين غري الذي : قدمين إيل باب اجلنة، فيقول اهللا له

فهل : أي رب ويدعو اهللا حىت يقول له: ك يا ابن آدم ما أعذرك، فيقولأعطيتك، ويل
ال وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود : عسيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غريه، فيقول

 له اجلنة، فرأى ما فيها )٢(ومواثيق فيقدمه إىل باب اجلنة، فإذا قام على باب اجلنة انفقهت
أي رب أدخلين اجلنة، : يسكت ما شاء اهللا أن يسكت، مث يقول والسرور، ف)٣(من اخلَري

أليس قد أعطيتك عهودك ومواثيقك أن ال تسأل غري ما : فيقول اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ له
                                                 

  . احترقوا: امتحشوا( 1)
  .انفتحت واتسعت: انفقهت( 2)
  . وهو السرور" اخلرب"اخلري وجاء يف بعض الروايات ( 3)



 ـ١٤٨ـ  

أي رب ال أكون أشقى خلقك، فال يزال : أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أعذرك، فيقول
أدخل اجلنة، : نه، فإذا ضحك اهللا منه قاليدعو اهللا حىت يضحك اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ م

متنه ،فيسأل ربه ويتمنى حىت أن اهللا ليذكره من كذا وكذا، حىت إذا : فإذا دخلها، قال اهللا له
  )).ذلك لك ومثلُه معه: انقطعت به األماين قال اهللا ـ تعاىل ـ 

  .)١())وعشرة أمثاله معه: ((ويف رواية أيب سعيد
صوير ملن خيرج من النار برمحة اهللا ـ تعاىل ـ وقد جاء هذا جاء يف هذه الرواية ت

  .التصوير بألفاظ متقاربة يف روايات أُخر
  :ففي رواية أيب هريرة

فَيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء احلياة، فينبتون كما تنبت ((
  .)٢())احلبة يف محيل السيل

اهللا عنه ـ يتحدث رسول اهللا ـ صلى اهللا ويف رواية أيب سعيد اخلدري ـ رضي 
عليه وسلم ـ عن هؤالء الذين خيرجهم اهللا من النار ليدخلهم اجلنة برمحته، مث يقول رسول 

يف ر يف أفواه اجلنة يقال له ر احلياة، ) أي اهللا(فيلقيهم : اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
وا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر، ما فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل، أال تر

يا رسول : فقالوا". يكون إىل الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إىل الظل يكون أبيض
  .)٣())فيخرجون كاللؤلؤ يف رقام اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة: قال. اهللا كأنك ترعى بالبادية

  : ويف رواية أخرى عن أيب سعيد اخلدري
:  اجلنة اجلنة يدخل من يشاء برمحته، ويدخل أهل النار النار مث يقوليدخل اهللا أهل((

انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، فأخرجوه، فيخرجون منها محماً 
                                                 

  . ٢٥ ـ ٣/١٧)) صحيح مسلم بشرح النووي((( 1)
  . ١١ـ ١٠املصدر السابق ( 2)
  . ٣٣ ـ ٣/٣٢صدر السابق امل( 3)



 ـ١٤٩ـ  

قد امتحشوا، فيلقون يف ر احلياة، فينبتون فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل أمل تروها 
  .)١())يةكيف خترج صفراء ملتو
  :ويف رواية وهيب

كما تنبت الغثاءة يف جانب ((، ويف حديث خالد ))كما تنبت احلنة يف محئة السيل((
  .)٢())السيل

  :ويف رواية جابر
مث حتلُّ الشفاعة ويشفعون حىت خيرج من النار من قال ال إله إالّ اهللا وكان يف قلبه ((

نة، وجيعل أهل اجلنة يرشون عليهم املاء حىت ينبتوا من اخلري ما يزن شعرية، فيجعلون بفناء اجل
  . )٣(......... ))نبات الشيء يف السيل، ويذهب حراقه 

  :ويف رواية يزيد الفقري
فيدخلون راً من أار اجلنة، : فيخرجون كأم عيدان السماسم قال((........ 

  .)٤())فيغتسلون فيه، فيخرجون كأم القراطيس
عدة حتدثت عن خروج أناس من أهل النار إىل اجلنة، ففي أكثر هذه روايات 

الروايات الواردة شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ رجوع هؤالء القوم الذين 
أخرجهم اهللا برمحته من النار ليدخلوا اجلنة إىل صورم احلقيقية قبل دخول اجلنة بنبات احلبة 

  .ليف محيل السيل أو محئة السي
  .اإلسراع يف النمو والضعف والطراوة واحلسن: وجه الشبه

  .بيان احلال اليت يكونون عليها بعد اخلروج وقبل دخول اجلنة: والغرض من التشبيه
فهذه املعاين مستمدة من البيئة العربية، فهذا التصوير البياين الدقيق أدهش السامعني 

  )).كأنك كنت ترعى الغنم بالبادية((السالم ـ وأثار إعجام حىت سألوه ـ عليه الصالة و
                                                 

  . ٣٦ ـ ٣/٣٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . الطني األسود الذي يكون يف أطراف النهر: واحلمئة. ٣٧ ـ ٣/٣٦املصدر السابق ( 2)
  . ٣/٤٩املصدر السابق ( 3)
  . ٥٢ ـ ٣/٥١املصدر السابق ( 4)



 ـ١٥٠ـ  

قد ((كأن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ :  ويف رواية قال رجل من القوم
  .، مث جعلهم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كاللؤلؤ يف التأللؤ والصفاء)١())كان بالبادية 

عف الذي يتصفون به أما الرواية األخرية، فقد أشار من خالل التشبيه إىل اهلزال والض
عند خروجهم من النار فشبههم عليه الصالة والسالم بعيدان السماسم يف السواد والضعف، 

  .)٢(وهو النبات املعروف واهللا أعلم : مجع مسسم: والسماسم
  .اختيار موفق للعناصر، مليء باإلحياء والتعبري قام بتوضيح املعىن املراد أبلغ توضيح 

  : يف هذه الرواية األخرية فقولهأما التشبيه الثاين 
  )).فيخرجون كأم القراطيس((

شبههم عليه الصالة والسالم بعد اغتساهلم من ر احلياة وزوال ما كان عليهم من 
  .السواد بالقراطيس يف شدة بياضهم

  .وهذا مثل الذي سبقه.....)) فيخرجون كاللؤلؤ : ((ويف رواية
  .الغرض بيان حال أولئك القوم

حلديث على الرغم من طوله النسيب صورة فنية رائعة حتدر ا لسان أديب فا((
مطبوع مث أليس هؤالء الذين نقلوا بعض صوره اخلالدة إىل قصصهم الفين يف الشرق والغرب 

  .)٣())معذورين حني وردوا أعذب مورد من البيان الرفيع
املثري واملفاجآت واحلديث مشهد حي استكمل كل عناصر احليوية، فاحلوار ((

  .)٤(........))الفخمة، والتشبيهات الرائعة، كل ذلك مما زخر به هذا النص اجلميل

  
  :املبحث الثّالث

  :التشبيهات الواردة يف وصف النار وأهلها
                                                 

  . ٣٨ ـ ٣/٣٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  ". اهلامش "٥٢ـ  ٣/٥١املصدر السابق ( 2)
  . ١٥٣حممد رجب البيومي  ص/البيان النبوي   د( 3)
  .٢١٩الصباغ   ص/التصوير الفين يف احلديث   د( 4)



 ـ١٥١ـ  

خلق اهللا النار وجعلها مصري أعدائه، فيها مجيع أصناف العذاب، واألحاديث اليت 
فها عليه الصالة والسالم ووصف أهلها بطرق خمتلفة من تتحدث عنها كثرية جداً، قد وص

األساليب حتذيراً وختويفاً، ودراستنا منصبة على الصور التشبيهيه، وقد وجدت مخسة 
تشبيهات، سأتناوهلا بالتحليل ـ إن شاء اهللا ـ وقد اختلفت املوضوعات اليت جاء التشبيه 

ة للشكل اخلارجي لكالليبها، يف سياق احلديث عنها، فقد جاء يف وصف جهنم وخباص
كما جاء وصف . ومقدار حرها وأا تسعة وستون جزءاً كل جزء منها مثل حر نار الدنيا

  .للصراط
  .أما املعذبون فيها فأجسامهم اختلفت أحجامها فضرس الواحد منهم مثل اجلبل
ا رآه ويف اية املبحث أوردت حديثاً بين فيه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ م

  .يف اجلنة من خري، وما رآه يف النار من شر
  .مخسة تشبيهات جاء منها تشبيه بليغ وذلك يف وصف الصراط بأنه دحض مزلَّة

  أما التشبيهات األربعة األخرى، فهي مرسلة باعتبار ذكر األداة ، 
  .ثالث مرات)) مثل((وقد جاءت األداة 

  .فجاءت مرةً واحدة)) الكاف((أما األداة 
  .ومجيع تشبيهات هذا املبحث جمملة

  .وهذه الصور التشبيهيه جاءت يف أربعة أحاديث مفرقةً يف صحيح مسلم
  

  : وصف كالليب جهنم

عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربه أن ناساً قالوا لرسول اهللا ـ صلى اهللا 
  : عليه وسلم ـ

رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه وسلم : يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال((
فيأتيهم اهللا يف صورته اليت يعرفون ......... هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟ : ((ـ

أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بني ظهري جهنم، فأكون : فيقول



 ـ١٥٢ـ  

لرسل يومئذ اللهم سلِّم سلِّم، أنا وأميت أول من يجري وال يتكلّم يومئذ إالّ الرسل، ودعوى ا
نعم يا رسول اهللا، : مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان ؟ قالوا )١(ويف جهنم كالليب

فإا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم ما قدر عظمها إالّ اهللا ختطف الناس بأعماهلم، : قال
ذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد فمنهم املؤمن جنى بعمله، ومنهم اازى حتى ينجى، حىت إ

((............)٢(.  
وجاء هذا املعىن يف رواية أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ يف قوله عليه الصالة 

  :والسالم
يا : مث يضرب اجلسر على جهنم وحتلُّ الشفاعة، ويقولون اللهم سلِّم سلِّم قيل((

 تكون )٤(فيه خطاطيف وكالليب وحسك، )٣(دحض مزلّة: ((رسول اهللا وما اجلسر؟ قال
  .)٥(........))بنجد فيها شويكةُ يقال هلا السعدان، فيمر املؤمن كطرف العني

شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف رواية أيب هريرة ـ الكالليب املوضوعة 
على الصراط يف جهنم ـ وهذا أمرغيبيب ـ بشوك السعدان الذي ال جيهله الصحابة، 

هل رأيتم : ونه حق املعرفة، ولذلك قال هلم الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـويعرف
  .فإا مثل شوك السعدان، ولكن خيتلف احلجم: نعم يا رسول اهللا: السعدان ؟ قالوا

  .الشكل اخلارجي ذو الزوائد يف مجيع االجتاهات: ووجه الشبه
ته يف قوة اجلمع بني أمر وقد أثار هذا التشبيه النبوي إعجاب الصحابة، وذلك لبالغ

  . )٦())كأنك كنت ترعى بالبادية((غيبيب وأمر حمسوس لتجلية املعىن وتقريبه لألفهام 
                                                 

  ....مجع كلّوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل يف التنور: الكالليب( 1)
  . ٢٥ ـ ٣/١٧صحيح مسلم بشرح النووي : ينظر( 2)
تنوين دحض وداله مفتوحة واحلاء ساكنة، ومزلّة بفتح امليم ويف الزاي لغتان مشهورتان الفتح ب: دحض مزلةٌ( 3)

  . والكسر،والدحض واملزلة مبعىن واحد، وهو املوضع الذي تزل فيه األقدام وال تستقر
اف نبات له مثر خشن يتعلق بأصو: بفتح احلاء والسني وهو شوك صلب من حديد ذكره النووي، وقيل: حسك( 4)

  ). ٢/٣٢: ينظر عمدة القاري (الغنم، ورمبا اختذ مثله من حديد 
  . ٣/٢٩)) صحيح مسلم بشرح النووي((( 5)
  . ٣/٣٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 6)



 ـ١٥٣ـ  

والغرض من التشبيه بيان صورة املشبه، والتخويف والتهويل من أمر تلك الكالليب، 
 اهللا وقد وردت الصورة البيانية عن طريق التشبيه يف رواية أيب سعيد عندما حتدث ـ صلى

فقد حذفت األداة ووجه الشبه مبالغةً يف )) دحض مزلَّة: ((عليه وسلم ـ عن الصراط فقال
  .قوة العالقة واملشاة بني املشبه واملشبه به

  :وعقّب الدكتور حممد رجب على هذا احلديث بقوله
واجلسر ما صفته ؟ وماذا يعترض من األهوال، وما حال العابرين على اختالف ((

  : زهلم على الصراط ؟ أمل يتكفّل احلديث بتصوير ذلك أبدع تصوير حني قال عنهمنا
 دحض مزلَّة فيه خطاطيف وكالليب وحسك، فيمر املؤمنون كطرف العني، 
وكالربق، وكالريح، وكالطري، وكأجاويد اخليل والركاب، فناج مسلّم، وخمدوش مرسل، 

صلى اهللا عليه وسلم ـ؟  ـ قال حممدومكدوس يف نار جهنم،أهناك وصف للصراط أبلغ مما 
  .)١(!))وقد حتدث عنه يف أقل من ثالثة أسطر حديثاً يرج النفس بأهواله الثقال

هذه صورة الصراط الذي جعله رب العزة واجلالل طريقاً إىل اجلنة، فمن مر وجنا من 
ث الشريف السقوط فهو ناج، ومن سقط من على ظهره فهو نار جهنم، وقد بين لنا احلدي

أقسام املؤمنني يف العبور، مث بين لنا أقسام الناس الذين يتوجهون إليه فناج مسلّم، وخمدوش 
  .مرسل، ومكدوس يف نار جهنم، والتكديس هو كون األشياء بعضها فوق بعض

هذا اجلسر العظيم املتصف بكونه أدق من الشعرة وأحد من السيف، الدحض املزلّة 
ام، وينعدم استقرارها، املتضمن للخطاطيف اليت ختطف الناس، الذي تزل فيه األقد

والكالليب املعيقة للحركة، وكذلك الشوك، مير املؤمنون فوقه زمراً على حسب أعماهلم 
فمنهم من شابه طرف العني، ومنهم من شابه وميض الربق، ومنهم من شابه 

  ..................الريح
  يث بقية أهل احملشر ؟هذا حال املؤمنني فكيف صنف احلد
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لقد جعلهم على ثالثة أصناف ناج مسلّم دون أي إعاقة حتول بينه وبني عبوره، 
وخمدوش مرسل تعرض لبعض املوانع واإلعاقات، ولكنه يف النهاية ينجو، مث مكدوس ـ 

  .والعياذ باهللا ـ يف نارجهنم
  .صورة عظيمة كانت نتاج خلط للوصف والتشبيه واملوازنة

  ....)).دحض مزلّة، فيه خطاطيف وكالليب: ((احلديث الصراط بقولهحيث وصف 
  ........)).أدق من الشعرة وأحد من السيف ((مث وازن ليزيد الصورة وضوحاً فقال

  .أما التشبيه فهو تشبيه مرور املؤمنني على حسب أعماهلم
  

  :شدة حر جهنم : احلديث الثاين
   التوضيح بالعدد، عن أيب هريرة ـ رضي اهللا وصف جلهنم وبيان ملدى حرها، وكان

  :عنه ـ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
واهللا إن : قالوا"ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزءاً من حر جهنم ((

فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزءاً كلها مثل : ((كانت لكافيةً يا رسول اهللا، قال
  .)١())حرها

ف ملدى تلك احلرارة اختذ العدد طريقاً للبيان والتوضيح، مث ج املوازنة حبر الدنيا وص
، والصحابة يدركون ))ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزءاً  من حر جهنم((

: ويعلمون حر نار الدنيا وشدا، فيخاطبون الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بقوهلم
 كانت لكافية أي لو كان حر نار جهنم مثل حر نار الدنيا لكانت كافية للعذاب واهللا إن((

لعدم االستطاعة يف حتملها فيأيت اجلواب املخيف املفزع لبيان قوة حر نار جهنم متخذاًَ 
  )).فإا فُضلت عليها بتسعة وستني جزءاً كلها مثل حرها((التشبيه أسلوب بيان هلا 

ة حقاً ليس غريباً فهي مقر من غضب اهللا عليهم، نار اآلخرة تسعة وستون إا خميف
  .جزءاً كل جزء مثل نار الدنيا يف احلرارة والقوة
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. يشبه عليه الصالة والسالم حر نار الدنيا حبر جزء من سبعني جزءاً من نار اآلخرة
  .وجه الشبه الشدة والقوة

 نار جهنم، والتنفري من نار اآلخرة ليحذر بيان مقدار حرارة: والغرض من التشبيه
  .املسلم كل ما يقربه منها

هذا مدى قوة حرها فما حال الكافر فيها وهل بقى كما كان عليه من الشكل 
والصورة يف احلياة الدنيا أم تغري كما تغري املؤمنون ؟ هذا ما جييب عليه احلديث اآليت يف 

  .تصوير عذاب الكافرين
  

  : يف النارعذَاب الكافر
قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال. جييب عليه احلديث الثالث

  .)١())ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أُحد، وغلظ جلده مسرية ثالث: ((وسلم ـ
النار مقر الفجار، جعلها اهللا هلم مكاناً وداراً مع صنوف العذاب النفسي واحلسي، 

واية يبين لنا فيها ـ عليه الصالة والسالم ـ احلال اليت يصري إليها جسم الكافر من وهذه الر
بشاعة وعظم خلقه ليزداد يف التعذيب واإليالم، وكان ذلك الوصف من خالل ذكر حجم 

  .الضرس ومساكة اجللد
  :ويف رواية أخرى

  .)٢())ما بني منكيب الكافر يف النار ثالثة أيام للراكب املسرع ((......
ه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ضرس الكافر أو نابه جببل عظيم، وهو جبل أُحد، شب

وهو من أكرب جبال املدينة، أي أن ضرس الكافر يف النار يكون يف اجلحم مثل جبل أُحد 
لزيادة العذاب ويكون اجلسم متناسقاً كما ورد يف بقية احلديث من ذكر مسك جلده، وبعد 

عظيمة خميفة جاءت على صورة التشبيه للتقريب لألفهام، فكلنا ما بني منكبيه إا صورة 
  .يعرف جبل أُحد تبين املعىن من خالل التشبيه املرسل امل املعقود بني طرفني حسيين
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تشبيه مفزع خميف يصور بشاعة منظر الكافر إىل جانب العذاب األليم الذي يعانيه ((
  .)١())ودهشتنا وهي صورة غيبية ال ينتهي تعجبنا منها 

بيان مقدار العذاب الذي سيلحق بالكافر يف جهنم، فجلده : والغرض من هذا التشبيه
مسرية ثالث، جلد عظيم، وسيتم حرقه مرات ال يعلمها إالّ اهللا، ويف كل مرة يتم تغريه قال 

  .)٢( אאאא: تعاىل
اختيار جبل أُحد دون غريه من جبال مكّة والطائف ألنه جبل معروف وأرى أنه مت 

  .باملدينة لدى مجيع املسلمني وله ارتباط باملسلمني يف تارخيهم، واهللا أعلم
هذه أحاديث القيامة، وصف لذلك العامل الغييب الذي سيكون ال حمالة، وال شك أن 

 جسام من البعث واحلساب واجلنة األحاديث الواردة يف القيامة وما يقع فيها من أحداث
والنار ستقع كما أخرب عنها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وقد أخرب صلوات ريب 
وسالمه عليه ألنه كُشف له احلجاب وعرضت عليه اجلنة وما فيها من النعيم، والنار وما 

  :فيها من العذاب األليم، وهذا ما يكشف عنه قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
عرضت علي اجلنة والنار فلم أر كاليوم يف اخلري والشر، لو تعلمون ما أعلم ((

فما أتى على أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا : لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً، قال الراوي
  .)٣(.........))غطَّوا رؤسهم وهلم خنني: عليه وسلم ـ يوم أشد منه قال

مل أر خرياً كاخلري الذي رأيته اليوم يف اجلنة : ة والسالموالتقدير يف تشبيهه عليه الصال
  .وال شراً أكثر مما رأيته اليوم يف النار

  )).…غطَّوا رؤسهم وهلم خنني((ونلحظ تأثر الصحابة ذا احلديث 
فاخلري كل اخلري يف اجلنة، والشر كل الشر يف النار ـ نعوذ باهللا ـ ، والغرض من 

  .ثرة خري اجلنة وأنه خري مل ير مثله، وكثرة شر النار وأنه مل يعرف له مثيلالتشبيه بيان ك
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وقد أدت مجيع تشبيهاته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الغرض منها أبلغ تأدية بأوضح 
  .لفظ وأمجل صورة تقريباً لألفهام ترغيباً وترهيباً وبياناً لألحوال واملقادير

  :التشبيه الضمين
م من معىن الكالم هو ما مل يفهرح فيه بأركان التشبيه على الطّريقة املعلومة، بل يص
  )١(.وسياق احلديث

أي أن الكاتب أو الشاعر ينحو منحى من البالغة يوحي فيه بالتشبيه من غري 
تصريح، يفعل ذلك نزوعاً إىل االبتكار، وإقامةً للدليل على احلكم الذي أسنده إىل املشبه، 

  .  إخفاء التشبيه، ألن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأشد تأثرياً يف النفسورغبةً يف
يأيت هذا األسلوب عندما يؤتى مبعىن من املعاين وقضية من القضايا مث يرى أن يأيت 

  .هلا بربهان ودليل ويقيم عليها احلجة
   :)٢(قال أبو متّام 

  ح هلا لسان حسودوإذا أراد اهللا نشر فضيلة              طويت أتا
جند أن املعىن الذي قصده الشاعر قد متّ وكَمل، ولكنه أحس بأن هذا القول حيتاج 
إىل حجة، فأىنّ للحسود أن يكون سبباً يف انتشار الفضيلة اليت طويت وغُيبت؟ فالشاعر 

  :حباجة ماسة إىل دليل وحجة تصدق قوله، فقال
      ما كان يعرف طيب عرف العودلو ال اشتعال النار فيما جاورت     

أال ترى كيف متكن الشاعر برباعة األسلوب إىل تثبيت املعىن األول يف نفسك وأزال 
كل ما علق فيها من شك وشبهة، وأنت إن عدت إىل نفسك وجدت تشبيهاً على صورة مل 

  .يهات الصرحيةتكن معهودة رأيت تشبيهاً رائعاً بديعاً ال يقل أثراً يف النفس عن بقية التشب
  .أسلوب عظيم يشترك يف تذوقه الفكر والوجدان معاً،وال عجب يف ذلك فهو ضمين

وقد ورد يف أحاديثه عليه الصالة والسالم تشبيهات ضمنية يف موضوعات متفرقة 
  .اخل............ تدور حول حمارم اهللا، الدنيا، واملرأة، واجلهاد
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  :محى اهللا حمارمه: واحلديث األول
ور حول استحباب ترك املشتبهات وأن مواقعة الشبهات طريق للوقوع يف احلرام، ويد

  .وأن احملارم محى اهللا الذي جيب أالّ ينتهك
  :مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول: عن النعمان بن بشري قال

 الناس، إن احلالل بين وإن احلرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من((
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي 
يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه أالّ وإن لكل ملك حمى أالّ وإن حمى اهللا حمارمه أالّ 

لَح اجلسدت صلحي كلُّه وإن فسدت فسد اجلسد كلُّه أالّ وه وإن يف اجلسد مضغة إذا ص
  .)١())القلب

  :ورد يف هذه الرواية صورتان
احلرام كالراعي يرعى حول احلمى  يف وقع الشبهات ومن وقع يف:((الصورة األوىل قوله

  .وهذا تشبيه متثيلي يأيت حتليله والكالم حول بالغته يف بابه إن شاء اهللا ))يوشك أن يرتع فيه
  :هي قولهأما الصورة الثانية وهي اليت منا يف هذا املبحث ف

  ))أال وأن لكل ملك حمى أال وأن حمى اهللا حمارمه((
  :يرى الشريف الرضي أن هذا تشبيه صريح  يقول

وهذا الكالم جمازاً ألنه ـ عليه الصالة والسالم ـ شبه ما حظره اهللا ـ سبحانه ((
فال ترعى ـ من حمارمه باحلمى الذي حيميه ذو السلطان وامللكة من مواقع السحاب ومنابت 

  .)٢())فيه إالّ إبله، وال يرتل به إالّ حيه
  : ويرى الدكتور فتحي فريد أنه تشبيه ضمين، يقول

أي كما لكل ملك من امللوك محى يتمثل يف قيامه على شئون دولته، ومحايته لكل ((
فرد فيها، ودفاعه عنها ضد األعداء والغاصبني، فإن مللك امللوك وسيد الكون محى ال يصح 

قتراب منه، وهو كل ما حرم اهللا، فترى أن العبارة مبنية على التشبيه، ولكننا فهمنا التشبيه اال
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التشبيه : من مضمون الكالم، ولذا كان التشبيه ضمنياً، وهو املعروف لدى البالغيني بأنه
  .)١())الذي يفهم من سياق الكالم وال يذكر فيه أي شيء ينبِئ عن التشبيه

  .ا التشبيه ضمين كما صرح به الدكتور فريدوال خيفى أن هذ
  :طبيعة اخليانة يف املرأة*

  .احلديث التايل يدور حول وصف املرأة باخلطأ، وأنه أمر جبل النساء عليه
  :عن أيب هريرة عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

  .)٢())لو ال حواء مل ختُن أُنثى زوجها الدهر((
ا أم بنات آدم فأشبهنها، ونزع العرق ملا جرى هلا يف قصة الشجرة أ((معىن احلديث 

  .)٣())مع إبليس فزين هلا أكل الشجرة، فأغواها فأخربت آدم بالشجرة فأكل منها
فاحلديث تشبيه ضمين جاء الطرفان يف درج الكالم إحياًء حيث شبه عليه الصالة 

 مطاوعة الشيطان وتسهيل الغواية والسالم بنات حواء بأمنا حواء ـ عليها السالم ـ يف
  .وإتقان أساليب اإلغراء، فمن حبائل الشيطان

والغرض من التشبيه التذكري بقصة آدم وحواء ـ عليهما السالم ـ يف اجلنة، وما 
  .كان من أكلهما للشجرة ليأخذ كل إنسان حذره من الشيطان

  :تشبيهات أفعل التفضيل* 
  :احلديث الثَّالث
صورتني السابقتني حيث اعتمد التشبيه فيها على أفعل التفضيل، وأن صورة مغايرة لل

  .أفعل التفضيل من أدوات التشبيه
جاء يف عروس األفراح للسبكي قوله:  

التفضيل مثل زيد أفضل من  أدوات التشبيه أفعل من الطيبيب إىل أن وأشار((
  .)٤())عمرو
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.  )١(اهد املؤيدة هلذا الرأيعدداً من الشو)) فن التشبيه((وقد أورد صاحب كتاب 
: يف ضرب آخر من ضروب التشبيه الذي يسميه البالغيون((ويدخل هذا النوع من التشبيه 

التشبيه الضمين، وهو ما ال يكون التعبري فيه نصاً يف التشبيه، وإمنا بنيت العبارة عليه، وطوته 
قطع من السيف، وتلك هو أ: وراء صياغتها، فأنت تراه هناك مضمراً مكتوما كما تقول 

املسألة أبين من الصبح، أو هو أخو السيف ، أو قرين األسد، أو هي ضرة الشمس، أو يطلع 
  :بني عينيها البدر أو كما يقول الفرزدق

          أيب أمحد الغيثني صعصعة الذي        مىت ختلف اجلوزاء والدلو ميطر
تكون قد طويت تشبيهاً يف داخل فحني تقول ليس البدر أى من طلعته، .... 

العبارة، ولكنك مل جتر الكالم على التشبيه، ومل تقل هو كالبدريف ائه وجالله، وإمنا أومهت 
أنك بصدد املقارنة بينه وبني البدر يف اء الطلعة، أما عقد التشبيه فذلك أمر مفروغ منه، 

  .وكأنه ال مناقشة فيه
، يرتفع باملعىن درجةً فوق التشبيه، ))د الغيثنيأيب أمح((وكذلك الفرزدق حني قال 

وكأن هدف العبارة ليس بيان أن أباه يشبه الغيث يف وفرة العطاء، وإمنا الغرض من الكالم 
  .)٢())أن خيرب عن فضل أبيه على الغيث 

وقد ورد على هذا النسج من البيان أحاديثُ كثرية تضمنها صحيح مسلم، يف 
  .موضوعات خمتلفة

قال رسول : عن أيب صاحل الزيات أنه مسع أبا هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ يقول :أوهلا
  : اهللا ـ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

والذي ........ قال اهللا كل عمل ابن آدم له إالّ الصيام فإنه يل، وأنا أجزي به((
  .)٣())نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

                                                 
  .  وما بعدها١/٢٠٣هـ ، ١٣٨٦فن التشبيه، لعـلي اجلنـدي، مكتبة األجنلو املصرية ـ  الطبعة الثانية : ينظر( 1)
  . ٧٥ـ٧٤م، ص١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة / التصوير البياين،  د( 2)
  . ٣١ ـ ٨/٢٩)) صحيح مسلم بشرح النووي((( 3)
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ين لنا فيه ـ عليه الصالة والسالم ـ أفضلية خلوف فم الصائم، وحب هذا املعىن يب
  )).أطيب عند اهللا من ريح املسك((اهللا له، فخلوف الصائم فوق ريح املسك 

فمجيء هذا املعىن عن طريق هذا النسق من التشبيه أدى الغرض املقصود، فهو فوق 
رجها وعلو اخللفة عليه، وفيه ذيب اجلمع بني املسك وخلفة فم الصائم يف طيب الرائحة وأ

للنفوس فال تنخدع باحملسوسات وإمنا العربة باحلقيقة، وفيه ـ أيضاً ـ دفع املسلم أن حيرص 
  .على تلك اخللفة ففيها مرضاة ربه، فشأن املؤمن أن يقترب إىل ربه بكل شيء يقربه منه

  

  :حقارة الدنيا: ثانيهما
 على اهللا، فعن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا ـ ورد يف بيان حقارة الدنيا وهواا

، فمر جبدي )١(صلى اهللا عليه وسلم ـ مر بالسوق داخالً من بعض العالية، والناس كنفتيه
  : ميت، فتناوله، فأخذه بأذنه، مث قال)٢(أسك

 ما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟،: أيكم يحب أن هذا له بدرهم، فقالوا ((
واهللا لو كان حياً كان عيباً فيه، ألنه أسك، فكيف وهو : قالوا((أحتبونه أنه لكم ؟ : ((قال

  .)٣())فواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم: ((ميت ؟ فقال 
احلديث توضيح حلقارة الدنيا ودناءا، وسلك ـ عليه الصالة والسالم ـ طريقاً 

. على ذلك اجلدي املننت املعاب لتقرير ما يريد االستدالل بهلتثبيت هذا املعىن بضرب املثل 
ففي أخذه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بأذن اجلدي األسك امليت املتعفن بالغ األثر يف بيان 

  .حقارة الدنيا، وما دار من حوار بينه ـ عليه الصالة والسالم ـ والصحابة
 يف هذا احلديث قد أدى الغرض أبلغ تشبيه عظيم ثبت املعىن وقرره، فالتشبيه الضمين

تأدية وأوضحها، فقد شبه عليه الصالة والسالم هوان الدنيا وحقارا على اهللا وان ذلك 
  .اجلدي األسك امليت وحقارته على النفس البشرية

                                                 
  .جانبيه: كتفتيه( 1)
  .أي صغري األذنني:  أسك( 2)
  . ١٨/٩٣)) صحيح مسلم بشرح النووي ((( 3)
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معىن جيب أن يعرف، مت تثبيته وجتليته بالتمثيل بعده، وهذا أسلوب عظيم ذو أثر بالغ 
  : عبد القاهر اجلرجاين ـ رمحه اهللا ـ عنهيف النفس، قال

وملا كان يف جانب ذم الدنيا ......... متثيل حرك النفوس إليه، ودعا القلوب إليه، ((
  .كان مسه أوجع، وميسمه ألذع، ووقعه أشد، وحده أحد

وملّا كان يف جانب العظة واالعتبار كان أشفى للصدر، وأدعى إىل الفكر، وأبلغ يف ((
لتنبيه والزجر، وأجدر أن يجلِّي الغيابة، ويبصر الغاية، ويربئ العليل، ويشفي الغليل ا

((.......)١(.  
  

  :ثالثها
مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه :  عن سلمان قال:بيان ألجر املرابط يف سبيل اهللا

  :وسلم ـ يقول
  .)٢()) عملهرباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه((
هذه فضيلة ظاهرة للمرابط،وجريان عمله عليه بعد موته خمتصة به ال يشاركه فيها ((

  .)٣())أحد
شبه عليه الصالة والسالم . وهذا احلديث من التشبيه الضمين كاحلديث الذي سبقه

  .األجر الذي يناله املرابط يف سبيل اهللا باألجر الذي يناله من صام شهراً وقام ليله
  
  : رمحة اهللا بعباده:عهاراب

قدم على النيب صلى اهللا عليه : روي عن عمر بن اخلطّاب ـ رضي اهللا عنه ـ قال
وسلم سيب، فإذا امرأة من السيب حتلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً يف السيب أخذته، 

  :فقال لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم. فألصقته ببطنها وأرضعته
                                                 

  . ١٠٢ ـ ١٠١ص)) أسرار البالغة ((( 1)
  . ١٣/٦١)) صحيح مسلم بشرح النووي ((( 2)
  ". اهلامش "١٣/٦١املصدر السابق ( 3)
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: فقال. ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه: يف النار؟ قلناأترون هذه طارحة ولدها ((
  .)١())هللا أرحم بعباده من هذه بولدها 

مقارنة من مجيع اجلوانب أبرزها احلديث وقررها يف النفوس، مقارنة بني ما يشاهده 
  .وما يدور يف خاطره من أفكار

لتحصيل معرفة فيه ضرب املثل مبا يدرك باحلواس ملا ال يدرك ا :(( قال ابن حجر
الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب له املثل ال حياط حبقيقته، ألن رمحة اهللا ال تدرك 

  .)٢())للسامعني حبال املرأة املذكورة:بالعقل، ومع ذلك قرا النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
 حيث استخدم ـ عليه الصالة والسالم ـ هذه احلادثة اليت وقعت أمام الصحابة وما
رأوه من منظر مؤثر ـ حقاً ـ قصة رائعة فرح وحب وحنان، أم تفقد صبيها الرضيع وقد 
امتأل ثدياها باللنب، فإذا وجدت صبياً أخذته فارضعته، وبينما هي كذلك، إذ املفاجأة 
السارة اليت تكاد تذهب بعقلها فرحاً وسروراً إذا ا تأخذ صبياً من هو؟ إنه صبيها بعينه، 

  .ته وألصقته ببطنها وألقمته ثديهاأخذته وأوثق
إنه مشهد إنساين مؤثر رآه الصحابة، صورة واقعية، ز النفس هزاً، فاستوىل عليهم 
العجب والدهشة، فاستغل عليه الصالة والسالم هذا املوقف وعلق عليه تعليقاً يرسخ العقيدة 

  )).أترون هذه طارحة ولدها يف النار((ويثبتها يف نفوس صحابته 
 ال  مادامت قادرة على أن ال تطرحه، هنا يأيت دور مريب : سؤال مثري جاء اجلواب

البشرية يف غرس وتثبيت ما يريد تثبيته ألن النفس قد امتألت باحلادثة وغرقت يف حبر التأثر 
  )).هللا أرحم بعباده من هذه بولدها((

 جتسيد ملعىن الرمحة، وأمر موازنة بني أمرين أمر مشاهد واقعياً بكل ما ميكن أن يكون
  .غيبيب يريد الرسول تقريره وبيانه وهو رمحة اهللا تعاىل بعباده

  .وقد فُهم التشبيه من فحوى الكالم، أمر معنوي مت إبرازه يف صورة أمر مشاهد
  :أجر قراءة القرآن: خامسها

                                                 
  . ، واللفظ له١٠/٤٢٦متفق عليه، فتح الباري ( 1)
  . ١٠/٤٣١املصدر السابق ( 2)
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 .ورد يف الترغيب يف قراءة القرآن واحلث علي تعاهده ومالزمته ومداومة تالوته
  :فيقول عليه الصالة والسالم

  .)١())تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده هلو أشد تفصياً من اإلبل يف عقلها((
 ، احلفظوالتفصي هو التفلت، فهو حيث ويأمر بتعاهد القرآن واملداومة على مراجعة 

دائمة ألن ترك املراجعة يساعد على تفلته ونسيانه، وهو يف ذلك أشد من اإلبل، ألن اإلبل 
  .)٢())فمىت مل يتعاهدها صاحبها برباطها تفلتت((التفلت ما أمكنها ذلك وسنحت الفرصة، 

فيشبه عليه الصالة والسالم حماولة تفلت القرآن من صاحبه بالبعري الذي خيشى من 
شروده ونفوره فما دام صاحبه يتعاهده بالعقال فهو مأمون اجلانب، أما إذا أُمهل شرد 

ساكه وترويضه شيء من الصعوبة، وكذلك القرآن فمىت كان املسلم وهرب وصار يف إم
شديد املراجعة والقراءة يف خلوته، وجليسه يف وحدته، ومؤنسه يف وحشته دام ذلك احلفظ 

  .وبقي، أما إذا ترك التعاهد نسيه، ووجد صعوبة يف تذكره وإعادة حفظه
م التصريح به على سبيل جند هذا املعىن جاء يف هذا احلديث يف درج الكالم ومل يت

  .التشبيه الضمين
  
  :فرح اهللا بتوبة عبده: سادساً

هذا التشبيه بدأ بقصة بتمهيد ومعىن يقرر فكرة فرح اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ بتوبة 
عبده حني يتوب إليه بصورة تشد املستمع مستخدماً عليه الصالة والسالم أفعل التفضيل، 

  :يقول عليه الصالة والسالم
ما أشد فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض هللا ((

فالة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع يف ظلها، قد 
                                                 

  . ، واللفظ له٩/٧٩، وفتح الباري ١/٥٤٥متفق عليه، صحيح مسلم ( 1)
  . ٩/٨١فتح الباري ( 2)
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آيس من راحتله، فبينما هو كذلك، إذا هو ا قائمة عنده، فأخذ خبطامها مث قال من شدة 
  .)١())ربك، أخطأ من شدة الفرحاللهم أنت عبدي وأنا : الفرح

هذه أحداث قصة رجل كان على راحلته ولفظ الراحلة يدل على ما فيها من قدره 
فانفلتت منه وعليها طعامه ((وقوة على التحمل بأرض فالة ال أثر فيها لساكن أو سكن 

ة فأتى شجر((أي فقد تلك الراحلة اليت حتمل مجيع مقومات احلياة، فأيس منها )) وشرابه
أيس من العثور عليها بعد جهد وعناء يف البحث، )) فاضطجع يف ظلها قد آيس من راحلته

واستسلم لألمر الواقع ينتظر املوت مث ينام حتت الشجرة فتولد احلياة يف فم املوت فيستيقظ 
  .فيجد راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه

لى مراتبه والفرح يف آخرها صورة بلغت من اإلبداع ما بلغت فاليأس يف أوهلا يف أع
  .نال أعلى درجاته

انتهت القصة باملشهد األخري يف فصول مثرية على الرغم من قصرها الشديد، ونلحظ 
الفجائية وما أدت وأضفت به على القصة من حبك، فالراحلة قد )) إذا((يف املشهد األخري 

 يف مواضعها املناسبة ألفاظ دقيقة اُستخدمت)) فأخذ خبطامها((فاجأت الرجل بوقوفها، 
تصور أقوى مظهر )) قائمة((شاركت يف بث احلياة يف القصة وصورا أمجل تصوير، فقوله 

للمفاجأة وأا عند رأسه فهو متمكن منها بعد يأس، فرحةٌ عظيمة نتجت من هذا املوقف، 
تلك الراحلة فاختلط عليه التعبري وخانته العبارة من شدة الفرح فأثىن على ربه الذي أعاد له 

  )).اللهم أنت عبدي وأنا ربك((بقوله 
وإمنا )) تناول((دليل على احملافظة وشدة التمسك ا، فلم يقل )) فأخذها خبطامها((

فأدت هذه احلكاية الغرض الذي سيقت من أجله لتقريب املعىن إىل األذهان، )) أخذ((
  .إلدراك مدى فرح اهللا ـ عز وجل ـ بتوبة العبد

اب التمثيل طريقه التشبيه الضمين، صورة مقابل صورة أخرى، وفرح اهللا باب من أبو
  :ـ تعايل ـ بتوبة العبد فرح يليق جبالله وعظمته ومنهم من قال

                                                 
  .  واللفظ له١١/١٠٢فتح الباري : متفق عليه، انظر( 1)
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بل نثبت فرحاً على حقيقته يليق به . )١())إن إطالق الفرح على اهللا جماز يراد رضاه((
. التمثيل لتأكيد هذا املعىن وتقريرهسبحانه وتعاىل، وليس فرحاً كفرح ذلك الرجل وإمنا جاء 

  .واهللا أعلم
                                                 

  . ٢٢/٢٨١، وعمدة القاري ١١/١٠٦فتح الباري ( 1)



ـ١٦٥ـ

  الباب الثاين  
  التشبيه التمثيلي

يف بداية دراسيت هلذا الباب حتدثت عن الفرق بني التشبيه والتمثيل من خالل عرض 
  .آراء أربعة من علماء البالغة القدماء كان أثرهم واضحاً يف التأليف البالغي

مث قسمت هذا الباب إىل مخسة موضوعات ، حاولت يف كل موضوع أن أمجع 
  :ملتشاة ، وهذه املوضوعات كما يلي األحاديث ا
  .التشبيه التمثيلي يف بيان الرسالة احملّمدية/ ١
  .التشبيه التمثيلي يف أحاديث صفات املؤمنني وغريهم/٢
  .التشبيه التمثيلي يف أحاديث العبادات/٣
  .التشبيه التمثيلي يف موضوعات خمتلفة/٤
  .التشبيه التمثيلي يف أحاديث اآلخرة/ ٥

  بني التشبيه والتمثيلالفرق 
شيئان أحدمها عام واآلخر خاص ، وقد فرق بعض العلماء البالغيني بينهما ، 

) املشبه(إحلاق أمر (( واختلفت آراؤهم يف ذلك وتعددت ، وخلص بعضهم إىل أن التشبيه 
ظاهرة أو ) الكاف أو كأن أو حنوها(بأداة ) وجه الشبه(يف معىن مشترك ) املشبه به(بأمر 

  .ويكون وجه الشبه فيه مفرداً  )١())مقدرة لغرض
أما التشبيه التمثيلي فقد أخذ أكثر العلماء والدارسني برأي اخلطيب القزويين الذي 
جعل وجه الشبه فيه وصفاً مركباً منتزعاً من متعدد ، سواء أكانت الصورة فيه عقلية أم 

  .)٢(حسية
 ا اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، وأشاد مبوقعه والتمثيل من املباحث البالغية اليت أهتم

  :يف  الكالم ، وتأثريه يف املعىن، يقول
                                 

  .٢١٣هـ ، ص ١٤١٤ /٣أمحد مصطفى املراغي ، دار الكتب العلمية ط) علوم البالغة( انظر ( 1)
  .٣٧١ اإليضاح ، ص ( 2)
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اعلم أن مما اتفق العقالء عليه ، أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين ، أو برزت ((  
هي باختصار يف معرضه ، ونقلت عن صورها األصلية إىل صورته، كساها أةً ، وأكسبها 

ن أقدارها وشب من نارها ، وضاعف قواها يف حتريك النفوس هلا، واستثار منقبةً ، ورفع م
وسأذكر  )))١(هلا من أقاصي األفئدة صبابةً وكلفا ، وقسر الطِّباع على أن تعطيها حمبةً وشغفاً

  :ـ إن شاء اهللا ـ أربعة آراء لبعض العلماء البالغيني يف هذه القضية
  : الرأي األول

فرق عبد ). هـ٤٧٤هـ أو ٤٧١(بد الرمحن اجلرجاين املتوىف رأي عبد القاهر بن ع
القاهر بني التشبيه والتمثيل ، وذهب إىل أن التشبيه أعم والتمثيل أخص، فكل  متثيل تشبيه 
وليس كل تشبيه متثيالً ، وقد جعل الفرق بينهما من جهة وجه الشبه ، وقسم التشبيه باعتبار 

  :وجه الشبه إىل قسمني
  .شبيه غري متثيلي ت: أحدمها
  .تشبيه متثيلي: وثانيهما

مث أقام بينهما حواجز وصفات متيز كل واحد عن اآلخر ، لتمنع دخول أحدمها يف 
اآلخر واختالطه به، فقطع حبل اللبس بينهما، وزود أراءه باألمثلة والتعليل يف أسلوب رائع 

  .انصهر يف بوتقة التدبر والعبقرية
  :عندهالتشبيه غري التمثيلي 

هو ما كان وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه ال يحتاج فيه إىل تأول وصرف عن 
الظاهر، ألن املشبه مشارك للمشبه به يف نفس وجه الشبه وحقيقة جنسه ال يف مقتضاه 

  : والزمه، ويتحقق ذلك األمرين
: أن يكون وجه الشبه حسيا، أي يدرك بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة: األول

سواء . فيكون من املبصرات، أو املسموعات، أو املشمومات، أو املذوقات، أو امللموسات
إذ ال دخل لإلفراد والتركيب يف كون التشبيه غري متثيلي عنده . أكان الوجه مفردا أو مركبا
  . ما دام وجه الشبه حسيا

                                 
  . ، ت حممود شاكر ١١٥ أسرار البالغة ، ص ( 1)
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رائز والطباع أحلقها فالغ) عقليا حقيقيا(أن يكون وجه الشبه غرزيا طبيعيا : الثَّاين  
عبد القاهر باحلسيات لكوا حقائق ثابتة تعلمها يف املشبه به كما تعلمها يف املشبه، 

  . كالشجاعة واجلنب، والكرم والبخل
  : التشبيه التمثيلي عند عبد القاهر

ألن ) عقلياً غري حقيقي(ما كان وجه الشبه فيه حمتاجاً إىل تأول وصرف عن الظاهر 
 غري مشارك للمشبه به يف حقيقة وجه الشبه الظاهري وجنسه ، بل مقتضاه والزمه املشبه

ألن . وجه شبه ظاهري فقط)) احلالوة((ألفاظ فالن كالعسل يف احلالوة، فإن : ،فإذا قلت 
يوصف باحلالوة على سبيل احلقيقة خبالف املشبه وهو األلفاظ، فإنه ال )) العسل((املشبه به 

 على سبيل احلقيقة، ولذا حيتاج إىل التأول بإرادة ما تستلزمه احلالوة من يوصف باحلالوة
  .قبول النفس للشيء وحسن وقعه فيها

  :قال عبد القاهر
  :اعلم أن الشيئني إذا شبه أحدمها باآلخر كان ذلك على ضربني ((

صالً أحدمها أن يكون من جهة أمر بين ال حيتاج إىل تأول، واآلخر أن يكون الشبه حم
بضرب من التأول، فمثال األول تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل ،حنو أن 

فالشبه يف هذا كلِّه بين ال ..... يشبه الشيء إذا استدار بالكرة يف وجه وباحللقة يف وجه آخر
 جيري فيه التأول ، وال يفتقر إليه يف حتصيله، وأي تأول جيري يف مشاة اخلد للورد يف
احلمرة، وأنت تراها ههنا كما تراها هناك ؟ وكذلك تعلم أن الشجاعة يف األسد كما 

هذه : ((ومثال الثاين هو الشبه الذي حيصل بضرب من التأول قوهلم....... تعلمها يف الرجل
وقد شبهت احلجة بالشمس من جهة ظهورها، كما شبهت )) حجة كالشمس يف الظهور

هة ما أردت من لون أو صورة أو غريها، إالَّ أنك تعلم أن فيما مضى الشيء بالشيء من ج
حقيقة ظهور الشمس وغريها من : هذا التشبيه ال يتم لك إالَّ بتأول، وذلك أن تقول

األجسام أن يكون دوا حجاب وحنوه، مما حيول بني العني وبني رؤيتها ولذلك يظهر 
ذا كنت من وراء حجاب، مث إن الشيء لك إذا مل يكن بينك وبينه حجاب، وال يظهر لك إ

ما طريقه التأول يتفاوت تفاوتاً شديداً ، فمنه ما يقرب مأخذه، ويسهل الوصول إليه، ومنه 
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ما حيتاج فيه إىل قدر من التأمل، ومنه ما يدق ويغمض حىت حيتاج يف استخراجه إىل فضل   
ام والتمثيل أخص رؤية ولطف فكرة، وإذا قد عرفت الفرق بني الضربني فاعلم أن التشبيه ع

  .)١(منه فكل متثيل تشبيه، وليس كل تشبيه متثيالً
وخالصة القول أن التمثيل عند عبد القاهر حمصور يف كل تشبيه كان وجه الشبه فيه 
عقلياً غري غرزي سواء مفرداً أم مركباً ، وأن التشبيه غري التمثيلي حمصور يف كل تشبيه كان 

  . سواء أكان الوجه مفرداً  أو مركباًوجه الشبه فيه حسياً أو غرزياً
  :هـ٥٣٨ رأي الزخمشري املتوىف سنة :الرأي الثّاين

يرى كما رأى علماء اللغة ـ أن التشبيه يرادف التمثيل ، فهو يطلق كلمة ((
على ما ) التمثيل(على ما يسمى عند غريه متثيالً أو تشبيهاً، كما يطلق كلمة ) التشبيه(

  .)٢( أو متثيالً وبذلك استراح وأراحيسمى عند غريه تشبيهاً
  هـ٦١٦رأي السكاكي املتوىف سنة : الرأي الثّالث

اتفق السكاكي مع عبد القاهر على أن التشبيه إذا كان وجه الشبه فيه حسياً ، سواء 
أكان مفرداً أم صورة ال يسمى متثيالً ، ولكنه خالف فيما فهم من كالم عبد القاهر من أنه 

كون وجه الشبة يف التمثيل مفرداً إذا كان حيتاج إىل تأول ، فذهب إىل أن تشبيه ال ميانع أن ي
التمثيل ال ينبغي أن يكون وجه الشبه فيه مفرداً بل البد من أن يكون هيئة منتزعة من 

  :متعدد، قال
واعلم أن التشبيه مىت كان وجهه وصفاً غري حقيقي وكان منتزعاً من عدة أمور ((

  .)٣())خص باسم التمثيل
  .وغري احلقيقي هو غري الغرزي

  هـ٧٣٩رأي اخلطيب القزويين املتوىف سنة : الرأي الرابع
                                 

  .٢٦أمحد موسى ، ص /   البالغة التطبيقية د( 1)
 مطبعة املعرفة ، ص ١ط. أمحد موسى/ د) ةالبالغة التطبيقي( وما بعدها ، ٩٢ـ٩٠) أسرار البالغة(  انظر ( 2)
  .م١٩٦٣ ، ٢٤/٢٥
  .٣٧١ اإليضاح ص( 3)
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فالتشبيه التمثيلي عنده ما يكون وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد أمرين أو   
أمور ، وهذا متحقق يف كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد ومهما 

  .)١(نتزعة حسيةً أو عقليةً كانت الصورة امل
  .أما التشبيه غري التمثيلي فهو ما كان الوجه مفرداً حسياً كان أو عقلياً 

  فعبد القاهر جيعل التمثيل ما كان حباجة إىل تأول سواء أكان مفرداً أم مركباً  
  .والسكاكي جيعل التمثيل خاص بالصورة العقلية املركبة فقط

 الصورة املنتزعة من متعدد مهما كانت عقلية أو حسية أما اخلطيب فجعل التمثيل
  .ورأي اخلطيب هو الرأي الذي سار عليه أكثر الدارسني ، واستقر عليه رأي البالغيني بعده

  :قال الدكتور أمحد موسى
وإذا كان رأي عبد القاهر هو أظهر اآلراء وأوضحها ـ كما سبق ـ فإن رأي (( 

 وأمراها باالعتبار، فنحن وإن كنا نسلم لبعد القاهر أن اخلطيب القزويين هو أعدل اآلراء
هو الوضوح واجلالء ، وأن الشأن يف : الشأن يف احلسيات وما أحلق ا من الكيفيات النفسية

هو اللطف واخلفاء فإن أحداً ال ينكر بعض الصور احلسية قد حتتاج إىل إعمال : العقليات 
اجه بعض الصور العقلية ، ولذا ال ينبغي أن يضمن عليها الفكر وإلطاف الروية أكثر مما حتت

  .)٢())وحسناً فعل. باسم التمثيل وكذلك فعل اخلطيب القزويين 
وقد اعتمدت يف حتليلي ودراسيت للتشبيه التمثيلي النبوي يف صحيح مسلم على رأي 

  .اخلطيب وأخذت به
  التشبيه التمثيلي يف بيان الرسالة املُحمدية/ ١

جاءت عدة أحاديث بأسلوب التشبيه التمثيلي تكشف وتزيح الستار وتبين فضائل 
هذا الدين العظيم، ومدى مالءمته للبشر، بطريقة تتفق مع فطرم ، وشريعة عظيمة حيملها 
نيب عظيم، باملؤمنني رؤوف رحيم، حريص على هدايتهم، رسالة عظيمة اكتمل ا عقد 

  . أمةالنبوات، آخر رسالة آلخر
                                 

  .٣٧١ اإليضاح ص( 1)
  .٢٨ البالغية التطبيقية دعامة النقد األديب السليم ، ص ( 2)
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وهذا الفصل يتضمن عدداً من األحاديث اليت اتفقت يف الغرض وتناولت جوانباً   
  .خمتلفة

وأنذر : ((ملا نزلت : فاحلديث األول عن قبيصة بن املخارق وزهري بن عمر قاال 
 من )٢(انطلق نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إىل رضمة:  قال)١())عشريتك األقربني 
  :ها حجراً مث نادىجبل ، فعال أعال

يا بين عبد منافاة إين نذير ، إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ ((
  .)٣())أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف يا صباحاه

احلديث إبراز وإشارة وداللة على حرصه عليه الصالة والسالم على جناة قومه، فقد 
بين عبد منافاة، فقدم إنذارهم على إنذار غريهم ألم يا : بدأ مبن هو أوىل بالبدء، فنادى

أقرب الناس إليه وإذا قامت احلجة عليهم قامت على غريهم، ويف منادام إشعار حببهم 
وحرصه عليهم، فإن عصوه استعجلوا العذاب وأصابه عليه الصالة والسالم اهلوان والذل، 

  .قوةً ونصراوإذا استجابوا جنوا من عذاب اهللا وكانوا للرسول 
أنه صعد الصفا (( ويف رواية ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ أنه صلى اهللا عليه وسلم 

يا بين فالن يا بين فالن يا بين فالن يا بين عبد مناف يا : فهتف يا صباحاه، فاجتمعوا فقال
  )).)٤(..........بين عبد املطلب 

  .احلديث بين جانب النذارةوالرسول عليه الصالة والسالم بعث مبشراً ونذيراً، ف
فالتشبيه التمثيلي يف احلديث جيسد لنا صورة حية حلاله عليه الصالة والسالم مع 
قومه، حيث شبه نفسه مع قومه بصورة رجل رأى العدو، فانطلق يربأ أهله، فخشي أن 

  ).يا صباحاه(يسبقه العدو، فجعل يهتف فيهم باجلملة اليت إعتادوها عند وقوع أمر عظيم 
تشبيه عظيم الغرض منه بيان حاله عليه الصالة والسالم يف حرصه عليهم ومدى 

  .خوفه عليهم
                                 

  .٢١٤: اآلية :  سورة الشعراء ( 1)
  .صخور عظام بعضها فوق بعض جمتمعه ليست ثابتة :  الرضمة ( 2)
  .٣/٨١م  بشرح النووي  صحيح مسل( 3)
  .٣/٨٢ املصدر السابق ( 4)
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ونلحظ أنه خشي أن يسبقه العدو فلجأ إىل اهلتاف لعلَّ الصوت يسبق، وفيه ـ   
  .أيضاـ داللة واضحة على عظم األمر واقتراب اخلطر

اطلع هلم على شرف، : م ربأ القوم يربؤهم ربا، وربأهل((والربيئة تطلق على العني 
الربئة، وهو العني، والطليعة الذي ينظر للقوم لئال يدمههم : الطليعة والفاعل منها : والربيئة

  .)١(عدو، وال يكون إالَّ على جبل أو شرف ينظر منه
وهى كلمة )) يا صباحاه((إنه عني حريصة ملّا خاف أن يسبقه العدو صاح بقوله 

  .)٢(ارةتقوهلا العرب إذا صاحوا للغ
والرسول صلى اهللا عليه وسلم هو ذلك الرجل اخلائف اهللع احلريص على حناة قومه، 
وقوم ذلك الرجل هم قوم املصطفى عليه الصالة والسالم ال زال يدعوهم إىل اإلميان وينصح 

  .وحيذّر من ذلك اجليش وتلك الغارة اليت ال تبقي منهم باقية وهى عذاب اهللا
ة من ثالثة أطراف ، الرسول عليه الصالة والسالم مع قومه فوجه الشبه هيئة مركب

وينذرهم من عذاب اهللا ويدعوهم إىل النجاة وهو الدين اإلسالمي ويف املقابل رجلٌ مع قومه 
  .ينذرهم من قرب العدو الذي سيدمر آثارهم

نفس فالتشبيه إنذار واحلديث إنذار يف مجلته فكان اختيار األلفاظ مناسبا ، أثرت يف ال
  .املتأملة ودلت على ما كان احلديث مساق من أجله

أما احلديث الثاين فهو تشبيه متثيلي يشترك مع التمثيل يف احلديث السابق يف الغرض 
  .ويف أكثر مالمح الصورة، وختتلف عنه يف أشياء يتم توضيحها بعد حتليل احلديث الثاين

  :هللا عليه وسلم ـ قالعن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب ـ صلى ا
يا قوم إين رأيت اجليش : إن مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قومه فقال((

بعيين وإين أنا النذير العريان فالنجاء  فأطاعه طائفة من قومه، فأدجلوا فانطلقوا على مهلتهم، 
                                 

  ١/٨٢ابن منظور :  لسان العرب ( 1)
  .٢/٥٠٥:  املصدر السابق ( 2)
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ذلك مثل وكذبت طائفة منهم، فأصبحوا مكام، فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم، ف  
  . )١())من أطاعين واتبع ما جئت به ومثل من عصاين وكذّب ما جئت به من احلق 

احلديث تشبيه متثيلي الغرض منه بيان حال الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مع 
قومه، وموقفهم من دعوته شبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم حاله مع قومه يف إدارة اخلري 

صح، وخوفه عليهم بالنذير الذي جترد داللةً على قرب اخلطر جبامع هلم وإخالصه هلم يف الن
  .)٢())صورة أمر أكدته الشواهد وصدقته األدلة ففاز من صدق وهلك وخسر من كذب((

  من النذير العريان ؟ وما أصل قصته ؟((وهناك سؤال يف هذا املثل 
 القصة وأطال يف هلذه القصة عدة روايات أختلف يف أصلها، ذكر امليداين هذه

تفصيلها وملخصها أن أبا داود الشاعر كان جاراً للمنذر بن ماء السماء، نازع رجالً باحلرية 
يقال له رقبه بن عامر، مث أن أبا داود أخرج ثالثة بنني له يف جتارة للشام، فعلم بذلك رقبة، 

نذر إليه ليتغدى معه، فأمر بقتلهم، وأُرسلت إليه رؤسهم، فلما أتته صنع طعاماً، مث دعا امل
فأتاه املنذر مصطحباً أبا داود، فجاء يف إحدى اجلفان رأس أحد أبناء أيب داود ،فقال أبو 

أبيت اللعن إين جارك، وقد ترى ما صنع يب، فأمر املنذر حببس رقبة، فقال : داود للمنذر
فلما علم رقبه أن تبعث بكتيبتك الشهباء إليهم ففعل، : املنذر أليب داود ما يرضيك ؟ قال

أنا النذير العريان، : بذلك بعث امرأته حىت تنذرهم، مث خرجت حىت أتت قومها، فقالت
  .)٣(فعرف القوم ما تريد، فصعدوا إىل علياء الشام فنجوا

أول من قال أنا النذير العريان أبرهة احلبشي حني أصابته الرمية بتهامة فرجع : ((وقيل
  .)٤())إىل أهله يعلمهم، وقد سقط حلمه

وأن هذا يف رأيي ليس الصواب، فالرسول عليه الصالة والسالم ال يتمثل مبقولة كافر 
أن رجالً من خثعم كان متزوجاً يف بين زبيد، فأراد بنو زبيد أن : (( وقيل. ملحد كابرهة
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يغريوا على قبيلته، فخافوا أن ينذر قومه، فجعلوا عليه حراساً بعد أن خلعوا ثيابه، فصادف   
  .)١(..........)) غرة وفر إىل أهله فأنذرهم منهم 

الزبري بن عمرو اخلثعمي، كان ((إن النذير العريان هو : قال ابن منظور يف اللسان 
  :وألقوا عليه براذع وأهداماً ، فهرب وأتى قومه فقال................ ناكحاً يف بين زبيد 

  .)٢( ال ينبذ لك الثوب كاذبإذا الصدق... أنا املنذر العريان ينبذ ثوبه  
قيل غري ذلك، وهذا التنوع يف الروايات دليل على قدمها واندثار حقيقتها، ولعلّ 
الناس قد نسيوها، ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلّم صهرها يف بوتقة بيانه فأحياها 
 وألبسها معاين إسالمية الزمتها بسبب احلديث، فجاءت يف سياق احلديث لتوحي بعدة
معان، منها حرصه عليه الصالة والسالم على قومه، وخوفه عليهم من عذاب اهللا، وإثبات 

  .صدقه يف الدعوة
وكأننا ننظر إىل ذلك النذير وهو يتحدث واخلوف مسيطر عليه والصدق ملء 
عينيه،وصدق الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم واضح ال شك فيه ويؤيد صدق املنذرين تلك 

 حواها احلديث، وكذلك نتأمل موقف كل قوم مع نذيرهم فالنتيجة من املؤكدات اليت
النصح والنذارة فريقان فريق استمع وصدق وتأهب فرحل وأدجل فنجا، وفريق كذّب واون 

  .باخلرب فأصبح الصباح فدامههم العدو فأهلكهم
  :يقول العسقالين

الً بذلك ملا أبداه من ضرب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلّم ـ لنفسه وملا جاء به مث((
اخلوارق واملعجزات الدالّة على القطع بصدقه تقريباً إلفهام املخاطبني مبا يألفونه 

  .)٣())ويعرفونه
  :وهناك تشبيهان آخران يف نسيج القصة واملثل

                                 
  .٢٩٤: حممد عبد العزيز اخلويل )) األدب النبوي (( ينظر  ( 1)
  .٥/٢٠٢ لسان العرب ( 2)
  .١١/٣١٧)) فتح الباري(( ينظر ( 3)
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  :التشبيه األول  

شبه عليه الصالة والسالم من أطاعه واتبع ما جاء به واختار لنفسه أفضل طريق 
ال من صدق ذلك النذير الذي حذّره فنجا وسلم ماله وعرضه، ووجه الشبه بني وأسلمه حب

  .الطرفني طاعة ترتب عليها جناة وفوز
  :التشبيه الثاين

فهم الفئة الثانية، شبه عليه الصالة والسالم من عصاه ومل يتبع ما جاء به وأعرض عن 
مره وأعرضوا عن نصحه ووجه هديه حبال أولئك الذين مل يصدقوا ذلك النذير واستخفوا أ

  .الشبه التكذيب واإلعراض الذي أعقبه اهلالك فجأة والندم على ما فات وجترع احلسرات
والتشبيه ضرب من احلياة العربية ومعانيه مستوحاة من طبيعة حيام يف اجلاهلية 

ية جاءت واإلسالم اليت تئن باحلروب وتقاسي ويالا وترضع آالمها، وهذه الصورة التشبيه
  .وخرجت لنا من جعبة تشبيهاته النبوية حىت ترسخ يف نفس املتلقي وتظهر للعيان

ونلحظ أن التشبيهني األول والثاين مت ربطهما برباطني قويني مبا قبلهما يف قصة النذير 
  ).ذلك(الفاء واسم اإلشارة : العريان ومها

وما توحي به من تنفيذ )) تأطاع((ونلحظ يف احلديث االختيار املوفق لأللفاظ فقوله 
وما فيه من سرعة ) اجتاحهم . (فقد يصدق وال ينفذ فيهلك) صدقت(مباشر دون كلمة 

  .اهلجوم والبطش بكل شيء
وإذا أردنا أن نقارن بني حديثي زهري بن عمر وقبيصة بن املخارق وهذا احلديث 

  .الذي حنن بصدد دراسته جند أن هناك أوجه شبه واختالف
  .اب يف احلديث األول ألهله، ويف الثّاين جلميع القومكان اخلط/ ١
مجلة .... ) إين نذير إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل ((بدأ احلديث األول بقوله / ٢

أما احلديث . امسية خياطب ا أهله وهم جمتمعون حوله فهو خائف منهم يتوقع خطرهم
  ).إن مثلي ومثل ما بعثين اهللا به(الثاين فهو مبدوء بقوله 

ويف ) رجل يربأ العدو(تشابه العناصر املبين عليها التشبيه ففي احلديث األول / ٣
وما يدل عليه الفعل املضارع من جتدد وحدوث ) يربأ(ونتأمل ) نذير عريان(احلديث الثاين 
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بعد حدوث واستحضار للصورة، ينظر مينةً ويسرةً حياول رؤية العدو، كأنه يتطلع اآلن   
مستوحاة من احلديث األول، وال نكاد نقف على شيء منها يف احلديث وكل هذه املعاين 

الثاين إذ إنه حديث مع قومه ينقل هلم خرب رؤية اجليش وحياول برهنة صدقه، خبالف 
احلديث األول خوف وخشية مما أدى إىل رفع صوته لتسبق النذارة فالصوت أسرع وما يف 

  .))يا صباحاه((ذلك من استعجال ولفت لألنظار 
وقد اشترك احلديثان يف بيان حرصه على أمته وخوفه عليهم، واحلديث األول ما / ٤

بعث به من اهلدى أما احلديث الثَّاين فبين مثله ومثل شريعته ومثل قومه جتاه تلك الرسالة 
  .احملمدية، وتفصيل ذلك املوقف مطيع أطاع فنجا، وعاصٍ كذّب فهلك

 الكلمات واجلمل من بالغة نبوية كان هلا األثر هذه املعاين جزء يسري مما توحي به
  . العظيم يف حيوية النص وحياته ونبض صوره

وال تزال التشبيهات التمثيلية مبينة شدة حرصه ـ عليه الصالة والسالم ـ على أمته 
وزجرها وردعها ومنعها من التقحم يف املهالك اليت تؤدي م إىل النار، فهو يرى عصاة 

  .تون ويتهاوون يف املعاصي، وشدة حرصهم على تلبية ملذّام وشهواماألمة يتهاف
  .وهو عليه الصالة والسالم يتخوهلم بالنصح واملوعظة ليعودوا إىل رشدهم

  ـ : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال
ما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد ناراً، فل(( 

فذلكم : وهذه الدواب اليت يف النار يقعن فيها وجعل حيجزهن ويغلبنه، فيقتحمن فيها، قال
  .)١())مثلي ومثلكم أنا آخذ حبجزكم عن النار هلُم عن النار فتغلبوين تقحمون فيها

  .)٢())وأنتم تفلتون من يدي.......... اجلنادب والفراش : ((ويف رواية
                                 

  .١٥/٤٩.  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
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إا شفقة عظيمة من النيب عليه الصالة والسالم على أمته وحرصه على هدايتهم،   
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه : (( وصدق اهللا ـ سبحانه ـ حيث يقول عنه 
  .)١())ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم

 عن النار، هلُم عن هلُم((ونتأمل التكرار يف الزجر واإلنذار والرمحة، نداء متكرر 
  )).النار

والشريف الرضي يذكر اتساع املعاين اليت تدور حول إشفاقه عليه الصالة والسالم 
  :بأمته فيقول
إين ممسك حبجزكم هلموا عن النار وتغلبوين تقامحون فيها تقاحم الفراش واجلنادي ((

راد به أنه ـ عليه وأوشك أن أرسل حجزكم ويف هذا الكالم جماز وتوسع، وذلك أن امل
الصالة والسالم ـ يبالغ يف زجر أمته عن التقحم يف املعاصي واالرتكاس يف املضال 

  .)٢())واملغاوي بشكائم املنع وخزائم الردع
فالشريف جيعل أولئك العصاة كالبهائم اليت حتتاج إىل شكائم وخزائم متنعها من 

  .االندفاع، ألا ال تعقل وهم ال يعقلون
ه الصالة والسالم حاله مع الناس يف حرصه على جنام ومبالغته يف زجرهم شبه علي

عن اإلقدام على املعاصي وألوان الغوايات املزينة هلم مع حرصهم الشديد على الوقوع فيها 
معرضني عن النصح غري ملتفتني للمنذر الذي يبصرهم بعاقبة إعراضهم شبه حالته هذه مع 

راً، فاجنذبت الفراشات واحلشرات إليها وفرحت بضوئها فسعت الناس حبال رجل أوقد نا
إليها تنشد السعادة منها، وألقت بنفسها فيها دون هوادة وتبصرٍ أو ترو، ولكن الرجل قد 
منحه اهللا العقل والرمحة والبصرية وميلك عقالً مفعماً بإدراك عواقب األمور، يعرف نتيجة 

نعها ويدفعها، وحيول بينها وبني أن تلقي بنفسها وتلقى هذا التهور وايته البائسة لذلك مي
مصريها النكد، ولكن جهلها يغلبها ومحاقتها تدفعها واستهواء الضوء إياها يغريها فيسوقها 

  .إىل أن تلقي بنفسها إىل التهلكة غالبةً من مينعها متفلتةً ممن حيول دون اندفاعها
                                 

  .١٢٨:  سورة التوبة ( 1)
  .٨١ اازات النبوية ـ الشريف الرضي ، ص ( 2)
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ره يوحي بعضها إىل بعض مبزيد من تشبيه يف غاية الروعة والبالغة مجيع عناص  
الصفات والدالالت اليت تثري الصورة وتبعث فيها احلياة واحلركة، فاألفعال املضارعة 

جمموعة من األفعال تبعث الروح يف ) يقعن، حيجزهن، يغلبنه، يقتحمن، تغلبوين، تقحمون(
  .النص وتدل على احلركة واالستمرار واستحضار للموقف

ذا احلديث بيان حرصه ـ عليه الصالة والسالم ـ على أمته وكان الغرض من ه
ورمحته ا مع توضيح اجنذاب وسرعة توجه الناس إىل املعاصي ملا هلا من بريق وتزيني ويف 

  .حقيقتها سم زعاف يشبه النار
ونلحظ اختيار الفراش واجلنادب للعصاة واملعرضني وما يف هذه العناصر من الداللة 

ويف لفظ الفراش ........ وهن وسرعة السقوط وعدم التحمل وصعوبة الردعلى الضعف وال
، )أخف من فراشة: (إحياءات يف كالم العرب، فهم يتمثلون ا يف احلمق واخلفة فيقال

  .)١())ألا تطرح نفسها يف النار ) أخطأ من فراشة(، ) اطيش من فراشة(
  :ونقل اجلاحظ قول الشاعر
  مى                فراش حول نار يصطليناكأن بين ذويبة رهط سل

  )٢(يطُفْن حبرها ويقعن فيهـا                 وال يدريـن ماذا يتقينا
فالفراشة خملوق ضعيف ويالحظ كثرة وقوعها يف النار ويف سبب هذه القضية ـ 

  :أعين سقوطها ـ أقوال ذكرها ابن حجر
 الضوء تعتقد أنه كُوة يظهر منها قيل ألا ضعيفة البصر، ولذلك فهي حني ترى((

إا تتضرر من شدة الضوء فتقصد إطفاءه ولشدة : النور فتقصده ألجل ذلك فتحترق، وقيل
  )).)٣(جهلها تورط نفسها فيه

  .)٤(אאאא: إن ذلك النور هو نور النبوة قال تعاىل
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 اجلادة، فهم عمي البصرية ضعاف األنفس، والفراش هم العصاة الذين ضلوا عن  
  .ضعفوا أمام الشيطان وأمام شهوام

وذلك املستوقد هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختذ مجيع الطرق والوسائل لزجر 
األمة من الوقوع يف املعاصي املؤدية إىل النار، وال يزال ذلك املستوقد يذب عن ناره، 

ـ نسمع نصحه فينا كل يوم فالقرآن والسنة حمذران من النار فالرسول عليه الصالة والسالم 
  .وما يقرب إليها من قول أو عمل

هذا حديث يبين فيه الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ أثر هذه الرسالة على 
القلوب، وقد مر عليها زمن من اجلاهلية أظلمت فيه وأجدبت، وعطشت، يف هذه احلالة 

لسراج املنري، النعمة املهداة والرمحة املسداة، حممد بن عبد اهللا، فيأيت معه هلذه القلوب يأيت ا
  املنهج الشامل جلميع الناس والطبقات، فما موقف هذه القلوب؟ 

  :عن أيب موسى األشعري ـ رضى اهللا عنه ـ عن النيب صلي اهللا عليه وسلم ـ قال
ل غيث أصاب أرضاً فكانت إن مثل ما بعثين اهللا به ـ عز وجل ـ من اهلدى كمث((

منها طائفة طيبة قبلت املاء ، فأنبتت الكأل والعشب الكثري ، وكان منها أجادب  أمسكت 
املاء فنفع اهللا ا الناس ، فشربوا منها ، وسقوا ، ورعوا ،وأصاب طائفة أخرى إمنا هي قيعان 

عه ما بعثين اهللا به فعلم ال متسك ماًء وال تنبت كالً ، فذلك مثل من فَقٌه يف دين اهللا، ونف
  .)١())وعلّم، ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل هدى اهللا الذي أُرسلت به 

هذا موقف األرض من الغيث ومثله موقف اخللق من العلم الرباين واحلديث تشبيه 
متثيلي شبهت فيه الصورة الذهنية احلاصلة من بعث النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بوحي 

هللا وانقسام الناس حول ما جاء به ما بني مؤمن به عامل بكل ما فيه حسب طاقته، وعامل ا
بشرعه، ومؤمن مقصر عاملٌ قليل العمل، وقسم كافر معرض عن احلق ال يعلم وال يعمل، 
شبهت هذه الصورة بالصورة احلسية احلاصلة من نزول الغيث على األرض وانقسامٍ إىل 

رتوى باملاء فأنبت ما حيتاج الناس، وقسم آخر امسك املاء فانتفع به ومل أقسام ثالثة، قسم ا
  .ينبت الكأل وال الشجر، وقسم ثالث أضاع املاء فلم ينبت ومل ميسك

                                 
  .١٥/٤٥،٤٦ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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  .ووجه الشبه بني الصورتني هو التفاوت يف االنتفاع من خري نافعٍ  
  :ويعلق اإلمام العيين على احلديث فيقول

لغيث، فإن الغيث حييي البلد امليت، والعلم حييي القلب ووجه الشبه بني العلم وا((
امليت، واختار الغيث من بني سائر أمساء املطر قلت ليؤذن باضطرار اخللق إليه حينئذ قال 

 وقد كان قبل الغيث قد امتحنوا مبوت وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا: تعاىل
 م اهللا برمحة١())من عندهالقلوب وتصوب العلم حىت أصا( .  

كان الكالم حول اهليكل العام للصورتني، وقد تضمن احلديث صوراً داخلية انطوت 
  .وتلففت بثوب التشبيه التمثيلي

  
  :فالصورة األوىل* 

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها ( قوله 
فذلك مثل من فقه يف دين اهللا .......... الكثريطائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب 

  .......)ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلّم
شبه عليه الصالة والسالم املؤمنني الطائعني العاملني بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا 

لناس عليه وسلم بأطيب البقاع واألماكن الزراعية، اليت تشربت املاء وأنبتت به ما حيتاج إليه ا
  .والدواب، وكانت قبل ذلك خالية مقفرة

كثرة املنافع فهم منتفعون مبا خالط قلوم وجوارحهم من نور اهللا : وجه الشبه 
  .وأحيا ظاهرهم وباطنهم، ونافعون خللق اهللا يعلِّمون وينصحون ويدلون على اخلري

  .والغرض من التشبيه الترغيب وبيان حاهلم
بة رسول اهللا ـ عليه الصالة والسالم والتابعون، وهم كثري وعلى رأسهم صحا

اهتدى م كثري، نشروا العلم واإلميان، اصبحوا قدوة ومثالً للزهد والورع ونقاء النفس 
  .وبياض السرائر، كانوا يستوعبون كالم اهللا وكالم رسوله فيطبقون
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  :قوله : أما الصورة الثانية *   

ء فنفع اهللا ا الناس، فشربوا، وسقوا وكان منها أجادب أمسكت املا(( ....... 
  ..... )) .وزرعوا 

شبه عليه الصالة والسالم من قبل اهلدى، وروى العلم ومل تكن له مهّة يف الطاعة 
والعمل فهم حيفظون العلم حىت يأتيهم طالب حمتاج متعطش ملا عندهم من العلم، أهل للنفع 

قعة اليت تتميز حبفظ املاء وإمساكه لينتفع به واالنتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، شبههم بالب
  .الناس والدواب

  .النفع للغري: وجه الشبه 
  .بيان حاهلم مع الترغيب يف نشر العلم: والغرض 

فهم الذين يعلمون وال يعملون فهم أقل حظاً وخرياً من النوع األول ونلحظ أنه عليه 
أرى ـ واهللا أعلم ـ أن السبب يف ذلك الصالة والسالم يف اية احلديث مل يشر إليهم، و

  .قلتهم بني املسلمني، ألن الواجب على املسلم أن يعمل مبا يعلم، فإما مسلم وإما كافر
  :والصورة الثالثة* 

وأصاب طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كًأل : (( .......  قوله 
  )).ل هدى اهللا الذي أُرسلت به ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقب.. ...

هذا هو النوع الثالث ـ نعوذ باهللا ـ ماتت قلوم وعقوهلم، فهم معرضون شبههم 
  .عليه الصالة والسالم باألرض السباخ اليت ال تنبت الكأل وال متسك املاء لينتفع به

  .ووجه الشبه بني الطرفني عدم النفع يف كلٍ
  :أصناف ثالثة تضمنها احلديث

  .املنتفع النافع : األول
  .النافع غري املنتفع: الثاين 

  .غري النافع وغري املنتفع: الثالث 
  :قال العيين
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األول إشارة إىل العلماء، والثاين إىل النقلة، والثالثة إىل ما ال علم له وال ((  
  . )١())نقل

لم وفريق ثالث بني الفريقني مل يذكره الرسول ـ صلى اهللا عليه وس: (( قال اخلويل 
ـ وذكر مثله، ومن عرف الفريقني عرفه، بل املثل وحده يرشد إليه، فهو ذلك الشخص 
الذي مسع القرآن فعقله وفهمه، ووقف على أحكامه، وحالله وحرامه، ولكن مل يعمل به يف 

  :خاصة نفسه، ولكن دعا الناس إليه وعلمهم ما تعلّم، فهو كالذين قال اهللا فيهم 
אא )٢(.  

فهذا قد نفع اهللا به العباد، وجعله معرب خري هلم ومل ينتفع هو مبا علم وعلم، وكان 
كذلك العلم ...... حرياً به أن يهذّب نفسه مبا هذّب به غريه، فهذا مثله كاألرض الصلبة 

  )).)٣(بالقرآن يعلمه وال يعمل به
يث العظيم بين موقف الناس من دين اهللا، استخدم فيه عليه الصالة والسالم فهذا احلد

أسلوب التمثيل، فأداه بأفضل طريق وثبته يف أذهام، حيث جعل الصورة البيانية وعناصرها 
مقتبسةً من البيئة اليت عاش فيها الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ وقد أدت الغرض 

ون قيمة الغيث والعشب والكأل، فتركت هذه الصورة أثراً عميقاً املقصود، فالسامعون يعرف
  .يف نفوسهم وجلّت هلم املعىن كامالً

فالعلم حياة كما أن املاء حياة  א )وجعله ـ )٤ 
  :سبحانه ـ من أعظم نعمه وذكر أنه قد أصلحه هلم لتتم الفائدة منه قال تعاىل

 א א  * א   א   * 
  )٥(.  
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هذا املثل األديب الرائع قد جال املعاين اخلاصة باالنتفاع باهلدى والعلم جالًء ((  
ون يف مؤثراً، وأضاف إىل احلقيقة الفكرية مبدلوالا الثالثة صورةً جعلتها ختتال أمام العي

ثوب يج، وال شك أن سامعه سيقارن بني املشبه واملشبه به، فيزداد تأثراً وانفعاالً مبا مسع، 
مث يندفع إىل التفكري فيما يسمع مدققاً حملالً إذ مس أوتار قلبه مساً حياً ، وإذ بلغ األديب 

، إنك تبحث عن بتصويره مبلغ التأثري القوي فقد أدى رسالته البيانية على أكمل ما يراد
  .)١())نظري هلذه الصورة النبوية يف كالم البشر فال جتد

وجاء التشبيه التمثيلي يف بيان خامتية الرسالة احملمدية، وأا متمة للشرائع السماوية 
السابقة وأا جامعة حملاسن الرساالت، فبها اكتمل عقد النبوات والرساالت فال رسالة بعد 

  . نيب بعد حممد عليه الصالة والسالماإلسالم وال
  :عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

)) مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بنياناً فأحسنه وأمجله إالّ موضع لبنة
ضعت هذه هالَّ و: من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون

  .)٢())فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني: اللبنة، قال
وهناك أربع روايات أوردها األمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ وهي روايات متقاربة إن مل 

  .)٣(تكن متفقة
شبه الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ اهليئة احلاصلة من مجع الرسل ومكانته بينهم 

كتمل بناؤه ومل يبق إالّ موضع لبنة فتمنوا أن توضع تلك باهليئة احلاصلة من شكل بنيان ا
  .اللبنة وهو اللبنة

صورة منتزعة من اجلمال والقوة والتناسق واحلماية، واكتمال ذلك : ووجه الشبه 
  .كلّه بوضع تلك اللبنة، وقد اكتمل الدين والرساالت ببعثته عليه الصالة والسالم

  .)٤()) وجتبل وتعد للبناءواللبنة هي القطعة من الطني تعجن( 
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فالدين الرباين بيت حيمي من دخله عن اهلجمات املخيفة والعقائد الفاسدة، وقد   
استوعبت الرسالة احملمدية مجيع الرساالت، واختيار اللبنة املفقودة من زاوية داللة على أمهية 

 يشعر باخلطر، وقد تلك اللبنة وأا يف مكان حساس يعتمد البناء عليه فمكاا مهم وغياا
تنبه الناس إىل أمهيتها فاإلسالم اللبنة اليت اكتمل ا بناء الديانات السماوية وبعثته عليه 

  .الصالة والسالم اكتمل ا بناء صرح الرسل واألنبياء
ويف اختيار اللبنة دون احلجر أو غريه مما ينيب به إشارة إىل التذكري بأصل البشر وهو 

  .اخللق من طني
الغرض من هذا التشبيه بيان أن دين اهللا واحد مهما اختلف األنبياء، فكلهم يدعون و

  .لعبادة اهللا وحده
روى الشيخان عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ حديثاً قال فيه رسول اهللا ـ صلى 

  :اهللا عليه وسلم
مهام أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف  الدنيا واآلخرة، واألنبياء أخوة لعالت أ((

  .)١())شتى ودينهم واحد 
  :قال العلماء

معىن هذا أم يف أصل اإلميان واحد وشرائعهم خمتلفة، فإم متفقون يف أصول ((
  .)٢())التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف

) بنياناً(وقد أدى التشبيه ما أريد توصيله من معىن بأبلغ لفظ وأمجل صورة، ويف قوله 
  .يف البخاري بالنكرة داللة أا دار عظيمة) داراً(م ، و يف مسل
  :التشبيه التمثيلي يف أحاديث صفات املؤمنني وغريهم/ ٢

جاء عدد من األحاديث اليت تبني صفات املؤمنني واملنافقني والكافرين، وأكثرها 
صائب تدور حول املؤمن فكان منها وصف لرسوخ وقوة إميانه، ومنها وصف حلاله عند امل

ومنها ما يصف عالقة املسلم بأخيه املسلم، والفائدة اليت تعود على جمالسة الصاحلني وسأبدأ 
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ـ إن شاء اهللا ـ يف تناول هذه األحاديث حسب ترتيبها وورودها يف صحيح مسلم   
  .األول فاألول

  :حقيقة اخلوارج* 
ديث حيكي هذا احلديث وصف ألحوال املنافقني والكشف عن خباياهم اخلبيثة، واحل

قصة أحد اخلوارج، الذين يتحللون من اإلسالم بعد الدخول فيه، وبيان ما متيزوا به من كثرة 
العبادة من فرائض ونوافل، فكثر صيامهم وصالم وصدقتهم، ولكنهم مل يتأثروا ذا الدين 

  .ومل يعلق بقلوم منه شيء
  .وقد جاء هذا احلديث بروايات متعددة يف الصحيحني

أتى رجل رسول اهللا ـ صلى : (( بر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قال عن جا
اهللا عليه وسلم ـ باجلعرانة منصرفه من حنني، ويف ثوب بالل فضةٌ ورسول اهللا ـ صلى اهللا 

ويلك ومن يعدل إذا : ((يا حممد اعدل، قال: عليه وسلم ـ يقبض منها ويعطي الناس، فقال
فقال عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا )) إن مل أكن اعدلمل أكن أعدل لقد خبت وخسرت 

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل : ((فقال. دعين يا رسول اهللا فأقتل هذا املنافق:عنه ـ 
كما ميرق السهم من  منه حناجرهم ميرقون ال جياوز القرآن يقرؤن أصحايب إن هذا وأصحابه

  .)١())الرمية 
  :وجاء يف اية رواية أخرى

 هذا قوم يتلون كتاب اهللا رطباً ال جياوز حناجرهم ميرقون من )٢(إن من ضئضيء((
  .)٣())لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود: ((أظنه قال: قال)) الدين كما ميرق السهم من الرمية 

  :ويف رواية
  .)٤(......... ))ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية ((

  :دري قالورواية أيب سعيد اخل
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بينما حنن عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو يقسم قسماً أتاه ذو ((  
يا رسول اهللا اعدل، قال رسول اهللا ـ صلى اهللا : اخلويصرة وهو رجل من بين متيم فقال

ويلك ومن يعدل إن مل أعدل قد خبت وخسرت إن مل أعدل، فقال عمر : ((عليه وسلم ـ 
قال رسول اهللا ـ .  عنه ـ يا رسول اهللا إئذن يل فيه اضرب عنقهبن اخلطاب ـ رضي اهللا
دعه فإن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه مع ((صلى اهللا عليه وسلم ـ 

صيامهم يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ينظر 
ء ، مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء، مث ينظر يف نضيه  فال يوجد فيه شي)١(إىل نصله

وهو القدح، مث ينظر إىل قُذذه فال يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم، )) فال يوجد فيه شيء 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر خيرجون على حني 

  . فُرقة من الناس
د أين مسعت هذا من رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فاشه: قال أبو سعيد 

واشهد أن على بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل 
فالتمس فوجد فأتى به حىت نظرت إليه على نعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  .)٢())الذي نعت 
فة النيب عليه الصالة والسالم وحلمه ورمحته هذا احلديث فيه عدة بيانات، فيه بيان رأ

، وفيه دليل على نبوته عليه الصالة والسالم حيث أخرب عن أوصاف ........ وسعة صدره 
  .وأمور مستقبلية حدثت بعد أن أوردها أبو سعيد يف روايته

  .ونبدأ بالتشبيهات اليت وردت التمثيلية وغريها
آن رطباً ال جياوز حناجرهم ميرقون منه كما إن هذا وأصحابه يقرؤون القر((قوله 

  )).ميرق السهم من الرمية
  )).ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية((
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  )).ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية ((  
بعد أن دخلوا فيه ) اإلسالم(فاملشبه يف الروايات خروج هؤالء اخلوارج من الدين 

  . به، ومل يؤثر يف باطنهم وال ظاهرهمولكنهم مل يتأثروا
دون أن يتعلق به شيء من دمها أو ) الصيد(خروج السهم من الرمية : واملشبه به

  .فرثها أو أي شيء يستدل به على إصابتها
  ............)ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه(والدليل 

 هناك من ينظر إىل هذا الفعل قبل وأثناء وكأن) ينظر(ونلحظ بناء الفعل للمجهول 
  .وقوعه، ووجه الشبه السرعة وعدم التأثر

والغرض منه كشف مدى خروج هؤالء من الدين على الرغم من الصفات اليت كانوا 
، فالقرآن على )يتلون كتاب اهللا رطباً ال يتجاوز حناجرهم(عليها وما ورد من صفات 

مواظبون على القراءة، ولكنه ال يتمكن من قلوم قال ألسنتهم رطب من كثرة القراءة فهم 
  :العيين

مل يتمكن من : معناه ال ترفع يف األعمال الصاحلة، وال تقبل منهم التالوة، وقيل((
قلوم شيء من كثري من اليقني، وإمنا حيفظونه باأللسن وهي مقاربة للحناجر فنِسب 

  .)١())إليها
  .ه إليهفالقلب جوهر اإلنسان والنظر يتوج

والرواية الثالثة جاء التشبيه مصدرياً ) الكاف(والرواية الثانية أتت بأداة التشبيه 
. قوة يف التشبيه وقوة يف العالقة بني الطرفني) ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية(

كانت عبادم عادة فهم يصلون صالة كثرية ويصومون وحيقر أحدنا صالته مع صالم 
  :ا قال اهللا ولكن كم
ننبئكم  *אאא

)٢(.  
                                 

  .١٨/٩:  ينظر عمدة القاري ( 1)
  .١٠٤ ـ ١٠٣: آية :  سورة الكهف ( 2)



ـ١٨٧ـ

مبعىن أصل الشيء وما فيها من غرابة وما توحي ) ضئضيء(ونلحظ اختيار كلمة   
تابع به من غرابة هذه الفئة يف اتمع اإلسالمي وندرا، وما توحي به كذلك من الت

  .املستوحى من نغم اللفظة فهي ساللة متتابعة ذو اخلويصرة أوهلا
  :قال الشريف الرضي

ويف هذا القول جماز ألنه عليه الصالة والسالم ـ شبه دخوهلم يف الدين وخروجهم ((
 ة وهيميهم الذي أصاب الرمنه بسرعة من غري أن يتعلقوا بعقدته أو يعبقوا بطينته بالس

  . )١())مية، مث خرج مسرعاً من جسمها، ومل يعلق بشيء من فرثها ودمها الطريدة املر
وإذا تأملنا التشبيه جند أنه منتزع من البيئة العربية لتتضح صورته ويعرف مقصوده 

  .ويقع يف النفس موقعاً حسناً
ويف خروجهم من الدين أمر ملفت للنظر فلم يتأثروا بتعاليمه وذلك لفساد وكره 

  . حال دون تغلغل التعاليم اإلسالمية يف نفوسهم ومعاملتهمفيهم للخري 
  :التشبيه الثاين قوله عليه الصالة والسالم

هذا )) آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر((
وصف لقائدهم وزعيم هذه الفئة الغريبة وأن هذا عالمة من أبرز عالمام ، رجل أسود 

ل ثدي املرأة أو مثل البضعة من اللحم اليت ختلو من العضالت فهي إحدى عضديه مث
  .تضطرب حمرومة الثبات

  .فاملشبه إحدى عضدي هذا الرجل مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر
  .الضخامة وعدم الثبات والترهل: وجه الشبه 

  .والغرض بيان شكل ذلك الرجل
  :التشبيه الثالث قوله عليه الصالة والسالم

  ........))لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد(......... (
  .......))لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود((..........

  .وقد سبق حتليلها يف باب التشبيه النبوي املفرد من هذه الدراسة
                                 

  .٣٧ اازات النبويه للشريف ص ( 1)



ـ١٨٨ـ

    

  :قلة الكرام بني الناس*  
كوجود احلديث الثاين يف بيان ندرة الكرام وذوي الفضل بني الناس، وأن وجودهم 

  .الراحلة النجيبة بني إبل كثرية
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عمر قال

  .)١())جتدون الناس كإبل مائة ال جيد الرجل فيها راحلةً((
هذا احلديث يعد من جوامع كلمه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقد مجع فيه املعىن 

 الشارحون للحديث ماذا يقصد به؟ وما الواسع العظيم يف قول موجز معىن عظيم اختلف
  :املراد منه ؟ وقد أورد اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ عدداً من اآلراء قال

الراحلة النجيبة املختارة من اإلبل للركوب وغريه، فهي : قال ابن قتيبة ((...... 
ليس ومعىن احلديث أن الناس متساوون : كاملة األوصاف، فإذا كانت يف إبل عرفت، قال

  .ألحد منهم فضل يف النسب بل هم أشباه كاإلبل املائة
واهلاء فيها : الراحلة عند العرب اجلمل النجيب والناقة النجيبة، قال: وقال األزهري

واملعىن الذي ذكره ابن قتيبة غلط بل معىن احلديث أن الزاهد يف الدنيا : قال. للمبالغة 
  .ليل جداً كقلة الراحلة يف اإلبلالكامل يف الزهد فيها والرغبة يف اآلخرة ق

هذا كالم األزهري وهو أجود من كالم : ((ويقول النووي ـ بعد هذه اآلراء ـ 
أن معناه املَرضي األحول من الناس الكامل األوصاف : ابن قتيبة، وأجود منهما قول آخرين

 عليها الرحل، احلسن املنظر القوي على األمحال واألسفار، مسيت راحلة ألا ترحل أي جيعل
  .)٢(..........))فهي فاعلة مبعىن مفعوله 

وذكر أبو هالل العسكري هذا احلديث كدليل على أنه ال فضل ألحد على أحد يف 
  .)٤( ووافقه اخلطّايب يف ذلك)٣(أحكام الدين

                                 
  .١٦/١٠١ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  ".اهلامش " ١٦/١٠١:صحيح مسلم بشرح النووي ( ينظر ( 2)
  .١/٥٢٣أيب هالل العسكري ) مجهرة األمثال(  ينظر ( 3)
  ١/٥٦١) غريب احلديث( ينظر ( 4)



ـ١٨٩ـ

الذي يناسب التمثيل أن اجلواد الذي حيمل أثقال : (( قال العيين نقالً عن القرطيب  
  .)١())ماالت عنهم، ويكشف كرم عزيز الوجود كالراحلة يف اإلبل الكثريةالناس واحل

وقد شبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ندرة وقلّة الكرام األخيار بني الناس بندرة 
  .وقلّة وجود الراحلة النجيبة يف اإلبل املائة

  .........القلة اليت ينبع اخلري منها: ووجه الشبه 
  . املشبهوالغرض بيان حال

واإلبل ال تعرف الراحلة فيها إالّ بعد جتارب واختبار وخربة كذلك الكرمي اجلواد 
املنقي ال يظهر إالّ بعد تربية وجتارب حياتية أمثرت فيه فصقلته ونقحته، وهذه الفئة من الناس 

  .قليلة يف كل زمن
وقد . ات احلميدةواحلديث يرغب أبناء األمة يف الترقي إىل معال األمور وأعلى الصف

  .)٢(استشهد ذا احلديث إمام البالغيني يف حديثه عن التمثيل
  

  

  :املؤمنون إخوة* 

 احلديث الثالث يأيت التشبيه التمثيلي لبيان صفة عظيمة من صفات املؤمنني 
: يتحقق ا مبدأ األخوة والتعاون، فعن أيب موسى األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  :ى اهللا عليه وسلم ـقال رسول اهللا ـ صل
مث شبك ( ورواية البخاري زاد )٣())املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً((

  .)٤())بني أصابعه 
                                 

  .٢٣/٨٥ عمدة القاري ( 1)
  .١١٣ت حممود شاكر ) أسرار البالغة( ينظر ( 2)
  .١٦/١٣٩ صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  .٧/١٤٨ البخاري ( 4)



ـ١٩٠ـ

إرشـاد وحث على التعاون والتآزر بني املؤمنني، وهذا تأكيد لقـوله   
אאאא*אאאאאאא: تعـاىل

א)١(.  
والرسول عليه الصالة ......... فاملؤمن مشارك ألخيه املؤمن يف آماله وآالمه

والسالم يصف هذه العالقة بالقوة والتماسك واملنعة والصالبة جتاه أمور احلياة وظروفها 
  .املتقلبة فيشبهها بالبنيان

عليه الصالة ونلحظ مدى العالقة وقوا وما جيب أن تكون عليه من لفظه 
بيانُ واضح وجتلية عظيمة للمعىن املقصود والغرض ) مث شبك بني أصابعه(والسالم 
  . املنشود

شبه عليه الصالة والسالم متاسك املؤمنني ومساعدة وتعاون بعضهم بعضا يف 
أمور احلياة من دفاع عن الدين واحلرمات واألرض كالبنيان الشديد املتماسك املتضام 

  .بعضه إىل بعض
وهذا ما أشار ......... تالحم أجزاء اجلنس الواحد املؤدي إىل القوة: وجه الشبه

  )).يشد بعضه بعضا((به قوله 
אא: وهذه صفة حيبها تبارك وتعاىل يف عباده املؤمنني قال تعاىل

)٢(.  
  
  :وءاجلليس الصاحل واجلليس الس* 

وجاء التشبيه التمثيلي يف احلديث الرابع مبيناً أثر اجلليس على جليسه، وما ينتقل 
من طباع، فاجلليس املؤمن الصاحل تطمئن النفس إليه ويرتاح له القلب فهو رمز للدين 
واألدب واألخالق احلميدة من جالسه ال يعدم إحدى املنافع، كالمه حكم ونصائح 

ة بغيتها يف كالمه، فهو طيب مشرق الوجه حسن اخللقووعظ جتد النفس السوي.  
                                 

  .٢: آية :  سورة املائدة ( 1)
  .٤: آية :  سورة الصف ( 2)



ـ١٩١ـ

  .واجلليس السوء خبالف ذلك  
  :عن أيب موسى األشعري عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل ((
 منه رحياً طيبة ونافخ الكري إما أن املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد

  .)١())حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثة
 احلديث حيمل فكرةً يريد عليه الصالة والسالم توضيحها وتبيينها للناس هي
الرغبة يف صحبة الصلحاء والعلماء واألنقياء والترغيب يف جمالستهم، فإا تنفع يف الدنيا 

صحبة األشرار والفُساق، فإا ضرر يف الدين والدنيا، كالريح إذا واآلخرة، والتنفري من 
هبت على شيء طيب عبقت طيباً، وإن هبت على شيء ننت محلت نتناً، فمجالسة 
احلمقى تعدي ألن الفساد أسرع إىل الناس وأشد اقتحاماً يف الطبائع، واإلنسان سريع 

ومسومهم يف جسد اتمع املسلم، التأثر، وما أكثر هذا النوع ممن ينفثون شرورهم 
  .يبعثون ناراً حياولون ا إحراق كل فضيلة

  :فالتشبيه األول
شبه عليه الصالة والسالم اجلليس الصاحل حبامل املسك جبامع عدم اخللو من 

إما أن تبتاع منه وإما أن .......... (املنافع مع اللذة املستطابة واالطمئنان والراحة 
  ).جتد منه رحياً طيبةحيذيك وإما أن 

فحامل املسك جتد منه خرياً أبداً، واملسك من أجود أنواع الطيب قال عنه 
  .)٢())املسك أطيب الطيب: ((املصطفى عليه الصالة والسالم
دم غزال كالظيب لونه أسود له نابان أبيضان، جيتمع الدم (واملسك يستخرج من 

ورم املوضع، فمرض الغزال إىل أن يسقط يف سرته يف وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع 
                                 

  . اإلعطاء: ، واإلحذاء ١٦/١٧٨:  صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .١٥/٩ رواه مسلم ( 2)



ـ١٩٢ـ

منه، وجيعل حتته أوتاداً حتتك به، وقيل أا تلقيها من جوفها كما تلقي الدجاجة   
  .)١())البيضة

فحامل املسك تنبعث منه الروائح الطيبة ملالزمته للمسك والنفس تستلذ باجللوس 
  .ليس الصاحلمعه ملا ميأل املكان من روائح حسنة وشذا طيب، فمثله كمثل اجل

  
  :التشبيه الثّاين

شبه عليه الصالة والسالم جليس السوء باحلداد الذي يوقد النار يف الفحم، 
  .فيتطاير الشرر منها
صورة منتزعة من متعدد وهي عدم اخللو من املضار مع شدة األذى : وجه الشبه

  )).إما أن حيرق ثيابك أو جتد منه رحياً خبيثة(( والنفور 
الكري مكانه تنبعث منه الروائح والشرر وآثار الدخان وبقايا احلديد، فنافخ 

وخبث ،الناس يتحاشون اجللوس عنده ألن األذى منه واقع ال حمالة، كذا جليس السوء 
  .فهو حيرق اخلري يف النفوس، كالمه يف الرذائل وخسائس األقوال

  .والغرض بيان الضرر من جمالسة أهل  السوء واألخالق املذمومة
حامل املسك، (ونلحظ دقة اختيار األلفاظ الدالة على املقصود وما توحي به 

صورة رائعة جلَّت القضية وأوضحتها لألفهام حىت جتسدت، واحلداد ) نافخ الكري
معروف يف زمن الصحابة وما يقوم به من صنع أدوات للحروب وأدوات زراعية، فوقع 

غة النبوية العقل العريب، والصداقة أمر جبل التشبيه يف النفس أمجل موقع وخامرت البال
  عليه البشر فإذا كان وال بد فمن األهل بأن يكون صديقاً ؟

))אنة النبوية إىل . )٢())אوأرشدت الس
  .أن اإلنسان على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل

  
  

                                 
  .٩/٦٦٠ ينظر فتح الباري ( 1)
  .٦٨: آية :  سورة الزحرف ( 2)



ـ١٩٣ـ

  :حقيقة املنافق*  
س يبين فيه الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ حالة احلرية والقلق احلديث اخلام

  .النفسي واألضطراب الذي ينتاب املنافق وجاء هذا املعىن بارزاً من خالل التشبيه التمثيلي 
  :عن ابن عمرـ رضي اهللا عنهما ـ عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

ويف ))  الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرةمثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني((
  .)١())تكر يف هذه مرة ويف هذه مرة: ((رواية

النفاق من األمور اليت جتعل النفس تنفر من صاحبه، فهو قلب للحقائق فيظهر املنافق 
عكس ما يبطن فتنعدم الثقة بني األشخاص بسببه، ويوضح لنا عليه الصالة والسالم احلال 

تصف ا املنافق فيصور حاله حبال الشاة العائرة احلائرة بني الغنمني والشاة احلائرة هي اليت ي
 فهو ال يعرف ألي فريق ينتمي كما بين ذلك )٢())الساقطة اليت ال يعرف هلا مالك((

אאאאאאאא: سبحانه يف قوله אא
*א)٣(.  

فالرسول عليه الصالة والسالم يشبه املنافق بتلك الشاة العائرة التائهة احلائرة إشارة 
واضحة إىل التحقري والضعف وكثرة األخطار اليت تتعرض هلا، فهي شاة، مث أا واحدة 

قاصية وكأننا ننظر إليها تذهب إىل جمموعة مث تطرد، والذئب ال يأكل من الغنم إالّ  ال
ضيعت وقتها، ونتأمل اجلهد الذي تبذله واجلوع الذي تتعرض له وما حيوم حوهلا من خطر، 

  .تبحث عن الراحة ولن جتدها
واملنافق مثلها مذموم أبداً، حمتقر، هدفه الفساد، وجهده ضائع فهو حريان مذبذب ال 

ء، بني الكفر واإلميان، واخلري والشر، مهانٌ ذليل، وال حيصل مع هذا إىل هؤالء وال إىل هؤال
  .على منفعه، فهو حقري جاهل غافل غيب يريد هدم الدين

                                 
  .........املترددة احلائرة: ، والعائرة ١٧/١٢٨:صحيح مسلم بشرح النووي (  ينظر ( 1)
  .١/٤٨٠) اخلطايب( غريب احلديث ( 2)
  .١٥،١٤:آييت :  سورة البقرة ( 3)



ـ١٩٤ـ

الغرض من هذا التشبيه التمثيلي بيان حال املنافق يف الدنيا أما يف اآلخرة فمقره  
אאאאא)١(.  

ألا مألوفة لدى الناس، فقد كان عليه الصالة والسالم راعياً يف ) الشاة(ومت اختيار 
مكّة، واكثر احلرف يف اجلزيرة الرعي، وجاء التشبيه لبيان حال املنافق، صورة منافق ال 
تستقر حاله، ويف املقابل صورة شاة ال يهدأ هلا بال مع ما ميكن أن يفهم من وجه الشبه وما 

  .ه من إحياءاتيدل ب
  
  :املؤمن واملنافق* 

  :احلديث السادس
يبين عليه الصالة والسالم فيه أوصاف املؤمن ويقرا بأوصاف الكافر لتتضح 

  .الصورتان ويتجلى من خالهلما متييز املؤمن
  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: عن أيب هريرة قال

ح متيله وال يزال املؤمن يصيبه البالء، ومثل مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الري((
  .)٢())املنافق كمثل شجرة األرز ال تز حتى تستحصد 

  :ويف رواية
مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرةً وتعدهلا أخرى حىت (

فها مرةً يج، ومثل الكافر كمثل األرزة اذية على أصلها ال يفيئها شيء حىت يكون اجنعا
  .)٣()واحدةً

احلديث بيان وتوضيح حلال املؤمن حني تصيبه الفنت واملصائب يف نفسه وماله 
وعرضه، فهو يوجهها بصرب ويقني وإميان قوي، فال تؤثر فيه، ألن روحه متصلة باهللا وأن ما 

                                 
  .١٤٥: آية :  سورة النساء ( 1)
  .شجر معروف وقيل شجر الصنوبر: ، واألرز ١٧/١٥١ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
: الثابتة املنتصبة ، واإلجنعاف : القصبة اللينة من الزرع، اذية: ، اخلامة١٥٢ـ١٧/١٥١ املصدر السابق ( 3)

  .........االنقالع



ـ١٩٥ـ

 يصيبه من عند اهللا فهو مؤمن حمتسب، أما الكافر فهو قليل االبتالء، وإن أصابته مصيبة مل  
تنفعه فال تدخر له يوم القيامة، فأموره ميسرة له يف الدنيا، وميلي له ربه حىت يأخذه أخذةً 
واحدة فينجعف فينهدم عمره وينتهي أجل ذلك الكافر الظامل، ويكون ذلك االجنعاف فجأة 

  .دون مراحل
  : ويف هذه الصورة تشبيهان

  :األول

الم واملصائب اليت حتل به يف نفسه وماله  شبه عليه الصالة والسالم املؤمن يف كثرة اآل
وأهله خبامة الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدهلا مرة، وموقف املؤمن الصرب والرضا 

אא : يدفعه إىل هذا اإلميان باهللا فاملؤمن مبتلى كما أخرب سبحانه
אאאאאאאא

אאא(()١(.  
  :وقال الفضيل بن عياض

أال ترون كيف يزوي اهللا الدنيا عمن حيب من خلقه وميرمرها عليه مرةً باجلوع ((
صبِر مرة وباحلضض ومرةً بالعري ومرةً باحلاجة، كما تصنع األم الشفيقة بولدها، تفطمه بال

  .)٢())مرة، وإمنا تريد بذلك ماهو خري له
فاملؤمن يصرب على الباليا واملصائب كالزرع يتعرض للرياح وال تقضى عليه لليونته 
وطراوته، فهي متيل مع الريح مث تعتدل، وفيها اخلضرة والرواء واجلمال والنضارة وكلها 

  .قسوة وال غلظ يف املؤمن، فاملؤمن هني لنيصفات مشتركة بني املؤمن وخامة الزرع، فال 
وكأنه ناظر إىل ما فيه من .. والرسول عليه الصالة والسالم يشبه املؤمن خبامة الزرع(

  .)٣(........)نفع حلياة اإلنسان أو أنه يرجى خريه دائماً يف كل حال
                                 

  .٢١٤:اآلية :  سورة البقرة ( 1)
  .عصارة نبات مر: جييزها ويعديها، واحلضض: ، وميرمرها ٣/٢٠٣بد ربه البن ع) العقد الفريد( ينظر ( 2)
  .هـ ١٤١٣ ـ ٣ ، ط١٠١حممد أبو موسى ، ص . د) التصوير البياين( ينظر ( 3)



ـ١٩٦ـ

    
  :الثَّاين

ائب والبالء عنه مث تأتيه شبه عليه الصالة والسالم املنافق أو الكافر يف تباعد املص
فجأة فيتم هالكه بشجرة األرز الثابتة، فهي ال تزال منتصبة حىت يكون اجنعافها ـ انقالعها 

  .ـ مرةً واحدة
فهو . تأيت الكافر املصائب دفعةً واحدة فيتحطم وينهار ويأخذه ربه أخذ عزيز مقتدر

ـ يف صالبته )١(عجازه الزفتمثل األرز ـ يقال ال حتمل شيئًا وإمنا يستخرج من عروقه وأ
وغلظه وصعوبه التعامل معه، فهذه الشجرة تقف أمام الفنت الصغرية ـ على قلتها ـ فتأيت 
هلا الريح فتقلعها مثل الكافر، ويف األرزة ثبات وحجم ومنظر مغري وهذا من صفات 

: املنافقني تعجب الناظر صورهم وكالمهم، قال تعاىل عن هالكهم 
)٢(.  

ومن قال أا شجرة خيرج من أعجازها وعروقها الزفت نستخرج ونلمح إشارةً إىل 
  .باطن الكافر أو املنافق األسود اخلبيث وما يتضمنه من حقد وغل

فكل صفة محيدة يف املخلوقات توحي بنظريها يف املؤمن، وكل صفة خبيثة يف 
  .كفر وأهلهاملخلوقات جند مثلها يف ال

  
  :أجر الصرب* 

  :احلديث السابع
يبين فيه عليه الصالة والسالم حالة املؤمن حني تنـزل به مصيبة من مرض وحنوه 

  .وكيف جعلها ـ سبحانه ـ من طرق تكفري السيئات
                                 

  .١٠/١٠٧ فتح الباري ( 1)
  .٤٤: آية :  سورة احلج( 2)



ـ١٩٧ـ

عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على أم   
:  قالت)١()) ما لك يا أم السائب أو يا أم املسيب تزفزفني: ((السائب أو أم املسيب فقال

ال تسيب احلمى فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب : ((احلمى ال بارك اهللا فيها، فقال
  .)٢())الكري خبث احلديد

يشبه عليه الصالة والسالم تنقية احلمى ومتحيصها لذنوب املؤمن بتنقية الكري 
  . بقاؤه نقياً خالياً من الشوائب والذنوبوجه الشبه. للمعدن

فالنار ال تزال مشتعلةً وبداخلها املعدن، فتنقيه وخترج خبثه، فيخرج نقياً صافياً، 
واملؤمن هو ذلك املعدن الذي أدخل نار الفنت والبالء واملصائب ليتم تنقيته من أوضار 

 املؤمن من جهنم ا فهي نصب.)٣())واحلمى من فيح جهنم((الذنوب وأدران املعاصي، 
  .يتم تطهريه، وقد سبق حديث نفي املدينة للخبثاء من الناس كالكري ينفي خبث احلديد

ونلحظ إشارة املصطفى التربوية يف التعامل مع أحداث احلياة رجاء الثواب 
  ).التسيب احلمى(

  
  :مرض الرسول عليه الصالة والسالم مضاعف* 

  :احلديث الثامن
ع احلديث السابق يف الغرض وخيتلف معه يف العناصر يشترك هذا احلديث م
  .املكونة لصورة التشبيه التمثيلي

دخلت على رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه : عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا قال
أجل إين : (( قال. يا رسول اهللا، إنك توعك وعكاً شديداً: وسلّم ـ وهو يوعك فقلت

أجل ذلك : (( قال. ذلك أن لك أجرين: لتق)). أوعك كما يوعك رجالن منكم
                                 

  .تتحركني حركة شديدة أي ترعدين:  تزفزفني ( 1)
  .١٦/١٣١ : صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  .١٩٥ ـ١٩٤/ ١٤ صحيح مسلم بشرح النووي( 3)



ـ١٩٨ـ

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إالَّ حط اهللا به سيئاته كما حتط . كذلك  
  .)١())الشجرة ورقها

  :ويف رواية البخاري
ما من مسلم يصيبه أذى ـ شوكة فما فوقها ـ إالّ كفّر ا سيئاته كما حتط ((

  .)٢())الشجرة ورقها
ت شرطه اإلميان والصرب واالحتساب، كل مصيبة يتعرض هلا طريق حملو السيئا

املسلم ـ مهما تغري حجمها ـ يكون مقابل هلا تكفري للخطايا، وهكذا حىت ال يبقى 
عليه ذنب، ميشي على األرض نقياً طاهراً من أدران الذنوب، شبه عليه الصالة والسالم 

  .ورقها وحتاتههذه احلالة من حاالت املسلم حبال الشجرة حال سقوط 
واملؤمن يبقى صامداً كاجلبل أمام ما يعتريه من مصائب وبالء، صابراً يرجو رضا 
ربه والشجرة ثابته تعتريها عوامل التعرية من أمطار ورياح وقحط وجدب فتتساقط 

  .أوراقها وتتحات
ويف هذه العملية ـ تساقط األوراق، وتكفري السيئات ـ تتجدد نضارة الطرفني 

  .ليبدأ كلُ منهما يف النماء والعطاء. ومجال الشكل الظاهر والباطن وتشرق،
والبد من صرب العبد ورضاه على تلك املصائب والبالء ليتم له ذلك احملو 
للخطايا، فكل ما أصيب مبصيبة حطَّ عنه من اخلطايا حىت ميشي على األرض وليس عليه 

  .خطيئة، طاهراً نقياً 
  
  :عالقة املؤمنني ببعضهم* 

  :احلديث التاسع
                                 

  .احلمى وقيل آالمها:  ، والوعك ١٦/١٢٧:  املصدر السابق ( 1)
  .٧/١٥٠ صحيح البخاري ( 2)



ـ١٩٩ـ

تشبيه متثيلي الغرض منه بيان حال املؤمنني مع بعضهم البعض، وما يدور بينهم   
من تعاون وتراحم وما يربط بينهم من عالقات متينة ووشائج تربط بعضهم البعض، 

  .فاحملبة والرمحة والتعاطف جتري يف دمائهم فتخالط تلك القلوب املليئة باإلميان
قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه :  رضي اهللا عنه ـ قالعن النعمان بن بشري ـ

  :وسلّم
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه ((

  )).عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
املسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى : ((ويف رواية
  .)١())هرأسه اشتكى كل

هذا احلديث بروايتيه يبين لنا مدى التالحم والترابط والتعاطف الذي جيب أن 
  .يكون بني املسلمني حيس كل واحد منهم بآالم وآمال اآلخر

والتراحم والتواد والتعاطف من باب التفاعل، أي املشاركة من كل األفراد، ((
د هو التواصل اجلالب للمحبة فالتراحم أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة اإلميان، والتواد

كالتزاور والتهادي، والتعاطف يعين إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه 
  .)٢())ليقويه

فهم جسد حيس كل عضو مبا يصيب العضو اآلخر وإالّ تفكك ذلك اتمع 
واجلسد جمموعة أعضاء واألمة أفراد، فاجلسد واحد، واألمة . ودب الضعف يف كيانه

لعافية عامة واملرض عام، احتاد يف القوة والضعف، واألعضاء بينهما اتصال واحدة،ا
حسي يربط بعضها بعضا باملركز العصيب ومن هنا تتأثر مجيعاً فيشعر أحدمها مبا حيدث 

  .لآلخر، واألمة يربط بينها اإلميان والرمحة والتعاطف
وأن ((فهام، فاحلديث من باب ضرب األمثال للتوضيح والتجسيد والتقريب لأل

أعضاء البدن كلها وإن مل تكن متساوية يف األمهية لكنها متساوية من حيث تأمل اجلسد 
                                 

  .١٦/١٤٠:صحيح مسلم بشرح النووي ( ينظر ( 1)
  .١٠/٤٣٩ فتح الباري ( 2)



ـ٢٠٠ـ

حللول أي ضرر عليها، فاإلصبع والظفر والعني واليد والرأس كل أولئك إذا حصل هلا   
  .مكروه تألَّم صاحبها وسهر من أجل ذلك

نه هينا ال تتأثر األمة وهكذا فليس هناك عضو يف اتمع اإلسالمي مهما كان شأ
  .)١(من أجل ضر أصابه، إم ال بد أن يتأملوا ألم جسد واحد

  .وذكر عليه الصالة والسالم الرأس والعني للتمثيل ال احلصر
شبه عليه الصالة والسالم املؤمنني يف ترامحهم وتعاطفهم وتالمحهم باجلسد 

  . يف آالمه ألنه جزء من اجلسدالواحد مهما حدث جلزء منه فإن بقية اجلسد تشاركه
فاحلديث حيث على التواد والتراحم والتعاطف، فالبد أن يهتم كل مسلم بشأن 

  .أخيه املسلم ومهوم وتطلعات أمته ومن ال يهتم بأمر املسلمني فليس منهم
جعل املشبه يف أوضح صورة وجالّه، وجسد الوحدة ) اجلسد(واختيار املشبه به 

صورة، فاجلسد حي واألمة اإلسالمية حية دينهم واحد ورم واحد اإلسالمية يف أمجل 
  .وهدفهم واحد

  :قوم نعاهلم الشعر* 
  :احلديث العاشر

يبين عليه الصالة والسالم صفات قوم يقاتلهم املسلمون قبل قيام الساعة، ويأيت 
  .هذا البيان بأسلوب التشبيه التمثيلي

  : عليه وسلم ـ قالعن أيب هريرة أن النيب ـ صلى اهللا
ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوماً كأن وجوههم اانُّ املطرقة، وال تقوم الساعة ((

  .)٢())حتى تقاتلوا قوماً نعاهلم الشعر
وهذا من عالمات نبوته عليه . هذا بيان لصفات خلْقية ألقوام يقاتلهم املسلمون

  .يقع قبل قيام الساعةالصالة والسالم حيث أخرب عن أمر غيـيب 
                                 

  .٤٤٩الصباغ ،. د) التصوير الفين يف احلديث النبوي(  ينظر ( 1)
  .مجع جمن وهو الترس:  ، واان ١٨/٣٦: صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



ـ٢٠١ـ

شبه عليه الصالة والسالم وجوه أولئك القوم الذين يقاتلهم املسلمون قبيل قيام   
  .الساعة باان أي التروس املطرقة يف عرضها وعدم استوائها يف شكل سطحها

والغرض من التشبيه بيان شكل املشبه وتقريب صورته وتوضيحها، فاملشبه به 
وهذا العنصر معروف لدى السامعني ال سيما وأن األمة اإلسالمية أمة اان املطرقة 

جهاد، فهذه صفة يعرفون ا، مث زاد عليه الصالة والسالم صفةً أخرى لتوضيحهم فقال 
  ).نعاهلم الشعر(

فوصفهم بصفتني خلْقية تكمن يف شكل وجوههم وصفة مكتسبة تظهر يف 
ة من الشعر، وهذا على احلقيقة كما أيدت هذا ملبسهم، فهم جيعلون نعاهلم مصنوع

  .)١())يلبسون الشعر وميشون يف الشعر: (( الرأي رواية أخرى
وردت صفام عن طريق التشبيه والوصف، ولشدة خطرهم فقد بين عليه 
الصالة والسالم صفات أخرى خلْقية جتلية هلم، فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ 

  :سول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّمقال ر: قال
تقاتلون بني يدي الساعة قوماً نعاهلم الشعر كأن وجوههم اان املطرقة حمر ((

  .)٢())الوجوه صغار األعني
فمن هؤالء الناس وأين ؟ ومن سيقاتلهم ، وما نتيجة املعركة ؟ أسئلة اهللا أعلم 

  .جبواا
  : السالمشدة خوف الدجال من املسيح عيسى عليه

جاء احلديث لبيان احلالة اليت يكون عليها إذا رأي عيسى بن مرمي ـ عليه السالم ـ 
فلشدة خوفه منه يذوب ـ عليه لعنة اهللا ـ ويتالشى، ولكن نيب اهللا ـ عليه السالم ـ 

  :عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال. يتمكن منه فيدركه فيقتله
اعة حىت يرتل الروم باألعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من ال تقوم الس((
فبينما يعدون للقتال يسوون الصفوف إذا أقيمت الصالة، فيرتل عيسى بن مرمي ...... املدينة

                                 
  .١٨/٣٧:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
  .١٨/٣٨ املصدر السابق ( 2)



ـ٢٠٢ـ

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فأمهم، فإذا رآه عدو اهللا ذاب كما يذوب امللح يف املاء، فلو   
  .)١())ه اهللا بيده فرييه دمه يف حربتهتركه النذاب حتى يهلك ولكن يقتل

حديث عظيم دليل على نبوته عليه الصالة والسالم حيث أخرب عما سيكون قبيل قيام 
  .الساعة من فنت

ولكن )) ابن مرمي عليه السالم، والدجال((ويف اية احلديث يتم اللقاء بني املسيحين 
  .شتان ما بني الثرى والثريا

ية تشبيه لوصف احلالة اليت يكون عليها الدجال، وذلك يف وقد ورد يف هذه الروا
  : قول املصطفى ـ عليه الصالة والسالم

  )).فإذا رآه عدو اهللا ذاب كما يذوب امللح يف املاء((
فقد شبه عليه الصالة والسالم تالشي الدجال إذا رأى عيسى بن مرمي عليه السالم 

  .بذوبان امللح يف املاء
  .رعة يف كُلٍ وذوبان أحدمها يف اآلخرالس: وجه الشبه

فلو ترك ((بيان مقدار سرعة تالشي الدجال املدلول عليها بقوله :والغرض من التشبيه
  )).النذاب حتى يهلك 

وما فيه من حقارة وعدم اهتمام وعدم ))امللح((ونلحظ يف التشبيه عنصر املشبه به 
  )).يف املاء ((منفعة وذلك لتقييده بلفظ 

 التشبيه الغرض الذي سيق من أجله ، صورة معربة يف أي زمان وأي مكان وقد أدى
  .مهما طال وقت الباطل ال بد أن يأيت يوم يتالشى فيه ويذهب، فالباطل ال يقف أمام احلق

  :مدة فتنة الدجال
                                 

  . موضعان بالشام بقرب حلب: ، واألعماق ودابق٢٢ ، ١٨/٢١املصدر السابق ( 1)
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فعن . أما احلديث الرابع فهو بيان ملدة بقائه ـ عليه لعنة اهللا ـ يف األرض وسرعته  
ذكر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الدجال فخفض فيه ورفّع : عان قالالنواس بن مس

  :حتى ظنناه يف طائفة النخل، فلما رجعنا إليه عرف ذلك فينا فقال
أربعون يوماً يوم : ((قلنا يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض؟ قال........ ما شأنكم ((

يا رسول اهللا فذلك اليوم : يامكم، قلناكسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأ
يا رسول اهللا وما : ، قلنا))ال أقدروا له قدره: ((الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال

  .)١())كالغيث استدبرته الريح: إسراعه يف األرض؟ قال 
هذا حديث عظيم من أحاديثه عليه الصالة والسالم عن الدجال، وقد امتدت هذه 

 كثرية يف الصحيح وقد جاء فيها ذكر الدجال، وذكر عيسى ـ عليه الرواية صفحات
السالم ـ وذكر يأجوج ومأجوج وسأكتفي ـ إن شاء اهللا ـ بذكر التشبيهات اخلاصة مبا 
ورد يف فتنة الدجال يف هذا املبحث ، أما فتنة يأجوج ومأجوج ، فستكون ـ إن شاء اهللا 

  .ـ يف مبحث مستقل
دها اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ وغريه يف قصة الدجال ومجيع األحاديث اليت أور

حجة ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى اهللا به عباده، أقدر على ((
أشياء من مقدورات اهللا تعاىل من إحياء امليت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا واخلصب 

ض له، وأمره السماء أن متطر، فتمطر، واألرض معه، وجنته وناره وريه، واتباع كنوز األر
أن تنبت، فتنبت، فيقع ذلك بقدرة اهللا ـ تعاىل ـ ومشيئته، مث يعجزه اهللا ـ تعاىل ـ بعد 

 وال غريه، ويبطل أمره ويقتله عيسى ـ صلى اهللا )٢(ذلك، فال يقدر على قتل ذلك الرجل
نة، ومجيع احملدثني والفقهاء عليه وسلم ـ ويثبت اهللا الذين آمنوا، هذا مذهب أهل الس

خالفاً ملن أنكره وأبطل أمره من اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة وغريهم، وأنه  صحيح 
الوجود ولكن الذي يدعي خمارق وخياالت ال حقائق هلا وزعموا انه لو كان حقاً مل يوثق 

                                 
  .٧١ ـ ١٨/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
ة جداً ويف إيرادها يف الرسالة كاملة شيء من احلشو واكتفيت مبا ورد من تشبيهات ومن أراد الرواية طويل( 2)

  . ٧١ ـ ١٨/٦٥الرجوع إىل نص الرواية يف الصحيح الد 



ـ٢٠٤ـ

، ألنه مل يدع مبعجزات األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ وهذا غلط من مجيعهم  
النبوة، فيكون ما معه كالتصديق له، وإمنا يدعي األهلية ، وهو يف نفس دعواه مكذِّب هلا 
بصورة حاله، ووجود دالئل احلدوث فيه، ونقص صورته وعجزه عن إزالة العورالذي يف 

  .)١(.....))عينيه
  :واحلديث متضمن لعدة تشبيهات وهي كما يلي 

  :التشبيه األول * 
  : يف قوله عليه الصالة والسالمما ورد

  ....)).أربعون يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم((
  :قال العلماء

هذا احلديث على ظاهره، وهذه األيام الثالثة طويلة على هذا القدر املذكور يف ((
  )٢()).كأيامكموسائر أيامه : ((احلديث، يدل عليه قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

فقد شبه عليه الصالة والسالم بقاء الدجال بني الناس وهو يعيث يف األرض فساداً 
  .أربعني يوماً بالسنة يف اليوم األول، وبالشهر يف اليوم الثاين، وباألسبوع يف اليوم الثاّلث

  .املدة اليت يقضيها ذلك اليوم: وجه الشبه
  .يام الثالثة اُألولبيان مقدار تلك األ: والغرض من التشبيه

  .فالشمس يف تلك األيام الثالثة اُألول خيتل نظامها ويبطئ سريها
ونلحظ يف هذا املوطن شدة التمسك بالدين لدى الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ 
فلم يفكروا يف خمبأ أو طعام أو سالح أو غريه مما يتبادر إىل الذهن، وإمنا سألوا الرسول ـ 

يا رسول اهللا فذلك اليوم : قلنا........... لم ـ عن أهم شيء يف حيام صلى اهللا عليه وس
  )). ال اقدروا له قدره:  ((الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم ؟ قال

  : وغريه )٣(قال القاضي
                                 

  . من كالم القاضي عياض" اهلامش "٥٩ ، ١٨/٥٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  ".اهلامش "١٨/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . لقاضي عياض إمام وفقيه وحمدثهو ا( 3)
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ومعين ......... هذا حكم خمصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع((  
فجر قدر ما يكون بينه وبني الظهر كل يوم فصلوا اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع ال

  .)١(...........))الظهر، مث إذا مضى بعده قدر ما يكون بينهما وبني العصر، فصلوا العصر
  :التشبيه الثاين * 

  :ما ورد يف قوله عليه الصالة والسالم 
ه كالغيث استدبرت: ((يا رسول اهللا ما إسراعه يف األرض؟ قال: قلنا ((........ 

يف هذا التشبيه يبين لنا مدى سرعته يف األرض وأنه يطويها مجيعاً ما عدا مكة )). الريح
  .واملدينة، فقد شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إسراعه يف األرض بالغيث املصاحبة له الريح

  .السرعة والدافع الذي يدفعه  والطرفان حسيان: ووجه الشبه بني الطرفني
ذه التشبيهات بعض ما أعطاه اهللا ـ عز وجل ـ للدجال من صفات ونرى يف ه

  .وأمور خارقة للعادة ليتمكن من صد الناس عن دينهم
  . هو السحابة وهذا جماز وهنا سرعتان وهو مركب عالقته السببية

  :فأرى ـ واهللا أعلم ـ أا اختريت لسببني مها)) الغيث(( ونلحظ اختيار كلمة 
خدم يف الرمحة، واملطر يستخدم يف العذاب، فاستخدم ـ عليه ـ أن الغيث يست١

الصالة والسالم ـ الغيث بناًء على االعتقاد اخلاطئ  ألتباع الدجال يف ظنهم أنه خري حيث 
  ....متطر السماء بأمره، وتنبت األرض، وخترج الكنوز، وحييي ومييت 

 بشدة لتجعل رقعتة أكرب ـ  أن الغيث اكثر انتشاراً يف األرض، فالريح تستد بره٢
مساحة لتتم الفائدة منه لتنبت األراضي  وختضر األشجار، لتحتفظ األرض به سطحياً ألن 
يف انتشاره على مساحات واسعة يتسىن لألماكن الصلبة اكتنازه فيها، فيذهب إىل جوف 

ألنه ال األرض ما يذهب ويبقى ظاهراً ما يبقى، أما املطر فهو ال يستخدم إالّ يف العذاب 
  .يكون العذاب مرتالً إالَّ على فئة معينة يف مكان معني عقاباً هلم

  

  :التشبيه الثَّالث* 
                                 

  ". اهلامش "١٨/٦٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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  :ما ورد يف ذكره لكنوز اخلرائب واستجابتها له حيث قال  
أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب : ومير باخلربة فيقول هلا((........ 

  .)١(...))النحل
 متتابعة تربز مدى خطر فتنته، فها هو مير باألماكن املهجورة ال تزال املغريات والفنت

  .فتخرج كنوزها تابعةً له
شبه ـ عليه الصالة والسالم ـ الكنوز يف حماولة حلاقها بالدجال بعد أن أمر 

  .اخلرائب أن خترج كنوزها بيعاسيب النحل يف التجمع والسرعة
دجال بيعاسيب النحل يف سرعتها ويف هذا الوصف تشبيه الكنوز اليت تتبع ال((

ويف اختيار هذا التشبيه روعة تتصل باملعىن أوثق اتصال، وحتقق . وحلوقها من تريد قرصه
  .)٢())التناسق الفين

  .ومطاردة النحل تبعث اخلوف وتوجب احلذر وتوقع الشر
  .بيان حال املشبه: والغرض من التشبيه

  
  :عباداتالتشبيه التمثيلي يف أحاديث ال/ ٣

العبادة أمر يقرب العبد من ربه، فهي تطهري لذنوبه، وتزكية لنفسه وماله، صالة 
أمور تبعث الروح يف قلب فاعلها وتكسبه سعادة ........ وذكر وصدقة وجهاد

الدارين، وجاء التمثيل يف هذه األعمال ووصف هلا وما تكسبه للمؤمن من خري وفالح 
  .وقد بلغت مثانية عشر متثيالً

  :أثر الصالة* 
  :احلديث األول

                                 
املراد مجاعة النحل ال ذكورها : املكان املهجور املتهدم، واليعاسيب ذكور النحل، وقال القاضي عياض: احلزبة( 1)

  . هخاصة ألنه كنى عن اجلماعة باليعسوب وهو أمريها ألنه مىت طار تبعته مجاعت
  .٢٥٢التصوير الفين يف احلديث النبوي ص( 2)
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جاء لبيان أثر الصلوات اخلمس على املؤمن، فهي مطهرة ومزيلة ملا علق بقلب   
  .املؤمن من ملَم وهفوات

عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أ ن رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ 
  :قال

ت هل يبقى من أرأيتم لو أن راً  بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرا((
فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا : ال يبقى من درنه شيء، قال: درنه شيء ؟ قالوا

  )).ن اخلطايا
مثل الصلوات اخلمس كمثل رٍ جارٍ غمرٍ على ((ويف رواية أخرى عن جابر 

  .)١())باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات
 األمة وجعل النظافة احلسية فضل عظيم أعطاه اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ هلذه

  .واملعنوية شعاراً هلا
ويذكر ابن حجر أن الصلوات اخلمس مكفرات ملا بينها يف ذلك اليوم بشرط 

  .)٢(اجتناب الكبائر فالصلوات مكفرة لصغائر الذنوب
فقد شبه عليه الصالة والسالم الصلوات اخلمس وما حتدثه يف صاحبها من آثار 

ها حبال املسلم الذي يغتسل من ر جار على باب بيته كل يوم خارجية وداخلية شبه
  .مخس مرات

  .....وجه الشبه التطهري والتنقية وإزالة األوساخ احلسية واملعنوية
وبالغة هذا التشبيه تظهر يف توضيح املعىن وتقريبه من األفهام بضرب املثل 

 مخس مرات مث يستفهم احلسي بنهر جار غمر على باب اإلنسان يغتسل فيه كل يوم
  هل يبقى من درنه شيء ؟: املصطفى عليه الصالة والسالم استفهاماً تقريرياً، فيقول

  .الشك أنه يزيل مجيع األدران
                                 

  . ٥/١٧٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٢/١٢)) فتح الباري شرح صحيح البخاري: (( ينظر( 2)
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، ويف جميئه نكرة داللة على )١(والنهر بفتح اهلاء وسكوا ما بني جنيب الوادي  
 ر غمر جار ليس سعته وصفائه ونقائه، وله صفات أخرى جاءت يف الرواية، فهو

  .)٢())ما يبقي ذلك من الدرن: ((راكداً كما قال احلسن
فهو متجدد املاء ساملُ من تغري الطعم والرائحة، فهو مستمر العطاء، وهو 

  .غمر،والغمر الكثري يغمر من يدخله ويغطيه
ألفاظ تنمي املعىن وتثريه، وهو جماور بالباب كأنه جيري مالصقاً للدار، فهو 

  .ل املتناولقريب سه
وحسبك ما توحي به كلمة ر النكرة من رقّة، وصفاء وعذوبة، وعظمة، وما ((
بني النهر والباب من االلتصاق حىت كأن الدار جتري من حتتها األار، ) الباء(توحي به 

من استحضار الصورة مع التجدد واحلدوث )) يغتسل((وما خييل إلينا الفعل املضارع 
 من الليل، يدل عليها العدد احملصور يف اليوم، مث يطرد هذا مع العمر طريف النهار وزلفاً

  )).)٣(داللة على اتصال النعيم ودوامه) كل يوم(صعوداً بإضافة لفظ العموم إليه 
واحلديث النبوي أعلى منط بالغي بعد كالم اهللا ويزيد التشبيه تأثرياً االستفهام 

وداللته على التشويق ورغبة ........)) مأرأيت((الذي طرق اآلذان يف بداية احلديث 
  .النفس يف معرفة ما بعده، مث يأيت بعد ذلك التشبيه فيقع يف النفس موقعاً حسناً

اسم اإلشارة املقترن بكاف البعد فهو جيسد يف الذهن )) ذلك((ونلحظ لفظة 
  .صفات ذلك النهر

 تراكم الذنوب وفيه إحياء على. )٤(من حمي الشيء إذا ذهب أثره) ميحو(ولفظة 
  .واملعاصي

وداللتها على الظرفية، خبالف لو جاء )) يغتسل فيه((ونلحظ الفرق بني قوله 
مث نرى جانباً مل يظهر هناك، وهو إسناد فعل احملو إىل لفظ ((،  ))يغتسل منه((الكالم 

                                 
  .٢/١١فتح الباري( 1)
  .٥/١٧٠ صحيح مسلم ( 2)
  .١٥٦عز الدين السيد ، ص .د) احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية( ينظر ( 3)
  .٢/١٢ الباري  فتح( 4)
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اجلاللة، وجعل الصلوات آلة احملو وسببه، ليزيد التفات الذهن إىل أن املمثل له هو   
انب األشرف والعمل األمسى الذي ينيل العبد رعاية اهللا، فإذا روعي مع هذا أن لفظ اجل

مجع ال مفرد، وبصيغة منتهى اجلموع، علم مقدار ما ) اخلطايا(املفعول املمحو وهو 
تفعل هذه الصلوات اليت مل تنل منا ما هي أجدر به من إيثار، ومقدار غفلتنا عن ر من 

فحسب عن البدن، وإمنا ميحو آثاماً وخطايا تغمر العبد التارك فتقذف النور ال يزيل درناً 
  .)١(به يف النار

فالروايتان متشاتان إن مل تكونا متفقتني وكل رواية اختصت حبرف جر 
) على(الذي يدل على املالصقة، والرواية الثانية ) الباء(مناسب، فاألوىل أخذت حرف 

  ).ر جار غمر(وله الذي يفيد االستعالء وهو مناسب لق
والغرض من التشبيه بيان حلال املصلي املواظب على الصلوات اخلمس، وذلك 

  .للترغيب يف أدائها واحملافظة عليها
  
  :هيئة الشعر الطويل يف الصالة* 

  :ويف احلديث الثاين
جاء التمثيل فيه لبيان النهي عن هيئة معينة يف الصالة، هي عقص الشعر وفتله يف 

  .ألن يف هذا العمل إعاقة حلركة وحرية املصلي فكأنه مكتوف أي موثق بقيدالصالة، 
عن عبد اهللا بن عباس أنه رأى عبد اهللا بن احلارث يصلي ورأسه معقوص من 

إين : مالك ورأسي ؟ فقال: ورائه فقام فجعل حيلُّه فلما انصرف أقبل إىل ابن عباس فقال
إمنا مثل هذا الذي يصلي وهو : ((م يقولمسعت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّ

  .)٢())مكتوف
جاء احلديث يف كتاب الصالة، فيه الدعوة إىل حسن اهليئة ومجال املنظر يف حال 

  .آداء هذا الركن العظيم
                                 

  .١٥٧عز الدين السيد ، ص . د) احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية( ينظر ( 1)
  .... ، وعقص شعره يعقصه ضفره وفتله٢٠٨ ـ٤/٢٠٧ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



ـ٢١٠ـ

  .وجاء التشبيه لتصوير حال من ارتكب هذه املخالفة فهو كاملكتوف  
أي صاحب ))  هذامثل((قول املصطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ : فاملشبه

  .الشعر املفتول يف الصالة
  .الذي يصلي وهو مكتوف: املشبه به

الصورة املنتزعة من تلك اهليئة أثناء ربط الشعر وفتله وصورة : وجه الشبه
  .املكتوف وما حيصل هلما من انعدام وإعاقة للحرية

هو أن الشعر تسجد معه وهلذا مثله بالذي يصلي و((واحلكمة من النهي 
  )١())مكتوف

  .ونلحظ وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما فعل ابن عباس
  .وقد أدى التشبيه التمثيلي الغرض منه حيث بين سبب النهي

  
 :الفاحتة والصالة * 

من : ((عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
فقيل أليب هريرة إنا نكون ))آن فهي خداج ثالثاً غري متامصلّى صالةً مل يقرأ فيها بأم القر

اقرأ  ا يف نفسك ، فإين مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : وراء اإلمام ، فقال 
قال اهللا ـ تعاىل ـ قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل ، : ((يقول 

محدين عبدي ، وإذا قال الرمحن : قال اهللا تعاىل فإذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني ، 
جمدين : مالك يوم الدين ، قال : أثىن على عبدي ، وإذا قال : الرحيم ، قال اهللا تعاىل 

هذا بيين : إياك نعبد وإياك نستعني ، قال: فوض إىلَّ عبدي ، فإذا قال : عبدي، وقال مرةً 
ا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدن: وبني عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال 
  .)٢())هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: غري املغضوب عليهم وال الضالني ، قال 

                                 
  . ٤/٢٠٩هامش صحيح مسلم ( 1)

خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل  : النقصان يقال:  ، واخلداج ١٠٢ـ٤/١٠١ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  ".اهلامش"أوان النتاج وإن كان تام اخللق 



ـ٢١١ـ

الفاحتة سورة عظيمة ، وألمهيتها ال تبدأ الصالة إال ا فهي يف كل ركعة ، وال   
أ بأم ال صالة ملن مل يقر: ((الصالة إال ا ، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ تقبل
  .)١())القرآن

. وقد وردت يف كتب السنة أحاديث عدة تبين أمهية هذه السورة وخاصةً يف الصالة
  .ويف تسميتها بأم القرآن داللة واضحة على أمهيتها 

من صلى صالة مل يقرأ : ((واحلديث تضمن تشبيهاً يف قوله عليه الصالة والسالم 
ى اهللا عليه وسلم ـ يشبه الصالة اليت مل يقرأ ، فالرسول ـ صل))فيها بأم القرآن فهي خداج

  ) .اخلداج(فيها بالفاحتة بذلك املخلوق الذي ألقت به أمه قبل أن حيني وقت والدته 
النقصان يف املوجود وعدم انتفاع صاحبه به وهذا تشبيه : ووجه الشبه بني الطرفني 

  .مؤكد جممل أي بليغ 
 عاش يف جو الصحراء ورأى هذه العملية ، وال يعرف الدقة يف هذا التشبيه أال من

  .عملية الوالدة يف غري وقتها وما يتسم به املولود من ضعف وعدم اهتمام 
  ) .اخلداج(والطرفان عقلي يف املشبه وحسي يف املشبه به 

  
 :رفع اليدين عند التسليم يف الصالة *

:  وسلم ـ فقال خرج علينا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه: عن جابر بن مسرة قال
مث خرج : قال )) اسكنوا يف الصالة)٢(مايل أراكم رافعي أيديكم كأا أذناب خيل شمس((

أال تصفون : ((مث خرج علينا ، فقال :  قال )٣())مايل  أراكم عزين: ((فرآنا حلقاً ، فقال 
: ا ؟ قال يا رسول اهللا وكيف تصف املالئكة عند ر: فقلنا )) كما تصف املالئكة عند را

  .)٤())يتمون الصفوف اُألول ويتراصون يف الصف((
  :ويف رواية عنه رضي اهللا عنه قال 

                                 
  .٤/١٠١ صحيح مسلم بشرح النووي  ( 1)
  .اليت ال تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذناا وأرجلها : بإسكان امليم وضمها :  شمس ( 2)
  .متفرقني:  عزين( 3)
  .١٥٣ـ٤/١٥٢ صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)



ـ٢١٢ـ

السالم عليكم : كنا إذا صلينا مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قلنا   
عالم : ((وأشار بيده إىل اجلانبني ، فقال رسول اهللا  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ. ورمحة اهللا

إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، مث . ون بأيديكم كأا أذناب خيل شمس تومئ
  .)١())يسلم على أخيه من على ميينه ومشاله

  : ويف رواية أخرى عنه  ـ أيضاً ـ قال 
صليت مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السالم 

  : ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقالعليكم فنظر إلينا رسول اهللا
ما شأنكم تشريون بأيديكم كأا أذناب خيل شمس ، إذا سلّم أحدكم فليلتفت ((

  .)٢())إىل صاحبه وال يومئ بيده
هذا احلديث العظيم من أحاديث الصالة يرشدنا فيه عليه السالم إىل آداب جيب 

  .علينا مراعاا أثناء الصالة 
لسالم بالسكون واخلشوع ، وأمر بالتراص وإمتام الصفوف حيث أمر عليه الصالة وا

األول فاألول واحلث على االجتماع والترغيب فيه ، فهذه أمور جيب علينا مراعاا يف 
  : وإذا نظرنا إىل الروايات الواردة جند فيها تشبيهني مها . صالتنا 

  :التشبيه األول 
  : قوله عليه السالم ما جاء يف مجيع الروايات ، ففي الرواية األوىل

  )) .مايل أراكم رافعي أيديكم كأا أذناب خيل شمس اسكنوا يف الصالة((
  : ويف الرواية الثانية قوله عليه السالم 

  ........)).عالم تومئون بأيديكم كأا أذناب خيل شمس ((
  :ويف الرواية الثالثة قوله عليه السالم 

  ....)) ناب خيل شمس ما شأنكم تشريون بأيديكم كأا أذ((
                                 

  .١٥٤ـ٤/١٥٣صدر السابق  امل( 1)
  ٤/١٥٤ صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



ـ٢١٣ـ

فهذا تشبيه لتلك املخالفة اليت وقع فيها كثري من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ   
  .عند التسليم يف الصالة 

  .األيدي اليت ترفَع ويشار ا عند السالم يف الصالة : فاملشبه يف الروايات
  ..........أذناب اخليل الشمس : واملشبه به

وشمست الدابة ، . الذي إذا نحس مل يستقر:  من الدواب والشمس والشموس((
شردت ومجحت ومنعت ظهرها ، وبه : والفرس تشمس مشساً وشموساً وهي شموس 

مايل أراكم رافعي أيديكم يف الصالة كأا أذناب خيل شمس ؟ ((مشاس ، ويف احلديث 
  .)١(....))ر وهي مجع مشوس ، وهي النفور من الدواب الذي ال يستق

  :ووجه الشبه بني الطرفني 
  .االضطراب والتحرك وعدم االستقرار املخل باخلشوع 

فهذا التشبيه يف احلركة مييناً ومشاالً بأذناب اخليل املوصوفة بالشمس تشبيه واقع 
مشاهد ، وجيء بأداة التشبيه يف طريق التشبيه املرسل لتدل على قوة املشاة بني الطرفني 

  .ه جممل والطرفان حسيان والتشبي
ونلحظ التوجيه النبوي واختيار الوقت املناسب ليقع املراد من احلديث يف نفوس 

املنتزع " أذناب خيل شمس " السامعني،ومن بالغته عليه الصالة والسالم اختياره للمشبه به 
وقت يف كوا من البيئة العربية ، فاخليل جزء ال يتجزأ من حياة املسلمني وخاصةً يف ذلك ال
  .أداة مهمةً يف التنقل واجلهاد ، وأن اخلري معقود يف نواصيها إىل يوم القيامة

  :التشبيه الثاين 
  :ورد يف قوله عليه الصالة والسالم 

  )).أال تصفون كما تصف املالئكة عند را ؟((
احلديث يدعو إىل أمر عظيم من أمور الصالة وهو أمر التسوية ،وإكمال بعضها 

  . ، األول فاألول ، ويف تسوية الصفوف داللة ودعوة إىل وحدة املسلمني وترابطهم بعضاً
                                 

  ".مشس "  مادة ٢٣٢٤/ ٢٦ ينظر لسان العرب ( 1)



ـ٢١٤ـ

والرسول عليه الصالة والسالم يأيت بأسلوب التشبيه يف سياق يوحي برفع معنويات   
الصحابة وذلك يف طلبه مشاتهم باملالئكة عند اهللا ـ سبحانه ـ ويف هذا ترغيب 

ه وسلم ـ صفوف املسلمني وما جيب أن تكون عليه يف فقد شبه ـ صلى اهللا علي. وتشويق
  .الصالة بصفوف املالئكة عند ربها 

ووجه الشبه التراص والتسوية وإمتامها األول فاألول ، وقد أشار إىل ذلك عليه 
فهو )) يتمون الصفوف اُألول ويتراصون يف الصف: ((الصالة والسالم يف احلديث بقوله 

 ما ارتسم يف الذهن من أن املالئكة أحسن املخلوقات شكالً حىت تشبيه مرسل مبين على
  .صار هذا املعىن مبرتلة احملسوسان

ونلحظ أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذكر أمراً مل يكن معلوماً عند 
الصحابة وهو ذكر أن تكون صفوفهم يف الصالة كصفوف املالئكة والسبب ـ واهللا أعلم 

يا رسول اهللا فكيف تصف املالئكة عند ((االهتمام الذي نتج عنه سؤاهلم ـ إثارةً لالنتباه و
ألن إيقاظ اإلدراك مببهم وانتظار اجلواب والتفصيل يؤدي إىل رسوخ ذلك يف )). ربها ؟

  .العقل وصعوبة زواله 
  :قال عبد القاهر يف هذا املعىن 

الشتياق إليه ، ومعاناة ومن املركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو ا((
احلنني حنوه كان نيله أحلى وباملزية أوىل ، فكان موقعه من النفس أجل وألطف ، وكانت به 

  .)١())أضن وأشغف
  .وهذا أسلوب يكثر يف كالمه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

داللة واضحة وإحياء مبا فيها من طهر وعبادة وتقوى ،فهذا )) املالئكة((ويف لفظة 
 هلذه املخلوقات املخلوقة من نور أمر يثري يف النفوس الزكية حب االقتداء والتأثر االختيار

  .من هيبة وأدب وخشوع للعظيم جل وعال )) عند را((وما توحي به كلمة .واحملاكاة 
                                 

  .١٢٦ريتر ، صـ . حتقيق هـ "  أسرار البالغة ( 1)



ـ٢١٥ـ

وهذا التشبيه فيه فضل عظيم تفضل به عز وجل على هذه األمة اليت جعلها خري   
يفة ـ رضي اهللا عنه ـ حديثاً ذكر هذا التشبيه من أمة أُخرجت للناس ، فقد روى حذ

فضلنا على : ((السمات اليت متيزت ا األمة اإلسالمية ، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
الناس بثالث ، جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ، وجعلت لنا األرض مسجداً ، وجعلت 

  .)١(....))تربتها لنا طهوراً إذا مل جند ماء 
ذكر فضل بعض الصلوات يروي عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه ـ حديثاً ويف 

  .يذكر فيه فضل صاليت العشاء والصبح يف مجاعة 
من صلّى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  

  .)٢())نصف الليل ، ومن صلّى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلّى الليل كلّه
ماعة من أفضل العبادات ، وهلا أجر عظيم ، وقد كان السلف الصاحل ـ صالة اجل

رضوان اهللا عليهم ـ حريصني على احملافظة عليها ، فعن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن 
  :رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  قال 

  .)٣())صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة((
ه اهللا ملن صلّى يف مجاعة ، واحلديث الذي حنن بصدده يبين لنا هذا فضل عظيم جعل

  .فيه رسول اهللا عليه الصالة والسالم فضل صاليت العشاء والصبح 
ويف هاتني الصالتني سر ، فالعشاء يأيت بعد دخول الليل وخلود الناس للراحة والنوم 

، أو السهر والسمر كما هو يف بعض اتمعات وخاصةً قدمياً لصعوبة ومشقة أعمال النهار 
  .اآلن 

وهذا الوقت املظلم الذي يصعب فيه الذهاب إىل املساجد جعل عليه الصالة والسالم 
  : بشارةً هلؤالء املؤمنني ، فعن بريدة األسلمي قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  .)٤())مةبشر املشائني يف الظلَم إىل املساجد بالنور التام يوم القيا((
                                 

  .٥/٤ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٥/١٥٧:  صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .٤٣٩ متفق عليه ، رياض الصاحلني ، صـ ( 3)
  .٢/٢٣:  صحيح الترمذي ( 4)



ـ٢١٦ـ

  .أما صالة الصبح فتأيت يف وقت حيلو فيه النوم   
: وهاتان الفريضتان متيز املؤمن من املنافق ، فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال

إن أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
  .)١(....))و حبواً وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ول

  :وقد ورد يف احلديث الذي حنن بصدد دراسته تشبيهان
  :التشبيه األول 

  )).من صلّى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل: ((قوله عليه الصالة والسالم 
فقد شبه عليه الصالة والسالم من صلّى العشاء يف مجاعة بقيام نصف الليل ، ووجه 

 ، والغرض منه بيان مقدار أجر صالة العشاء يف مجاعة وهو تشبيه الشبه األجر والثواب
  .مرسل جممل والطرفان معنويان

  : التشبيه الثاين 
  )).ومن صلّى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلّى الليل كله: ((قوله 

أجر من قام الليل كلّه ، وجه : أجر من صلّى الصبح يف مجاعة ، واملشبه به : فاملشبه 
  .بيان املقدار: ر والثواب ، والغرض األج: الشبه 

  .وهو تشبيه مرسل وجممل ، والطرفان معنويان 
وهناك تساؤل، ملاذا جعل العشاء كقيام نصف الليل، مث جعل الصبح كقيام الليل 

  كله، ومل يقل كقيام النصف اآلخر؟
عن الظاهر أنه ملن مجع العشاء يف مجاعة والصبح يف مجاعة ويؤيد هذا رواية الترمذي 

من شهد العشاء يف مجاعة كان : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عثمان قال 
  .)٢())له قيام نصف ليلة ، ومن صلّى العشاء والفجر يف مجاعة كان له كقيام ليلة

                                 
  .٢/١١٨ ، البخاري ٥/١٥٤: صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٢/٢٢:  صحيح الترمذي ( 2)



ـ٢١٧ـ

والتشبيهان يرغّبان يف احملافظة على هاتني الصالتني مع اجلماعة وأا فيصل بني   
هما من األجر والثواب ويكفي يف معرفة ذلك الفضل قوله عليه الصالة املؤمن واملنافق ملا في

  .)١())لو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً: ((والسالم 
  
  :أثر الذكر* 

أما احلديث السادس فجاء التمثيل فيه لبيان أثر الذكر على القلوب، وأنه نور 
ذكر شعاع يضيء طريق صاحبه واملكان للمؤمن يضيء قلبه واألشياء اليت حوله، فال

  .الذي يسكنه
  :عن أيب موسى عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي ((
  .)٢())وامليت

أال بذكر اهللا : (( مداومة املؤمن للذكر تبعث انشراح الصدر واطمئنانه قال تعاىل
  .)٣())تطمئن القلوب

أما الذي ال يذكر اهللا فقلبه مظلم وظاهره مظلم، عطّل حواسه فأخرب باطنه 
  .وظاهره، انتشر الظالم بداخله فطغى على ظاهره حتى مشل كل شيء حييط به

إشادة عظيمة تبين من خالهلا فضل الذكر، والترغيب فيه واحلث عليه، مشقة 
  .)٤(אאאאقليلة وأجر عظيم، سبيل للفالح 

املراد بذكر اللسان األلفاظ الدالة (ويكون الذكر باللسان والقلب واجلوارح، 
التفكر يف أدلة الذات والصفات، : على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب 
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وقات اهللا ويف أدلة التكاليف من األمر والنهي حىت يطلع على أحكامها، ويف أسرار خمل  
  .)١()تعاىل، والذكر باجلوارح هو أن تصري مستغرقة يف الطاعات

والغرض من التشبيه بيان الفرق، وليس التشبيه من التشبيه املتعدد ألنه لو جعل 
التشبيه تشبيهني منفصلني الختلف املعىن وضاع اهلدف الذي من أجله جيء بالتمثيل، 

  .)٢(توى التشبيه يف طرفيه إالّ أن احلال تتغريوقد يكون الشيء منه إذا فُض تركيبه اس
مسعت عبد اهللا : من دعائه صلى اهللا عليه وسلم ما رواه مسلم عن جمزأة بن زاهر قال

  : بن أيب أوىف عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه كان يقول
اللهم لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم ((

بالثلج والربد واملاء البارد، اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب طهرين 
  .)٣())من الدنس((ويف رواية يزيد )) من الدرن: ((، ويف رواية معاذ))األبيض من الوسخ

الدعاء مخ العبادة، وهو من أبرز صفات املسلم اليت يتحلى ا ملا فيها من االعتراف 
الق ـ سبحانه وتعاىل ـ ويف هذا احلديث العظيم دعاء يتجلّى فيه بالضعف واحلاجة إىل اخل

من اخلضوع واإلحلاح ما ال خيفى، وفيه تشريع لألمة اإلسالمية وتدريس ألهلها، فقد نبع 
  .هذا الدعاء من فم من غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليكون عبداً شكورا

  : السالم، قال تعاىلفوجب االقتداء به واملتابعة له عليه الصالة و
א א א      א     

  .)٤(אא
  :والتشبيه النبوي ورد يف قوله عليه الصالة والسالم

، )الدرن(اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ، ((
  ). الدنس(
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  . هري من الذنوبالتط: فاملشبه  
  . تنقية الثوب األبيض من الوسخ، أو الدرن، أو الدنس: املشبه به

  . التطهري الكامل املُعتىن به الذي ال يترك شيئًا: ووجه الشبه بني الطرفني
  . والغرض بيان مقدار حال املشبه

  . وهو تشبيه مرسلٌ ألن األداة مذكورة وجممل حلذف وجه الشبه
  .تنقية الثوب األبيض) حسي(و) التنقية من الذنوب(والطرفان عقلي 

ونلحظ يف هذه الصورة البيانية اختيار الثوب األبيض دون غريه من بقية الثياب ملا يف 
ذلك من الصعوبة والدقة اليت حيتاج إليها الثوب األبيض يف التنقية، والعناية التامة، وفيه ـ 

املسلم كأثر الوسخ يف الثوب األبيض، أيضاـ داللة واضحة وهي أن الذنوب يف قلب 
فالقليل ال خيفى والكثري يفسد، وفيه أن املغفرة جتلو القلب جالء املاء للثوب األبيض،لذلك 

  . وجب علينا الدعاء املتواصل
واحلديث يدعو املسلم أن جيمع بني نقاء الباطن وذلك بترك الذنوب واملعاصي 

  . وساخ واألدناس؛ ألن اإلسالم دين النظافةومجيع اآلثام وبني نظافة الظاهر من األ
وقد أورد اإلمام مسلم يف كتاب اجلنائز حديثًا جاءت فيه الصورة املذكورة، وذلك 

  : يف حديث الدعاء للميت يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)١ (...))ونقّه من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس ((... 

  : يف قوله عليه الصالة والسالم" الفنت"ـ يف كتاب ووردت نفس الصورة ـ أيضا 
ونق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني ((... 

  .)٢ ())خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب
ابتهال وتضرع إىل اخلالق القادر من عبد غُفر له ذنبه، دعوات خالصة من قلب 

أثريها يف الدنيا واآلخرة، والتشبيه بني خطر وجود املعصية يف قلب عرف حكم املعصية وت
  . العبد وأن سعادة العبد يف الدارين تكمن يف نقاء القلب من هذه الذنوب
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  :احملافظة على قراءة القرآن* 

  :احلديث الثامن
جاء لبيان أثر القرآن يف النفس القارئة، ومدى بقاء ذلك األثر متوقف على 

ظه ومدارسته وتعهده، ألنه سريع النسيان، فوجب احملافظة عليه ألنه أغلى مراجعته وحف
  .ما ميلك العبد، فهو حياة القلوب ونور البصر والبصرية

  :عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلّم ـ قال
 إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلّة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها((
  .)١())ذهبت

القرآن من أفضل العبادات، منجم للحسنات، فكل حرف حبسنه واحلسنة بعشر 
أمثاهلا، وقد وردت عدة أحاديث تبين التفلّت الشديد للقرآن واإلرشاد إىل مدارسته 

بل . نسيت آية كيت وكيت: بئسما ألحدهم يقول((ومراجعته ليتم حفظه يف الصدور 
  .)٢())، فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلهااستذكروا القرآن. هو نسي

شبه عليه الصالة والسالم درس القرآن واستمرار تالوته بربط البعري الذي يخشى 
منه الشرود، فما دام التعاهد موجوداً فاحلفظ موجود كما أن البعري ما دام مشدداً 

  .وموثقاً بالعقال فهو حمفوظ
ملؤدي إىل البقاء والترك واإلمهال املؤديان إىل الضياع وجه الشبه التعاهد ا

. والذهاب، وسلك عليه الصالة والسالم املثل لبيان هذا املعىن إليضاحه وتثبيت فهمه
  :وينقل الصباغ نصاً حول هذا احلديث جاء فيه

وإمنا ضرب رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ املثل باإلبل دون غريها من ((
مري والبغال، وإن كانت إذا مل تربط ذهبت وشردت، ملا بني القرآن واإلبل اخليل واحل

من التناسب ومن ذلك أن اإلبل تنقاد مع الضعف والقوي والصغري والكبري، والذكر 
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واألنثى، مع شدة قوا وعظم خلقها، والقرآن مع علو قدره، وجاللة أمره وعجز   
  .ف والقوي، والصغري والكبري والذكر واألنثىاخللق عن اإلتيان مبثله ميسر منقاد للضعي
  .ومن ذلك أن اإلبل حتمل الثقل

والقرآن حيمل أثقال املذنبني، فبكل حرف منه عشر حسنات، كل حسنة تكفر 
سيئة، ومن ذلك أن اإلبل هي املعدة حلمل الذين يؤمون البيت احلرام ومحل أثقاهلم قال 

  :تعاىل
אא)١(.  

  .والقرآن العظيم بقراءة العبد له يناجي ربه عز وجل
وهي من أهم الوسائل قدمياً إىل الوصول إىل بيت اهللا عز وجل، والقرآن بتالوته 
حيصل للعبد القرب واملناجاة للرب ـ جل وعال ـ واهللا عز وجل ـ ضرب املثل 

  :باإلبل فقال
א)٢(.  

بربه يف ضرب املثل وقال رسول اهللا  ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ رسول اهللا فاقتدى
  .)٣())من صدور الرجال من اإلبل يف عقلها تفلتاً القرآن أشد:((ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ

وخص اإلبل بالذكر ألنه أشد احليوان اإلنسي نفوراً، ويف حتصيلها بعد ((
  .)٤())ل نفورها صعوبةاستكما

وهذا أمر مشاهد ملموس عند أصحاب اإلبل الذين يعرفون طبائعها، فهو مثال 
  .من البيئة العربية

موازنة عظيمة بني القرآن يف صدور الرجال وبني اإلبل يف عقلها، ونلحظ األدب 
وإمنا الواجب أن يقول )) نسيت آية كيت وكيت((النبوي الوارد يف رواية البخاري 
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فسرعة النسيان وشدة تفلته أكد عليه الصالة والسالم كثرة حدوثها )) نسيت((  
، فالواجب علينا ))هلو((وكذلك الالم يف قوله ...... )) فو الذي نفسي بيده ((بالقسم 

  .تعهده ومدارسته ليبقى يف صدورنا
  

  :أثر قراءة القرآن* 
 وأثر هذه القراءة على ويأيت احلديث التاسع لبيان فضل قراءة القرآن الكرمي،

قلوب الناس، فاملؤمن القاري نقي الباطن مجيل الظاهر، وبيان أن املؤمن الذي ال يقرأ 
وهناك صنف منافق حسن الظاهر وال يتأثر مبا . القرآن ضعيف الباطن مجيل الصورة

  .يقرأ، وهناك صنف مجع السوء من جانبيه نفاق وترك للقراءة
  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ: عن أيب موسى األشعري قال

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل ((
املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ 

 يقرأ القرآن كمثل القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال
  .)١())احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر

وجاء احلديث يف البخاري مع تغيري بسيط يف ألفاظه، فعن أيب موسى عن النيب 
  :ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة طعمها طيب ورحيها طيب، والذي ال يقرأ ((
ا، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها كالتمرة طعمها طيب وال ريح هل

طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح 
  .)٢())هلا

  . بيان حلال العبد مع القرآن وأثره واإلميان، إذا اجتمعا أو تغيب أحدمها
  :قال العيين
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 احلقيقة وصف اشتمل على معىن معقول أعلم أن هذا التشبيه والتمثيل يف((  
صرف ال يربزه عن مكنونه إالّ تصويره باحملسوس املشاهد، مث إن كالم اهللا ايد له تأثري 
يف باطن العبد وظاهره، وإن العباد متفاوتون يف ذلك، فمنهم من له النصيب األوفر من 

وهو املنافق احلقيقي، ذلك التأثري وهو املؤمن القاريء، ومنهم من ال نصيب له البتة 
  .ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو املرائي أو العكس، وهو املؤمن الذي مل يقرأه

وإبراز هذه املعاين وتصويرها يف احملسوسات ما هو مذكور يف احلديث، ومل جيد 
ما يوافقها ويالئمها أقرب وال أحسن وال أمجع من ذلك، ألن املشبهات واملشبه ا 

ى التقسيم احلاضر، ألن الناس إما مؤمن أو غري مؤمن، والثاين إما منافق صرف واردة عل
أو ملحق به، واألول إما مواظب عليها، فعلى هذا قس األمثار املشبه ا، ووجه التشبيه 

  .طعم وريح: يف املذكورات مركب منتزع من أمرين حمسوسني
بته األرض وخيرجه الشجر وقد ضرب النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ املثل مبا تن

للمشاة اليت بينها وبني األعمال، فإا من مثرات النفوس، فخص ما خيرجه الشجر من 
األترجة والتمر باملؤمن، ومبا تنبته األرض من احلنظلة والرحيانة باملنافق، تنبيهاً على علو 

إحباط عمله شأن املؤمن وارتفاع عمله ودوام ذلك، وتوقيفاً على ضعة شأن املنافق و
  .)١(وقلّة جدواه

وهذه األصناف من العباد وما يقابلها من عناصر نباتيه تتبين بالغة التشبيه من 
  .خالل حتليل تشبيهاا ومدى قوة وجه الشبه املنتزع من بني الطرفني

  :التشبيه األول
ها مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحي: ((قوله عليه الصالة والسالم

  )).طيب وطعمها طيب
تشبيه املؤمن القارئ باألترجة ذات الطعم والريح الطيبني، واختار عليه الصالة 

أفضل ما يوجد من الثمار يف سائر البلدان، ((والسالم األترجة من بني بقية الثمار ألا 
من ذلك وأجدى ألسباب كثرية جامعة للصفات املطلوبة منها واخلواص املوجودة فيها، ف

                                 
  .١٦/٢٢١:  عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ( 1)



ـ٢٢٤ـ

كرب جرمها، وحسن منظرها، وطيب مطعمها، ولني ملمسها، تأخذ األبصار صبغةً   
ولونا، فاقع لوا تسر الناظرين، تتوق إليها النفس قبل التناول، تفيد آكلها بعد االلتذاذ 
بذوقها، طيب نكهة، ودباغ معدة وهضم، واشتراك احلواس األربع البصر والذوق 

قشرها حار يابس، : اظ ا، مث إن أجزاءها تنقسم على طبائعوالشم واللمس يف االحتف
وحلمها حار رطب، ومحاضها بارد يابس، وبذرها حار جمفف وفيها من املنافع ما هو 

  )))١(مذكور يف الكتب الطبية
فقد شبه عليه الصالة والسالم املؤمن القارئ ذه الثمرة الطيبة اليت أدرك بعض 

  :ونرى ابن حجر يستخرج دالالت أخر توحي ا هذه الثمرة قالصفاا اإلمام العيين، 
احلكمة يف ختصيص األترجة بالتمثيل دون غريها من الفاكهة اليت جتمع طيب ((

الطعم والريح كالتفاحة، ألنه يتداوى بقشرها وهو مفرح باخلاصية، ويستخرج من حبها 
ُألترج، فناسب أن ميثل به القرآن دهن له منافع، وقيل إن اجلن ال تقرب البيت الذي فيه ا

  .)٢())الذي ال تقربه الشياطني، وغالف حبه أبيض فيناسب قلب املؤمن
نالحظ أن أكثر حواس اإلنسان تعجب من األترجة، فالعني تسر برؤيتها، 
والذوق يستلذ بطعمها، واألنف يستطيب رائحتها وكذلك املؤمن إذا نظرت إليه سرك 

لية للنفس واإلستماع إىل تالوته إنشراح للصدر، فاملؤمن يكمن يف وجمالسته أرحيية عا
قلبه إميان ميأل قلبه، وإهتداء بالسنة، ويزيد هذه الصفات احلميدة قراءة القرآن الذي 
جعله اهللا نوراً ملن قرأه وعمل مبا جاء فيه من اتباع لألوامر واجتناب للنواهي وتطهري 

  .وتزكية للنفس
  :التشبيه الثَّاين

والذي ال يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب وال : ((قوله عليه الصالة والسالم
  ...)).ريح هلا
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صورة مؤمن ضعيف مل يتل القرآن فحرِم زينة الظاهر، وهذا بيان ألحوال   
وأنواع املؤمنني، فالصفات األول بيان ملن مت علمه وعمله، وهذا بيان ملن يف أعماله 

صر وعالقات وإحياءات ترتبط حبديث موقف الناس من خلل، وكأن احلديث ميد أوا
  ............)).كمثل غيث أصاب أرضاً((الرسالة احملمدية 

فاملؤمنون درجات تبينها األحاديث واآليات واملعول عليه يف ذلك التقسيم اإلميان 
  والعمل الصاحل 

م احللو مع وهنا تشبيه للمؤمن الذي أمهل قراءة القرآن بالتمرة املتصفة بالطع
انعدام الرائحة، فاملؤمن طيب الداخل لوجود اإلميان واستقراره يف نفسه ولكن ينقصه 
املظهر اجلميل والريح الطيب الذي يتوفر فيمن يقرأ القرآن بكثرة، فهنا تظهر احلكمة من 
اختياره  عليه الصالة والسالم لأللفاظ اليت أوما ا وأشار ا إىل اختالف الناس تبعا 

انيب اإلميان والقرآن ، وقرب إلينا الفكرة يف صورة حمسوسة حيث جعل املشبهات ا جل
من احملسوسات املشاهدات اليت ال جيهلها أحد ، وقد فطن اإلمام العيين إىل سر اختيار 

 املثل مبا تنبته ، و – صلى اهللا عليه وسلم –وقد ضرب النيب : (( األترجة والتمرة فقال 
اة اليت بينها وبني األعمال فإا من مثرات النفوس ، فخص ما خيرجه الشجر للمش

  .ويف هذا إشارة إيل أمهية املؤمن وعلو شأنه)١()) الشجر من األترجة والتمر باملؤمنهخيرج
  :التشبيه الثالث

 بيان للمنافق الذي فسد باطنه بسبب ما انطوى عليه قلبه من نفاق وكفر 
قد بين عليه الصالة والسالم هذا املعىن بأسلوب وحسن ظاهره بسبب قراءة القرآن و

ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب : ((التمثيل وذلك بقوله
  ....))وطعمها مر

تشبيه املنافق الذي يقرأ القرآن بالرحيانة يف كوا طيبة الرائحة مرة الطّعم، وهذا 
 ورد يف رواية البخاري ـ فهو مر الطعم ألن جوفه متحقق يف املنافق أو الفاجر ـ كما
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   والظاهر للناس أنه يقرأ ) مرارة الرحيانة(خرب خالٍ من اإلميان وهذه املرارة فيه هي
  .القرآن فتظهر الرائحة الطيبة، فالقرآن ال جياوز حنجرته، ألنه ال يعمل به وال يؤمن به

  :التشبيه الرابع
 خلتني فاسدتني وميزتني قبيحتني عدم الرائحة بيان ووصف للكافر الذي مجع

ومثل املنافق ((ومرارة الطعم، فهو ال يؤمن باهللا ولذلك فهو ال يقرأ القرآن وال يؤمن به 
باطنه )) ـ أو الفاجر ـ الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا

يان ونبتت يف بستان خبيث خرب حيمل نفساً خبيثة خلقت من الفجور واإلمث والطغ
  .النفاق، وظاهره مننت كريه لبعده عن كالم اهللا

تقسيم رائع ألحوال الناس بني اإلجياب والسلب يف حقلي اإلميان وقراءة القرآن 
يزيد التشبيه رونقاً وجتسيداً وتأثرياً يف نفس املتلقي إذ ال ميكن أن يكون موجود غري 

  .هؤالء األربعة املوجودين يف احلديث
  :ويعلق ابن األثري على هذا احلديث بقوله

وهذا من باب تشبيه املركَّب باملركَّب، أال ترى أن النيب ـ صلّى اهللا عليه ((
 ه املؤمن القارئ، وهو متصف بصفتني مها اإلميان والقراءة باألترجة وهىوسلّم ـ شب

ارئ، ويف املنافق ذات صفتني، مها الطعم والريح، وكذلك جيري احلكم يف املؤمن غري الق
  .)١())القارئ، واملنافق غري القارئ

تشبيه متثيلي أثر تأثرياً عجيباً وهذا مصداق مقولة عبد القاهر عند حديثه عن أثر 
  :التمثيل فيقول

فأول ذلك وأظهره أنَّ أنس النفوس موقوف على أن خترجها من خفي إىل ((
تعلمها إياه إىل شيء آخر هي جلي وتأثريها بصريح بعد مكين، وأن تردها يف الشيء 

بشأنه أعلم، وثقتها به يف املعرفة أحكم، حنو أن تنقلها من العقل إىل اإلحساس، وعما 
يعلم بالفكر إىل ما يعلم باألضطرار والطبع، ألن العلم املستفاد من طرق احلواس أو 

 والفكر املركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل املستفاد من جهة النظر
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، ))ليس اخلرب كاملعاينة: ((يف القوة واالستحكام، وبلوغ الثقة يف غاية التمام، كما قالوا  
  .)١(........))وال الظن كاليقني((

  
  :فضل قراءة القرآن* 

بيان لفضل قراءة القرآن وخاصة ما تتميز به سورتا البقرة وآل : احلديث العاشر
  .يا واآلخرةعمران من خري يعود على قارئها يف الدن

مسعت رسول اهللا : عن زيد أنه مسع أبا سالَّم يقول حدثين أبو أمامة الباهلي قال
  :ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ يقول

اقرءوا الزهراوين البقرة . اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه((
غيايتان أو كأما فرقان وآل عمران فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتان أو كأما 

من طري صواف حتاجان عن أصحاما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 
  .)٢(" ))بلغين أن البطلة هم السحرة: قال معاوية"حسرة وال تستطيعها البطلة 

  :ويف رواية
مسعت النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ : مسعت النواس بن مسعان الكاليب يقول

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل : ((ليقو
عمران، وضرب هلما رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد 

كأما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأما حزقان من طري : ((قال
  .)٣())هماصواف حتاجان عن صاحب

بيان ملرتلة القرآن، وحث على قراءته وإظهار مليزة من أعظم صفاته اليت ينتفع ا 
قارئ القرآن يف اآلخرة وهي الشفاعة، ويف الرواية الثانية بيان هلؤالء القوم الذين 

  .يستحقون أن يشفع هلم القرآن، فهم قوم قرأوا القرآن وعملوا به
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فضل سوريت البقرة وآل عمران، ويف هذا حث والتشبيه التمثيلي جاء لبيان   
على اإلكثار من حفظهما وقراءما آناء الليل وأطراف النهار وتدبر معانيها والعمل 

  .ما
لنورمها وهدايتهما وعظيم ((وقد سمامها عليه الصالة والسالم الزهراوين 

ا غيايتان أو كأما كأم:  مث ضرب عليه الصالة والسالم هلما ثالثة أمثال)١())أجرمها
ظلتان سوداوان ومها معنيان متقاربان، أو كأما فرقان من طري صواف أو حزقان من 
طري صواف وهو معىن واحد، ويف هذه التشبيهات جند الصورة اليت جيسدها لنا التشبيه 
حيث جيعل هاتني السورتني العظيمتني وكأما غمامتان تعلو رؤوس أصحاما، هذا 

العظيم الذي صوره لنا التشبيه وهو الفرقان من الطري، هذا الترابط الذي نبع من املشهد 
التشبيه جيعل العقل السليم يتخيل املوقف وجيسده ويوضحه للعيان وكلنا نعلم أمهية 
الغطاء فوق الرأس وكيف به يوم القيامة ؟ ال شك أن احلاجة إليه ماسة وكيف إذا كان 

  .شتد فيه احلر وغضب فيه الرب،وسعرت فيه جهنم وجيء االغطاء كالم اهللا؟ويف يوم ا
ونالحظ يف احلديث أن املشبه واحد واملشبهات ا ثالثة وهذا أمر يدل على 

وليس من شك يف أن ضرب أمثال ثالثة ألمر واحد يدل ((عظم املشبه واالهتمام به 
  .)٢())تضرب له هذه األمثالعلى غزارة اخليال املصور كما يدل على أمهية هذا الذي 

ونلحظ شيئاً آخر يف الرواية الثَّانية وهو ما خص اهللا ـ تعاىل ـ به سورة البقرة 
  :من ميزة وهذا يف قوله

  )).اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة((
وله عليه ولعل السبب يف ذلك ما ورد يف الباب األول من هذه الدراسة وهو ق

  :الصالة والسالم
ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ((
  .)١())البقرة
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  :والشيء اآلخر لعلّه يف احتوائها على آية السحر وهي قوله تعاىل  
אאאא)ألن )٢ ،
أن البطلة هم السحرة، وقد يكون السبب ـ واهللا أعلم ـ أا بلغين : ((معاوية قال

تضمنت مواضيع مل تذكر يف آل عمران كحديثها عن آدم وبداية اخللق، وعن قصص 
  .............بين إسرائيل، وآية الكرسي 

  .وقد جاء التشبيه مقروناً بثالثة مشبهات به الختالف حال القراء واهللا اعلم 
  :فضل اإلنفاق* 

ديث احلادي عشر يبين عظيم األثر الذي حيصله املؤمن حني ينفق املال ويبذله احل
بنية صافية وطيب نفس، ويبين حال البخيل وأنه ال حيصل على نفع، واحلديث يصف 

  .أثر تلك الصدقة على املال وعلى صاحبها يف الدنيا واآلخرة
  :العن أيب هريرة عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ ق

مثل املنفق واملتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إىل ((
أن يتصدق سبغت عليه أو ) فإذا أراد املتصدق: وقال اآلخر(تراقيهما، فإذا أراد املنفق 

مرت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حىت تجِن بنانه 
  .)٣())يوسعها فال تتسع: فقال أبو هريرة فقال: وتعفوا أثره، قال
  :ويف رواية

ضرب لنا رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ مثل البخيل واملتصدق كمثل ((
رجلني عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إىل ثدييهما وتراقيهما، فجعل 

 أثره، وجعل البخيل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حىت تغشى أنامله وتعفوا
فأنا رأيت رسول اهللا ـ : ((كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكاا قال

  .)٤())صلّى اهللا عليه وسلم ـ يقول بإصبعه يف جيبه فلو رأيته يوسعها وال توسع
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هذا مثل ضربه صلّى اهللا عليه وسلّم للجواد والبخيل وشبههما برجلني أراد ((  
اً يستجن ا، والدرع أول ما يلبس إمنا يقع على موضع الصدر كل واحد أن يلبس درع

والثديني إىل أن يسلك ال بسها يديه يف كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر 
سفال، فجعل صلّى اهللا عليه وسلّم مثل املنفق من لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حىت 

ه مغلولتان ما بني دون صدره، فإذا سترت مجيع بدنه وحصنته، وجعل البخيل كرجل يدا
أراد لبس الدرع حالت يداه بينهما وبني أن متر سفالً على البدن واجتمعت يف عنقه 
فلزمت ترقوته فكانت ثقالً ووباالً عليه من غري وقاية له وحتصني لبدنه، وحاصلة أن 

ن البخيل اجلواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء، وأ
  .)١())يضيق صدره وتنقبض يده عن اإلنقاق

ضرب املثل ما ألن املنفق يستره اهللا بنفقته ويستر عوراته يف الدنيا واآلخرة : ((وقيل
كستر هذه اجلنة البسها والبخيل كمن لبس جنه إىل ثدييه فيبقى مكشوفاً بادي العورة 

  .)٢())مفتضحاً يف الدنيا واآلخرة
  :وقيل

أن املنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه وحمتها، كما أن اجلبة إذا أسبغت عليه يريد ((
سترته ووقته، والبخيل ال تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غري مكفّر عنه اآلثام، كما أن اجلبة 

  .)٣())تبقي من بدنه ما ال تستره فيكون معرض اآلفات
  . اردة يف الصحيحنيهذه أهم ما ورد يف شرح هذا احلديث برواياته الو

صورتان امتزجتا يف بوتقة البالغة والبيان النبوي فكونتا صورةً متكاملةً يستشف من 
  .خالهلا وجه الشبه

صورة عظيمة غريبة، املنفق خالٍ من العيوب خالف البخيل، ال ثياب، ال يبارك له 
  ......يف ماله، مفضوح يف الدنيا واآلخرة، معرض لآلفات، ال حيمده أحد
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ونلحظ أن آراء العلماء يف شرح هذا احلديث رأي واحد، كل رأي تناول القضية   
نظروا إليها من جهات، من جهة حمو الذنوب، سعة البذل والعطاء وكثرته، . من طرف

  .الستر يف الدنيا واآلخرة، مناء املال
ردها آراء متعددة جتدد املعاين وتثري الصورة فيتسع اخليال، وهذه املعاين اليت أو

العلماء تتوفر يف املنفق، فهو سخي قريب من اهللا قريب من الناس، قريب من اجلنة بعيد عن 
  .النار، ماله ينمو، وسيئاته تمحى، كرمي

وهناك حديث يوحي أن اجلبة كمال الدين وارتفاع مؤشر اإلميان يف النفس، فعن 
 ـ بينما أنا نائم رأيت قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: أيب سعيد اخلدري يقول

الناس يعرضون على وعليهم قُمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض على 
  )).)١(الدين: فما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: عمر بن اخلًطّاب وعليه قميص جيره، قالوا

 ففي واحلديث يصور حالة من أهم وأخفى حاالت النفس عند اإلنفاق واإلمساك،((
كون وقوع اجلبة من الثدي إىل الترقوة إشارة إىل أا تقع مسلك القلب وهو الذي يأمر املرء 

  .)٢())وينهاه
حالة نفسية إذا دعت الظروف للبذل، املنفق تغالبه نفسه فيصارعها فيغلبها، والبخيل 
 نفسه سيئة حتول دون اإلنفاق، طبع سيء، ضاقت جبته على عنقه وتوشك أن تضيق كلَّ

  .مرة حىت لكه
وأدركوا املغزى، )) جنة من حديد أو جبة من حديد((وعلل العلماء القيد يف قوله 

  .)٣())فيه إعالم بأن القبض والشدة من جبلة اإلنسان: فقالوا
  ......... ))يوسعها ـ تغشى ـ جيهد ((ونلحظ األفعال املضارعة 

دد للحدث وكأننا نشاهد وما توحي به من استحضار للصورة وما تدل عليه من جت
  .يعانيه من ضنك يف العيش وما البخيل صاحبه،وما جيره البخل من ضيق على خري اإلنفاق على

                                 
  .١/١٢:  رواه البخاري ( 1)
  .١٤/١٩٤ عمدة القارئ ، العيين ، ( 2)
  .٧/٢٤٦ عمدة القارئ ، العيين ، ( 3)
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واختيار اجلبة واجلنة أثرى املعىن، وقربت الصورة املعىن إىل اإلفهام وبالغته عليه   
ناس وقيت السلم الصالة والسالم ال ختفى يف اختيار األلفاظ املعربة واليت كانت من واقع ال

  )).اجلنة((واحلرب )) اجلبة((
  
  :االهتمام بصدقة العبد* 

واحلديث الثاين عشر يبين عليه الصالة والسالم فيه قبول الصدقة ومناءها، فالصدقة 
ـ مهما قلت ـ فإن اهللا يقبلها من املؤمن ويتعهدها بالرعاية واالهتمام، وال تزال تلك 

ـ تضاعف وتنمو وتزيد حىت تصري مثل اجلبل، ويشترط يف هذه الصدقة عنده ـ سبحانه 
  .الصدقة أن تكون من كسب طيب

  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: عن سعيد بن يسار أنه مسع أبا هريرة يقول
ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهللا إالَّ الطيب إالَّ أخذها الرمحن بيمينه ((

رة، فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلَّوه وإن كانت مت
  .)١())أو فصيله

  :ويف رواية
فريبيها كما يريب * ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إالّ أخذها اهللا بيمنه((

  .)٢())أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل اجلبل العظيم
دقة مضاعفة، ترىب تلك التمرة للعبد املؤمن حتى رمحة وكرم من أرحم الرامحني، ص

تصري أعظم من اجلبل، صدقة من مالٍ حالل، بنية خالصة هللا، تكون سببا يف جناة صاحبها 
  :من النار فعن عدي بن حامت قال مسعت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ يقول

  .)٣())اتقوا النار ولو بشق مترة((
                                 

  .٩٩ـ٧/٩٨: شرح النووي  صحيح مسلم ب( 1)
يف هذا احلديث إثبات اليد اليمىن هللا تعاىل وهذه من أحاديث الصفات وقد ذكرنا رأي العلماء يف هذه األحاديث * 

  .عند حتليل هذا احلديث يف باب التشبيه املفرد
  .٩٩ـ٧/٩٨: صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .٧/١٠١:  املصدر السابق( 3)
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ما كان حجمها ولو بلغت حجم التمرة، وهي من كسب طيب فهي إنَّ الصدقة مه  
  .حجاب لصاحبها من النار واحلديث يف هذا املعىن صريح

إن الصدقة اليسرية اليت تساوي عدل مترة من كسب طيب يقبلها اهللا بيمينه، وإنه ((
ينه، مث يربيها فهذه الصدقة القليلة يقبلها اهللا تبارك وتعاىل بيم....... إلكرام للمتصدق

وينميها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه، والعرب تعىن باخليل عناية كربى حىت إم 
ليسقوا اللّنب وال يركبوا يف األسفار وال يف الذهاب إىل احلروب، ويدخروا للمعارك 

  .)١(.........))والكر والفر والغارة، وقد نطقت بذلك أشعارهم
فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل ((......... : ورد يف الرواية األوىل

  )).)٢(كما يريب أحدكم فلوه أوفصيله
  :ويف الثانية

  )).حىت تكون أعظم من اجلبل العظيم)٣(فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو قلوصه((..
  : صورتان عظيمتان

  .منو الصدقة يف كف الرمحن حىت تصبح أعظم من اجلبل: األوىل
  .تربية الرمحن لتلك الصدقة كما يريب املرء فلوه أو فصيله أو قلوصه: انيةالث

ولترابط هاتني الصورتني مت تكرار احلديث مرتني يف التشبيه املفرد مث يف التشبيه 
  .التمثيلي

شبه الرسول ـ عليه الصالة والسالم الصدقة اليسرية من احلالل يف كف الرمحن 
  .احبها بتربية اإلنسان فَلُوه أو فصيله أو قلوصهوهو مهتم ا وينميها لص

  .....واجلامع بني الطرفني كمال االهتمام والعناية والزيادة الواضحة واملراقبة املستمرة
  :واإلمام النووي يرى أن تلك التربية واملضاعفة حسية قال

                                 
بكسر الفاء وإسكان الالم وختفيف الواو وهو املهر مسي :  الفاء وضم الالم وتشديد الواو، ويرويبفتح:  فَلُوه ( 1)

  .بذلك ألنه فلى عن أمه أي فصل
  .الفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه:  فصيله ( 2)
  .بفتح القاف وضم الالم وهي الناقة الفتية وال يطلق على الذكر:  قلُوصه ( 3)
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ه، وأن إن املراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثواا، ويصح أن تكون على ظاهر((  
  .)١())تعظم ذاا، ويبارك اهللا فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل يف امليزان

والصورة هنا تعتمد على احلس املباشر الذي يدرك املشاهد متابعته ((فالتشبيه صورة 
  .)٢())وتتجسم أمامه األشياء جتسماً واضحاً خيلب النفس

ألنه يزيد زيادة بينة فكذلك الصدقة وضرب به املثل ((والفلو عنصر مهم يف الصورة 
نتاج العمل فإذا كانت من حالل ال يزال نظر اهللا إليها حىت تنتهي بالتضعيف إىل أن تصري 

  .)٣())التمرة كاجلبل
وللفلو مكانة عظيمة فهو مدخر للشدائد للحروب والدفاع عن األعراض، والصدقة 

 ظل صدقته ذلك اليوم وحاجته إليها شديدة مثله يدخرها اهللا لصاحبها يوم القيامة فاملرء يف
يف ذلك اليوم ونلحظ حب النفس لصغار احليوان وال سيما الفلو، واهللا حيب الصدقة من 

  .العبد
والفلو حيتاج إىل مشقة يف الترويض ليتم االنتفاع به فاخليل معقود بنواصيها اخلري إىل 

يب هلا على اإلخالص هللا وحده يوم القيامة والصدقة حيتاج لصاحبها ترويض نفسه وتدر
  .ليخلِّص ما ينفق من الرياء والسمعة لتتم الفائدة منها فينال رمحة اهللا ومغفرته

ويف اختيار املصطفى لبعض األلفاظ املوحية املعربة دقِّة وبالغة، فقد اختار عليه 
 االسم دون غريه من أمساء اهللا ـ تعاىل ـ ألن هذا) الرمحن(الصالة والسالم ذكر لفظ 

  .ينسجم مع مضمون احلديث املفعم بالرمحة والفضل الكثري
دون غريه ألن العريب يعتين بتربيته أكثر من غريه، وقد ذكر أوالً ) املهر(ونلحظ اختيار
  .قبل الفصيل والقلوصة

واحلقيقة أن يف التمثيل بتربية املهر لتربية األجر براعة فائقة ودقِّة متناهية؛ ألن املهر ((
  .)٤())من اجلهد يف تربيته ما ال يبذل يف غريه من احليوانيبذل 

                                 
  .٧/٩٩ش صحيح مسلم  هام( 1)
  .٥٨١ التصوير الفين يف احلديث النبوي ، ص ( 2)
  .٨/٢٧٠:  عمدة القارئ ( 3)
  .٩٢ التصوير الفين يف احلديث النبوي ، ص ( 4)



ـ٢٣٥ـ

التمر ـ الفلو ـ القلوصة ـ الفصيل ـ (وإذا تأملنا عناصر الصورة التمثيلية   
جند أا أثرت الصورة وأدخلت يف ظلها كل معان للنماء واالهتمام وحسن الرعاية، ) اجلبل

ضار للصورة وجتدد، وما يبعثه من روح من  استح) يربي(وما يدل عليه الفعل املضارع 
  .وحركة تنتشر يف جوانب الصورة

  . والصورة حتث على الصدقة من املال الطيب لينال العبد عظيم األجر وجزيل الثواب
  :حرمة الدماء واألموال*

 :   احلديث الثالث عشر
أوصى عليه الصالة والسالم يف خطبة حجة الوداع بعدة وصايا، روى اخلطبة لنا 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة : ((..... جابر ـ رضي اهللا عنه ـ كان منها 
  .)١(......))يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا 

هذا حديث عظيم يف يوم عظيم أورده البخاري بثالث روايات، واحلديث متضمن 
األموال، فال جيوز ألحكام عظيمة ال جيوز أنتهاكها بني املسلمني، حرمة الدماء وحرمة 

  :التعدي عليها، قال تعاىل
אא)وقال عز وجل . )٢ : אא 

אאא)وقال  . )٣ :
אאאא)٤(.  

 حبرمة يوم )٥( صلى اهللا عليه وسلم ـ حرمة الدماء واألموال واألعراضفقد شبه ـ
  .عرفة يف شهر احلج يف مكة املكرمة 

ض من التشبيه بيان   شدة احلرمة القاطعة لكل أملٍ يف انتهاكها، والغر: ووجه الشبه
  .مقدار تلك احلرمة

                                 
  .١٧٠ـ ١١/١٦٧،وجاء يف باب القسامة ١٨٢،وهذا املقطع ص١٩٤  ـ٨/١٧٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .١٨٨: سورة البقرة آية( 2)
  .٢٩:النساء آيةسورة ( 3)
  .٣٣: سورة اإلسراء آية( 4)
  . وردت األعراض يف بعض الروايات( 5)
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  .وهذا التشبيه مرسل ألن األداة مذكورة، وجممل حلذف وجه الشبه  
حرف الظرفية، فإن )) يف((وقد دلّ عليه الصالة والسالم على شدة التحرمي باستخدام 

  .الداللة على مشول التحرمي وإحاطته للزمان واملكان كما حييط الظرف مبظروفه
وقد شدد عليه الصالة والسالم يف ذلك التحرمي واختذ التشبيه طريقاً لبيان ذلك 

  .ر األمة من انتهاك حرميت الدماء واألعراضالتحرمي وحتديد مقداره ليحذّ
  

  :بيان فضل احلج*
 :   احلديث الرابع عشر

احلج ـ كما نعلم ـ هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وفضله عظيم وأجره 
  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال. كبري

  .)١()) ومل يفسق رجع كما ولدته أمهمن أتى هذا البيت فلم يرفث((
احلديث بيان لفضل احلج وأنه من األعمال الصاحلة اليت تنقي صاحبها من الذنوب 

  :واآلثام، كما قال عليه الصالة والسالم
  .)٢())العمرة إىل العمرة كفّارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة((

م ومسلمة أن يتعلم أركان احلج وواجباته وآدابه وهذه األحاديث دعوة لكل مسل
  :وسننه اليت تقربه من ربه ليفوز ذا الفضل العظيم ، قال تعاىل

)) א      א      א
٣())א(.  

  :والتشبيه وارد يف قوله عليه الصالة والسالم
  .)٤())رجع كيوم ولدته أمه((ويف رواية البخاري ، )) رجع كما ولدته أمه((

                                 
  .١١٩ ـ ٩/١١٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٩/١١٧املصدر السابق ( 2)
الصحيح  " اهلامش"املعصية : اجلماع، والفسوق:اسم للفحش من القول وقيل: ، والرفث١٩٧: سورة البقرة اآلية( 3)
٩/١١٩.  

  .٧/٤٠٢دة القاري شرح صحيح البخاري  عم( 4)
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فقد شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من حج ومل يرفث ومل يفسق حباله يوم ولدته   
  .أمه خالياً من الذنوب بريئاً من املعاصي واألدران الظاهرة والباطنة وسالمة الفطرة

  :واحلديث حيث على اآليت
  .ذا الفضل، فينال رمحة اهللا وجنتهإتقان احلاج حلجه ليتم له ه: أوهلما

وجممل حلذف وجه الشبه النقاء من )) الكاف((والتشبيه مرسل فاألداة مذكورة، وهي 
  .الذنوب

  :فضل اجلهاد* 
احلديث اخلامس عشر جاء التمثيل فيه لبيان فضل اجلهاد وبيان ما للشهيد عند ربه، 

  : وسلّمقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه: فعن أيب هريرة قال
تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إالّ جهاداً يف سبيلي وإمياناً يب وتصديقاً ((

برسلي فهو على ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائالً ما نال من 
يامة  يكلم يف سبيل اهللا إالّ جاء يوم الق)١(أجر أو غنيمة، والذي نفس حممد بيده ما من كَلْم

كهيئته حني كلم لونه لون دم ورحيه ريح مسك، والذي نفس حممد بيده لو ال أن يشق على 
املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا أبداً ولكن ال أجد سعةً فأمحلهم وال 
جيدون سعةً ويشق عليهم أن يتخلفوا عين، والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل 

  .)٢()) مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتلاهللا فأقتل
  :ويف رواية

ال يكلم أحد يف سبيل اهللا ـ واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله ـ إالّ جاء يوم القيامة ((
حه يثعب اللون لون دمٍ، والريح ريح مسكر٣(وج(.((  

ر كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا مث تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طُعنت تفج((
  .)٤(.....))دماً اللون لون دم والعرف عرف املسك

                                 
(1 ) اجلرح: بفتح الكاف وإسكان الالّم :  الكَلْم.  
  .٢٠ـ١٣/١٩: صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  .جيري: ،يثعب . ١٣/٢١ املصدر السابق ( 3)
  .الريح: ، العرف . ٢٢/ ١٣ املصدر السابق ( 4)
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حديث عظيم بين فضل اجلهاد يف سبيل اهللا ـ عز وجل ـ وفيه الترغيب   
والتحبيب يف هذه العبادة النبيلة اليت ضمن اهللا لصاحبها إحدى احلسنني، ولفضل اجلهاد جند 

رية أن يكون فيها لو ال املشقة املصطفى ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ متناه يف كل غزوة أو س
على الصحابة، وهذا من رمحته بأمته، وقد متنى عليه الصالة والسالم أن يغزو مث يقتل مث 

  .يغزو مث يقتل مث يغزو مث يقتل ملا يعلم ما أعده اهللا للمجاهدين يف سبيله
אאאאא: فضل عظيم قال عنه اهللا

אאאאאא
אאאאא)١(.  

قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه : وعن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال
  .)٢()) يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيهالغدوة: ((وسلم

أا خري من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان وملك ما فيها وأنفقه يف أمور ((أي 
وهذا يف مجيع األحاديث الواردة على  )٣(اآلخرة وليس متثيل الباقي بالفاين على ظاهر إطالقه

  .هذا النحو واهللا أعلم
حث على )) واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله(( احلديث واجلملة اإلعتراضية يف

 اإلخالص يف الغزو وأن الثواب املذكور إمنا هو ملن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة اهللا هي
سئل رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ : العليا، ويوضح هذا ما ذكره، أبو موسى قال
  رياًء أي ذلك يف سبيل اهللا ؟عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل 

  :فقال عليه الصالة والسالم
  .)٤())من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا((
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ـ٢٣٩ـ

فالشهادة يف سبيل اهللا أمرها عظيم كما تبين لنا من متنيه عليه الصالة والسالم هلا   
  :لّى اهللا عليه وسلّم قالمسعت أنس حيدث عن النيب ص: ويؤكد ذلك ما روي عن قتادة قال

ما من أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وأن له ما على األرض من شيء ((
  .)١())غري الشهيد فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل عشر مرات ملا يرى من الكرامة

ونلحظ رمحته عليه الصالة والسالم بأمته وتركه للجهاد يف كل غزوة وسرية حىت ال 
  : الصحابة وصدق اهللا إذ يقوليشق على
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف ((
وهذا يوحي حبب الصحابة للرسول عليه الصالة والسالم ومدى االقتداء به يف )) رحيم
  .أموره

  :والتشبيه التمثيلي يف احلديث يف قوله عليه الصالة والسالم
 يف سبيل اهللا إالّ جاء يوم القيامة كهيئته حني كُلم لونه لون دم ما من كلم يكلم((

  )).ورحيه ريح مسك
  :ويف الرواية الثّانية

ال يكلم أحد يف سبيل اهللا إالّ جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ((
  )).ريح مسك

  :ويف الرواية الثّالثة
وم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا تكون ي((

  )).اللون لون دم والعرف عرف املسك
  .فاملشبه يف الروايات هيئة الكلم الذي يكلمه املسلم يف سبيل اهللا يوم القيامة

هيئة هذا الكلم نفسه حني كلم يف الدنيا يتفجر دماً ولكن لون دم والريح : واملشبه به
  .ريح مسك

  . يف الشكل واالختالف يف املضموناالتفاق: وجه الشبه
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ـ٢٤٠ـ

الغرض منه احلث على اجلهاد والترغيب فيه وحتري اإلخالص والنية الصاحلة وبيان   
  .منـزلة وفضل الشهادة يف سبيل اهللا

ويف احلديث حملة وشاهد على ذلك الشهيد وعالمة فارقة متيزه عن غريه وتوضحه 
ي منه نفس األثر ولكن اختلف الدم، فالدم وجتسده يوم القيامة وهي ذلك اجلرح الذي بق

جنس ورائحته منتنة ولكن اهللا غري صفاته فجعل الباقي من صفات الدم اللون فقط وهو 
االمحرار، ورائحته كرائحة املسك بل مسك، وهذا فضل ونعمة من اهللا ا على هؤالء 

  .واحهمالشهداء الذين بذلوا يف سبيل اهللا أغلى وأنفس ما ميلكون وهي أر
وما توحي به،واملهم هو )) يكلم ـ كُلم ـطعنت((ونتأمل األفعال املبنية للمجهول

  النتيجة أنه استشهد يف سبيل اهللا وليس مهماً من كَلَمه وبأي أداة ويف أي مكان وما نوعه ؟
ومساعدته على استحضار الصورة وكأن املشهد يعرض )) يثغب((والفعل املضارع 

داً عظيماً له دالالت وإحياءات وظالل عظيمة وما فيه من جتدد يعطي علينا اآلن، مشه
  .الصورة حركة وحياة

  .)١())صورة غيبية تنيبء عن اإلكرام الكبري للمجاهد والشهيد يف سبيل اهللا((
  

  : فضل اجلهاد* 
قيل للنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم : احلديث السادس عشر عن أيب هريرة قال  

  :  يف سبيل اهللا عز وجل، قالـ ما يعدل اجلهاد
ال : ((فأعادوا عليه مرتني أو ثالثًا كل ذلك يقول: ، قال))ال تستطيعونه((  

مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القانت بآيات اهللا ال : ((، وقال يف الثالثة))تستطيعونه
  .)٢())يفتر من صيام وال صالة حتى يرجع ااهد يف سبيل اهللا تعاىل

هاد يف سبيل اهللا عبادة عظيمة أجرها جسيم، وللشهيد يف سبيل اهللا فضل ورمحة، اجل
ما من نفس متوت هلا عند اهللا : ((فعن أنس بن مالك عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم قال
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ـ٢٤١ـ

خري يسرها أن ترجع إىل الدنيا وال أن هلا الدنيا وما فيها إالَّ الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع   
  .)١())نيا ملا يرى من فضل الشهادةفيقتل يف الد

فها هو الشهيد يتمىن أن يرجع إىل الدنيا ليس حبا يف البقاء، وإمنا ليجاهد   
  .فيستشهد مرةً أخرى ملا يرى من فضل الشهيد الذي ناله بسبب اجلهاد

  : وقد أورد اإلمام البخاري ـ رمحه اهللا ـ هذا احلديث برواية خمتلفة  
ل اهللا ـ واهللا أعلم مبن جاهد يف سبيله ـ كمثل مثل ااهد يف سبي((  

الصائم القائم اخلاشع الراكع الساجد القانت بآيات اهللا، الذي ال يفتر من صيام وال صالة 
وال صدقة حتى يرجع ااهد يف سبيل اهللا ـ تعاىل ـ، وتوكل اهللا ـ تعاىل ـ للمجاهد يف 

  .)٢())ملًا مع أجر أو غنيمةسبيله إن توفّاه أن يدخله اجلنة، أو يرجعه سا
  .وأوردت رواية البخاري ألن فيها عددا من األدلة على فضل اجلهاد يف سبيل اهللا

)) ال تستطيعونه((ويف رواية اإلمام مسلم بدأ عليه الصالة والسالم بأسلوب احلوار 
شوقت النفس مرتني أو ثالثًا لتتهيأ النفوس ملعرفة اإلجابة على األمر الذي يعادل اجلهاد، فت

إىل مساع ذلك العمل، فإذا أتى ثبت يف النفس واستقر جوابه صلى اهللا عليه وسلم بالتشبيه 
مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت الراكع الساجد اخلاشع الذي ال يفتر ((

  ...من صيام وال صالة حىت يرجع ذلك ااهد
  .د يف سبيل اهللاألجر الذي يناله ااه: فاملشبه

  ...األجر الذي حيصل عليه الصائم القائم القانت املتصدق: واملشبه به
  .األجر العظيم الذي يناله كل واحد منهما: وجه الشبه

بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ومقدار األجر الذي يناله، : والغرض من التشبيه
  .وهذا من التشبيه التمثيلي واهللا أعلم

وإذا (ووجه الشبه حمذوف فهو جمملٌ ) مثل(يه مرسل ألن األداة مذكورة وهو تشب
تصورنا جماهدا ظل سنة يف اجلهاد، فهل يستطيع إنسان يريد أن حيصل على ما يعادل ثوابه، 
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ـ٢٤٢ـ

هل يستطيع أن يبقى سنةً يف عبادة مستمرة ال نوم فيها وال راحة وال انقطاع عن أعمال   
  .... الطاعة

  .)١(....))بق النص شد األذهان وأثار االهتمام واحلوار الذي س
فهذه الروايات دالئل قاطعة على أن اجلهاد يف سبيل اهللا ال يعدله عمل، فعن أيب ذر 

اإلميان باهللا واجلهاد : ((قلت يا رسول اهللا أي العمل أفضل؟ قال: ـ رضي اهللا عنه ـ قال
  .متفق عليه.)٢()) يف سبيله

  
  :يف الصدقةالتحذير من العود * 

احلديث السابع عشر جاء التمثيل لبيان التحذير من العود يف الصدقة وأنه أمر 
محلت على فرس عتيق يف : مكروه، فعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب قال

سبيل اهللا فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه 
  :وسلم ـ عن ذلك فقال

  .)٣())ال تبعه وال تعد يف صدقتك فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه((
  :ويف رواية

ال تشتره وإن أُعطيته بدرهم فإن مثل العائد يف صدقته كمثل الكلب يعود يف ((
  .)٤())قيئه

  :ويف رواية عن ابن عباس أنه قال عليه الصالة والسالم
  .)٥())ء مث يعود يف قيئه فيأكلهمثل الذي يرجع يف صدقته كمثل الكلب يقي((

مثّل عليه الصالة والسالم العائد يف صدقته أو هبته بالكلب الذي يأكل حتى يشبع 
  .ومتتليء خاصرتاه باألكل مث يقيء ذلك األكل، مث يعود فيأكل ذلك القيء
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ـ٢٤٣ـ

أي تصدقت به ووهبته ملن يقاتل عليه )) محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا((قوله   
أي قصر يف )) فأضاعه صاحبه((قوله . اهللا والعتيق الفرس النفيس اجلواد السابقيف سبيل 

هذا ي تنـزيه ال حترمي، فيكره )) ال تبعه وال تعد يف صدقتك((قوله . القيام بعلفه أو مؤنته
ملن تصدق بشيء أو أخرجه يف زكاة أو كفّارة أو نذر أو حنو ذلك من القربان أن يشتريه 

  .)١(إليه أو يهبه أو ميتلكه باختياره منه فأما إذا ورثه منه فال كراهة فيهممن دفعه هو 
يشبه عليه الصالة والسالم العائد يف هبته بالكلب الذي أكل حىت شبع مث أخرج ما 

  .يف جوفه فأكله، صورة بشعة كريهة مقيتة تنفر منها النفوس
اهلبة مهما كانت املربرات، الغرض منها التحذير والتنفري من الرجوع يف الصدقة أو 

تقبيح صورة ذلك الفعل، أي كما يقبح أن يقيء مث يأكل كذلك ((والغرض ـ أيضاً ـ 
  .)٢())يقبح أن يتصدق بشيء مث جيره إىل نفسه بوجه من الوجوه

ليس ((إرشاد إىل اخلري وترفع عن الدنايا واللؤم واخلسة كما جاء يف رواية البخاري 
  .)٣())لنا مثل السوء

وقد خشي عليه الصالة والسالم على عمر أن يتصف ذه الصفة وهو بعيد عنها 
  .فنهاه عنها
يا اهللا ما أشد نفورنا من هذه الفعلة اليت جنحت الصورة أي جناح يف إثارة تقززنا ((
لو كان الذي يفعل هذا إنساناً لكان شيئاً مقرفاً فما بالنا وحنن نتصور من يفعل . ونفورنا

  .)٤())كلباً يقيء ويأكل قيئه مرة أخرىذلك 
ليتوافق مع املعىن العام ) الكلب(ونلحظ الدقة النبوية يف اختيار عنصر املشبه به 

مثل يف لؤم األصل، وخبث الطبع، وسقوط القدر، واخلسة، ومهانة ) فهو(( (للصورة 
  )).)٥(النفس
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ـ٢٤٤ـ

إذا وهب لولده كما جاء يف ومل يستثن عليه الصالة والسالم، هذا النهي إالّ الوالد   
  :احلديث

  .)١())ال حيل ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها إالّ الوالد فيما يعطي ولده((
صورة بشعة تتكرر وتتجدد يف خميلتنا، والسبب ما تضمنته من أفعال تدل على 

  )).يعود، يقيء، يأكل((استحضار الصورة وجتدد حدوثها 
  :قطيعة الرحم* 

جاء التمثيل لبيان األمل الذي يلحق قاطع الرحم، وأن الرحم احلديث الثامن عشر 
  .جيب أالّ تقطع مهما وجد الواصل من األذى واإلساءة من أقاربه

يا رسول اهللا إن يل قرابةً أصلهم : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رجالً قال
،فقالويقطعوين، وأحسن إليهم، ويسيئون إىلَّ، وأحلم عنهم وجيهلون على :  

إن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل، واليزال معك من اهللا ظهري عليهم مادمت ((
  .)٢())على ذلك

حديث عظيم حيثنا على صلة الرحم مهما وجد الواصل من األذى، فهذا الصحايب 
اجلليل يشكو إىل رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ أنه يصل قرابته ويقابلونه بالقطيعة، 

ليهم فيكافئونه باإلساءة، وحيلم عنهم فيجازونه باجلهل، فيجيبه الرسول ـ صلّى وحيسن إ
إن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل وصلة الرحم من أفضل : ((اهللا عليه وسلّم ـ بقوله

العبادات، وأحب الطاعات، وقد حث اإلسالم عليها ورغّب فيها، فقد روى البخاري عن 
  : ـ صلّى اهللا عليه وسلم قالأنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

وعن عائشة  ـ )) من أحب أن  يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أجله فليصل رمحه((
الرحم معلقة بالعرش : ((قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: رضي اهللا عنها ـ قالت

 يدخل ال((وجاء يف الصحيحني .)٣())من وصلين وصله اهللا، ومن قطعين قطعه اهللا: تقول
  )).اجلنة قاطع
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ـ٢٤٥ـ

والصحايب يعرف مدى األجر الذي يناله من عمله هذا، فيسأل رسول اهللا ـ صلّى   
  .اهللا عليه وسلم ـ فيخربه باحلال اليت تلحق أقاربه جزاء صنيعهم به

والصحايب يريد حال هلذه املعضلة وخياف أن تستفحل مما يؤدي إىل تركه هلم 
فيلجأ إىل املريب األول عليه الصالة والسالم يستشريه يف ولصلتهم وهو يعلم عقاب القاطع، 

  .األمر
  :وقطيعة الرحم من أكرب الكبائر اليت متنع دخول اجلنة كما سبق ـ قال تعاىل

אאאאא
)١(.  

سالم ما يلحق أقارم أثناء صلته م وحلمه عنهم وإحسانه هلم شبه عليه الصالة وال
  .مبا يالقيه من يسف بالرماد احلار

  .وجه الشبه املعاناة واألمل الذي جيدونه
أي كأمنا تطعمهم الرماد احلار وهو تشبيه ملا يلحقهم من األمل مبا يلحق آكل الرماد ((

  ........احلار
يهم ختزيهم، وحتقرهم يف أنفسهم لكثرة إحسانك وقبح وقيل معناه أنك باإلحسان إل

وقيل ذلك الذي يأكلونه من ...... فعلهم من اخلزي واحلقارة عند أنفسهم كمن يسف املل
  .)٢())إحسانك كاملل حيرق أحشاءهم

وقد جلّى الرسول عليه الصالة والسالم ما جيدونه بالصورة احلسية وكأنك ترى 
الرماد احلار، فجانب الذلة واحلقارة واضح وجلي، فهم جمبورون غري أناساً جيربون على أكل 

راضني بسفهم للرماد، والشيء اآلخر أنه رماد ال فائدة منه، واألمر الثالث أنه حار، 
  .فاجتمعت هلم أمور ال حيسدون عليها، هذا يف الدنيا واآلخرة أقوى وأشد

  .والغرض من التشبيه بيان حال املشبه
                                 

  .٢٣ـ٢٢اآليتان :  سورة حممد ( 1)
  ".اهلامش "١٦/١١٥: صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



ـ٢٤٦ـ

تشبيه التمثيلي لبيان هذا املعىن استخدام موفّق، واختيار املشبه به أمر واستخدام ال  
ة اليت ال جيهلها أحدأدى املعىن واضحاً جلياً وكان املشبه به ومفرداته من نطاق احلياة اليومي.  

ونلحظ الصورة تتكرر فكل زيارة وكل إحسان يتجدد معه أكل الرماد وهذا ما 
واستحضار الصورة أمر ينفر من قطيعة الرحم وحيذّر ) سفهم امللت(يوحي به الفعل املضارع 

  .منها
  :التشبيه التمثيلي يف موضوعات خمتلفة/ ٤

هناك عدة أحاديث جاء بياا عن طريق التشبيه التمثيلي يف موضوعات متفرقة ال 
  .ميكن حصرها حتت موضوع واحد

  :غربة اإلسالم آخر الزمان* 
يل فيه لبيان حال اإلسالم آخر الزمان وأنه غريب يأرز إىل احلديث األول جاء التمث

  .املدينة ويعود إليها، فمنها خرج وإليها يعود
  :قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال

بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية ((
  )). جحرهايف

  :ويف رواية
  .)١())إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها((

دليل على نبوته عليه الصالة والسالم، وهنا يبين حال الدين آخر الزمان على وجه 
  :األرض، وأن رقعته ستتقلص وينحصر بني مكّة واملدينة، والروايتان تتضمن تشبيهني

  :األول
صالة والسالم حال غربة اإلسالم يف النهاية حبال غربته يف البداية يف ندرة شبه عليه ال

  .املتمسكني به وقلّة الناصرين له وألتباعه
  :قال القاضي عياض

                                 
ة ينضم وجيتمع ويثبت ، واملسجدان مسجدا مكّ:، ومعىن يأزر ١٧٦ـ٢/١٧٥ج:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)

  .واملدينة



ـ٢٤٧ـ

وظاهر احلديث العموم، وأن اإلسالم بدأ يف آحاد الناس، وقلّة، مث انتشر وظهر مث ((  
  . )١()) وقلّة ـ أيضا ـ كما بدأسيلحقه النقص واإلخالل حىت ال يبقى إالّ يف آحاد
  :ويعلق الشريف الرضي على الصورة فيقول

وهذا الكالم من حماسن االستعارات وبدائع اازات، ألنه عليه الصالة والسالم ((
جعل اإلسالم غريباً يف أول أمره تشبيهاً بالرجل الغريب الذي قلَّ أنصاره، وبعدت دياره، 

فة يف أول ظهوره، مث استقرت قواعده، واشتدت معاقده، ألن اإلسالم كان على هذه الص
، فغربة اإلسالم قلّة العاملني بشرائعه، والقائمني بوظائفه، )٢(وكثر أعوانه، وضرب جرانه

  .)٣())ال أنه والعياذ باهللا تحمى مساته، وتدرس آياته...... 
  :الثّاين

الة والسالم ـ اإلميان بأنه يأرز بني املسجدين كما تأرز تشبيه الرسول ـ عليه الص
  )).إىل جحرها((احلية يف جحرها ويف رواية 

يقول الفريوز أبادي معقباً على . جند يف جممل الروايتني إشارةً إىل وجه الشبه
  .)٤())واحلية الذت جبحرها ورجعت إليه وثبتت يف مكاا: ((احلديث

 يبقى منها رأسها فيدخل بعد، وأرز احلية معناه أا تدخل جحرها من ذنبها فآخر ما
وتأرز احلية على هذه الصفة إذا كانت خائفة، أما إذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله، 

  )).)٥(وهذا هو االجنحار
واإلميان خرج من املدينة وانتشر إىل أحناء العامل،مث  يعود أهل اإلميان إىل املدينة خوفاً 

  .على دينهم من الفساد وأهله
  :لقاضيقال ا

                                 
  ".اهلامش "٢/١٧٧ املصدر السابق ( 1)
  .مقدم عنق البعري :  اجلران ( 2)
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ـ٢٤٨ـ

معناه أن اإلميان أوالً وآخراً ذه الصفة ألنه يف أول اإلسالم كان كل من خلص ((  
إميانه وصح إسالمه أتى املدينة إما مهاجراً مستوطناً، وإما متشوقاً إىل رؤية رسول اهللا ـ 
صلّى اهللا عليه وسلّم ـ ومتعلماً منه واالقتداء جبمهور الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ 
فيها، مث من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة اهلدى ألخذ السنن املنتشرة 

يف كل وقت إىل زماننا لزيارة قرب النيب  ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ فال .......... ا عنهم 
  .)١())يأتيها إالّ مؤمن

 الشريف الرضي فالقاضي عياض جيعل العودة إىل املدينة من قبل أهل اإلميان، أما
  :فيجعل العائد هو الدين يقول

واملراد أن اإلسالم ليأوي إىل املدينة كما تأوي احلية إىل جحرها، وأصل ذلك ((
أرز أروزاً إذا كان منه ذلك، فجعل عليه الصالة : مأخوذ من التقبض واالجتماع، يقال

 محاها ألا قطب مداره، ونقطة لإلسالم يتقلّص إليها وينضم إىل )٢(والسالم املدينة كالوجار
  .)٣())ارتكازه

تنتشر ((فاإلسالم يف قوته خرج من املدينة ولّما خاف وقلّ أنصاره عاد إليها، واحلية 
  .)٤())من جحرها يف طلب ما تعيش به فإذا راعها شيء رجعت إىل جحرها

ينتشر كانتشار احلية من جحرها مث إذا راعها شيء رجعت إىل ((فاإلسالم 
  .)٥(...))رهاجح

فالروايات يشبه الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ فيها غربة اإلسالم أخر الزمان 
بغربته أيام البعثة احملمدية من قلّة الناصرين والقائمني عليه، وكثرة املعذبني يف سبيله، وكثرة 

د املتمسك أعدائه، فهي غربة حال اإلسالم يف قلوب الناس، وغربة التطبيق لشرائعه، فال جي
                                 

  ".اهلامش "١٧٧/ ٢ صحيح مسلم بشرح النووي ج ( 1)
  .جحر الضبع:  الوِجار ( 2)
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ـ٢٤٩ـ

إالّ أشد العذاب، وهذا ما نراه يف بعض الدول اإلسالمية، أو ما تالقيه األقليات املسلمة يف   
  .العامل

أما التشبيه الثاين فقد شبه عليه الصالة والسالم اإلميان يف رجوعه وثباته يف مكّة 
  .واملدينة برجوع احلية إىل جحرها وثباا فيه

وما يدور يف ظلها من إحياء وما تدل عليه دون غريها من ) يأرز(وإذا تأملنا لفظة 
ضم ومجع وما يف هذه اللفظة من رائحة اخلوف والذعر، وأن العائدين إىل املدينة ال يعودون 

  .إالّ إذا خافوا على دينهم، وما يف هذا الفعل من جتدد
 فالعرب يعلمون صورة رائعة، تشبيه بارع، مت اختيار املشبه به من واقع احلياة العربية،

مرتلة الغريب، وما يالقيه يف غري بلدة من اإلهانة، وعدم االهتمام،واالحتقار، وغري ذلك من 
  .األمور املشينة اليت يتعرض هلا

واختيار احلية لتقريب الصورة أمر يف غاية البيان واإليضاح للمعىن، ومن من املسلمني 
  .ال يعرف احليات واألفاعي؟

صورة منتزعة من متعدد، أخرجت لنا صورةً حمسوسة كأننا نشاهدها، فوجه الشبه 
فاإلسالم غريب، واإلميان يتراجع ويثبت كاحلية إىل جحرها، حركة وحيوية وخياالت ال 

  .يستطيع البيان أن يصفها وحيدد أبعادها
  
  :الناس واملال* 

ت األرض وخرياا اليت احلديث الثَّاين يأيت التشبيه فيه لبيان موقف الناس من بركا
  .أخرجها اهللا هلم من مالٍ وغريه
سألت النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ فأعطاين، مث  سألته : عن حكيم بن حزام قال

  :فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال



ـ٢٥٠ـ

إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه ((  
كان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد بإشراف نفس مل يبارك له فيه،و

  .)١())السفلى
  :ويف رواية

)) إمنا أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة
  .)٢())وشره كان كالذي يأكل وال يشبع

  :ويف رواية
ال واهللا ما أخشى : ((قام رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ فخطب الناس،فقال
أيأيت : يا رسول اهللا: عليكم أيها الناس إالّ ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا، فقال رجل

كيف قلت؟ : اخلري بالشر؟ فصمت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ ساعة، مث قال
إن  ((:قلت يا رسول اهللا أيأيت اخلري بالشر؟ فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلم: قال

إالّ آكلة  )٣(اخلري ال يأيت إالّ خبري، أو خري هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم
، )٥(أو بالت، مث اجترت)٤(اخلَضر أكلت حىت إذا امتألت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت

فعادت فأكلت، فمن يأخذ ماالً حبقه يبارك له فيه، ومن يأخذ ماالً بغري حقه فمثله كمثل 
  .)٦())الذي يأكل وال يشبع
  :ويف رواية

وما زهرة الدنيا : أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا، قالوا((
ال يأيت : يا رسول اهللا وهل يأيت اخلري بالشر؟ قال: بركات األرض، قالوا: يا رسول اهللا؟ قال

خلري إالّ باخلري، إن كل ما أنبتت الربيع يقتل اخلري إالّ باخلري، ال يأيت اخلري إالّ باخلري، ال يأيت ا
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ـ٢٥١ـ

أو يلم إالّ آكلة اخلَضر فإا تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، مث   
إن هذا املال خضرة حلوة، فمن أخذه حبقه . اجترت، وبالت، وثلطت، مث عادت فأكلت

  .)١())يأكل وال يشبعووضعه يف حقه فنعم املعونة هو، ومن أخذه بغري حقه كان كالذي 
  :ويف رواية

  .)٢(............))إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إالّ آكلة اخلَضر((
  .)٣(وقد وردت هذه الروايات بألفاظ متقاربة يف البخاري

  :تضمنت هذه الروايات عدداً من التشبيهات النبوية وهي كما يلي
  ..........)) املال خضرةُ حلوةإن هذا: ((قوله عليه الصالة والسالم: األول

شبه الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ املال يف الرغبة فيه، وامليل إليه، وحرص 
النفوس عليه بالفاكهة اخلضراء احللوة املستلذة، فإن األخضر مرغوب فيه على انفراده، 

  .واحللو مرغوب فيه كذلك فكيف إذا اجتمعتا كانا أشد رغبة
ملال يقصد به الدنيا بكاملها ألن املال أحد زينيت احلياة الدنيا قال ولعلّ تعبريه عن ا

  .)٤(.........אאאאאא: تعاىل
  :قال اخلطايب

يعين :يريد أن صورة الدنيا حسنة املنظر مونقة تعجب الناظر، ولذلك أنث اللفظني ((
  .......خضرة حلوة
  :لكرماينقال ا

والوجه فيه )) وله وجه آخر وهو أن تكون التاء للمبالغة، حنو رجل راوية وعالّمة((
إمنا أنث على معىن تأنيث املشبه به، أي هذا املال شيء كاخلضرة،وقيل معناه : ((أن يقال

  .)٥())كالبقلة اخلضراء
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ـ٢٥٢ـ

ن أيب سعيد وقد أورد اإلمام مسلم حديثاً يؤيد ويؤكد أن املراد باملال الدنيا، فع  
إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا : ((اخلدري عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ قال

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بين إسرائيل 
  .)١())كانت يف النساء

خلضراء جبامع عدم مجيع الروايات تشبه الدنيا أو املال بالفاكهة اخلضراء أو البقول ا
البقاء ألن اخلضروات ال تبقى على حاهلا كذلك املال ال يبقى مع صاحبه وال يراد منها البقاء 

  :وتشبيه الدنيا يف سرعة زواهلا يف احلديث النبوي جماراةً ملا ورد يف القرآن الكرمي قال تعاىل
  א   א א אא

  .)٢(אאא
  :قال الزخمشري يف تفسري هذه اآلية

شبه حال الدنيا يف نضرا وجتها وما يتعقبها من اهلالك والفناء حبال النبات ((
  .)٣())يكون أخضر وارقاً مث يهيج فتطريه الرياح كأن مل يكن

  : التشبيه يف اآلية نفسهاويف مقام آخر يقول عن
  .)٤())املراد قلّة بقاء زهرة الدنيا كقلّة بقاء اخلَضر((

  :قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: الثَّاين
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه، ((

  ........)).وكان كالذي يأكل وال يشبع
  :ويف رواية أيب سعيد اخلدري

 يأخذ ماالً حبقه يبارك له فيه، ومن يأخذ ماالً بغري حقه فمثله كمثل الذي فمن((
  ...)).يأكل وال يشبع

                                 
  .١٧/٥٥ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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ـ٢٥٣ـ

هذا بيان حلال من يأخذ ماالً بطيب نفس من غري سؤال وال إشراف وال تطلع،   
وبيان ما يستحقه وهو الربكة له يف ذلك املال، أما من أخذ ماالً بغري حقه أي بتطلع إليه 

 حصل عليه بطرق غري شرعية، أو مل خيرج احلقوق الشرعية الواجبة يف ذلك وطمع فيه، أو
  .املال من زكاة وغريها فمثله كمثل الذي يأكل وال يشبع

شبه عليه الصالة والسالم الذي يأخذ ماالً بغري حقه بالذي يأكل وال يشبع، أو 
ا نال ماالً ازدادت رغبته يف يكون تشبيهاً له بالبهيمة الراعية اليت تأكل وال تشبع، فهو كلم

  .املزيد، ورأى أنه ال ميلك إالّ القليل
  .واحلديث حيذّر من الطمع ويدعو إىل الرضى باليسري

  : قوله صلّى اهللا عليه وسلّم:الثَّالث
إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إالّ آكلة اخلَضر أكلت حتى إذا امتألت ((

  )).لطت أو بالت مث اجترت فعادت فأكلتخاصرتاها استقبلت الشمس ث
  :ضرب عليه الصالة والسالم يف هذا املقطع من احلديث مثلني مها

ضربه للمفرط يف مجع الدنيا الطامع فيها من غري تثبت يف مصدر املال، : األول
فيجمعه من حالل أو حرام، وال يؤدي حق اهللا فيه، وأشار عليه الصالة والسالم إىل هذا 

ألن الربيع ينبت من أفضل النباتات، .........)) إن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً ((بقولهاملعىن 
فتستكثر منه املاشية وتأكل دون تنظيم، فتتجاوز حد االحتمال ملا تأكله حىت تنتفخ بطوا 
فتنشق أمعاؤها، فتهلك بسببه، فمثلها كمثل الذي جيمع املال من غري حله، ومينع حق اهللا 

هلك يف اآلخرة،ألنه مل يزك ماله، فاستكثر من شيء وجِد للمنفعة واخلري، فجاءت فيه، في
العاقبة له بعكس ما كان يطلب ويرجو، فعاد ذلك املال الذي كان يرجو من ورائه السعادة 
بالوبال عليه، والندم على مجعه النعدام املنفعة منه، فحاله كحال تلك البهيمة اليت رعت 

د بذلك البقاء واملتعة من التلذذ بطعم العشب الرطب، فأكلت على غري الربيع وهي تري
  .تفكري باملصري، فآلت يف اية املطاف إىل انشقاق أمعائها وهالكها إثر ذلك



ـ٢٥٤ـ

مثل من احلياة العربية، حمسوس مشاهد، معلوم لدى السامعني،مت اختياره لتقريب   
 مفهومها، وأثرها يف النفس، وهذا جه عليه الصورة اليت يريد عليه الصالة والسالم تثبيت

  .الصالة والسالم يف ضرب األمثال من الواقع املعاش
 ضربه عليه الصالة والسالم ملن مجع ماالً من حالل، وأدى ما أوجبه اهللا عليه :الثاين

  .........)).إالّ آكلة اخلضر((من زكاة، وصدقات، وأعمال بر، وهذا ما أشار إليه بقوله 
ن اخلضر اختاره عليه الصالة والسالم ألنه ليس من أحرار النبات، بل من النباتات أل

اليت مت يبسها واملاشية ال تستكثر منه فال حتبط، ومع ذلك فأن آكلة اخلضر إذا شبعت 
فهذا حاهلا كحال الذي جيمع املال من طرق حالل .... استقبلت الشمس،فثلطت ما يؤذيها 

ع هذا يؤدي حق اهللا فيه، فيبذل منه يف وجوه اخلري واإلنفاق على بعيدا عن الشبهات، وم
  .فهو ناجٍ يف اآلخرة بفضل اهللا ورمحته....... نفسه وأقاربه باملعروف،فال يسرف واليشح

  :ويعلق القاضي عياض ـ رمحه اهللا ـ على هذا احلديث قائالً
ال صلّى اهللا عليه وسلم ضرب صلّى اهللا عليه وسلم مثالً حباليت املقتصد واملكثر، فق((

أنتم تقولون إن نبات الربيع خري وبه قوام احليوان وليس هو كذلك مطلقاً بل منه ما يقتل أو 
يقارب القتل فحالة املبطون املتخوم كحالة من جيمع املال وال يصرفه يف وجوهه، فأشار 

 مثالً ملن ينفعه صلّى اهللا عليه وسلّم إىل أن االعتدال والتوسط يف اجلمع أحسن ،مث ضرب
إكثاره وهو التشبيه بآكلة اخلضر، وهذا التشبيه ملن صرفه يف وجوهه الشرعية، ووجه الشبه 
أن هذه الدابة تأكل من اخلضر حىت متتلئ خاصرتاها مث تثلط، وهكذا من جيمعه مث يصرفه 

  .)١())واهللا أعلم
عدة صورة عظيمة تداخلت عناصرها، مفعمة باإلحياءات والظالل تضمنت 

تشبيهات، قال علماء احلديث إن يف احلديث ثالثة تشبيهات، ومنهم من قال أربعة، ومنهم 
  .)٢(وهكذا....... من استخرج منه مثانية تشبيهات
                                 

  ".اهلامش"١٤٤ـ٧/١٤٣:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
  .١١/٢٤٨" فتح البارئ " ينظر ( 2)



ـ٢٥٥ـ

إن هذا احلديث العظيم جند فيه املناسبة بني صدر احلديث والتمثيل الوارد فيه، ففي   
  :صدر احلديث يقول صلّى اهللا عليه وسلم

 ما أخشى عليكم أيها الناس إالّ ما يـخرج اهللا لكم من زهرة ال واهللا((
  .....))الدنيا

....... فهو صلّى اهللا عليه وسلم حيذر أتباعه من زهرة الدنيا خياف عليهم منها
والصحابة يفهمون أن زهرة الدنيا ـ أي املال ـ ال ميكن احلصول عليه وإجياده يف جمتمع 

ع والشراء والغنائم وغريها، أي طرق مباحة يف الدين إسالمي إالّ عن طريق شرعي كالبي
اإلسالمي، فمعرفتهم مبصادر املال ومدى نظافته جعلت الصحايب يسأل أميكن أن يأيت اخلري 

  بالشر؟
كيف قلت؟ من باب التأكيد وتثبيت : فصمت عليه الصالة والسالم ساعة مث قال
قلت يا رسول اهللا : فوس السامعني، قالالسؤال يف األذهان حىت تقع اإلجابة أبلغ موقع يف ن

أي أن اخلري )) إن اخلري ال يأيت إالّ باخلري: ((أيأيت اخلري بالشر؟ فقال عليه الصالة والسالم
أو خري هو؟ من باب االستفهام أي أن هذا : ((احلقيقي ال يأيت وحيصل منه إالّ اخلري، مث قال

ا هو فتنة، وقد ذكر ذلك سبحانه وتعاىل، الذي حيصل لكم من زهرة الدنيا ليس خبري وإمن
  :قال تعاىل
אאא)وقال تعاىل)١ :  
א )٢(.  

فاملال فتنته كما ذكر سبحانه وتعاىل ولذلك جاء استفهامه عليه الصالة والسالم، 
اخلري ال يأيت إالّ خبري ولكن ليست هذه الزهرة خبري ملا تؤدي إليه من الفتنة : يروالتقد

  .واملنافسة واالنشغال ا عن كمال اإلقبال على اآلخرة
  :مث ضرب عليه الصالة والسالم لذلك مثالً فقال

                                 
  .٢٨:آية :  سورة األنفال( 1)
  .١٥آية : سورة التغابن( 2)



ـ٢٥٦ـ

فاملناسبة واضحة .... إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إالّ آكلة اخلضر ((  
  : موضوع احلديث والتمثيل الوارد يف احلديث، يقول العسكريبني

وأول من تكلم به النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ وهذا من أحسن الكالم ((
وأوجزه وأفصحه لفظاً وألطفه معىن، وهو مثل ضربه ملن أُعطي من الدنيا حظاً، فأهلاه 

، فيكون فيه هالكه، كما أن االشتغال به، واالستكثار منه واحلرص عليه، عن صالح دينه
  .)١())املاشية إذا مل تقتصد يف مراعيها حبطت بطوا فماتت أو كادت

  :ويقول ابن سالّم عن هذا املثل
فأراد صلّى اهللا عليه وسلّم أا وإن كانت ذات زهرة ومجال، فقد تؤول بصاحبها ((

 املاشية إذا مل تقصد يف إذا سلك ا غري القصد إىل سوء املغبة، كما أن آكلة اخلضر من
  .)٢())مراعيها آل ذلك ا إىل أن تستوبله حىت حتبط عنه بطوا فتهلك

فاحلديث صورة متثيلية رائعة، قربت املعىن املقصود لألفهام، والغرض منها التحذير من 
الدنيا وزخرفها، وأا فتنة ال يسلم من شركها إالّ كل موفق، وقد ذكر ذلك عليه الصالة 

فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى عليكم أن ((...... السالم يف حديث آخر و
تبسط الدنيا عليكم كما بِسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ولككم 

  .)٣())كما أهلكتهم
ونلحظ متأملني أَن اليت ثلطت وبالت واستقبلت الشمس جنت من اهلالك وهناك 

 مباله أعطى حق اهللا فأخرج ما يتصدق به، والصدقة ـ كما مر يف الباب إحياء أن املنتفع
  .فبقاؤها يف املال يؤدي إىل هالكه، وإخراجها منه جناة وعافية. األول ـ أوساخ الناس

  
                                 

يب هالل العسكري حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، وعبد ايد قطامش، طبع املؤسسة العربيه  مجهرة األمثال أل( 1)
  .١٦ص /١/م ١٩٦٤/ ١احلديثة ـ القاهرة ط

عبد ايد قطامش، طبعة دار املأمون للتراث ـ . د/ كتاب األمثال لإلمام احلافظ أيب عبيد القاسم بن سالم، ت( 2)
  .٣٥هـ ص ١٤٠٠ ١دمشق وبريوت ط

  .١٨/٩٥: صحيح مسلم بشرح النووي( 3)



ـ٢٥٧ـ

  :حرمة ويل األمر*   
احلديث الرابع جاء التمثيل يف سياق بيان حرمة وىل األمر، عن عوف بن مالك قال 

مرجالً من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان والياً عليهم، قتل رجلُ من ح ري
ما : ((فأتى رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ عوف بن مالك، فأخربه، فقال خلالد

فمر خالد بعوف )) ادفعه إليه: ((استكثرته يا رسول اهللا، قال: قال)) منعك أن تعطيه سلبه؟ 
 هل أجنزت لك ما ذكرت لك من رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ :فجر بردائه مث قال

. ال تعطه يا خالد ال تعطه يا خالد: ((فسمعه رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ فقال
هل أنتم تاركون يل أمر ائي إمنا مثلكم ومثلكم كمثل رجلٍ استرعى إبالً أو غنماً فرعاها، مث 

فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم حتني سقيها فأوردها حوضاً 
  .)١())وكدره عليهم

األمراء الذين كلفوا بأمر الوالية من خيار الناس، وأحسنهم أمانة، مل يطلبوها، ألم 
أعلم بعظمها فحقهم عظيم ولذلك ملاّ تعرض خالد هللا ملا تعرض من قَبِلِ عوف نقض عليه 

  )).ال تعطه يا خالد((الصالة والسالم حكمه فمنعه من طلبه 
هل أنتم تاركون يل أمرائي إمنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل ((جاء التمثيل يف قوله 

استرعى إبالً أو غنماً فرعاها مث حتين سقيها فأوردها حوضاً فشربت فيه فشربت صفوه 
  )).وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم

رائها يف حتمل املشقة حبال رجل مع أم الرعية عليه الصالة والسالم حال فقد شبه
  .استرعى إبالً أو غنماً مع حتمل املشقة

صورة منتزعة من متعدد من هذه احلال تفيد أن الرعية يأخذون صفو : ووجه الشبه 
األمور حيث تصلهم أعطيام وحقوقهم بغري نكد وال معاناة وال مشقّة، ويف املقابل يتعب 

 للمتاعب حلفظ حقوق بقية الناس فكل عقاب أو شكوى ويعاين األمراء والوالة ويتعرضون
  .يتوجه إىل الوالة

                                 
  .٦٥ـ١٢/٦٣:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)



ـ٢٥٨ـ

وما فيهما من عناية واهتمام ورمحة من " حتني" "استرعى" ونلحظ كلمات الصورة   
  .الوالة برعاياهم

واختيار الرعي عنصراً من عناصر الصورة جيسد املعىن حلسيته، فوجه الشبه الخيفى 
العربية، فالرعي من أهم أعمال السكان يف ذلك الوقت، ومن على أعرايب، مثل من احلياة 

أشرف املهن  اليت يزاولوا، ومت اختيار اإلبل والغنم ألا أشرف يمة األنعام، وأكثرها 
  .انتشاراً يف ذلك الوقت

  :قصر احلياة الدنيا* 
، فهي دار احلديث اخلامس جاء لبيان قصر احلياة الدنيا بالنسبة لآلخرة، وقلّة ما فيها

  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم : ممر ال مقر، عن مستورداً أخا بين فهر يقول
" وأشار حيىي بالسبابة "واهللا ما الدنيا يف اآلخرة إالّ مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه((

  .)١())يف اليم، مب يرجع
املوت، املؤمن فيها هذه حقيقة الدنيا، والنفس حتبها وتتعلق ا، ترغب فيها وتكره 

  .العاقل يعلم أا إىل زوال، سحابة صيف عن قليل تقشع. زارع والكافر مغرم ا وهالع
واحلديث يبين لنا مدى ما متلكه الدنيا من اآلخرة، فهذا حظها ونصيبها من اآلخرة 

  .قطرة
املعىن وقد اختذ عليه الصالة والسالم التشبيه التمثيلي أداة وجهاز إيضاح لتجلية 

  .املقصود ليؤدى يف أمجل صورة وأى منظر
لو رأينا إنساناً يقف على ساحل حميط من احمليطات، فيضع إصبعه يف ذلك املاء مث 
يرفعه، فكم علق بذلك اإلصبع من املاء؟ قطرة قطرتان ؟ إا قليلة جداً، إن النسبة ضئيلة 

  .جداً جدا
هل هناك مقارنة بني مقدار . هو اآلخرةما علق باإلصبع هو الدنيا واحمليط العظيم 

  .املاء املتعلق باإلصبع واملاء الباقي ؟
  ......)).واهللا ما الدنيا يف اآلخرة ((ولنتأمل القسم النبوي يف بداية احلديث 

                                 
  .١٧/١٩٢: صحيح مسلم بشرح النووي( 1)



ـ٢٥٩ـ

والغرض من التشبيه التصوير حلقارة هذه الدنيا اليت تعلقت ا النفوس املريضة   
  . مستنقع الرذائل والشهواتاملبتعدة عن منهج اهللا العالقة يف

  من يرضى بقطرة، ويزهد ويعرض عن حميط ؟
صورة رائعة جلّت أمر الدنيا وحذرت من االغترار ا والركون إليها 

א)١(.  
  

هذا احلديث يدور حول قصر مدا وسرعة فنائها وحقارا إذا قارناها باآلخرة 
قال رسول اهللا ـ صلى اهللا : مسعت مستورداً أخا بين فهر يقول: قالونعيمها، حدثنا قيس 

  :عليه وسلم ـ
واهللا ما الدنيا يف اآلخرة إالّ مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه ـ وأشار حييي ((

  .)٢ ())بالسبابة ـ يف اليم، فلينظر مب يرجع؟ 
والسالم إىل التشبيه هذا بيان ملكانة اآلخرة العظمى جبانب الدنيا، ويلجأ عليه الصالة 

والتمثيل احلسي بالسبابة لتقريب املعىن املقصود إيصاله لألمة اإلسالمية، فضرب مثالً للدنيا 
 يف البحر، مث نزعها فلينظر إىل تلك )٣(يف اآلخرة بإنسان جعل إصبعه السبابة أو اإلام

  .  القطرات اليت علقت بذلك اإلصبع
  .ات، واآلخرة ذلك احمليط العظيمفالدنيا ما علق باإلصبع من قطر

ومعىن الصورة ما الدنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قصر مدا، وفناء لذّاا، ودوام 
اآلخرة، ودوام نعيمها إالّ كنسبة املاء املتبقي باإلصبع ـ إذا وضع يف املاء مث رفع ـ إىل بقية 

  .ماء احمليط
نيا ونعيمها إذا قارناها بنعيم اآلخرة بيان حقارة الد: والغرض من هذا التشبيه

  .ودوامها
                                 

  .٤: آية :  سورة الضحى ( 1)
  . ١٧/١٩٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ورد ذلك يف رواية أخرى يف املصدر نفسه( 3)



ـ٢٦٠ـ

فالروح السليمة ال تستبدل قطرات آسنة ال فائدة فيها ببحر عظيم، ويف هذا دعوة   
  .للنفوس إالّ تغتر بالقليل العاجل الزائل، وتترك وتغفل عن الكثري الدائم

  
املدينة بعد احلديث السابع جاء التمثيل فيه لبيان كثرة الفنت اليت سوف حتلُّ ب
من آطام  )١(موته، فعن أسامة أن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ أشرف على أٌطُم

هل ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع : ((املدينة، مث قال
  .)٢())القطر

حديث عظيم تضمن عالمة من عالمات نبوته عليه الصالة والسالم، أشرف عليه 
الة والسالم على حصن أو قصر من بيوت املدينة، وهو ينظر يف بيوت املدينة وأثر الص

  .الفنت اليت ستأتيها قبل قيام الساعة
شبه عليه الصالة والسالم مواقع الفنت اليت ستكون بعد وفاته عليه الصالة 
والسالم مبواقع القطر، يف عمومها وكثرا، فال ختتص ا طائفة، ويف هذا إشارة كما 

قال النووي ـ رمحه اهللا ـ إىل احلروب اجلارية بينهم كموقعة اجلمل وصفني، ومقتل  
  .)٣(عثمان واحلسني رضي اهللا عنهما

واملطر ال يستقر إالّ يف منخفضات األرض، فالفنت مثله تستقر يف منخفضات 
  .النفس ومواطن الضعف فيها

ملستمع يف بداية احلديث وقد أدى التمثيل الغرض املقصود منه، وما لفت انتباه ا
  )).هل ترون ما أرى؟((وشده حنو اخلرب 

  .بالغة عالية بينت املعىن وتركت للصورة إحياءا وللكلمات ظالهلا
  :املدينة واملنافقون* 

                                 
  .بضم اهلمز والطاء القصر واحلصن:  اُألطم( 1)
  .٨ـ١٨/٧: صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  ".اهلامش "١٨/٨: املصدر السابق( 3)



ـ٢٦١ـ

احلديث الثامن جاء التشبيه التمثيلي لبيان أن املدينة تنفي املنافقني وخبثاء الناس،   
يأيت على الناس زمان : ((لّى اهللا عليه وسلم ـ قالفعن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ ص

يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلُم إىل الرخاء هلم إىل الرخاء واملدينة خري هلم لو كانوا 
يعلمون، والذي نفسي بيده ال خيرج منهم أحد رغبةً عنها إالّ أخلف اهللا فيها خرياً منه، 

تقوم الساعة حىت تنقي املدينة شرارها كما ينقي أال إن املدينة كالكري خترج اخلبث، ال 
  .)١())الكري خبث احلديد
  :ويف رواية

أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي ((
  .)٢())الكري خبث احلديد
  :ويف رواية

إن أعرابياً بايع رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ فأصاب األعرايب وعك 
يا حممد أقلين بيعيت فأىب رسول اهللا  : املدينة، فأتى النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ فقالب

أقلين بيعيت، : أقلين بيعيت، فأىب، مث جاءه فقال: ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ مث جاءه فقال
  :فأىب، فخرج اإلعرايب، فقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ

  .)٣()) تنفي خبثها وينصع طيبهاإمنا املدينة كالكري(( 
  :ويف رواية

  .)٤())إا طيبة يعين املدينة، وإا تنفي اخلبث كما ينفي النار خبث الفضة((
مجيع هذه الروايات تبين أن املدينة ال يبقى فيها إالّ الصاحلون، وأن شرار الناس 

  .تدعومنافقيها خيرجون منها، فتبقى نقية طاهرةً من كل فاسد ومب
                                 

  .الشوائب واألوساخ اليت خترج منه أثناء تعرضه للنار: ، واخلَبث ٩/١٥٣: املصدر السابق( 1)
المية أا مركز اجليوش اإلس:  ، ومعىن أكلها القرى فيه وجهان، أحدمها ٩/١٥٤:  صحيح مسلم بشرح النووي( 2)

أن أكلها ومريا تكون من القرى املفتحة وإليها : والثاين . يف أول األمر فمنها فتحت القرى وغنمت أمواهلا وسباياها 
  ".اهلامش"تساق غنائمها 

  .٩/١٥٥ املصدر السابق ( 3)
  .١٥٦ـ٩/١٥٥:  املصدر السابق( 4)



ـ٢٦٢ـ

وقد مت حتليل هذا احلديث يف باب التشبيه املفرد ألنه تضمن تشبيهني األول   
  .مفرد والثاين متثيلي باعتبار الروايات

 ز جيد املعدن من رديئه، شبهها عليه الصالة والسالم وهيفاملدينة كالكري متي
دن إليه لتنقيتها خترج وتنفي شرارها بالكري الذي يوقد احلداد فيه النار ويتم إدخال املعا

  .فهما ينقيان ما ما تنقية دقيقة إلخراج الذي ال فائدة منه
  .والغرض من التشبيه بيان فضل املدينة، وأنه ال يبقى فيها إالّ األخيار

النار ال تزال باملعدن تصهره وتنقيه من كل شائبة حىت خيرج نقياً صافياً، واملدينة 
نها، واالختبار للمعادن بالنار، أما املدينة فيتميز مثله خترج املنافقني وضعفاء الدين م

  .املؤمن من غريه بالفنت والشدائد
فاملؤمن معدنه أصيل قوي يف إميانه كاحلديد والفضة، وقد مت اختيار هذه املعادن 
يف بناء الصورة ألما معلومان لدى السامعني، فاحلديد يصنع منه أدوات احلرب 

لي وأكثرها انتشاراً، فلهم مع أماكن احلدادين والصاغة والزراعة، والفضة أشهر احل
  .مواقف كثرية

وما ) تنقي، تنفي(ونلحظ استحضار الصورة والتجدد الذي يفيده الفعل املضارع 
  .يضيفه على الصورة من حركة وحياة

  
  :كراهية الكفر 
  :  احلديث التاسع
  .عنه وكراهة الكفر التخلي عدمو بالدين حثاً على التمسك التشبيهية كانت هذه الصورة

ثالث من كن فيه وجد ن : ((عن أنس عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال 
حالوة اإلميان ، من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا ، 

  . )١())الناروأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف 
                                 

  ٢/١٣ صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)



ـ٢٦٣ـ

لقد مرت بنا أركان األميان يف حديث جربيل السابق ، ولكن مىت جند لإلميان   
حالوة ولذة ؟ أا لذة حاصلة عندما جنمع تلك اخلصال الثالث اليت ذكرها عليه الصالة 

  .والسالم 
فمحبة اهللا ورسوله فوق كل شئ وهي من أفضل األعمال فهو اخلالق الرازق ، وحمبة 

ـ عليه الصالة والسالم ـ فهو املبني للشرع ، فاملؤمن جيعل هذه احملبة مقدمة على رسوله 
حمبة املال واألهل والنفس ومقدمة على كل هذه احملبوبات ، فهو يقدم رضا اهللا وأمره على 
كل أمر ، وحب اإلنسان ألخيه املسلم ابتغاء وجه اهللا أمر جعل اهللا له ثواباً جزيالً ، فهم من 

  . حتت ظل عرش الرمحن يوم القيامة السبعة
أما حمبة الثبات على دين اهللا وكراهية التقهقر والتراجع إىل العصيان وترك اهلدى ويف 

  .هذا األمر وقع التشبيه النبوي 
)) وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذَف يف النار ((

اهة العود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه بكراهة القذف يف فقد شبه عليه الصالة والسالم كر
  .النار، ووجه الشبه شدة الكراهية

وهذا تشبيه مرسل فالكاف رابطة بني طرفني عقليني كراهة العودة إىل الكفر 
  .وكراهة القذف يف النار والوجه حمذوف فهو تشبيه جممل 
ظ وما توحي به من دالالت ومعان ومما يلفت النظر يف هذه الدقة يف اختيار األلفا

حيث بىن الفعل للمجهول وذلك للتركيز على احلدث نفسه بغض )) يقذَف((بالغية فقوله 
النظر عن فاعله ، ففيه من الداللة على مهانة الكافر وحقارته وقلّة شأنه ، ألن اإلنسان ال 

  .اهية يقذف بيديه إال ما هان عنده وحقر لديه ، وفيه داللة على مدى الكر
اليت تدل على الظرفية ، وأن كراهية اإلنسان للكفر ككراهيته إلحاطة )) يف((وقوله 

  .النار به، إحاطة الظرف باملظروف 
  :قال ابن حجر 



ـ٢٦٤ـ

فلم عدي العود بفي ومل يعده بإىل ؟ فاجلواب أنه ضمن معىن :فإن قيل ((  
  .)١(: يستقر فيه ، ومثله قوله تعاىل : االستقرار، وكأنه قال 

والغرض من التشبيه بيان مقدار الكراهية ، وتقبيح الكفر حاالً ومآالً والتنفري منه ، 
وال خيفى أن القدوم على النار عمل ال يقدم عليه عاقل ، ألن العقل والغريزة ختالف هذا 

ن من السقوط يف مهاوي الفعل ، والنفرة من الكفر مثل النفرة من النار ، وأن الذين ال يبالو
الكفر والضاللة قد فقدوا عقوهلم وغرائزهم ، وهذا التصوير لتلك احلال غرضه التنفري ألهل 

  .العقول من التردي والتشنيع ألهل الضالل فهم كاألنعام بل هم أضل 
فإا تدل على أن املرء جيب عليه أن يترقى كل )) العود((ومن دقة األلفاظ كلمة 

 طريق الكفر والضالل ، وأن عليه الترقي بالعلم والتقوى واهلدى والطاعة ، يوم بالبعد عن
ألن التهاون والنقص من هذه األشياء يؤدي به إىل التراجع والتراجع مآله وايته الترك لذلك 
األمر كله ، وهو مقارب للكفر ،فعليه كراهة التراجع هذا ، والواجب عليه أن يستزيد من 

  .)٢())وقل رب زدين علماً (( ليقرب إىل اهللا عز وجاألعمال ومن كل ما 
. فمن مل يكره التردي يف اجلهل والغفلة كان كمن مل يكره القذف يف النار 

واملقصود احلث على التمسك بشعب اإلميان والتحري والدقة يف هذا التمسك وأن يكره 
  .التراجع ككراهة القذف يف النار 

صالة والسالم إذا حتققت يف عبد وجد الطعم فهذه ثالث خصال أوردها عليه ال
  .احلقيقي لإلميان

  
  :التحذير من املشتبهات* 

احلديث العاشر جاء التمثيل لبيان خطر عمل األمور املشتبه فيها اليت تكون طريقاً 
  .للوقوع يف احملارم

                                 
  ١/٦٢ صحيح البخاري البن حجر العسقالين  ينظر فتح الباري شرح( 1)
  .١١٤:  سورة طه ( 2)



ـ٢٦٥ـ

مسعت رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه : ففي الصحيح عن النعمان بن بشري قال  
  :لوسلّم ـ يقو

إن احلالل بين وإن احلرام بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، ((
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي 
يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه، 

 إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال أال وإن يف اجلسد مضغة
  .)١())وهى القلب

حديث عظيم، أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم قيل ثلث اإلسالم، هذا 
من حسن إسالم املرء تركه ما ال ((، ))إمنا األعمال بالنيات((احلديث وحديثي 

  .)٢())يعنيه
  :قال العسقالين

تكثر من املكروه تصري فيه جرأة على ارتكاب املنهي يف وال خيفى أن املس((
اجلملة أو حيمله اعتياده ارتكاب املنهي غري احملرم، على ارتكاب املنهي احملرم إذا كان من 
جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أنَّ من تعاطي ما نهى عنه يصري مظلم القلب 

  .)٣()) الوقوع فيهلفقدان نور الورع، فيقع يف احلرام ولو مل خيـتر
بعد أن بين صلّى اهللا عليه وسلّم احلالل واحلرام ذكر أن هناك أموراً تشتبه على 

  .كثري من الناس فال يعلمون أهي حالل أم حرام، والنجاة والسالمة يف تركها
حيتمل )) ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام: ((قوله عليه الصالة والسالم

  :وجهني
                                 

  .٢٨ـ١١/٢٧:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
  ".اهلامش"١١/٢٧:  املصدر السابق( 2)
  .١٢٨ـ١/١٢٧ فتح البارئ ( 3)



ـ٢٦٦ـ

ه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف احلرام وإن مل يتعمده، وقد أن: أحدمها((  
أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه وجيسر على : يأمث بذلك إذا نسب إىل تقصري، والثاين

  .)١())شبهة مث شبهة أغلظ منها مث أخرى أغلظ وهكذا حىت يقع يف احلرام عمداً
 حبيث ال يأمن الوقوع يف شبه عليه الصالة والسالم حال من يقع يف الشبهات

احملرمات حبال من يرعى حول احلمى حبيث ال يأمن أن ترتع الغنم يف ذلك احلمى 
  .املمنوع فيقع عليه العقاب

وكان من . واملشبه به قصة الراعي الذي ذهب مباشيته يرعاها جبوار محى امللك
ان إالّ صاحبه عادة العرب محاية مواقع السحاب ومنابت األعشاب، فال يدخل هذا املك

  .ترعى فيه ماشيته
  :قال العيين

هذا تشبيه ملفوف ألنه تشبيه : ما يسمى هذا التشبيه؟ قلت: فإن قلت((
باحملسوس الذي ال خيفى حاله، شبه املكلف بالراعي، والنفس البهيمية باألنعام، 

مى، واملشبهات مبا حول احلمى، واحملارم باحلمى، وتناول املشتبهات بالرتع حول احل
  .)٢())فيكون تشبيهاً ملفوفاً باعتبار طرفيه، ومتثيالً باعتبار وجهه

  .والتحذير من الوقوع يف الشبهات احلرام احلالل وترك هذا التشبيه أخذ من والغرض
من احلياة العربية، إذ أن ........) رعي، محى(مثلٌ عظيم، جاءت عناصر صورته 

ان اجلزيرة العربية، فهم على علم ا وبقوانني تلك الرعي من أهم األمور اليت يزاوهلا سك
األراضي اليت اختذها امللوك ملواشيهم، وبالعقاب الذي سيلحق من يقترب مباشيته من 

  .ذلك احلمى
ويذكر ابن حجر العسقالين املغزى من هذا التمثيل ذه الصورة البدوية حيث 

وك العرب كانوا حيمون ملراعي ويف اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهي أن مل: ((يقول
                                 

  ".اهلامش "١١/٢٩:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)
  .٣٤٦ـ١/٣٤٥ عمدة القارئ ( 2)



ـ٢٦٧ـ

مواشيهم أماكن خمتصة يتوعدون من يرعى فيها بغري إذم بالعقوبة الشديدة، فمثل هلم   
  .)١())النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ مبا هو مشهور عندهم

  
  : أجر كفالة اليتيم* 

  :  احلديث احلادي عشر
ود األيتام فيه، واليتيم من فقد ال خيلو جمتمع من اتمعات قدمياً أو حديثًا من وج  

أحد أبويه أو كليهما، وال شك أن اليتيم يف حالة ضعف يتجرع الذُّل كل يوم، يهان، 
  .يحتقر، ال يدافع عنه أحد، يظلم، فقد الذي كان حيميه بعد اهللا

فالبد من راعٍ يرعاه ويقوم على مصاحله وتوجيهه وتربيته، واإلسالم دين مل يغفل   
رحية من اتمع، فقد حث على رعاية اليتيم وكفل له مجيع حقوقه، وتوعد من أكل هذه الش

  .مال اليتيم بالعذاب األليم
ويف بيان أجر كافل اليتيم يقول الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ يف احلديث   

  : الذي رواه عنه أبو هريرة
ارمالك بالسبابة وأش)) كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة((  
  . )٢(والوسطى

تقدم أجر الساعي على األرملة واملسكني وماله من أجر وهنا خيرب عليه الصالة 
أو كان ... والسالم عن أجر من كفل يتيماً سواء كان اليتيم قريبا كابن األخ أو ابن العم 

  .بعيدا
رون واألذالء يف كل فاليتيم ثالثة األثايف، األرملة ،واملسكني،واليتيم، فهم احملتق

  . جمتمع، ورأينا كيف جعل اهللا ملن يعتين م أجرا عظيما
  )).أنا وهو كهاتني يف اجلنة: ((والتشبيه يف قوله

  .كافل اليتيم ومدى قربه من الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف اجلنة: فاملشبه
                                 

  .١/١٢٨ فتح الباري ( 1)
  .  ،ومالك من رواة احلديث١٨/١١٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



ـ٢٦٨ـ

  . طىاملسافة الكائنة بني األصبعني السبابة والوس: واملشبه به  
  . شدةُ القرب يف كلٍ وعدم الفصل بينهما: وجه الشبه

  . وهو تشبيه مرسل وجممل، وتشبيه حمسوس مبحسوس
بيان املقدار بني املشبه واملشبه به،واحلث والترغيب يف هذا : والغرض من التشبيه

  . العمل العظيم لتحقيق أهم ميزة متيزت ا األمة اإلسالمية وهي التكافل والتراحم
هذا ثواب عظيم ومطلب نفيس تطمح إليه النفوس الزكية أن يكون العبد قريباً منه ف

  . عليه الصالة والسالم يف اجلنة
وكفالة اليتيم القيام بأموره من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية، وتوجيه، 

  ....ومحاية
  

  :الفطرة اإلسالم* 
 كل مولود من بين آدم، وأنه احلديث الثَّاين عشر جاء التمثيل فيه لبيان نقاء فطرة

خالص من شوائب االحنرافات العقدية، فهو مؤمن بربه موحد خلالقه، وأن اإلسالم دين 
الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها، وأن املولود يتعرض للخلل العقدي السليم من قبل 

  .والديه
  :مقال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّ: عن أيب هريرة أنه كان يقول

ما من مولود إالّ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما ((
واقرؤا إن شئتم : مث يقول أبو هريرة)) تنتج البهيمة يمةً مجعاء هل حتسون فيها جدعاء؟

  .)١())فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا((
  : عن الطييبقال العسقالين يف معىن احلديث نقالً

واملراد متكن الناس من اهلدى يف أصل اجلبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك ((
املرء عليها الستمر على لزومها ومل يفارقها إىل غريها، ألن حسن هذا الدين ثابت يف 

  .)١(........))النفوس، وإمنا يعدل عنه آلفة من اآلفات البشرية كالتقليد
                                 

  .......جمتمعة األعضاء: ، واجلمعاء ٢٠٩ـ١٦/٢٠٧:  صحيح مسلم بشرح النووي( 1)



ـ٢٦٩ـ

ام العيين يبين معىن احلديث وأن الفطرة من الفاطر وهناك رأي ذكره اإلم  
  :اخلالق، يقول

وقال قوم الفطرة اخللقة من الفاطر اخلالق، وأنكروا أن يكون املولود يفطر على ((
كفر وإميان أو معرفة وإنكار وإمنا يولد املولود على السالمة يف األغلب خلقة وطبعاً 

ر وال معرفة، مث يعتقدون اإلميان أو غريه إذا وبنية ليس فيها إميان وال كفر وال إنكا
  .)٢())ميزوا

ولكين أرجح )) كما تنتج البهيمة يمة مجعاء((والرأي األخري مت فهمه من قوله 
ـ واهللا أعلم ـ الرأي األول، ألنه مت ذكر العقائد املنحرفة واملخالفة لإلسالم ومل يتم 

  .ذكر اإلسالم، فالفطرة إذن الدين
الصالة والسالم حال املولود عند والدته وبقائه على الفطرة السليمة مث شبه عليه 

حيدث له االحنراف العقدي بعد ذلك حبال البهيمة تلد يمة كاملة اخللق مث يطرأ عليها 
  .التشويه والنقص بعد والدا من جدع وقطع وتغيري

  .)٣())،والوالدة يف الغنموالنتاج يكون يف الناقة والفرس،وقيل إنه يف مجيع الدواب     ((
فاإلنسان مهيأ لعبادة ربه وتوحيده مث تأيت له عوامل خارجية ال عالقة لتكوينه 
العقلي والقليب ا فتدخل نقصاً وتشويهاً يف تلك الفطرة، واحلديث جيعل أهم عامل من 

  .هذه العوامل اخلارجية الوالدين فيتحول على دين والديه
لفطرة يف بدايتها وماهيه عليه من سالمة ويؤ لتوحيد والتشبيه بني حاليت ا

خالقها، وحالتها بعد مرور فترة من الزمن وما يعتريها من نقص وخلل يغري مسارها 
  .الصحيح، صورة معنوية أتى التمثيل لبياا بصورة حسية بارزة

وما تدل عليه من ) يهودانه، وينصرانه، وميجسانه(ولنتأمل األفعال املضارعة 
استحضار للصورة وكأننا نشاهد كل والد ووالده يعلم طفله بعقائد دينه وتصرفاته وما 
                                                                                                

  .٣/٢٤٩ فتح البارئ ( 1)
  .٨/١٧٨ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ( 2)
  .٢/٣٧٣:  اللسان( 3)



ـ٢٧٠ـ

يبذالنه من حرص على تعلم ذلك الدين، وان هذه األفعال مستمرة ال تترك للنسيان   
  .جمال، متجددة يف كل حال ويف كل وقت يتعلم ما تنص عليه تلك الديانة

ى هذا الترتيب حسب شدة وأرى ـ واهللا أعلم ـ أنه صنف الديانات عل
  .خطرها على اإلسالم

  )):املتشبع مبا مل يعط((احلديث الثالث عشر 
وال تزال سلسلة التوجيهات النبوية للعائلة املسلمة مستمرةً، فعن عائشة أن امرأة 

رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : يا رسول اهللا أقول إن زوجي أعطاين ما مل يعطين، فقال: قالت
  :وسلم ـ 
  .)١ ())املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور((

  : ويف رواية عن أمساء قالت
إن يل ضرة فهل علي : جاءت امرأة إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقالت((  

: جناح أن أتشبع من مال زوجي مبا مل يعطين؟ فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
  .)٢ ())يب زوراملتشبع مبا مل يعط كالبس ثو((

أي املتكثر مبا ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس   
  . ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثويب زور

  : قال أبو عبيدة وأخرون
هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه   

  . ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما يف قلبه فهذه ثياب زور ورياءمتصف بتلك الصفة 
  . هو كمن لبس ثوبني لغريه وأوهم أما له: وقيل
هو من يلبس قميصاً واحداً ويصل بكمية كمني آخرين فيظهر أن عليه : وقيل

  . قميصني
                                 

  . ١٤/١١٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١١١ ـ ١٤/١١٠سلم بشرح النووي صحيح م( 2)



ـ٢٧١ـ

 املراد هنا بالثوب احلالة واملذهب والعرب تكىن بالثوب عن حال: وقال اخلطايب  
  . البسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما مل يكن

هو الرجل تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبني يتجمل ما فال ترد شهادته : وقيل
  .)١(حلسن هيئته

  . فقد شبه صلى اهللا عليه وسلم املتشبع مبا مل يعط مبن لبس ثويب زور
  . الكذب وخمالفة احلقيقة: ووجه الشبه

أي كمن كذب كذبني أو أظهر شيئني كاذبني، حيث قال عليه )) ثويب زور((وقوله 
إن يل ضرة فهل علي جناح أن أتشبع مبا مل يعطين زوجي أي : الصالة والسالم ملن قالت

إظهارها أن زوجها حيبها أشد : أعطاين زوجي، والثاين: أظهرت الشبع، فأحد الكذبني قوهلا
  . من ضرا

التشبع وإظهار ما ال ميلك أنه ((امل منفرا من هذا األمر وقد جاء التشبيه املرسل 
  . فهو مزور وكاذب مرتني، فاألوىل أنه مل يعط شيئاً والثانية إظهار أنه قد أُعطي)) ميلكه

  . والغرض منه التحقري للمشبه، والطرفان معنوي وحسي
  :اخلضر وموسى عليهم السالم*

  :   احلديث الرابع عشر
إنه : (( مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول:  بن كعب قالحدثنا أيب

بينما موسى عليه السالم يف قومه يذكرهم بأيام اهللا، وأيام اهللا نعماؤه وبالؤه إذ قال ما أعلم 
فأوحى اهللا إليه إين أعلم باخلري منه أو عند من هو إن : يف األرض رجالً خرياً وأعلم مين، قال

تزود حوتاً ماحلاً فأنه : يا رب فدلين عليه، فقيل له:  هو أعلم منك قاليف األرض رجالً
فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إىل الصخرة ، فعمى عليه فانطلق : حيث تفقد احلوت، قال

: فقال فتاه: وترك فتاه، فاضطرب احلوت يف املاء فجعل ال يلتئم عليه صار مثل الكوة، قال
آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا : فنسي فلما جتاوزا، قال لفتاه : ه، قالأال أحلق نيب اهللا فأخرب

أرأيت إذ أوينا إىل : فتذكر، قال: ومل يصبهم نصب حتى جتاوزا، قال: هذا نصباً ، قال
                                 

  ".اهلامش "١١١ ـ ١٤/١١٠املصدر السابق ( 1)



ـ٢٧٢ـ

الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إالّ الشيطان أن أذكره، وأختذ سبيله يف البحر   
ههنا : ي فارتدا على آثارمها قصصاً فأراه مكان احلوت، قالذلك ما كنا نبغ: عجباً، قال

على : فذهب يلتمس فإذا هو باخلضر مسجى ثوباً مستلقياً على القفا أو قال: وصف يل، قال
وعليكم السالم، من : السالم عليكم، فكشف الثوب عن وجهه، قال: حالوة القفا، قال

: ما جاء بك، قال:ى بين إسرائيل، قالموس: ومن موسى، قال: أنا موسى، قال: أنت، قال
إنك لن تستطيع معي صرباً، وكيف تصرب على ما مل : جئت لتعلمين مما علمت رشداً، قال

ستجدين إن شاء اهللا صابراً وال : حتط به خربا شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته مل تصرب، قال
دث لك منه ذكراً ، فانطلقا فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت اح: أعصي لك أمراً، قال

أخرقتها لتغرق : انتحى عليها، قال له موسى عليه السالم: حىت ركبا يف السفينة خرقها، قال
ال تؤاخذين مبا : أمل اقل إنك لن تستطع معي صرباً، قال: أهلها لقد جئت شيئاً إمرا، قال

فانطلق إىل : ون، قالنسيت وال ترهقين من أمري عسراً، فانطلقا حىت إذا لقيا غالماً يلعب
أقتلت نفساً : أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى عليه السالم ذعرةً منكرة، قال

عند هذا : زكية بغري نفس لقد جئت شيئاً نكراً فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
صاحبه املكان رمحة اهللا علينا وعلى موسى لو ال أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من 

إن سألتك عن شيء بعدها، فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا ولو صرب : ذمامة، قال
وكان إذا ذكر أحد من األنبياء بدأ بنفسه رمحة اهللا علينا وعلى أخي : لرأي العجب، قال

كذا رمحة اهللا علينا، فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية لئاماً فطافا يف االس فاستطعما أهلها 
لو شئت الختذت عليه : وا أن يضيفومها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه، قالفأب

سأنبئك بتأويل ما مل تسطع عليه صرباً : هذا فراق بيين وبينك وأخذ بثوبه قال: أجرا، قال
أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر إىل آخر اآلية فإذا جاء الذي يسخرها وجدها 

زها فأصلحوها خبشبة، وأما الغالم فطبع يوم طبع كافراً، وكان أبواه قد عطفا منخرقة فتجاو
عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدهلما رما خرياً منه زكاة وأقرب 

  .)١(.........))رمحا، وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته إىل آخر اآلية 
                                 

  .١٤٦ـ١٥/١٤٢: صحيح مسلم بشرح النووي( 1)



ـ٢٧٣ـ

فاضطرب احلوت يف املاء فجعل ال : ( وارد يف قوله عليه الصالة والسالموالتشبيه  
  .)١()يلتئم عليه صار مثل الكُوة

  .)٢()حىت كان مثل الطّاق: (ويف رواية
فقد شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ املاء بعد دخول احلوت فيه عندما 

ما كان البناء املعقود أعاله وبقي ( واحد أمسك اهللا جرية املاء بالطاق أو الكُوة ومها مبعىن 
  .ما حتته خالياً جبامع االستدارة والتماسك املستقل يف اهلواء

بيان حال املشبه وبيان قدرة اهللا تعاىل، ويؤيد هذا ما قاله يف : والغرض من التشبيه
  )).فكان للحوت سرباً وكان ملوسى وفتاه عجباً (( اية الرواية 

  .صة بكاملها يف سورة الكهفوقد وردت الق
  :ويف اية إحدى الروايات يقول عليه الصالة والسالم

وجاء عصفور حىت وقع على حرف السفينة، مث نقر يف البحر فقال له ((......... 
  .)٣())ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إالّ مثل ما نقص هذا العصفور من البحر: اخلضر

ين عليه الصالة والسالم سعة علم اهللا ـ سبحانه ـ وقد جعل يف هذه اجلزئية من الرواية يب
  .اهللا من أمسائه العليم

  :وقد بين سعة علمه قال تعاىل
אאאאא)٤( .  

ه ونعود إىل التشبي، واألحاديث واآليات الدالة على سعة علم اهللا كثرية ليس اال لسردها
فقد شبه عليه الصالة والسالم علم اخلضر وعلم موسى ـ عليهما السالم ـ جبانب علم اهللا 
                                                                                                

  .٨٢ حىت اآلية٦٠     والقصة كاملة يف القرآن الكرمي يف سورة الكهف من اآلية 
  .١٥/١٣٨" امشاهل"      والفىت هو يوشع بن نون ومعىن فتاه صاحبه وليس املقصود عبداً له

بالفتح وقيل بالضم وهي الطاق، والطاق عقد البناء ومجعه طبقان وأطواق وما عقد أعاله من البناء وبقي :  الكُوة( 1)
  .ما حتته خالياً 

  . وما بعدها١٥/١٣٧: صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  .١٥/١٤١: صحيح مسلم بشرح النووي( 3)
  .١٦: سورة احلجرات آية( 4)



ـ٢٧٤ـ

ـ تعاىل ـ مبا أخذه العصفور من ماء البحر، فعلم موسى واخلضر عليهما السالم مثل ما   
  .علق يف منقار العصفور وعلم اهللا بقية البحر

  :قال العلماء
 معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إىل علم اهللا تعاىل لفظ النقص هنا ليس على ظاهرة، وإمنا(( 

كنسبة ما نقره هذا العصفور إىل ماء البحر هذا على التقريب إىل األفهام وإالّ فنسبة علمهما 
  .)١(.................))أقل وأحقر 

  :التشبيه التمثيلي يف أحاديث اآلخرة/ ٥
ة املقربة لبعض جوانب يوم القيامة واجلنة جاء التمثيل لبيان بعض املعاين الغيبي

  .والنار، وهذه املعاين من األمور الغيبية اليت مت إيضاحها وجتليتها بأسلوب التمثيل
معان عظيمة ال تصفها اللغة اردة، أمور غيبية يتم إيضاحها وتقريبها لألفهام 

هذا مذهب اخلطيب عن طريق التمثيل واملشبه يف هذه املعاين  هيئة حمسوسة مركبة و
  .القزويين

  .أحاديث يف معان خمتلفة حتدث يف اآلخرة واألحاديث يف هذا الفصل بلغت سبعة
  
  :قرب الساعة من البعثة* 

  :   احلديث األول
يدور هذا احلديث حول قرب الساعة وأن البعثة احملمدية من دالئل قرا، فعن أيب 

صلى اهللا عليه وسلم ـ يشري بإصبعه اليت تلي مسعت النيب ـ :  يقول)٢(حازم أنه مسع سهالً
  :اإلام و الوسطى وهو يقول 

  .)٣())كهاتني((بعثت أنا والساعة هكذا، ويف رواية ((
                                 

  ".اهلامش"١٥/١٤١سلم بشرح النووي صحيح م( 1)
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يبين عليه الصالة والسالم قرب الساعة وانتهاء احلياة الدنيا، فيمثل هلذا األمر   
رق بينهما يف الطول والقرب بالصورة احلسية، حيث مجع بني السبابة والوسطى، وأن الف

  .كالفرق بني البعثة وقيام الساعة
إشارة إىل قرب : املراد بينهما شيء يسري كما بني اإلصبعني يف الطول، وقيل: ((قيل

  .)١())ااورة 
  .قرب وقوع الساعة من بعثته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: فاملشبه يف احلديث

  .ى يف ااورة أو االرتفاعقرب السبابة من الوسط: واملشبه به
  .بيان املقدار: والغرض من التشبيه

وهذا طريق ال . ونلحظ استخدام التصوير لتقرير املعىن املقصود وتثبيته يف النفوس
  :ميكن ألسلوب آخر أن يوضح املعىن مثله، وهذا ما أشار إليه اإلمام عبد القاهر بقوله

))ة على صحة وجوده يف نفسه، وزيادة وذلك أن الوصف كما حيتاج إىل إقامة احلج
التثبيت والتقرير يف ذاته وأصله، فقد حيتاج إىل بيان املقدار فيه ووضع قياس من غريه يكشف 

  .)٢(....))عن حده ومبلغه يف القوة والضعف والزيادة والنقصان 
  
  :النار يوم القيامة* 

لعذاب املتوقع خالل جاء التمثيل فيه لبيان وصف جهنم، ومدى ا: احلديث الثاين
  :ذلك الشكل املخيف، ففي الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ قال

كنا نعبد عزيراً ابن : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: فيدعى اليهود، فيقال هلم((....... 
عطشنا يا ربنا : كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون؟ قالوا: اهللا، فيقال

ا فيشار إليهم أال تردون فيحشرون إىل النار كأا سراب حيطم بعضها بعضاً، فاسقن
  .)٣(.......))فيتساقطون يف النار، مث يدعى النصارى

                                 
  ". اهلامش "١٨/٨٩املصدر السابق ( 1)
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  .وصف عظيم جلهنم ـ أعاذنا اهللا منها ـ أثناء ورود أهلها هلا، كأا سراب  
  :قال النووي

ع املستوي وسط النهار والسراب هو الذي يتراءى للناس يف األرض القفر والقا((
يف احلر الشديد المعاً مثل املاء حيسبه الظمآن ماًء حتى إذا جاءه مل جيده شيئاً، فالكفار 
يأتون جهنم أعاذنا اهللا الكرمي وسائر املسلمني منها، وهم عطاش فيحسبوا ماًء 

  . )١())فيتساقطون فيها
يفيد فائدة خاصة يف ) كأن (فهذا التشبيه تشبيه دقيق معرب، واختياره أداة التشبيه

  .دقة التشبيه وإصابته، وقوة املشاة بني الطرفني
والسراب مالزم ألحوال الكفّار، وفيه الداللة على التعب، واخلسران، وعدم 
الفائدة، مع رغبة النفس وأملها يف احلصول على شيء، فالسراب مالزم هلم يف مجيع 

  :األحوال، فأعماهلم سراب قال تعاىل
אאאאא
)٢(.  

فجهنم كالسراب حيطم بعضه بعضاً، صورة خميفة يبعث الفعل املضارع فيها 
  .وكأننا نشاهد بعض أجزاء تلك الصورة) حيطم(الروح 

  :ويعلق الدكتور البيومي على هذه احلديث قائالً
 )٣(א مجيلة تذكرنا بقول اهللا تعاىل عنها أليست هذه صورة((

  .)٤(!))وكلتا الصورتني تنطق باحتدام اللهيب 
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وتشبيه النار بالسراب من أمجل التشبيهات، ومل يذكر يف غري كالمه ـ صلّى   
اهللا عليه وسلّم ـ ، ويف السراب من املعاين اخلفية والنفسية الشيء الكثري اليت جعلت 

  .لتشبيه يبلغ الدرجة العظيمة هذه وخباصة عندما شبهت النار بها
  .   تشبيه رائع الغرض منه بيان حال النار

  :املسلمون بني األمم يوم القيامة* 
جاء التمثيل فيه لبيان حجم املسلمني بني األمم يوم القيامة، وما : احلديث الثّالث

  .يتسمون به من متيز ومغايرم لبقية األمم
  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: ففي الصحيح عن عبد اهللا قال

أما ترضون أن : فكربنا، مث قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟ قال((....
إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة، : فكربنا، مث قال: تكونوا ثلث أهل اجلنة؟ قال

 الكفار إالّ كشعرة بيضاء يف ثور أسود أو كشعرة ما املسلمون يف. وسأخربكم عن ذلك
  .)١(.......))سوداء يف ثورٍ أبيض 

تشويق للجنة، واطمئنان للقلوب املؤمنة، وحث على العمل الصاحل، بين عليه 
  .الصالة والسالم نسبة املسلمني مقارنة بغريهم يف اجلنة، مث بين نسبتهم مع أهل املوقف

كمل كلَّ عناصر احليوية، فاحلوار املثري، والفاجآت واحلديث مشهد حي است((
  .)٢())الضخمة، والتشبيهات الرائعة، كلُّ ذلك مما زخر به هذا النص اجلميل

يف هذا احلديث الشريف يطمئن عليه الصالة والسالم أمته ويذكر بأا نصف 
  .أهل اجلنة فلله احلمد والشكر

بالنسبة لألمم األخرى يوم القيامة، فاملشبه والتشبيه وضح حال األمة اإلسالمية 
حال األمة اإلسالمية بني األمم، واملشبه به حال الشعرة البيضاء يف الثور األسود أو 
األمحر ـ كما يف بعض الروايات ـ أو حال الشعرة السوداء يف الثور األبيض،ووجه 

  .الشبه القلّة والندرة مع املغايرة الكاملة
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 كشف التمثيل فيه بطريقة حمسوسة عن قلة املسلمني إضافةً تشبيه دقيق ولطيف  
إىل ظهورهم ومتيزهم وسط تلك األمم، فهم كرام، والكرام قليل، شعرة مغايرة لبقية 
الشعر اتفقت مع غريها يف الشكل اخلارجي واختلفت يف اللون واملضمون، بالغة عالية 

  .وتصوير رائع كشف املعىن وأبان املقصود
  
  :وم القيامةاألرض ي* 

احلديث الرابع جاء فيه التمثيل لبيان حال األرض يوم القيامة، ففي الصحيح عن 
  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: سهل بن سعد ـ رضي اهللا عنه ـ قال

)) اس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علمحيشر الن
  .)١())ألحد

 األهوال، يوم جيعل الولدان شيبا، واآليات الكرميات إنه يوم عظيم، كثري
واألحاديث الشريفة وضحته وجلّته، وذكرت ما حيدث للمخلوقات فيه، وهذا احلديث 
العظيم الذي بني أيدينا يأخذ جانباً من ذلك اليوم، وهو عبارة عن ذكر لصفة األرض 

ة والسالم بأا أرض عفراء، مث اليت حيشر عليها اخللق، فيصفها الرسول الكرمي عليه الصال
  ....يوضحها أكثر فيقول إا كقرصة النقي

فاألرض ذلك اليوم ليست األرض اليت ألفناها وأحببناها، من خضرة وماء، وظل 
أي أنه مل يعد ا عالمات، )) ليس فيها علم ألحد((وهواء، فالرسول يؤكد هذا بقوله 

  :، وسبحان القائلفقد تغريت مالمح وجهها، وزالت تضاريسها
))אאאאאאאא(()٢(.  

  :وروى أبو سعيد اخلدري حديثاً عن رسول اهللا  ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال
تكون األرض يوم القيامة خبزةً يكفؤها اجلبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته ((

فر نزالً ألهل اجلنبارك الرمحن عليك يا أبا : فأتى رجل من اليهود فقال: وقال)) ةيف الس
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تكون خبزةً واحدةً : قال) بلى: (القاسم أال أخربكم برتل أهل اجلنة يوم القيامة؟ قال  
فنظر إلينا رسول اهللا ـ صلّى اهللا : كما قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

) بلى: (أال أخربكم بإدامهم؟ قال:  قالعليه وسلّم ـ مث ضحك حىت بدت نواجذه،
ما هذا؟ ثور ونون يأكل من زائدة كبده سبعون : إدامهم باألم ونون، قالوا: قال
  .)١())ألفاً

فهذه الرواية تزيد الصـورة لنا وضوحاً وبياناً، فقـد أخرب ـ صلّى اهللا عليه 
  :وسلّم ـ عن صورة األرض أثناء التبديل، فقال

م القيامة خبزة واحدة يكفؤها اجلبار بيده كما يكفؤ أحدكم تكون األرض يو((
  )).خبزته يف السفر نزالً ألهل اجلنة

ففي الرواية األوىل يشبه الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ األرض يوم القيامة 
بقرصة النقي، ووجه الشبه الصورة املنتزعة من متعدد احلمرة مع البياض مث 

  ......االستواء
رواية الثّانية شبهت األرض حني تبدل يوم القيامة خببزة املسافر مييلها من يد أما ال

  .إىل يد حتى جتتمع وتستوي
والغرض من التشبيه تقريب صورة املشبه، فهو غيب أخرب اهللا به رسوله ـ صلّى 

  .اهللا عليه وسلّم ـ وجيب علينا اإلميان والتصديق
 تعاىل جيعل األرض كالظلمة والرغيف أن اهللا((ومعىن احلديث ـ واهللا اعلم ـ 

  .)٢())العظيم ويكون ذلك طعاماً ونزالً ألهل اجلنة واهللا على كل شيء قدير
  .احلوت باتفاق العلماء: والنون
ففيه خالف واألرجح أنه الثور ولكنه نطقه بالعربانية يأكل من زائدة : أما األم

ل أم السبعون ألفاً الذين يدخلون اجلنة كبدمها ـ أي األم والنون ـ سبعون ألفاً، حيتم
  .بال حساب وال عقاب وحيتمل غريهم، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
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  :غرف أهل اجلنة*   
 احلديث اخلامس جاء لبيان بعض ما ناله املؤمنون يف اجلنة الذين حسن إميام 

ه وسلّم ـ ففي الصحيح عن سهل بن سعد أن رسول اهللا ـ صلّى اهللا علي. وصدقوا رسله
  :قال

  .)١())إنّ أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكواكب يف السماء((
  :ويف رواية

يا رسول : قالوا. الكوكب الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم((
 باهللا بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا: (اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال

  .)٢())وصدقوا املرسلني
مت حتليل بعض أجزاء هذا احلديث يف باب التشبيه املفرد وذلك باعتبار بعض 

  .الروايات اليت جاء التشبيه فيها مفرداً
اجلنة درجات، أعدها اهللا لعباده املؤمنني، لكلٍ مكانةٌ ومرتبةٌ حسب فضله، ويف هذا 

 أقوام يرى أهل اجلنة مراتبهم وغرفهم وذلك احلديث يبين عليه الصالة والسالم أن هناك
  .جزاء ما نالوا من إميان راسخ وعمل صاحل

هو النجم الشديد اإلضاءة، الشديد البياض البراق العظيم القدر، (والكوكب الدري 
 والكوكب دائم الضياء، مث إنه غابر أو غارب، واملعىن )٣()ومنسوب إىل الدر لبياضه وضيائه

  . أنه عال وبعيد مرتفع ـ وغابر هلا معنيان أي ذهب أو بقيواحد، وهذا يعين 
  :يقول العيين نقالً عن الطييب

شبه رؤية الرائي يف اجلنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب املستضيء الباقي يف ((
  .)٤())جانب الشرق أو الغرب يف االستضاءة مع البعد
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وره فيكونون أشد اًء ونضرةً واهللا عز وجل يلقى على املؤمنني يف هذه الغرف ن  
ما فائدة هذه القيود اليت وصف ا : ونورا وهناك سؤال يطرح نفسه أمام القارئ يقول

  املشبه به من كونه دري مث غابر يف األفق؟
  :جييب على هذا السؤال اإلمام العيين نقالً عن الطييب ـ رمحهما اهللا ـ قال

ه منتزع من عدة أمور متومهة يف لإليذان بأنه من باب التمثيل الذي وجه((
  .)١())املشبه

فضل عظيم حباه سبحانه ألوليائه وصفوة عباده من املؤمنني، جيب علينا اإلميان 
  .والتصديق اجلازم به

  
  :ممنوعون من ورود احلوض* 

احلديث السادس جاء لبيان بعض أحوال يوم القيامة، وبيان دفع الرسول ـ صلّى اهللا 
ال عن حوضه يف ذلك اليوم، ومغالبتهم له وحماولتهم املستمرة يف عليه وسلّم ـ لرج

  .الورود، ومع هذا كله يتم منعهم من الشراب منه
ففي الصحيح عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه 

 وأنا فإم يأتون غراً حمجلني..... السالم عليكم : ((....... وسلّم ـ أتى املقربة فقال
 ال أناديهم أال هلمفرطهم على احلوض أال ليذادن رجالٌ عن حوضي كما يذاد البعري الض

  .)٢())إم قد بدلوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً: فيقال
والذي نفسي بيده ألذودنَّ رجاالً عن حوضي كما تذاد الغربية من ((ويف البخاري 
  .)٣())اإلبل عن احلوض

ى اهللا عليه وسلّم ذوده املنافقني يوم القيامة عن حوضه حبال شبه رسول اهللا ـ صلّ
  .الراعي الذي يطرد الناقة الضالة الغربية عن إبله، يطردها عن حوض إبله الذي تشرب منه

                                 
  .١٥/١٥٩ عمدة القارئ ( 1)
  .١٣٩ـ٣/١٣٧" صحيح مسلم بشرح النووي"  ينظر ( 2)
  .٣/١٤٧ صحيح البخاري ( 3)



ـ٢٨٢ـ

أن أصحاب اإلبل إذا وردوا املياه بإبلهم ازدمحت اإلبل ((وجه الشبه بني احلالتني   
فكل أحد من أصحاب اإلبل يدفعه عن إبله حىت عند الورود فيكون فيها الضال الغريب، 

تشرب إبله، فيكثر صادوه ودافعوه حىت صار مثالً شائعاً، قال احلجاج ألهل العراق 
  .)١())ألحزمنكم حزم السلمة، وألضربنكم ضرب غرائب اإلبل

 هذا مصري وحال املنافقني على احلوض يوم القيامة يطردون، والعطش بلغ منهم أشد
م ال يستحقون النعمة جيب أن مينعوا منها كما مينع البعري أو الناقة عن تلك اإلبل مراحله، فه

  .املعروفة، وهذا ذم وتقبيح هلم
  :قال ابن األثري

إن اإلبل إذا وردت املاء فدخل فيها غريبة من غريها ضربت وطردت حتى خترج ((
  .)٢())منها

بعري أحرقته الشمس يف صحراء قصة عظيمة اتفقت عناصرها الدنيوية باألخروية، 
شديدة احلر، ضمأ هلب حلقه حىت مل يعد ذلك البعري املعروف بالصرب والتحمل، ميشي فوق 
الرمال احلارة، مث يرى النجاة فجأة، إنه ماء صاف عذب حوله قطيع من اإلبل مع صاحبها، 

ه، فيطرد ويضرب، يقترب ويف ظنه أنه لن يرى يف زمحة تلك اإلبل الكثرية، ولكن مت كشف
فيزداد أملاً على مابه من أمل وعطشاً اشد من العطش األول ألنه رأى املاء فتاقت نفسه إليه 

  .فحرمه، صورة يعرفها رعاةُ اإلبل ومربوها
مت نقل هذه الصورة مبعانيها وإحياءاا إىل يوم القيامة، فهناك املنافق الذي أثقلته 

، والعطش الذي أغلق حلقه يف ذلك اليوم العصيب، مث الذنوب وأكته األهوال نفسياً
يتراءى له احلوض النبوي، فيطمع يف الورود عليه والشراب منه فيجد املصطفى عليه الصالة 

  .والسالم على احلوض، فيتم له الطرد واإلبعاد فيزداد عطشاً وخذالناً
 املتصل حبياة صيغت هذه الصورة على أسلوب قصة سريعة تعتمد على التشبيه((

السامعني، وهو التشبيه بالبعري الضال الذي يذاد ويدفع بالشدة والعنف، ويف ذلك جتسيد 
                                 

  .٢/٥٨٦ املفهم شرح صحيح مسلم ( 1)
  .٣/٣٤٩ النهاية يف غريب احلديث واألثر ، ابن األثر ( 2)



ـ٢٨٣ـ

للخزي والعذاب واهلالك الذي يصيب من يبدل ما كان عليه رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه   
  .)١())وسلّم

 بد أن يطردوا فهؤالء املنافقون أحدثوا يف الدين، وابتدعوا، وحاربوه بكل وسيلة فال
  .من األمة اإلسالمية وال جيوز االنتساب هلا، فليسوا منها كغرائب اإلبل

  
  :خمالفة القول للعمل* 

احلديث السابع جاء التمثيل فيه لبيان جزاء من يأمر باملعروف وال يأتيه وينهى عن 
ة البشعة اليت املنكر فيأتيه، والغرض من التمثيل التنفري من هذا الفعل، وأن جزاءه الصور

  .كشف الستار عنها التمثيلُ يوم القيامة
ففي الصحيح عن أسامة بن زيد أنه مسع رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ 

  :يقول
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ا كما يدور ((

يا فالن مالك أمل تكن تأمر باملعروف : احلمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون
  .)٢())بلى قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن املنكر وآتيه: وتنهى عن املنكر؟ فيقول

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب ديين، وهو من أسباب خريية األمة احملمدية 
  :قال تعاىل
))        א  

(()٣(.  
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أمر مطلوب منا كمسلمني لكي خنالف به بقية 

  :األمم كما قال تعاىل
                                 

  .١٢٠لفين يف احلديث النبوي ، الصباغ ، ص  التصوير ا( 1)
  .خترج أمعاؤه: ، تندلق أقتاب بطنه١١٨ـ١٨/١١٧:  صحيح مسلم بشرح النووي( 2)
  .١١٠:آية :  سورة آل عمران ( 3)



ـ٢٨٤ـ

  אא
א )١(.  

 بشعاً هلذا الرجل، يؤتى به يوم القيامة ويلقى واحلديث يصور منظراً شنيعاً ومشهداً
للمفعول وما يدالن عليه من كره وقسر وإلزام، ) يؤتى، يلقى(يف النار، ونلحظ بناء الفعلني 

  .فإذا أُلقى يف النار خرجت أمعاؤه، منظر متوج منه النفس، يدور بأمعائه يف النار
  .)٢())مع حتقري صورة هذا الرجلواختيار احلمار من بني أنواع احليوان يتناسب ((

تشبيه متثيلي،حالة حبالة،شبه عليه الصالة والسالم صورة الرجل يف النار وقد خرجت 
  .أمعاؤه من بطنه وهو يدور ا على مرأى من أهل النار بصورة احلمار وهو يدور بالرحى

 أمل تكن مالك؟! يا فالن(إنه منظر ملفت ألنظار أهل النار استنفر جيوش األسئلة 
تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ يرون بأنه ال يستحق النار ألنه كان حسن املنظر أمامهم 
يف الدنيا، من الدعاة إىل اهللا، ولكن اهللا يعلم ما يف السرائر، فيكشف سبب جميئه إىل النار  

  ))قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن املنكر وآتيه((
  : وقد توعد اهللا ـ سبحانه ـ هذه الفئة بقولههذا سبب دخوله النار،

אאאא )٣(.  
ال شك أن احلديث تصوير وتفسري للمقت الذي ورد يف اآلية، وقد وبخ سبحانه 

  :األمم السابقة على هذا الفعل قال تعاىل
אא)٤(.  

  .واملشبه به يف احلديث احلمار، وهو مثل يف البالدة والغفلة والغباء، وفيه معىن اإلهانة
إا صورة بشعة، إنسان حي جير أمعاءه ويدور ا يف نار جهنم، فضيحة عظيمة 

  .وإظهار حلقيقة داخله الفاسد املننت
                                 

  .١٠٤: آية :  سورة آل عمران( 1)
  .١٨٧: التصوير الفين يف احلديث النبوي ( 2)
  .٣ـ٢: اآليات : سورة الصف ( 3)
  .٤٤: بقرة آيةسورة ال( 4)
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  الموضوعات والعناصر المشترآة بين

  الحديث النبوي والقرآن الكريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ـ٢٨٥ـ  

املوضوعات والعناصر املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي املعبر عنها بأسلوب           
  : التشبيه
جعله اختار اهللا نبيه حممدا ـ عليه الصالة والسالم ـ من بني آالف الفصحاء، و  

أفصحهم، وأيده بالقرآن الكرمي معجزة تبهر قومه فصاحةً وبيانا، وجاءت سنته مبينةً لتلك 
املعجزة، وشارحةً ملعانيها، ومفصلة لتلك اآليات اليت ترقى م من مستنقع اجلاهلية إىل قمم 

אא:قال تعاىل.األخالق الفاضلة
אאאא

)١(.  
إا مهمة عظيمة أوكلت إليه ـ عليه الصالة والسالم ـ فهو املبلِّغ عن ربه، املبني   

ملا يف القرآن، أرسله اهللا إىل قوم شديدي اخلصام، اشتهروا بالفصاحة، وبرعوا يف أساليب 
ان، وفنون القول، فكان عليه الصالة والسالم أفصح منهم وأشدهم عارضة، وأقواهم البي

  : حجة، قال تعاىل
אא )٢(.  

فاملعاين مجيعها من عند اهللا، والقرآن معجز واحلديث مبدع، وقد اشتركت 
النبوي والقرآن؛ ألما توضيح ملنهج رباين واحد، ورسالة املوضوعات واملعاين بني احلديث 

  .مساوية واحدة
إا فصاحة العاقل املكني الذي أرشده القرآن، وأفرغ عليه آالف املعاين، وفتح ((

أمامه أبواب اإلقناع والسداد، فإذا تكلم فعن رصيد ضخم من التفكري الثاقب واملعرفة 
تارخيية والفقهية مما بسطه حمكم الذكر احلميد، ومن هنا كان الغزيرة والدراية الكونية وال

تعبري رسول اهللا دمسا مبعناه مشرقًا بلفظه، وتتابع املعاين وتسلسلها لدى البليغ املطبوع جيرب 
  ...األلفاظ املنتقاه جربا، ويسوقها مساقًا هادئًا كي تأخذ مكاا الطبيعي دون نشاز

إرشاداا ربانية،وكانت ألفاظه معرضا رائعا ملعانيه، وإذا ولقد كانت معاين حممد يف   
  .)٣(...))كان القرآن أستاذ معانيه فإن أثره عليه عظيم جليل 

                                                 
  . ١٦٤: سورة آل عمران آية( 1)
  . ٩٧: سورة مرمي آية( 2)
  . ٦٨البيان النبوي للبيومي ص( 3)



 ـ٢٨٦ـ  

ويف هذا الباب ـ إن شاء اهللا ـ سأحاول جاهدا استقصاء املعاين واملوضوعات اليت 
أو املوضوعات وردت بعض جوانبها يف صحيح مسلم بأسلوب التشبيه وجاءت نفس املعاين 

  . يف القرآن الكرمي بطريق التشبيه، مع بيان الغرض من التشبيه يف كلٍ
  : وقد قسمت هذا الباب إىل فصلني

  : الفصل األول
  . املعاين واملوضوعات املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي

  : وينقسم هذا الفصل إىل مبحثني
  : ملبحثالدنيا وما فيها ويف هذا ا: املبحث األول

  . أـ الدنيا نفسها
  . ب ـ املنافقون

  . جـ ـ الكافرون
  . د ـ القمر

  .هـ ـ عيسى عليه السالم
  . و ـ الصدقة

وقد درست الصورة التشبيهية يف كل موضوع من هذه املوضوعات وبينت أوجه   
  .الشبه واالختالف بني الصورة النبوية والصورة القرآنية

   

  : املبحث الثاين  
  : لقيامة وما بعده، ويف هذا املبحث املوضوعات التاليةيوم ا

  . أ ـ يوم القيامة نفسه وما فيه من األهوال    
  . ب ـ اجلنة وأحوال أهلها    
  . جـ ـ النار ووصف أهواهلا وعذاب من فيها    
وسأدرس ـ إن شاء اهللا ـ هذه املوضوعات على ج موضوعات املبحث األول   

  . انب الديين واجلانب البالغيمراعيا يف التحليل اجل
  



 ـ٢٨٧ـ  

  : الفصل الثاين
  . العناصر املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي  
ويف هذا الفصل سأحاول ـ مبشيئة اهللا ـ استقصاء مجيع العناصر الواردة يف   

وما جاء منها يف القرآن الكرمي بطريق التشبيه، وهذا الفصل " صحيح مسلم"احلديث النبوي 
  : إىل موضوعاتينقسم 
  . ـ عنصر النبات١    
  . ـ عنصر احليوان٢    
  . ـ عنصر اجلماد٣    
  . ـ متفرقات٤    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ـ٢٨٨ـ  

  :الكرمي،وفيه مباحث والقرآن النبوي احلديث بني املشتركة واملوضوعات املعاين:الفصل األول
  : الدنيا وما فيها: املبحث األول

القرآن اليت ورد فيها تشبيهات موضوع من املوضوعات املشتركة بني احلديث و  
الدنيا وما فيها، وسيكون احلديث ـ إن شاء اهللا ـ عن الدنيا نفسها وكيف مت وصفها يف 

  . احلديث مث يف القرآن وعن املنافقني وعن الكافرين وعن بعض املخلوقات
ونبدأ باحلديث عن الدنيا وسأقوم ـ إن شاء اهللا ـ بشرح موجز للتشبيه يف كل   

  . حديث ألنه قد سبق التحليل له
  : أ ـ الدنيا نفسها

فالدنيا مزرعة اآلخرة، وقد جعلها دار ممر ال دار مقر، وقد فهم حقيقتها من طهر   
اهللا قلوم من حبها والركون إليها، وقد بعث اهللا ـ جل وعال ـ رسوله حممدا ـ صلى 

ا اهللا عليه وسلم ـ ليبني للناس ما جيهلون، وكان مما بي ن هلم حقيقة هذه الدنيا اليت اغتر
كثري من الناس يف عصره ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ويف العصور اليت سبقته من أخبار األمم 
السابقة، ويف هذا الكتاب العظيم ـ أعين صحيح مسلم ـ تعرض مؤلفه لعدد من 

خذًا الصورة األحاديث اليت بني فيها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حقيقة الدنيا مت
  .التشبيهية راحلة لبلوغ املعىن املراد إيصاله لألمة

  : فقال صلى اهللا عليه وسلم  
  : احلديث األول

  .)١())الدنيا متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة((  
فهنا يشبه عليه الصالة والسالم الدنيا باملتاع جبامع التمتع واالنتفاع والتبلغ وسرعة   

يلة، من طلبها لآلخرة فهي متاع بالغ ومن طلبها لذاا فهي متاع غرور وقد الفناء وأا وس
  : ذكر ذلك اهللا سبحانه وتعاىل بأسلوب القصر مبا وإالَّ فقال

  وما احلياة الدنيا إالَّ متاع الغرور )٢(.  
                                                 

  . ١٠/٥٦انظر صحيح مسلم ( 1)
  . ١٨٥: سورة آل عمران( 2)



 ـ٢٨٩ـ  

  . واحلديث تشبيه بليغ  
  . فاحلديث السابق بيانٌ حلقيقتها وأا وسيلة وليست غاية لذاا  

  : احلديث الثاين
واهللا ما الدنيا يف اآلخرة إالّ مثل ما جيعل : ((قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

  .)١())يف اليم، مب يرجع؟((هذه وأشار حيي بالسبابة )) أحدكم  إصبعه
ففي هذا احلديث يبني عليه الصالة والسالم قصر الدنيا وفناء لذا وبقاء اآلخرة   

 الدنيا ـ مبا علق بسبابة من وضعها يف البحر، فالدنيا تلك الفطرة ودوام لذا فيشبها ـ
  . واآلخرة ذلك البحر واحمليط

ويف قسمه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف بداية احلديث تأكيد وحتذير من الركون   
إليها وبيان حلقارا لينتبه الغافلون ليطريوا من مستنقعات اآلثام إىل أعلى قمم مثل اإلسالم 

  . املؤمنني الذين يطلبون اآلخرة وما أعده اهللا ألوليائه املتقنيمع 
وسلك الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ التشبيه لبيان قلّة وحقارة نعيم الدنيا إذا   

  . قُورن بنعيم اآلخرة
مث )) مثل((مث األداة )) الدنيا يف اآلخرة((فذكر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مشبهني   

  )).ل واحد إالّ مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه يف اليم، مب يرجع؟ذكر املشبه به لك
  : يف احلديث عن الدنيااحلديث الثالث

  : قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
  .)٢())الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر((

ففي هذا احلديث ـ كما سبق عند حتليله ـ شبهت الدنيا بسجن املؤمن إذا قورنت 
  . اآلخرة من العذاب األليم سيلقاه يف مبا مقارنة للكافر باجلنة وشبهت موته بعد منعي من مبا سيلقاه

  . على سبيل التشبيه البليغ
                                                 

  . ١٧/١٩٢صحيح مسلم : انظر( 1)
  . ١٨/٩٣صحيح مسلم : انظر( 2)



 ـ٢٩٠ـ  

واحلديث حيث على الصرب للمؤمن حىت ينال الفوز يوم القيامة ليتمكن من ضبط 
  . نفسه األمارة بالسوء، وينتصر عليها

والكافر يف النار يرى أنه كان يف وأن ما يف الدنيا من النعيم هو مثل نعيم السجن، 
  . جنة يف الدنيا حيث مل مينع نفسه من شيء فجىن على نفسه وحدد مصريه يف جهنم

هذه ثالثة أحاديث ذكرها اإلمام مسلم يف صحيحه قاهلا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
بة، مث ذكر يف حديثه عن الدنيا فشبهها باملتاع، مث ذكر أا يف القصر كالقطرة يف أصبع السبا

أا سجن املؤمن وجنة الكافر وهذه التشبيهات من التشبيهات البليغة احملذوفة الوجه واألداة 
لبيان ما بني املشبه واملشبه به من قوة وتالحم فكأنه هو ويف التشبيه الثاين ذكر األداة 

  . وما توحي به من شدة املقاربة بني الطرفني)) مثل((
  . يثه صلى اهللا عليه وسلم عنهاهذه الدنيا جمسدةً يف حد

  : أما الدنيا يف كالم رب العزة واجلالل فتناول حقيقتها من خالل اآليات التالية
  : ـ قال تعاىل١
אאאא

אאאאא
אאא)١(.  
  : قال الزخمشري

هذا من التشبيه املركب، شبهت حال الدنيا يف سرعة تفضيها وانقراض نعيمها بعد ((
بعد ما التف وتكاثف، وزين األرض اإلقبال، حبال نبات األرض يف جفافه وذهابه حطاما 

  .)٢(...))خبضرته ورفيقه
  : أما قوله تعاىل

.  
                                                 

  . ٢٤: سورة يونس آية( 1)
  . ٢/٣٢٩الكشاف : ينظر( 2)



 ـ٢٩١ـ  

أي كأنك بالدنيا مل . فهو تشبيه حال هالك الدنيا حباهلا عند ما مل تكن موجودة
  . تكن

  : قال أبو حيان
رعة انتقاله يشبه ما انتفى وجوده اآلن مبا قدر انتفاء وجوده يف الزمان املاضي الس((

  .)١())من حالة الوجود إىل حالة العدم، كأن حالة الوجود ما سبقت
ففي تشبيه الدنيا صورة جبميع أجزائها، وجاء املشبه به مفصالً ليوحي بأن ذلك 
التفصيل ممكن يف املشبه، فاملشبه به النبات وكلنا يعلم أمهية النبات لإلنسان ولألنعام، نبات 

سماء، فنما واهتزت به األرض وربت، وأخذت زخرفها وتزينت به نزل عليه املاء من ال
وبلغت جبماله أمجل صورة فارتدت به ثوبا أخضر يسر الناظرين، فكانت به يف غاية احلسن، 
واية البهجة، فاستقرت األمور وطاب العيش، فكان العيش على ما يرام واحلال أمجل ما 

يرى مث ماذا حصل؟    א فماذا بعد ذلك األمر؟ א 
فانتهى أمرها  .  

  . وفائدة وإحياء الفاء العاطفة وأثرها يف املعىن املفيد للتعقيب بدون مهلة ال خيفى
  : ـ قوله تعاىل٢
א    א  א  א א   א
אאא )٢(.  

هذا تشبيه آخر للحياة الدنيا،حيث شبهت يف سرعة زواهلا ذا النبات الذي يرتل 
  . عليه املاء من السماء،ولكنه بعد خضرته وجته يصبح هشيما تذروه الرياح فال تبقي له أثرا

  : قال الزخمشري
 نضرا وجتها وما يتعقبها من اهلالك والفناء، حبال النبات شبه حال الدنيا يف((

  .)٣())يكون أخضر وارفًا، مث يهيج فتطريه الرياح كأن مل يكن
                                                 

  . ٢، أليب حيان ـ دار الفكر ـ بريوت، ط٥/١١٤البحر احمليط ( 1)
  . ، واهلشيم ما شم وحتطم٤٥: ة الكهف آيةسور( 2)
  . ٢/٦٩٧جـ )) الكشاف: ((ينظر( 3)



 ـ٢٩٢ـ  

فالدنيا يف أوهلا يف غاية احلسن والنضارة، مث تتزايد قليالً قليالً، مث يبدأ الكمال يف 
  . النقص حىت تنتهي باهلالك والفناء

  : فيها وجهان)) به((والباء يف قوله 
  . ـ فاختلط بعض أنواع النبات بسائر األنواع األخرى بسبب هذا املاء١
  . ـ فاختلط ذلك املاء بالنبات واختلط ذلك النبات باملاء حتى روي٢

فاآلية الكرمية تضمنت صورة رائعة مؤثرة، نزول ماء من السماء غزير ـ واملاء 
ـ مث تتشرب األرض )١( אأساس احلياة قال اهللا ـ تعاىل ـ 

  . هذا املاء، مث ينتهي العرض بصورة رياح تذروا ذلك النبات الصائر إىل حطام عرب أدراجها
وهنا روعة التوافق بني التصوير واهلدف، فاهلدف إعطاء ... صور مطابقة هلدفها 

 على شكل ماء من السماء فكرة عن سرعة مرور زمن احلياة الدنيا فقد أعطانا بداية احلياة
وايتها على شكل رياح تذروا ما أخرج املاء من زروع ومثار، وذلك ليدل على سرعة 
مرور الزمن، ومل يفصل ـ سبحانه ـ كيفية خروج النبات وأنواعه فهذه اللمحة السريعة 

اية عمره يرى أن العمر مر نفس النتيجة اليت يستنتجها اإلنسان عند ا للحياة هيسريع 
  . كلمح البصر

  . )٢())والكاف يف اآلية هذه مبعىن مثل((
فالواجب على كل مسلم أن يتدارك مافات من عمره لكسب األعمال الصاحلة اليت 

  . ينال ا رمحة ربه ومرضاته، وأن يغتنم بقاءه فيها ألا زائلةٌ وسريعةٌ التلف
  : ـ قوله تعاىل٣
אאאאאאא

אאאאא
אאאאא )٣(.  

                                                 
  . ٣٠: سورة األنبياء، اآلية( 1)
  .١٥٩هـ ص١٤١٣ ، ١حممود موسى، مطبعة األمانةط/ أدوات التشبيه ودالالا يف القرآن الكرمي  د: ينظر( 2)
  .٢٠: سورة احلديد، آية( 3)



 ـ٢٩٣ـ  

 وقد ذكر املشبه بأداة القصر، وأن ما هذا التشبيه فُّصل فيه كل من املشبه واملشبه به،
يستهوي الناس يف هذه الدنيا فيستغرق أعمارهم مجيعها، ويشغلون به أنفسهم وأوقام، 

  . وماذا يشغل أكثر الناس اليوم غري اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر
 ومن املمكن أما املشبه به فهو ذلك النبات الذي أحياه الغيث، فأعجب الكفّار نباته

أن نفسر الكفّار هنا بالزراع ألم يغطون البذور فيهيج ذلك النبات مث تراه مصفرا ونلحظ 
وكذلك يف الفعل املضارع )) الكفار((دقةً يف التعبري مع مجال يف التصوير وذلك يف كلمة 

من )) مث((وداللته على التجدد واستحضار الصورة، وما تدل عليه أداة العطف )) يهيج((
  . التراخي وأنّ النتيجة ال مفر منها مهما امتد الوقت وطال األمد

  : قال الزخمشري يف هذه اآلية
أراد أن الدنيا ليست إالّ حمقرات من األمور وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر ((

. العذاب الشديد واملغفرة ورضوان اهللا: والتكاثر، وأما اآلخرة فما هي إالّ أمور عظام، وهي
وشبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قله جدواها بنبات انبته الغيث فاستوى واكتهل 
وأُعجب به الكفار اجلاحدون لنعمة اهللا فيما رزقهم من الغيث والنبات، فبعث عليه العاهة 

  . )١())الزراع: فهاج واصفّر وصار حطاما عقوبة هلم على جحودهم، الكفار
على أرض زراعية، فتنبت النباتات املختلفة ذات األلوان والصورة يف اآلية غيث يرتل 

النضرة واألزهار اجلميلة الرباقة، فينبهر ا املعجبون بالزينة، فينصرفون للعب يف تلك الرياض 
والتلذذ مبناظره حىت ينسوا أنفسهم عما كان جيب أن يعملوه يف وقتهم ذلك وبعد فترة وهم 

ذ بذلك الزرع قد انتهى عمره وفين وقته وفقد أمجل صفات يسبحون يف حبار اللهو والغفلة إ
، فانتبهوا عند ما زال الزمن ...مجاله، فأصبح هشيماً بعثرت الرياح فتاته وتطايرت أجزاؤه 

لقد جعلوا وقتهم لعبا وهلوا وزينةً وتفاخرا فهل ... الذي جيب أن ينهوا أعماهلم احلقيقية فيه 
  ينفع الندم؟

  . ارة الكربى نسأل اهللا العافيةوهذه هي اخلس
                                                 

  . ٤/٤٦٦الكشاف ( 1)



 ـ٢٩٤ـ  

فاحلياة الدنيا ختتلف من إنسان إىل آخر ولكن الفاصل إما مؤمن أو كافر، فاملؤمن 
جيعلها حمطة التزود لآلخرة فيعمل صاحلاً من تعلم العلم النافع والطاعات األخرى وما عند 

ع املال للعب الكافر فهي فرصة البد من اغتنامها يف االستمتاع وافراغ الشهوات، ومج
  ....واللهو

  . فاألعمال إذا مل يقصد ا وجه اهللا فهي هلو ولعب وزينة وتفاخر
هذه ثالث آيات يف كتاب اهللا ـ الكرمي ـ حتدث عن الدنيا وقد يظن ظان أا 

  : تكرر لنفس املعىن، ولكن عند التأمل جند أا على النحو التايل
نبا مستقالً من جوانب احلياة ففي التشبيه إن كل مثَلِ من هذه التشبيهات تناول جا

يتناول املرحلة النهائية من احلياة الدنيا، قبيل دمار األرض وما )) يف  اآلية األوىل((األول 
عليها، فبين لنا ـ سبحانه ـ أا ستكون على الناس ـ أي القيامة ـ وهم على الكفر، 

ن القائل كافر ألن املؤمن ال يظن ظناً مثل  من داللة أ: فقوله
هذا بل هو عاجز ال يستطيع فعل شيء يف الكون ومؤمن أن املقتدر على ذلك والقادر هو 

 دليل على أن الساعة ستأيت بغتة א: اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ وقوله
عاىل أعلم ـ يف هذا دليل على كروية والناس مشغولون غافلون عنها، وقد يكون ـ واهللا ت

األرض ألن الساعة ستكون على األرض يف وقت واحد والناس على األرض أما يف ليلٍ أو 
  . ار ويكون هذا من اإلعجاز العلمي يف القرآن واهللا أعلم

  : أما اآلية الثانية
ذكرِ فنالحظ أنه ـ سبحانه ـ ذكر بداية احلياة الدنيا، وايتها مباشرةً دون 

  . للتفاصيل إشارة إىل قصر زمنها وسرعة زواله مقارنة باحلياة اآلخرة
  . وحدث على طلب اآلخرة الباقية والزهد يف الدنيا الفانية

 وهلو ا لعبوأن ما فيها ... واملثل الثالث يصور لنا أعمال الكفّار يف احلياة الدنيا، إ
  . نساب والتكاثر يف األوالدزينة، فريكضون وراءها للتفاخر يف األموال واأل

אونسوا أن هناك يوماً أخر سيفرق فيه بني اخللق، إما إىل جنة أو إىل نار 
אאאאאא.  



 ـ٢٩٥ـ  

  . فجعلها متاع غرور
لية أما تشبيهات يف تشبيهاته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للدنيا جاءت مفردة ومتثي

  . القرآن عن احلياة الدنيا فقد جاءت متثيلية
واألحاديث حتدثت عن الدنيا بأا متاع، حقيقتها وكنهها كأي متاع إن أريد به 
خريا نفع وإن أريد به غري ذلك فهي متاع الغرور، وخري متاعها املرأة الصاحلة ألا معينة 

  . على اخلري
  . ن منفذ ألوامر ربه مطيع له خبالف الكافروأن املؤمن فيها كاملسجو

واتفقت التشبيهات يف احلديث والقرآن يف احلديث عن قصر مدا مقارنةً باآلخرة 
  . وقلة نعيمها

  : خالصة احلديث عن الدنيا يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف
ت النبوية من خالل ما اطلعت عليه من مراجع يف هذا البحث الحظت أن التشبيها  

يف غاية اإلبداع يف أي موضوع تناولته وأن القصد منها تفهيم الناس حقائق الدين على 
حسب عقوهلم ومداركهم، ومبا جيسد احلقائق النظرية والفكرية بصورة من احلياة الواقعية 

  . احملسوسة، فتكون أقرب للفهم والعقل
ر عميق فكما سبق أن احلديث أما أمثال القرآن فهي حباجة إىل إعمال فكر وتدب  

مبدع فالقرآن معجز، وقد بين سبحانه ما تتضمنه تلك األمثال وما حتتاجه من فكر وروية 
: وجهد وأا ال تفهم من أول وهلة وألي شخص قال تعاىل א

א )١(.  
  : فقالوبني ـ سبحانه ـ الغرض من تلك األمثال   
 א )٢(.  
  .)٣( אא: وقال  

                                                 
  . ٤٣:  العنكبوت آيةسورة( 1)
  . ٢١: سورة احلشر آية( 2)
  . ٢٧: سورة الزمر آية( 3)



 ـ٢٩٦ـ  

فأمثال القرآن أمثال تشريع، بينما أمثال رسول اهللا هي أمثال بيان وغالباً ما يأيت   
ار األحاديث املبينة لذلك ألا بتفصيلها معها، فال حتتاج إىل شرح عميق وال داعي لتكر

  .تعرضت للتحليل يف هذه الدراسة
بعد أن عرفنا حقيقة الدنيا يف كالم اهللا ـ عز وجل ـ وكالم رسوله صلى اهللا عليه   

وسلم وإن الغافل املنشغل ا واملغرم ا أكثرهم من املنافقني والكافرين ننتقل إىل ذكر 
 القرآن الكرمي وما اجلوانب اليت تناولتها تلك الصور يف الصور املتعلقة م يف احلديث مث يف

  . احلديث عنهم
  : ب ـ املنافقون

((... قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عن أيب موسى األشعري قال   
ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال 

  .)١())ثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مريقرأ القرآن كم
هذا احلديث العظيم يبني فيه عليه الصالة والسالم األثر الذي يضيفه القرآن على   

فاألعمال مثار . قارئه فاحلديث تشبيهات متثيلية وجه الشبه منتزع من متعدد طعم وريح
  . النفوس والثمار نتاج األشجار على حسب نوعها

طفى عليه الصالة والسالم املنافق الذي يقرأ القرآن بالرحيانة وعلل فهنا يشبه املص  
وجه الشبه بكون رحيها طيب وهو اثر القرآن وطعمها مر وهو حقيقة النفاق خللو قلبه من 

  . حالوة اإلميان فإظهار قراءة القرآن أكسبه الريح الطيبة
  .  وطعمها مرأما املنافق الذي ال يقرأ القرآن فهو كاحلنظلة ال ريح هلا  
  . فاحلديث يبني األثر الذي حيدثه القرآن يف املنافق  
فهذه الصورة احملسوسة اهلدف منها التقريب لألفهام فكل طرف من األطراف   

فكان التشبيه ذه الثمار أبلغ . تضمن صنفني خمتلفني عن غريه من ناحية الطعم والريح
  . الكرميصورة لبيان أصناف الناس يف تعاملهم مع القرآن 

                                                 
  . ٨٤ ـ ٦/٨٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)



 ـ٢٩٧ـ  

وقد ضرب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مثالً للمنافق يبني فيه تردده يف دينه وعدم   
  : استقراره، فعن ابن عمر عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

: ويف رواية)) مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة، وإىل هذه مرة((
  .)١())ه مرةًتكر يف هذه مرةً ويف هذ((

فهنا يصور عليه الصالة والسالم بالشاة العائرة يف تردده وحريته فهو يظهر اإلميان   
אאאאאאא:ويبطن الكفر كما قال عنه ـ عز وجل ـ 

א )٢(.  
 منه ويف ذلك دليل على تعرضه فاختيار الشاة للمشبه إشارة إىل حتقريه والتنفري  
  . للمخاطر
لقد حتدث القرآن الكرمي عن املنافقني فأنزل ـ سبحانه ـ سورة التوبة لتبني   

حقيقتهم وكذلك سورة املنافقني، وقد فضح اهللا هذه الزمرة؛ ألا من أخطر الزمر 
بطنا ال زمن وال اإلنسانية، على أنفسها وعلى غريها فهي ضالة مضلّة تنشر الدمار والفساد م

  . مكان هلم
אאא: قال تعاىل ـ بعد أن ذكر عددا من أوصافهم ـ  

א )٣(.  
  . هذه اآلية هي أول مثل يف القرآن الكرمي  
ا أظهروا اإلسالم فقد حقنت دماؤهم فنشرح املثل ـ واهللا أعلم ـ أن املنافقني ملّ  

وسلمت أمواهلم من الغنيمة وأوالدهم من السيب وأخذوا من غنائم اجلهاد والزكاة فكان 
  . ذلك من نور اإلميان

فحاهلم كحال الذي اسوقد نارا، فانتفع بضوئها قليالً، مث سلب منه ذلك النور   
 يسري انتفاعهم يف الدنيا من تلك فدامت حريته وحسرته على ما فاته من ذلك النور، فكان

                                                 
  . ، والعائرة املترددة احلائرة١٧/١٢٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١٤: سورة البقرة، آية( 2)
  . ١٧: سورة البقرة، آية( 3)



 ـ٢٩٨ـ  

املميزات اليت حصلت بإظهار اإلسالم يشبه ذلك النور، وما سيلقون يف اآلخرة يشبه الظلمة 
  . اليت غشيت صاحب النار بعد انطفائها

  : وقد يكون املقصود باآلية  
مثاهلم يف نفاقهم وحالتهم العجيبة، كحال شخص أوقد نارا ليستديفء ا   

وتركته يف ظالم دامس وخوف شديد، وعدم . اشتعلت مث انطفأت فجأةويستضيء، ف
  ...هداية

فكذلك حال هؤالء املنافقني يف استبداهلم الضاللة بدل اهلدى واستحبام الغي على الرشد 
  . فكانوا مضرب املثل يف الغي والضاللة والعمى

 الرسول، وروي عن سعيد بن جبري أا نزلت يف اليهود وانتظارهم خلروج((  
واستفتاحهم به على مشركي العرب، فلما خرج كفروا به، فكان انتظارهم حممد ـ صلى 

قال ابن . )١())اهللا عليه وسلم ـ كإيقاد النار، وكفرهم به بعد خروجه كزوال ذلك النور
: ويف هذا املثل داللة على أم آمنوا مث كفروا كما أخرب تعاىل يف قوله: ((كثري

      א   والتشبيه هاهنا يف غاية الصحة ألن א
املنافقني ملا آمنوا بادئ ذي بدء اكتسبوا نورا مث أبطلوا ذلك النفاق فوقعوا يف حرية عظيمة 

  .)٢())فإنه ال حرية أعظم من حرية الدين
 مثلٍ آخر وعطف، بعد أن ذكر سبحانه حاهلم كحال املستوقد نارا ثىن بضرب  

  : الدال على التخيري فقال)) أو((الكالم حبرف العطف 
אאאאא

אא *אא
אאאא


)٣(.  

                                                 
  . ٥٢ص: ألمثال القرآنيةالتصوير والرمزية يف ا: ينظر( 1)
  . ١/٣٠تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري للرفاعي : ينظر( 2)
  . ٢٠، ١٩: سورة البقرة، آية( 3)



 ـ٢٩٩ـ  

هذا تشبيه متثيلي آخر ليكون كشفًا حلاهلم وأيضاحا حلقيقتهم، فقد بدأت السورة   
بذكر صفات املؤمنني مث صفات الكافرين وكان الكالم موجزا عن كل منهم مث تناولت 

ذكر صفام وضرب لنا األمثال حلاهلم ـ السورة صفات املنافقني، واسهب سبحانه يف 
واستنتج واهللا أعلم ـ أن نسبة وجود كل صنف من هذه األصناف الثالثة هي تلك النسبة 
من ذكر صفاا يف هذه السورة، فاملؤمنون قلة والكافرون قلة واملنافقون هم أكثر تلك 

فالصفات املذكورة األصناف، وقد يكون احلديث عن املنافقني مفصالً لبيان شدة خطرهم 
  . هلم حتدد هويتهم

  . فأتى سبحانه ذا املثل عقب املثل األول مباشرةً زيادة يف اإليضاح والتجلية  
تفيد التخيري فهل املثالن يؤديان نفس )) أو((وهناك سؤال يطرح نفسه، وهو أن   

  يزه عن اآلخر؟املعىن وأن املثل الثاين عبارة عن تكرار للمثل األول أم أن لكل مثل خاصية مت
  : قال اجلماس

، ...يفيد اإلضراب أيضا، أي يأيت مبعىن بل أحيانا )) أو((ومبا أن حرف العطف ((  
إن مثل هؤالء الفرق كذا وكذا بل هناك ما هو أعظم من ذلك فإن مثلهم كذا : كأنه يقول

  .)١(...))وكذا
  : وسأكتفي يف تفسري اآلية بالغيا مبا ذكره الزخمشري قال  
وما يتعلق به . شبه دين اإلسالم بالصيب، ألن القلوب حتيا به حياة األرض باملطر((  

وما يصيب الكفرة من . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والربق. من شبه الكفار بالظلمات
أو كمثل ذوي صيب : األفزاع والباليا والفنت من جهة أهل اإلسالم بالصواعق، واملعىن

ملا وصف وقوع ...... م أخذم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقواواملراد كمثل قو
املنافقني يف ضاللتهم وما خبطوا فيه من احلرية والدهشة شبهت حريم وشدة األمر عليهم 
مبا يكابد من طُفئت ناره بعد إيقادها يف ظلمة الليل، وكذلك من أخذته السماء يف الليلة 

  .)٢(....))وخوف من الصواعقاملظلمة مع رعد وبرق 
                                                 

  . ٥٦، ٥٥ينظر التصوير والرمزية ص( 1)
  . ٨٧، ١/٨٦الكشاف : ينظر( 2)



 ـ٣٠٠ـ  

وهذا مثل آخر ضربه اهللا لنوع آخر من املنافقني، : ((وابن كثري يقول يف هذه اآلية  
وهم قوم يظهر احلق هلم تارةً ويشكّون به تارةً  أُخرى، فقلوم يف حال شكهم وكفرهم 

نفاق وهي الشكوك والكفر وال)) ظلمات((والصيب املطر نزل يف حال ) كصيب(وترددهم 
وهي ما يزعج القلوب من اخلوف، فإنّ من شأن املنافقني اخلوف الشديد )) ورعد((

هو ما يلمع  يف قلوب )) الربق((، و: والفزع، كما قال تعاىل
: وهلذا قال.هذا النوع من املنافقني أحيانا من نور اإلميان א   

אאאא م أي ال ينفع حذرهم شيئًا ألن اهللا حميط 
 أي لشدته وقوته يف א: بقدرته وهم حتت مشيئته وإرادته مث قال

يكاد حمكم القرآن يدل : نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباا لإلميان، وعن ابن عباس يقول
:  يقول ابن عباسאאאعلى عورات املنافقني، 

أي يعرفون احلق ويتكلمون به فهم من قوهلم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إىل الكفر 
قاموا أي متحريين وكذا روي عن الصحابة، وهو أظهر وأصح ما قيل يف هذه اآلية، وهكذا 

ومنهم من يطفأ نوره ..... النور حبسب أميام يكونون يوم القيامة، عندما يعطي الناس 
א: بالكلية وهم اخللّص من املنافقني الذين قال تعاىل فيهم  א  

אאאאאאא )٢(...)))١(.  
  : وقيل يف هذه اآلية  
: وقيل. ني مبا يف الصيب من الظلمات والرعد والربق والصواعقشبه اهللا أحوال املنافق  

مثل اهللا ـ تعاىل ـ القرآن بالصيب ملا فيه من اإلشكال عليهم، والعمى وهو الظلمات وما 
  . فيه من الوعيد والزجر هو الرعد والربق مثل ملا خيوفون به

  . ميةفاآلية تشبيه متثيلي يظهر حالة املنافقني مع الشريعة اإلسال  
                                                 

  . ١٣: سورة احلديد، آية( 1)
  . ١/٣١تيسري العلي القدير ( 2)



 ـ٣٠١ـ  

تشبيهات سورة البقرة يف احلديث عن املنافقني كانت تشبيهات متثيلية وجه الشبه   
  .)١(منتزع من متعدد واألداة يف التشبيهني الكاف وهي مبعىن مثْل

فاملثالن خمتلفان،فاملثل الثاين خيتلف جوهريا يف أنه قد صنف الناس وفق أعماهلم   
ون الغيث هو اإلسالم وانقسام الناس حوله إىل مؤمن الظاهرة واستجابتهم للحق عندما يك

به مصدق وكافر صد عنه وسد أذنيه فهو أعمى أصم أبكم ومنافق يسعى إىل حتقيق مصاحله 
من أي مصدر كان، واآلية مثل جممل لألصناف الثالثة الذين مت ذكرهم يف اآليات السابقة 

افرين يف آيتني وعن املنافقني يف بقية فقد كان احلديث عن املؤمنني يف ثالث آيات وعن الك
  . اآليات السابقة للمثل

أما املثل الثاين فتناول البواطن فكان التصنيف وفق عمى البصرية أو رؤيتها للحق   
: كما قال      م والقلب وتصرفاته منوهذه أوصاف قلو 

  . البواطن واهللا أعلم بالصواب
ل السابق أم خيافون من املوت ذكر اهللا يف املث   א   

אאא فقد بني سبحانه احلالة اليت يكونون عليها إذا طلب منهم اجلهاد ،
  : يف سبيل اهللا قال تعاىل

א א          א  א
אאאאא

  .)٢( אא
يعين قوما من املنافقني كان النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذا أمرهم بالقتال، ((   

م، وأن يستعدوا له نظروا إىل الرسول عليه الصالة والسالم شاخصة أبصارهم ومتغرية ألوا
  . فشبههم يف شدة خوفهم من احلرب باخلائف من املوت وهو يف حال السكرات

                                                 
  . ١٥٥ ـ ١٥٤بيه يف القرآن الكرمي أدوات التش( 1)
  . ١٩: سورة األحزاب آية( 2)



 ـ٣٠٢ـ  

وهذا التشبيه أبلغ يف وصف اخلائف من مجيع األوصاف، وأوقع التشبيهات ملثل ((  
  .)١())هذه احلال

ينظرون إليه نظرا يشبه نظر املغشي عليه تراه يقلبه هنا : كالذي يغشى عليه أي
  .)٢())به ألن التشبيه يف صورة مشاهدةفالكاف مبعىن ش. وهناك

فالتشبيه أخرج لنا صورةً . نعم صدق اهللا فهذا حال املنافقني يف كل عصر ومصر
  .حمسوسة حلال هؤالء املنافقني إذا دعوا إىل القتال

  : قال تعاىل عنهم
אא

אא )٣(.  
هذه اآلية تصور لنا ما يقوم به املنافق من تستر خيفي به حقيقته فهم يتسترون   

  . باإلسالم ظاهرا ويبطنون الكفر والنفاق وخاصةً بعد أن قويت شوكة املسلمني
عض األلفاظ اإلسالمية يف املواقف فاإلسالم كالمه مجيل ومعتنقه ثيابه نظيفة وترديد ب  

واملناسبات لتقشع سحب الشك عنهم، واختاذهم لإلسالم ظاهرا كاخلشب املزينة به اجلدران 
  . القدمية املتهدمة لتستر عيوب ذلك البناء

 أي هيئام ومناظـرهم، א: يف كتب التفاسري ورد قوله  
אييعين عبد اهللا بن أب  .  

كان عبد اهللا بن أبي وسيما جسيما صحيحا ذلق اللسان، فإذا قال : قال ابن عباس  
كانوا رجاالً أمجل شيء كأم خشب مسندة إىل حائط، ال يسمعون :مسع النيب مقالته، وقال

ليت تآكلت، فهي وال يعقلون أشباح بال أرواح، وأجسام بال أحالم، وقيل شبههم باخلشب ا
  . مسندة أي أسندوا إىل اإلميان حلقن دمائهم: وقيل. مسندة بغريها ال يعلم ما يف باطنها

  . فاملنافقون صورة مجيلة ختفي يف طياا حقيقة فاسدة وبشعة  
                                                 

  .١٨٣ابن ناقيا، حتقيق اجلويين ص: اجلمان يف تشبيهات القرآن( 1)
  . ١٤١أدوات التشبيه يف القرآن، حممود موسى، ص( 2)
  . ٤: سورة املنافقون،آية( 3)



 ـ٣٠٣ـ  

يشبه اهللا تعاىل املنافقني يف مجال الصورة وعدم النفع وخمالفة الظاهر للباطن باخلشب   
  . ينتفع ااملسندة اليت ال 

  .)١())مؤكدة للتشبيه ملا فيه من غرابة) كأن(وايء بكلمة التشبيه ((  
رآينا ـ من خالل ما سبق ـ أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذكر يف   

التشبيه األول حقيقة املنافق وكيف يستفيد من القرآن إذا قرأه، فإنه ـ أي املنافق ـ طعمه 
كن قراءته للقرآن تكسبه الرائحة الطيبة بسبب القرآن فهو مر أي خبيث الداخل؛ ول

كالرحيانة، فالرائحة الطيبة القرآن، والطعم املر ذلك النفاق، فهو طيب الظاهر بسبب قراءة 
  . القرآن مر الباطن بسبب ما ينطوي وما يكمن يف داخله من نفاق

ن كاحلنظلة ال ريح هلا أما املنافق الذي ال يقرأ القرآن فهو فاسد الظاهر والباط  
وطعمها مر، فكانت هذه الصورة احملسوسة جتسيدا ألثر القرآن يف سلوكيات وحياة املنافق، 

  . والتشبيه تشبيه متثيلي)) مثل((وقد ربط صلى اهللا عليه وسلم بني الطرفني بأداة التشبيه 
وتردده وعدم ثباته أما احلديث الثاين فبين فيه عليه الصالة والسالم أضطراب املنافق   

بتلك الشاة الضائعة التائهة بني غنمني ال تدري أليهما تتبع، فهي يف حرية، سريعة التغيري 
  . لقرارها
وهذا تشبيه متثيلي، إذن تشبيهات الرسول عليه الصالة والسالم للمنافق متثيلية يف   

  . هذه الدراسة
موضا وحتتاج إىل تفكر وتدبر أكثر أما التشبيهات القرآنية بشأن املنافقني فهي أشد غ  

من تشبيهات الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وخاصة تشبيهات سورة البقرة والدليل 
  . على هذا كثرة التفسريات لآليتني املتضمنتني للتشبيهني، كما مر أثناء التحليل

م وما فمثال سورة البقرة بشأن املنافقني بين اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ حقيقة حاهل  
يعانونه بسبب ذلك النفاق، وأثر اختالف الظاهر عن الباطن وما يعود به كل نوع عليهم، 

  . وهذان التشبيهان متثيليان
                                                 

  . أدوات التشبيه يف القرآن الكرمي( 1)



 ـ٣٠٤ـ  

أما تشبيه سورة األحزاب فبين اهللا فيه احلالة احلسية والنفسية للمنافقني إذا طلب   
، فهو تشبيه هلم مبن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ منهم القتال واالستعداد للمعركة

  . يعاين سكرات املوت وغصصه، وهو تشبيه متثيلي
أما تشبيه سورة املنافقني فهو تشبيه للهيئة العامة والشكل اخلارجي للمنافق فهم   

  . كاخلشب املسندة اليت ال فائدة فيها وال يعلم ما بداخلها، وهو تشبيه متثيلي
  

  : جـ ـ الكافرون
ليت حتدث عنها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كان من ضمن املوضوعات ا  

  : موضوع الكفر وأهله فكانت أحاديثه يف صحيح مسلم كاآليت
أما ترضون  (( :قال لنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : ـ عن عبد اهللا قال  

؟ قال، أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة: أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟ قال، فكبرنا، مث قال
إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة وسأخربكم عن ذلك ما املسلمون يف : فكبرنا، مث قال

  .)١())الكفار إالّ كشعرة بيضاَء يف ثور أسود أو كشعرة سوداء يف ثور أبيض
  . يف هذا احلديث تبشري ألمة حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بأا نصف أهل اجلنة  
سوسة عن قلة عدد املسلمني، وأوضح أم ظاهرون متميزون فهو يكشف بطريقة حم  

وسط هذا الغثاء من الناس، فالشعرة البيضاء يف الثور األسود، أو الشعرة السوداء يف الثور 
  . األبيض ال شك يف كوا ظاهرة واضحة ملفتة للنظر

كفار يف فهذه صورة متثيلية وضح فيها صلى اهللا عليه وسلم النسبة بني املسلمني وال  
الكثرة يوم القيامة فالكافرون كالشعر األسود يف ثور أسود فهم أكثر، وهذا تشبيه ـ يف 

  . نظري ـ متثيلي الغرض منه بيان املقدار
ـ أما يف حديثه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن حالوة اإلميان فقد جعل العودة إىل   

 بن مالك عن النيب ـ صلى اهللا عليه الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كالقذف يف النار، فعن أنس
                                                 

  .  ـ والشك من الراوي٩٦ ـ ٣/٩٥ووي صحيح مسلم بشرح الن( 1)



 ـ٣٠٥ـ  

وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد ... ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان: ((وسلم ـ 
  .)١())أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار

فالتشبيه كراهة العودة يف الكفر وما فيه من الضالل والطغيان والظالم بعد أن من اهللا   
ه باإلميان وما فيه من الطمأنينة والراحة، تشبيه هذا املوقف بكراهة القذف يف النار، علي

فالكفر نار، والعودة إليه واختياره كمن خيتار ويوافق على القذف يف النار، واألداة مذكورة 
وهي الكاف، فلن يذق املؤمن حالوة اإلميان إالَّ إذا جعل حب الكفر والعودة إليه كحب 

  .  النارالقذف يف
الكافر يأكل يف سبعة : ((ـ عن ابن عمر عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال  

  .)٢())أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد
هذا احلديث ورد يف كتاب األشربة، فالكافر يأكل يف معي كأا سبعة أمعاء لكثرة   

 معىن هذا احلديث فقد يكون من ما يأكل، وقد مر أثناء التحليل هلذا احلديث آراء العلماء يف
باب التشبيه والغرض منه بيان املشبه وقد يكون ذلك من باب احلقيقة، فالصورة تتحدث 

  . هنا عن كثرة أكل الكافر خبالف املؤمن
ويف هذا احلديث تصوير لبشاعة أكل الكافر وشربه وذكر للمؤمن املقتصد يف أكله   

  . وشربه الذي خالطته بركة اهللا
 حال الكافر يوم القيامة فقد وضح عليه الصالة والسالم جانبا منها عندما ـ أما  

ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد : ((كان يتحدث عن الكافر يف نار جهنم فقد قال
  .)٣())وغلظ جلده مسرية ثالث

يف هذا احلديث الشريف يقرب لنا صلى اهللا عليه وسلم صورة الكافر يوم القيامة،   
نا أن حجمه قد تغري فضرسه مثل أحد وغلظ جلده مسرية ثالث، فجبل أحد من فبين ل

  . أعظم جبال املدينة لذلك مثل به
                                                 

  . ٢/١٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٢٤ ـ ١٤/٢٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ١٧/١٨٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٣٠٦ـ  

فهذه صورة خميفة للكافر فكل عضو منه قد زاد ماليني املرات، فهو تشبيه مفزع   
كرب يف اجلسم لزيادة العذاب، واجللد الرقيق الذي ال يبلغ ملم يكون مسرية ثالث . خميف
א: مع ذلك الغلظ يتم تبديله كما قـال تعاىلو    

 )١(.  
فهذه أربعة أحاديث تناولت جوانب خمتلفة حول الكفر والكافرين، أما القرآن الكرمي   

  : فكان حديثه عنهم من خالل الصور التشبيهية التالية
אאא: قال تعاىل     

 )٢(.  
جاء هذا املثل بعد ذكر عدد من صفات الكافرين من اإلعراض عن اتباع ما جاء من   

عند اهللا على لسان رسوله، وقد ذكر املفسرون عدة تفسريات هلذه اآلية وبيان التشبيه فيها 
ومثل الذين كفروا يف . افر بالناعق، وتقدير التشبيهأن املثل مضروب بتشبيه الك: من ذلك

دعائهم آهلتهم اليت ال تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه ال ينتفع بنعيقه بشيء غري أنه يف 
أن املثل مضروب : عناء، وكذلك الكافر ليس له من دعائه آهلته وعبادته هلم إالّ العناء، وقيل

أي مثل داعي الكافرين إىل اإلميان يف ام ال بتشبيه داعي الكافر بالناعق على حذف 
يسمعون من الدعاء إالّ جرس النغمة ودوي الصوت، من غري القاء أذهان وال استبصار، 
كمثل الناعق بالبهائم، اليت ال تسمع إالّ دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت ا وزجر 

  .)٣())هلا
 سبحانه ـ حاهلم هذه بالصفات هذا هو التشبيه وهو تشبيه متثيلي أيد فيه ـ  

  .املساعدة يف تقوية التشبيه 
  . فبهذه الصفة شاوا األنعام اليت تفقد العقل والكالم  

                                                 
  . ٥٦: سورة النساء، آية( 1)
  . ١٧١: سورة البقرة، آية( 2)
  . ١/٢١٢ وما بعدها، والكشاف ١/٤٨١البحر احمليط : ينظر( 3)



 ـ٣٠٧ـ  

فاآلية قبل التشبيه تبني حاهلم يف اتباع ما وجدوا عليه آباءهم وترك ما أنزل اهللا،   
ني، وسيكونون يف جهنم مجيعا ويتربأ كل واحد من فالتابع واملتبوع من الكفرة يف ضالل مب

  . اآلخر
: قال تعاىل    אא א אא א  א א  
א*אאא )١(.  
مه فهي صورة هلذه املعاين اليت ومثال الكافرين يف حال اتباعهم آلهلتهم فرعونُ وقو  

  .)٢( אאאאاتصفوا ا 
واملثل يدعو إىل استخدام املؤمن حلواسه مجيعا ليتعرف على خالقه ليثبت إميانه مث   

  . حيكم عقله لتتحقق فيه إنسانته، فينعم بسعادة الدارين
بصر احلق وأصم ال يسمع احلق وأبكم ال ينطق فإذا اجتمعت هذه فالكافر أعمى ال ي  

الصفات يف شخص فقد ترتب على ذلك ذهاب عقله فهو ال يعقل فكيف يكون قائدا 
ومرشدا وقدوةً وهو حماصر ذه الصفات املؤهلة اللتحاقه جبنس احليوانات، فاملؤمن عاقل 

  . والكافر ال عقل له
ا أنفق الكافر وماذا سيحدث لتلك النفقات، هل تنفعهم؟ أما املصري الذي ينتظر م  

אא: يقول اهللا ـ تعاىل ـ يف ذلك 
אא )٣(.  

كفرهم باهللا ورسوله، وقد السبب األول واألخري يف عدم قبول نفقات الكافرين   
א: ذكر سبحانه السبب يف عدم قبوهلا قال تعاىل

א )٤(.  
                                                 

  . ١٦٦، ١٦٥: سورة البقرة، آية( 1)
  . ٩٨: سورة هود، آية( 2)
  . ١١٧: سورة آل عمران، اآلية( 3)
  . ٥٢: سورة التوبة، آية( 4)



 ـ٣٠٨ـ  

ن من ال يؤمن والكافر ينفق ماله رئاء الناس، أو ليصد عن سبيل اهللا، فنيته سيئة، أل  
  . باآلخرة فإن اهلدف من نفقاته أمور دنيويةٌ حبتة

ومعىن التشبيه يف هذه اآلية أن نفقة الكافرين يف بطالا، وذهاا وعدم منفعتها   
كمثل زرع أصابته ريح باردة أو نار فأحرقته فأهلكته، فلم ينتفع أصحابه بشيء بعد ما 

فسهم كان بالكفر واملعصية ومنع حق اهللا تعاىل، كانوا يرجون فائدته ونفعه، وظلمهم ألن
  . ظلموا أنفسهم بأن زرعوا يف غري وقت الزراعة أو غري موضع زراعة: وقيل

  . والصر الربد الشديد، أو السموم احلار ومجيعها مهلك  
فالنية كاألرض إن كانت طيبة نال صاحبها خريا ونفعاً كثريا يف الدنيا واآلخرة وإن   
  . يثةً فاخلسارة والبطالن والفساد وعدم النفع، فاألعمال بالنياتكانت خب
: واإلنفاق يشمل أنواعا عدة من اإلنفاق املايل والفكري والزمين، قال تعاىل  

אא )١(.  
א: ألن اهللا ـ سبحانه ـ قد خصص يف آيات كثرية اإلنفاق باملال ،قال تعاىل  

אא...  )٢(.  
اهللا ـ سبحانه وتعالىـ  من على خلقه من اإلنس واجلن بنعمٍ كثرية، ومن بني   

هذه النعم نعم احلواس السمع والبصر والبصرية والعقل، فأمرهم اهللا ـ سبحانه ـ باستخدام 
ها يف طاعته، ولكن تلك احلواس االستخدام الصحيح املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل وتوظيف

  : الكافر مل يعمل على االستفادة من هذه احلواس كما أخرب اهللا عنه يف اآليتني الكرميتني
אאא: قال تعاىل

    א   
א )٣(.  

                                                 
  . ٢٧٣: سورة البقرة، آية( 1)
  . ٢٦٢: سورة البقرة، آية( 2)
  . ١٧٩: سورة األعراف، آية( 3)



 ـ٣٠٩ـ  

: وقال
 )١(.  

يف اآليتني وصف للكافرين وأم ال يستفيدون من حواسهم ولو كانت موجودة 
يراها الناس، فهم ال يبصرون بعيوم وال يعقلون بقلوم، فجعلهم يف تركهم احلق 

  .)٢())عنه مبرتلة من ال يسمع وال يعقلوإعراضهم 
فشبههم اهللا ـ سبحانه ـ يف عدم النظر واالعتبار لعدم العقل يف املشبه به حتقيقًا يف 

  . املشبه ترتيالً باألنعام
  .)٣(واألداة يف اآليتني الكاف ومن خصائصها الربط يف صفة معنوية

 ضرر تركته خبالفهم، فهم  ألن األنعام إذا علمت أن يف األمر قوله 
يعلمون أن ما جاء به الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حق مث يعاند ويكفر، فيقدم على 
النار فهم يسمعون كالم اهللا ولكن قلوم يف غفلة فسماعهم كسماع األنعام كما سبق يف 

: قوله تعاىل א...وقد ذكرهم سبحانه يف قوله  :لذين وا
  )). فهو تشبيه مثل الذي سبق ((كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام

سبق وأن ذكرنا نفقات الكافرين وأا مثل ريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم   
  . فأهلكته، أما يوم القيامة فكيف تكون أعمال اولئك الكافرين؟

אא: خيربنا اهللا ـ سبحانه ـ عنها يف قوله
   א א،  א   ،א  

א )٤(.  
                                                 

  . ٤٤: سورة الفرقان، آية( 1)
  . ٩٧، ٩٦قرآن صاجلمان يف تشبيهات ال: ينظر( 2)
  . ١٦٨: أدوات التشبيه يف القرآن الكرمي ص( 3)
  . ١٨: سورة إبراهيم، آية( 4)



 ـ٣١٠ـ  

فبين اهللا أن أعمال ... يوم عاصف أي شديد الريح، وعصفت الريح اشتدت ((...
ه تشبيه والتشبي.)١())الذين كفروا يف ذهاا وإحباطها، كرماد ذهبت به الرياح يوم عصفها

  . متثيلي
واآلية الكرمية متضمنة صورتني أساسيتني ـ وفق ظاهرها ـ وهي :  

ـ صورة حال الذين كفروا مع حقيقتهم كحال من هو أعمى أصم أبكم عاجز ١
عن عمل شيء ينفعه يف يوم عاصف مهلك نزل العذاب فيه على صورة ريحٍ عاتية، والتقدير 

  . وم عاصف كمثل من ال يقدر على شيء مما كسبواـ واهللا أعلم ـ مثل الذين كفروا يف ي
ـ صورة األعمال وحقيقتها كالرماد يف السواد، مث بين وجهاً آخر وهو اخلفّة يف ٢

  . אא: الوزن عندما قال
  . من عذاب وإحراق ودمار)) ريح((ونلحظ ما تدل عليه لفظة 

 يف مهب الريح اليت ال تبقي شيئاً، ألم فهذه أعمال الكافرين يوم القيامة  
كفروا باهللا ورسوله ومل تكن خالصةً لوجه اهللا فهي كالرماد يف السواد وخفة الوزن 

אא: واحلقارة وعدم النفع كما قال تعاىل
)٢(.  

  . والكاف يف التشبيه مبعىن مثل يف الداللة
  : قال تعاىل

 א   א  א א ،  א 
،א،אא )٣( .  

إن اإلنسان إذا كان حباجة إىل شيء معني فإنه يتولّد لديه قوةٌ تدفعه إىل احلصول 
وكلما ازداد ظمؤه ازدادت حاجته إليه، فيسعى فالظمآن ـ مثالً ـ يبحث عن املاء، . عليه

يف احلصول عليه ويدفع أي مثن إنّ وجده، فاملاء أهم عنصر لبقائه حياً، وقد يالحظ يف 
رحلته البحثية ظاهرة السراب اليت نراها يف األراضي الصحراوية القفراء اليت ال تنبت الزرع 

                                                 
  . ١٣٠: اجلمان يف تشبيهات القرآن ص( 1)
  . ٢٣: سورة الفرقان، آية( 2)
  . ٣٩: سورة النور، آية( 3)



 ـ٣١١ـ  

و العليا باختالف طبقات اجلو احلارة وال متسك املاء، نتيجة انكسار الضوء يف طبقات اجل
  . والباردة فالسراب يراه الظمآن واملرتوي

فالظمآن العامل حبقيقته ال يركض وراءه ألنه يعلم حقيقته ويعلم أن النتيجة من 
الركض وراءه زيادة العطش، أما اجلاهل فإنه سريكض وراءه سواء كان عطشا أم مرتويا 

 عائداً إىل א يهلك، وقد يكون الضمري يف قوله فيزيد ركضه فيزيد عطشه حىت
املوت ـ واهللا أعلم ـ ألن الظمآن الذي يركض وراء السراب يف أرض مقفرة البد أن 

عرف حقيقة ما كان يركض وراءه )) حىت إذا جاءه املوت((يهلك ويلحقه املوت والتقدير 
  . بأنه سراب ووهم ال حقيقة له

واقع الذين كفروا وحقيقتهم، وحقيقة أعماهلم، فأعماهلم اليت فهذه الصورة هي 
يبذلوا يف حتصيل أمور دنيوية ويسعون يف حتقيقها كصورة الظمآن الذي يركض وراء 
سراب زائل، فهو جهد ضائع ولن تظهر له تلك احلقيقة إال عند موته، فيعلم أن ما كان 

  .  كان سرابايسعى إليه يف هذه الدنيا من مال أو منصب أو جاه
أما القيعان فهي احلياة الدنيا ال متسك ماًء وال تنبت زرعاً فال يبقى عليها شيء قال 

  . )١( אאא،: تعاىل
 راب تعبين الدنيوية جري الظمآن وراء السخارف والزفجري الكفار وراء تلك الز

  . ءايته ال شي
  : قال الزخمشري يف هذه اآلية

شبه ما يعمله من ال يعتقد اإلميان وال يتبع احلق من األعمال الصاحلة اليت حيسبها ((
تنفعه عند اهللا وتنجي من عذابه، مث ختيب يف العاقبة أمله، ويلقى خالف ما قدر، بسراب 

تيه فال جيد مارجاه وجيد فيأ. يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء
  .)٢())زبانية اهللا عنده يأخذونه فيعتلونه إىل جهنم فيسقونه احلميم والغساق

                                                 
  . ٢٧ ـ ٢٦: سورة الرمحن ، آية( 1)
  . ٣/٢٣٧الكشاف : ينظر( 2)



 ـ٣١٢ـ  

: نعم هذه حال الكافر تعب يف احلياة وخسارة يف اآلخـرة، كما قال تعاىل عنـهم
  )وقال كذلك.)١ :،א

א     א ،   א א 
א )٢(.  

فالتشبيه هذا ألعمال الكافرين بالسراب يف فواا وحضور ضررها واخليبة املنتهية 
  . باهلالك احلسي واملعنوي

يه الثاين فهي يف ظلمتها وسوادها وخلوها من نور احلق أما أعمال الكافرين يف التشب
: قال تعاىل. لكوا باطلة بظلمات متراكمة من جلح البحر واألمواج والسحاب

 
אאאא )٣(.  

أن أعمال الكافرين إن مثلت فمثلها كالسراب الذي ليس بشيء أو كهذه : ((يعين
الظلمات اليت وصف ألنه ـ تبارك وتعاىل ـ ملا وصف نوره الذي هو للمؤمنني، أعلم 

  .)٤())تعاىل أن قلوب الكافرين وأعماهلم مبرتلة الظلمة
ف وأمجل سياق مث هنا يقارن ويعكس ونلحظ أنه سبحانه وصف نور اهللا بأبلغ وص

لنا الصورة يف حديثه عن الظلمة اليت تعترب حقيقة الكافر، فالليل واملوج والسحاب جمتمعة 
  . الشك أا أشد ظلمة، فالكافر وأعماله مثلها

فهذا التشبيه جار على نسق التشبيه يف أول السورة ـ الذي كان يدور حول نور 
فس األسلوب ونفس اإليقاع فهناك قمة النور وأشده وهنا قمة اهللا ـ فالصورة مركبة بن

الظالم وأحلكه وهناك يف النهاية 
  . وهنا )٥(

                                                 
  . ٣: يةسورة الغاشية، آ( 1)
  . ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣: سورة الكهف، آية( 2)
  . ٤٠: سورة النور، آية( 3)
  . ١٧٢اجلمان يف تشبيهات القرآن ص( 4)
  . ٣٥: سورة النور، آية( 5)



 ـ٣١٣ـ  

اليت )) الكاف((كأن التشبيهات يف سورة النور عن الكافرين وأعماهلم بذكر األداة 
  .)١())مثل((أتت يف هاتني اآليتني مبعىن 

:  موضوع أعمال الكافرين ورد معنا يف سورة إبراهيم يف قولهوالتشبيه يف
אא ، ]١٨إبراهيم [، אא

.......،אאאא: ويف سورة النور قوله
 ] فالتشبيهات ال تكرار فيها فالتشبيه يف سورة ]٤٠، ٣٩النور ،

إبراهيم يبين حال الذين كفروا وحقيقة أعماهلم يوم القيامة وأن مصريها الفناء فتكون هباًء 
  . منثوراً

أما تشبيه سورة النور فيحكي لنا حال الكافر وحقيقة عمله يف احلياة الدنيا، فال يعلم 
 الوفاة فيستيقن أن عمره قد انقضى خلف سراب، فالتشبيه األول صورة حقيقة عمله إالّ عند

  . لعمله يوم القيامة والثاين صورة لعمله عند سكرات املوت
هذه حاهلم بسبب إعراضهم عن ابتاع الدين اإلسالمي وعن وعظ الرسول ـ صلى 

: اهللا عليه وسلم ـ، كما قال تعاىل يف بيان حاهلم א   ،
 )٢(.  

  . القسورة األسد، وقيل الرماة الذين يصيدوا
أي فما باهلم : ((ورد عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ يف تفسري هذه اآلية قوله

معرضني عما وعظوا به من القرآن، وذلك أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كان إذا قرأ 
وا منه وهربوا من مساعه وتباعدوا عن اإلصغاء إليه فضرب اهللا عليهم ما جاء به الوحي نفر

كأم محر مستنفرة فرت من قسورة، وكما فرت احلمر : ((تعاىل هلم املثل ذا التشبيه فقال
من الرماة واألسد فكذلك فر كفار أهل مكة من النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حني تال 

  .)٣())عليهم القرآن
                                                 

  . ١٦٢/أدوات التشبيه ( 1)
  . ٥٠، ٤٩سورة املدثر، آيةك ( 2)
  . ٣٣١: اجلمان يف تشبيهات القرآن ص( 3)



 ـ٣١٤ـ  

سول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بين اجلوانب التالية يف حديثه عن ونالحظ أن الر
  : الكافرين
  .ـ مقدار الكافرين يوم القيامة ومقدار املسلمني١
  . ـ كراهة العودة يف الكفر بعد أن وفّقه اهللا لإلسالم٢
  . ـ م الكافر وشراهته يف األكل٣
  . ـ بيان مقدار ضرس الكافر يف جهنم ومدى غلظ جلده٤
ذه املعاين اليت ذكرها صلى اهللا عليه وسلم تناولت الكفر والكافرين، الغرض منها فه

  . التقريب لألفهام وبيان تلك األحوال
أما القرآن الكرمي فتحدث عن اجلوانب التالية حول الكفر وأهله متخذًَا التشبيه 

  : التمثيلي طريقًا وحاديا إليضاح املراد
  . نتفع بشيء وال حيصد سوى العناء والتعبـ الكافر يف دعاء آهلته ال ي١
ـ نفقات الكافرين فاسدة ال تفيد صاحبها كزرع أصابته ريح عاتية باردة أو حارة ٢

  . فأحرقته
ـ أن الكافر عطّل حواسه العقلية والبصرية والسمعية عن التأمل يف خملوقات اهللا الدالة ٣

  . على وحدانيته وإحياء الفطرة فشابه األنعام
  . أعمال الكافرين يوم القيامة هباًء منثورا كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصفـ ٤
ـ الكافر يرى أن عمره مضى وأنه خمدوع بالدنيا، وأنه كان جاريا خلف سراب ال ٥

  . حقيقة له
  . ـ شدة نفور الكافر وكراهتة للحق عند مساعه٦
  

  : د ـ القمر
عله عالمة على وحدانيته وملعرفة السنني القمر آية من آيات اهللا ـ سبحانه ـ ج  

واحلساب، وجاء ذكره يف احلديث يف الكالم حول ليلة القدر وحتديد مكاا من شهر 



 ـ٣١٥ـ  

تذاكرنا ليلة القدر عند رسول اهللا ـ : ((رمضان، فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
  .)١()) شق جفنةأيكُم يذكر حني طلع القمر وهو مثل: ((صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال

فقد شبه عليه الصالة والسالم القمر يف أحد منازله بنصف جفنة يف تقوسه واحننائه   
إشارةً إىل أنّ ليلة القدر إنما تكون يف آخر الشهر، والتشبيه تشبيه مفرد أما القرآن فقد 

  .)٢( אא:وصف القمر يف اية الشهر بقوله
فقد شبه سبحانه القمر يف آخر الشهر بالعذق من التمر القدمي املتعرج املنحين، فهي   

صورة تفصيلية لشكل القمر يف اية الشهر حيث بلغ من الضعف وشدة االحنناء وقلّة الضوء 
  .)٣())شبه((ما بلغّ، والكاف هنا مبعىن 

   اية الشهر، فصورة احلديث كانت فاآلية واحلديث جاء القمر فيهما لبيان حالته يف
  . سابقةً، فالقمر مير مبرحلة مثل شق اجلفنة مث يكون بعد ذلك كالعرجون القدمي

אوالقمر يف اآلية الكرمية جاء يف سياق احلديث عند قدرة اهللا ـ سبحانه ـ   
واحلديث كان لتحديد ليلة القدر مىت كانت  .  

  
  : مهـ ـ عيسى عليه السال

إن من أعظم النعم اليت أنعم اهللا ا على عباده إرسال الرسل إليهم للداللة على اخلري   
وكان من املوضوعات املشتركة بني احلديث والقرآن يف الصورة . والتحذير من الشرك

التشبيهية موضوع احلديث عن عيسى ـ عليه الصالة والسالم ـ يف سياق ذكر عدد من 
  . ماألنبياء عليهم السال

  : فعن جابر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
ورأيت عيسى ابن مرمي عليه السالم، فإذا أقرب من رأيت ... عرض علي األنبياء ((

  .)١())به شبهاً عروة بن مسعود
                                                 

  . ٨/٦٥وي صحيح مسلم بشرح النو: ينظر( 1)
  .، والعرجون اجلزء الذي يكون فيه التمر٣٩: سورة يس، آية( 2)
  . ١٧١: أدوات التشبيه يف القرآن، ص( 3)



 ـ٣١٦ـ  

واحلديث يقرب فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم صورة عيسى عليه السالم للصحابة 
شبهه يف اخللقة بعروة بن مسعود الثقفي املعروف للصحابة يف ـ رضي اهللا عنهم ـ في

  . اجلاهلية واإلسالم
وهناك روايات أخرى تقرب لنا الصورة اليت مجعت بني عيسى عليه السالم وعروة 

  .)٢())عيسى أجعد مربوع((...بن مسعود ففي رواية أخرى لإلمام مسلم 
ازه وليس املقصود جعد الشعر ألن واجلَعد هنا للجسم داللةً على اجتماعه واكتن

ورأيت عيسى ابن مرمي مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبِطَ ((الرواية األخرى توضح هذا 
  .)٣())الرأس

  . واملربوع الرجل بني الرجلني يف القامة ليس بالطويل البائق وال بالقصري احلقري
ب صورته بالنظر إىل عروة بن فكان احلديث وصفًا لنيب اهللا عيسى عليه السالم وتقري

مسعود، وما بينهما من صفات متقاربة من توسط القامة ومحرة اجللد املشربة بالبياض 
وترسل شعر الرأس فاشتركا يف الصفات اخلَلقية، ألن بقية التشبيهات اليت وردت يف احلديث 

  . علمكانت كذلك وليس املراد االشتراك يف الناحية الروحية املعنوية واهللا أ
  أما عيسى عليه السالم فكيف كان يف التشبيه القرآين؟

אא: قال تعاىل
 )٤(.  

  . هذه اآلية مقارنة بني عبدين من عباد اهللا ورسولني عظيمني اتفقا يف أشياء كثرية
لتراب طينا مث صلصاالً كالفخار، مث نفخ فآدم أبو البشر خلقه اهللا من تراب مث صار ا

اهللا فيه من روحه فجرى الدم واحلياة يف جسده وأصبح خملوقاً يسمع ويبصر ويأكل ويفكر 
  ...ويتأمل ويعقل

                                                 
  . ٢٣٢، ٢/٢٣١صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٢/٢٢٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ٢/٢٢٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  . ٥٩: سورة آل عمران، آية( 4)



 ـ٣١٧ـ  

مث جعل اهللا نسله على شكل ماء مهني باتصال بني ذكر وأنثى مث مير ذلك املشيج 
نسانا كامل النمو فيخرج إىل احلياة حىت يصبح إ... باألطوار املختلفة من علقة مث مضغة 

  .الدنيا
فلم يتعرض هذا النظام خلرق . فكان هذا نظام التناسل منذ أبناء آدم، ذكر وأنثى

إطالقًا فجاء خلق عيسى عليه السالم خارقًا لتلك العادة ابن من أم فقط، فخرق ذلك النظام 
 فاختذوا عيسى عليه السالم إهلا، الطبيعي مما أدى ذلك اخلرق إىل أخذ عقول كثري من البشر

  )). كن فيكون((فنسوا أن آدم عليه السالم خلق قبلة من غري أب وال أم بأمر من اهللا 
على صورة إنسان، التراب خامة، وروح اهللا )) كن((فآدم عليه السالم خلق بكلمة 

א ،אهي السر يف ذلك 
א )١(.  

  : فوجه الشبه بني آدم وعيسى عليهم السالم ما يلي
  . ـ أما من عباد اهللا املرسلني املؤمنني١
  . ـ أما خملوقان من روح اهللا٢

  אאא...  )٢(.  
  אא.  

ـ أن يف خلقهما إعجاز إهلي وخرق للعادة وأن كلّ واحد منهما معجزة إهلية ٣
  . بطريقة غريبة

  .)٣())فالكاف أفادت مشاة عيسى آلدم يف خرق العادة عند اخللق((
ني عروة فاحلديث وصف لعيسى عليه السالم يف الصورة اخلارجية وقوة الشبه بينه وب

بن مسعود، واآلية بيان أن عيسى مثل آدم يف غرابة اخللق اخلارق للعادة الداعي إىل توحيد 
  .اهللا واإلميان به، والتشبيهان مفردان حسيان

                                                 
  . ٢٨: ، آيةسورة احلجر( 1)
  . ١٢: سورة التحرمي، آية( 2)
  . ٥٤/أدوات التشبيه يف القرآن( 3)



 ـ٣١٨ـ  

  : وـ الصدقة
الصدقة من أفضل األعمال والعبادات اليت يتقرب ا العبد إىل ربه طلبا ملرضاته   

  . ن اإلسالمي فيها وجعل فضلها عظيماًوطمعاً يف جنته، وقد رغب الدي
وصحيح مسلم من أكرب الينابيع اليت حوت أحاديث رسول اهللا ـ صلى هللا عليه   

وسلم ـ يف هذا املوضوع، واملهم يف هذه الدراسة التركيز على الصورة التشبيهية يف حديثه 
  . صلى اهللا عليه وسلم

هتمام عند اهللا ـ عز وجل ـ فمضاعفة صدقة العبد أمر على مستوى عالٍ من اال  
: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : فعن سعيد ين يسار أنه مسع أبا هريرة يقول

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ـ وال يقبل اهللا إال الطيب ـ إالّ أخذها الرمحن بيمينه ((
كم فلوه أو وإن كانت مترةً فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحد

  .)١())فصيله
هذا احلديث دليل على سعة رمحة اهللا بعباده املؤمنني فهو يعطي على العمل القليل   

األجر العظيم، فالصدقة من املال الطيب إذا قُصد ا وجه اهللا أخذها سبحانه وتعاىل بيمينه 
وحرص كما ورباها حىت تصبح مثل اجلبل العظيم، تربية وعناية تفوق أي عناية، اهتمام 

  . يريب أحدكم فلّوه أو فصيله، تشبيه متثيلي الغرض منه الترغيب يف الصدقة وبيان حاهلا
فاحلديث يبني لنا فضل اهللا على عبده يف اهتمامه سبحانه بصدقته من أخذ باليمني،   

  . وتربية حىت تكون مثل اجلبل، وشدة يف االهتمام والعناية كعناية العريب مبهره أو قلوصه
  ما املتصدق والبخيل فما أثر الصدقة عليها؟ وما موقفهما من الصدقة؟أ  
: هذا ما وضحه صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  

مثل البخيل واملتصدق مثل رجلني عليهما : ((قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
عت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل جنتان من حديد إذا هم املتصدق بصدقة اتس

: قال)) بصدقة تقلّصت عليه وانضمت يداه إىل تراقيه وانقبضت كل حلقة إىل صاحبتها
                                                 

  . ٩٩ ، ٧/٩٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)



 ـ٣١٩ـ  

فيجهد أن يوسعها فال : ((فسمعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول
  .)١())يستطيع
ره اهللا تعاىل بنفقته ضرب املثل ما ألن املنفق يست: ((قيل يف شرح هذا احلديث   

ويستر عوراته يف الدنيا واآلخرة كستر هذه اجلنة ال بسها، والبخيل كمن لبس جنة إىل ثدييه 
والبخيل إذا هم بالصدقة ال .)٢())فيبقى مكشوفًا بادي العورة مفتضحا يف الدنيا واآلخرة

ات يف الدنيا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غري مكفر عنه اآلثام فيكون معرضا لآلف
  . واآلخرة، فالتشبيه متثيلي الغرض منه احلث على الصدقة وبيان أثرها على صاحبها

: تطهري نفس صاحبها وماله قال تعاىل)) الزكاة((احلكمة من الصدقة    
א... )٣(.  

  . اخل...كنيوقد جعلها سبحانه لفئات معينة يف اتمع كالفقراء واملسا  
وبين ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أا ال جتوز آلله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فعن   

إنّ : ((عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال
  .)٤(...))الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس

يف تطهريها ألموال الناس ونفوسهم بذلك املاء فقد شبه عليه الصالة والسالم الصدقة   
الناتج من غسل شيء كان متسخا، والغرض من التشبيه بيان العلة يف حترميها على آل حممد 

  . صلى اهللا عليه وسلم لكرامتهم
وهذا تشبيه بليغ حذفت منه األداة ووجه الشبه، فالصدقة كفعلٍ كاملاء الذي يغسل   

ق به كاملاء بعد الغسل اختلطت به األوساخاألوساخ واألدران واملتصد .  
ففيه حثٌ على الصدقة وتنفري من أخذها إالّ يف حاالت الضرورة اليت بينها العلماء   

  . وأيدا األدلة
                                                 

  )). جبتان((، ويف رواية ١١٠ ، ٧/١٠٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٧/٢٤٦، وعمدة القاري " اهلامش"٧/١٠٩املصدر السابق ( 2)
  . ١٠٣: سورة التوبة، آية( 3)
  . ١٨٠ـ ٧/١٧٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)



 ـ٣٢٠ـ  

فتبني لنا مما سبق أنه ال جيوز استرجاعها ألا غسيل نفسه وماله، ويدخل يف هذا   
يها؟ خيربنا صلى اهللا عليه وسلم عن حاله يف اهلبات فلو استرجعها فما احلالة اليت هو ف

احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب اهلبات، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه 
  .)١())مثل الذي يرجع يف صدقته كمثل الكلب يقيء مث يعود يف قيئه فيأكله: ((وسلم قال

بالكلب الذي يأكل حىت فقد شبه عليه الصالة والسالم العائد يف صدقته أو هبته   
يشبع مث خيرج ما أكل من جوفه مث يعود يأكل قيأه، إا صورة بشعة تنفر منها النفوس 
السوية، فهذا التشبيه التمثيلي جاء للتحذير والتنفري من الرجوع يف الصدقة أو اهلبة مهما 

  . كانت األحوال
  : قال اإلمام العيين بعد هذا احلديث  
أي كما تقبح أن يقيء مث يأكل : ه تقبيح صورة ذلك الفعلفالغرض من التشبي((  

  .)٢())كذلك يقبح أن يتصدق بشيء مث جيره إىل نفسه بوجه من الوجوه
من والد ألحد من )) اهلبة((وال جيوز الرجوع يف الصدقة أو اهلبة إالّ إذا كانت   

عها صلى اهللا أوالده وإن سفل وخصه دون تسوية كما فعل والد النعمان بن بشر فإنه أرج
  : عليه وسلم مث قال

  .)٣())ال حيل ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها إالّ الوالد فيما يعطي ولده((  
أما القرآن الكرمي فهو املوجه األول واحلاث على فضائل األعمال والترغيب فيها،   

א: وكان من ضمن املوضوعات اليت حث عليها الصدقة قال تعاىل مرغباً فيها 
אא،،א

אא )٤(.  
                                                 

  . ٦٤ ـ ١١/٦٣املصدر السابق ( 1)
  . ٧/٢٤٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر( 2)
  . ٥/٣٠١صحيح الترمذي : ينظر( 3)
  . ٢٦١: سورة البقرة، آية( 4)
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أن تكون خالصة : هذا مثل ضربه اهللا للصدقة اليت توفرت فيها عدة شروط منها  
.  املشروع املناسبلوجه اهللا وبقصد التقرب إليه، وأن تكون ملن يستحقها، أي يف املوضع

فالزراعة ال تكون يف الصخور والبذور املزروعة جيب أن تكون صاحلة لإلنبات، وهذه 
  .אא: الشروط هي املشار إليها بقوله

فاملؤمن يبذل ماله ووقته يف سبيل اهللا فيضاعف اهللا له أجر اإلنفاق، ويبذل وقته   
  . اً يكون أجرهم له بسبب دعوته إياهمفيهدي اهللا على يده أقوام

فمثل تلك األموال اليت ينفقها املؤمن بنية صحيحة ابتغاء مرضاة اهللا ويف سبيله كمثل   
حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة، فاهللا يضاعف تلك الصدقات ويربيها حىت 

  . تكون أعظم من اجلبل
  . يل اهللا وأن اجلزاء مضاعف بغري حسابفهذا تشبيه متثيلي حيض على اإلنفاق يف سب  
فاآلية دلت على ثواب الصدقة املراد ا وجه اهللا البعيدة عن املهلكات اليت حتبط   

א: تلك األجور العظيمة اليت حذّر اهللا منها يف قوله אא  
    א رئاء   א  א א

א،אאאאא
אא )١(.  

فاآلية الكرمية حتذر كل مؤمن أالّ يغتر بإميانه وأن حيافظ على أعماله الصاحلة مما   
  . يفسدها من املن واألذى

الكافر املرائي وصدقة املؤمن اليت تبعها املن واألذى وهناك صورة أخرى، فصدقة   
فكل واحد من هؤالء ال يقدر على شيء مما كسب، فكل واحد منهما ال ينبت زرعه شيئا 
فاملؤمن املنان قتل بذوره بعد زرعها، والكافر املرائي زرع يف أرض صخرية ال تنبت شيئاً 

  . فعدم اإلنبات وجه التماثل
                                                 

  . ٢٦٤: سورة البقرة، آية( 1)
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 صاحبها إىل حيث يريد، فمن أراد اهللا أفلح ومن أراد غري ذلك فالنية مطية، تقود  
خاب وخسر، وملّا كانت صدقات املؤمن قابلة للزيادة والنمو ومضاعفة األجر، وأا زرع 

  . إنه مرض املن واألذى... طيب بين لنا سبحانه املرض املهلك هلا 
لس، عليه تراب، فيظنه الظان فاملنفق الكافر املرائي مثله كصفوان ، احلجر الكبري األم  

أنه أرضا صاحلة للزراعة، أرضا طيبة، فإذا أصابه الغيث ذهب ذلك التراب وبقي ذلك 
  . احلجر

فاملن واألذى والرياء تكشف عن نية املنفق فتبطل صدقته يف اآلخرة كما يكشف   
  . الوابل عن احلجر املغطى بالتراب

 صدقات الكافرين وصدقات املؤمنني اليت وهذا تشبيه متثيلي الغرض منه بيان حال  
حلقها املن واألذى أما املؤمن الذي يطلب بصدقاته مرضاة اهللا فبينها اهللا ـ تعاىل ـ من 

אאאא: خالل التشبيه يف قوله تعاىل
א،אא

 )١(.  
بعد أن بين لنا سبحانه حال صدقات الكافرين املرائني وأا كمثل صفوان عليه   

تراب أصابه املطر فأظهر حقيقته فذهب التراب وبقي احلجر األملس أراد أن يبني لنا الفرق 
هدفه من صدقته وإنفاق أمواله بني تلك الصدقات وصدقات املؤمن الذي صلحت نيته، ف

  . ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتاً لنفسه
فاآلية تصور لنا منو الصدقات يف قلب املؤمن وعند اهللا يف اآلخرة كنمو البذر احلي   

  . اجليد يف تربة جيدة خصبة معرضة لألمطار
 يستفيد فاملؤمنون كاجلنة ذات األشجار العالية املثمرة يف أرض خصبة دائمة األمطار،  

  . اخل...الناس من مثرها وأوراقها ومجاهلا 
فاملؤمن إذا امتأل قلبه باإلميان عرف اخلري لنفسه وحث الناس إليه وأعطى الناس املال   

  . والطعام والعلم طلبا ملرضاة اهللا فوجه الشبه يف التشبيه التمثيلي العطاء املستمر
                                                 

  . ٢٦٥: سورة البقرة، آية( 1)
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  :كانت على النحو التايلفالصدقة يف احلديث النبوي ويف القرآن الكرمي   
  : فاحلديث النبوي حتدث عن الصدقة من خالل اجلوانب التالية  
ـ تربية اهللا لصدقة العبد املؤمن الكائنة من كسب طيب، وكانت عن طريق ١  

  . التشبيه التمثيلي
ـ احلث على الصدقة وبيان أثرها على املنفق والبخيل، وكان التشبيه التمثيلي ٢  
  .أسلوبه

ن العلة يف حترمي الصدقة على آل حممد وأا أوساخ الناس، وكان التشبيه ـ بيا٣  
  . البليغ طريقها

  . ـ التنفري من الرجوع يف الصدقة أو اهلبة، وكان عن طريق التشبيه التمثيلي٤  
  

  : أما الصدقة يف القرآن الكرمي فعلى النحو التايل
على  احلث منه الغرض تمثيلي،ال التشبيه كثرية، صورته أضعافًا الصدقة مضاعفة ـ١  
  . االنفاق
ـ مهلكات الصدقات املن واألذى والرياء، وجاءت يف صورة التشبيه التمثيلي، ٢  

  . الغرض منه التحذير
ـ املنفق ابتغاء مرضاة اهللا يقوى إميانه ويعم نفعه مجيع الناس، وكان التشبيه ٣  

  . التمثيلي بياناً هلذا املعىن
ديث والقرآن اتفقا يف ذكر مضاعفة األجر، فالقرآن أستاذ مما سبق رأينا أن احل  

للرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف املعاين مع اختالف يف طريقة عرضها باألسلوب 
  . الذي يناسبها

إذ أا فصاحة العاقل املكني ((فبالغته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ تعلو بالغة البشر  
املعاين، وفتح أمامه أبواب اإلقناع والسداد، فإذا الذي أرشده القرآن، وأفرغ عليه آالف 

تكلم فعن رصيد ضخم من التفكري الثاقب واملعرفة الغزيرة والدراية الكونية والتارخيية 
ومن هنا كان تعبري رسول اهللا دمساً مبعناه مشرقًا . والفقهية مما بسطه حمكم الذكر احلميد
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 املطبوع جيرب األلفاظ املنتقاه جربا، ويسوقها بلفظه، وتتابع املعاين وتسلسلها لدى البليغ
  ....مساقًا هادئًا كي تأخذ مكاا دون نشاز 

ولقد كانت معاين حممد يف إرشاداا ربانية، وكانت ألفاظه معرضا رائعا ملعانيه، وإذا 
  .)١())كان القرآن استاذ معانيه فإن أثره عليه عظيم جليل

 يف قوالب حممدية فأثر القرآن الكرمي واضح فيهافاملعاين واألحكام ربانية مصاغة
א )٢(.  

  )):يوم القيامة وما بعده: ((املبحث الثاين

א: يوم القيامة يوم عظيم خيتل فيه نظام الكون قال تعاىل عنه  
אאא...  )٣(.  

:  هول ذلك اليوم وقوة فزعه وقال سبحانه واصفًا شدة    
  א א   

א )٤(.  
هذا اليوم الطويل حيكم اهللا فيه بني العباد، فإما فائز وأما خاسر، النتيجة بعده إما إىل   

  . جنة أو نار
وير هلذا اليوم يف االحاديث النبوية واآليات القرآنية بشكل كبري، وهذا وقد دار التص  

املوضوع جدير بدراسة مستقلة، والذي يعيننا يف هذه الدراسة هو املقارنة بني اجلوانب اليت 
تعرضت هلا أحاديث صحيح مسلم من خالل الصورة التشبيهية ومدى عالقتها ببناء التشبيه 

:  ، وسيكون هـذا املبحث ـ مبشيئة اهللا ـ متناوالً عدة جوانب ليوم القيامة يف القـرآن
يوم القيامة نفسه، اجلنة، النار، ومدى عالقة هذه الصورة التشبيهية يف احلديث الشريف 

  . بالقرآن الكرمي
                                                 

  . هـ١٤٠٧ ، ١مد رجب البيومي، دار الوفاء، طحم/، د٦٨البيان النبوي ص( 1)
  . ٤، ٣: سورة النجم، آية( 2)
  . ٤٨: سورة إبراهيم، آية( 3)
  . ٢: سورة احلج، آية( 4)
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  : يوم القيامة وما فيه من األهوال/ أ

احلديث عن القيامة إن وقت القيامة غيب من مجلة الغيوب اليت استأثر اهللا بعلمها، و  
وأهواهلا حديث يرقق القلوب ويدعو إىل العمل اجلاد، واإلكثار من العمل اخلالص، 

  . واالستعداد لذلك اليوم
وقد احتوى القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة على نصوص كثرية تدور حول هذا   

فر به فهو كافر بإمجاع اليوم العظيم، واإلميان ذا اليوم ركن من أركان اإلميان، ومن ك
  . املسلمني
اهللا أمرها،وجعل عالمات ودالالت وأمارات على قرا أُفردت هلا  وقد غيب  

 بينت العالمات الصغرى والعالمات الكربى مستندة على ما صح من )١(دراسات مستقلة
  . األدلة

א: ودلّت النصوص من الكتاب والسنة على قرب ذلك اليوم، قال اهللا تعاىل   
אאא )وقال)٢ ، :א 

 )فال يعلم وقتها  )٣
ما : ((أحد من اخللق حىت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حني سئل عنها قال

  )).املسئول عنها بأعلم من السائل
 ذلك اليوم وكيف إنه يوم عظيم خيتل فيه نظام الكون وسننه ونبدأ باألرض يف  
  . تكون

ففي صحيح مسلم جاءت صورة األرض يوم القيامة واحلال اليت تؤول إليها من   
  :خالل حديثني مها

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ـ عن سهل بن سعد قال  
                                                 

  . مكتبة السوادي. جملد . مصطفى أبو النصر الشبيلي/صحيح أشراط الساعة، تأليف ((منها مثالً ( 1)
  .١: سورة القمر، آية( 2)
  . ٦٣: آيةسورة األحزاب، ( 3)
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حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ((  
  .)١())ألحد

  . ا عليه الصالة والسالم األرض اليت حيشر الناس عليها يوم القيامةيصف لن  
فقد شبة األرض يوم القيامة بقرصة النقي بتلك اخلبزة اليت خالط بياضها محرة،   

  . وكأن النار غريت بياض وجه األرض إىل احلمرة
  . والغرض من التشبيه تقريب الصورة  
ن يكون اخللق يومئذ؟، عن عائشة فاألرض تبدل غري األرض وكذلك السموات فأي  
يوم تبدل األرض : سألت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن قوله عز وجل: قالت

على : (( فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اهللا ؟ فقال غري األرض والسموات
  .)٢())الصراط
سكىن وال فهذه صورة بينت لنا لون أرض احملشر، بياض شابته محرة ليس عليها آثار   

: بناء وال شيء، وال جبال وال أار، إا أرض مستوية وصدق اهللا حيث يقول
א،،

)٣(.  
تكون األرض : ((ـ عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

امة خبزةً واحدةً يكفؤها اجلبار بيده كما يكفؤ أحدكم جبزته يف السفر نزالً ألهل يوم القي
  .)٤())اجلنة

فقد شبه صلى اهللا عليه وسلم األرض حني تبدل يوم القيامة خببزة املسافر مييلها من   
  . يد إىل يد حىت تستوي

                                                 
عالمة : بيضاء إىل محرة، النقي هو الدقيق احلوري، العلم: والعفراء :((١٧/١٣٤صحيح مسلم بشرح النووي( 1)

  . اخلبزة: والقرصة. السكىن أو بناء أو أثر
  .  ١٧/١٣٤املصدر نفسه( 2)
  .١٠٧ـ ١٠٥:سورة طه آيات( 3)
مايقَّدم للضيف : خبزة امللّة، والرتل: زة السفرمييلها، خب: ، يكفؤها١٧٠/١٣٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)

  ....والعسكر
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والرغيف العظيم إن اهللا تعاىل جيعل األرض كالظلمة : ((قال النووي شارحاً للحديث  
  )١())ويكون ذلك طعاما ونزالً ألهل اجلنة واهللا على كل شيء قدير

فهذان احلديثان بينا لنا احلال اليت تكون عليها األرض يوم القيامة فهي صورة   
إا خبزة واحدة ال ترى فيها عوجا وال أمتا، لقد قلبت ... واحدة، إا على هيئة واحدة 

  .ار تبارك وتعاىل كما يقلب أحدنا خبز امللَّةيقلبها اجلب.. قلبا 
إا أرض عفراء كاخلبزة املصنوعة من الدقيق األبيض اخلالص، مستوية ال عالمات   

  .وال دالالت يهتدى ا
وفيها من الوحشة مافيها، وفيها الغربة ...... هناك على هذه األرض حيشر الناس ((
  ...احلقيقية

  .)٢(....))هلذه األرض وهو تغري معاملها غيبياً سيحصل أمراقربت هذه الصورة احلسية 
ومن الصور اليت تعرضت هلا أحاديث صحيح مسلم يف وصف يوم القيامة احلديث 

مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : عن الشمس يف ذلك اليوم، فعن املقداد بن األسود قال
ى تكون منهم كمقدار ميل، قال تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حت: ((وسلم ـ يقول
فواهللا ما أَدري ما يعين بامليل أمسافة األرض أم امليل الذي تكتحل به العني، : *سليم بن عامر

فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق، فمنهم من يكون إىل ركبتيه ومنهم من يكون إىل 
ى اهللا عليه وسلم ـ بيده إىل حقويه ومنهم من يلجمه العرق إجلاماً وإشار رسول اهللا ـ صل

  .)٣())فمه
إن هذا احلديث العظيم يصور جانباً من أهوال يوم القيامة واحلديث ميثل صورتني يف 

  : غاية الشدة والعذاب، مها
  . ـ صورة أهل احملشر وهم واقفون حتت الشمس اليت اقتربت منهم

  . ـ صورة أهل احملشر وهم خيوضون يف جتمعات العرق
                                                 

  ".اهلامش "١٧/١٣٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١١٥ينظر التصوير الفين يف احلديث النبوي ص( 2)

  .  أحد رواة احلديث *
  . ١٧/١٩٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
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را قوية والعريب يف الصحراء ال ينكر هذه احلقيقة بالرغم من بعدها فالشمس حرا
عنا مسافات طويلة، فكيف يكون حال من كان حتتها وبينة وبينها ميل؟ إنه أمر مفزع 
وخميف، ويزيد احلديث يف إكمال تلك الصورة املخيفة فيجعل الناس يغمر بعضهم العرق 

  . إىل ركبتيه ومنهم إىل كعبيهويصل يف البعض اآلخر إىل حقويه ومنهم 
  . فيكون قليل العرق كثري األعمال الصاحلة والعكس

  . ففي احلديث دعوة للمؤمن أن يعد العدة لذلك املوقف الرهيب
حىت تكون : ((واحلديث متضمن تشبيهاً مرسالً يف قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  )).منهم كمقدار ميل
  . رب الشمس من اخللق يوم القيامةوالغرض من التشبيه بيان مقدار ق

فهذا حال أهل املوقف ما عدا السبعة الذين يظلهم اهللا حتت ظل عرشه يوم ال ظل 
  . إال ظله نسأل اهللا من فضله

وكان ليوم القيامة يف القرآن الكرمي نصيب كبري منه منذ بدايته حىت يدخل أهل اجلنة 
هو ذكر الصورة التشبيهية جلوانب خمتلفة من اجلنة وأهل النار النار، والذي يهمنا ـ هنا ـ 

جوانب ذلك اليوم العظيم، أول تلك اجلوانب هو ذكر سرعة وقوع ذلك اليوم الذي جعله 
אאאא: سبحانه من الغيبيات قال تعاىل

אא )١(.  
ب عن العباد يف السموات واألرض فاهللا خيتص بعلمه، وأن من مجلة أي أن ما غا

تلك الغيبيات أمر الساعة ووقت وقوعها، فبني سبحانه أنه إذا أراد أن تقع تقع ويف زمن 
أي أقرب وأسرع من ذلك ((قياسي شبهه بلمح البصر وهو ارتداد الطرف أو هو أقرب

ى كل شيء قدير وأن أمره بني الكاف الزمن الذي يستغرق رجوع البصر وقربه، فهو عل
א:  وكما قال سبحانهא: والنون

 )٢( .  
                                                 

  . ٧٧: سورة النحل، آية( 1)
  . ٤٠: سورة النحل، آية( 2)



 ـ٣٢٩ـ  

: وهذا املعىن متّت إعادته مرة أخرى يف قوله تعاىل א   
 )١(.  

أراد )) كلمح بالبصر: ((احدة سريعة التكوين، وقولهإالّ كلمة و: ((قال الزخمشري
  .)٢())قوله كن، يعين أنه إذا أراد تكوين شيء مل يلبث كونه

:ومن مظاهر القيامة خروج املوتى من قبورهم قال تعاىل* 
אאא،אאאא )٣(.  

 هاتني اآليتني يبين اهللا ـ سبحانه ـ حالة خروج العباد من قبورهم متوجهني يف
ألرض احملشر، صورة خميفة أوهلا خشوع األبصار وما فيه من الكناية عن الذلّة واخلضوع مث 
بين كثرم بأسلوب التشبيه حيث جعلهم كاجلراد املنتشر، ومن عادة العرب التمثيل باجلراد 

جاؤوا كاجلراد وكالدبا، والدبا اجلراد قبل أن : وج، يقال يف اجليش الكثرييف الكثرة والتم
  .يطري

  . فجعلهم اهللا ـ سبحانه ـ مثل اجلراد يف الكثرة واالنتشار يف كل مكان
وقد وصفهم سبحانه يف موضع آخر ووصف ما يعلوهم من ذلّة واحلال اليت يكونون 

  : ىلفيها أثناء الذهاب إىل أرض احملشر قال تعا
      א אא   

אאא )٤(.  
يشبه سبحانه خروجهم من قبورهم والذلة تعلو هيئام حبال الكافرين يف الدنيا عند 

 فهم مسرعون حنو .ذهام إىل نصبهم املعبودة من دون اهللا، فهم يذهبون مسرعني حنوها
  . الداعي يوم القيامة كإسراعهم إىل ما نصبوه يف الدنيا واختذوه آهلةً من دون اهللا

                                                 
  . ٥٠: سورة القمر، آية( 1)
  . ٤/٤٣٠ينظر الكشاف ( 2)
  . ٨، ٧: سورة القمر، آية( 3)
  . ٤٤، ٤٣: سورة املعارج، آية( 4)



 ـ٣٣٠ـ  

ومن تلك املظاهر اليت ذكرها سبحانه ليوم القيامة اجلبال، فهل ستبقى كما هي *
  .عليه؟ أم تدك؟ أم تذهب؟ وإىل أين؟

א: أسئلة جييب عنها من هو عامل بكل شيء قال تعاىل 
אאא )١(.  

جاء هذا التشبيه يف سياق احلديث عن أهوال يوم القيامة فقد سبق بذكر الفزع الذي 
  . ينتاب أهل السموات واألرض

 التطاير يف اجلو أي أن اجلبال جتمع فتسري كما تسير الريح السحاب، ووجه الشبه
  . بسرعة متفاوتة وأحجام متباينة

وقد ختم اهللا هذا املشهد الغيبيب بذكر جزاء احملسن وجزاء املسيء يف ذلك اليوم 
العظيم   א      

א )٢(.  
إا بالغة عظيمة معجزة بيانية، صورة متناسقة ربطت الدنيا وما فيها باآلخرة، 

  .انتهت بأسلوب األلتفات 
  : قال الزخمشري يف هذه اآليات

فانظر إىل بالغة هذا الكالم، وحسن نظمه وترتيبه، ومكانة إضماده، ورصانة ((
كأمنا أفرغ إفراغاً واحداً وألمر ما أعجز القوى وأخرس تفسريه، وأخذ بعضه حبجزة بعض، 

  .)٤()))٣(الشقائق
  : وقال سبحانه يف موضع أخر عن اجلبال يوم القيامة

א )٥(.  
                                                 

  . ٨٨: سورة النمل، آية( 1)
  . ٩٠، ٨٩: سورة النمل، آية( 2)
  . هدر، شبه اخلطيب بالفحل: شقشق الفحل شقشقة، أي( 3)
  . ٣٧٥، ٣/٣٧٤" الكشاف"تفسري ( 4)
  . الصوف املصبوغ ألواناً: ، والعهن٩: رة املعارج، آيةسو( 5)



 ـ٣٣١ـ  

فجعلها سبحانه كالعهن وهو الصوف املصبوغ ألوانا خمتلفة، فاجلبال خفيفة الوزن 
  . ان، فالتشبيه مرسلٌ جممليوم القيامة مع مراعاة األحجام واأللو

ويف تشبيهها بالصوف امللون إشارة إىل ما ورد يف وصف أنواع اجلبال يف قوله 
א: تعاىل א  א   אא

 א אא א   א א   א 
 )١(.  

: وقد زاد سبحانه صفةً أخرى لذلك الصوف املصبوغ بكـونه منفوشاً قال تعـاىل
אא )٢(.  

فجعلها كالصوف امللون املتفرق األجزاء، وهذا منظر خميف هلذه اجلبال العظيمة اليت 
  .)٣( אא :فقدت صفة الثبات فدكّت ونسفت وذهبت من أماكنها

  .)٤( אאא: وقال
إا صورة يف غاية الشدة واخلوف من صور ذلك اليوم العظيم إا النهاية اليت كتبها 

 من رقعة اهللا على مجيع املخلوقات، ومن بينها هذه اجلبال الشاهقة املمتدة اليت حتتل جزءاً
  . هذه األرض

هذه هي اجلبال العظيمة واألرض اليت حتملها كأا مل تكن فيها ويوم عظيم 
  א  א א  )فاألرض تزلزل وتزعزع )٥ ،

  .واجلبال أكواماً من التراب من شدة تلك الزلزلة، فما حال السماء يف ذلك اليوم؟
  :ن السماء يوم القيامة بصورة التشبيه يف القرآن الكرمي كما يليجاء احلديث ع

  : قال تعاىل
                                                 

  . ٢٨، ٢٧: سورة فاطر، آية( 1)
  . ٥: سورة القارعة،آية( 2)
  . ٣: سرة التكوير، آية( 3)
  . ٦ ـ ٤: سورة الواقعة اآليات( 4)
  . ١٤: سورة املزمل، آية( 5)



 ـ٣٣٢ـ  

אאא
 )١(.  

ملَك يطوي : الصحيفة، وقيل: فقيل)) السجل((ورد يف التفاسري آراء يف معىن كلمة 
  .)٢(اسم كاتب كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا رفعت إليه، وقيلكتب بين آدم 

فقد شبه سبحانه ما تتعرض له السماء من طي يوم القيامة بطي الكاتب لصحيفتة، 
  . والتشبيه لصورة احلركة أي طيا يشبه طي الكاتب صحائفه

  : أما لون السماء يوم القيامة فقال سبحانه
ردة كالدهانوانشقت السماء فكانت و )٣(.  

يبين سبحانه يف هذه اآلية أمراً من أهوال يوم القيامة وهو انشقاق السماء وصريورا 
وردةً كالدهان، وانشقاق السماء يوم القيامة من األمور اليت تلفت النظر يوم القيامة قال 

  .)٤( אאא:  وقالאאא: تعاىل
: ، وقيل الدهان)٥(كدهن الزيت، وهو دردي الزيت: ء، كالدهانمحرا: ومعىن وردة

األدمي األمحر، فشبه سبحانه السماء يوم القيامة بدهن الزيت يف الرخاوة وكاألدمي األمحر يف 
  . اللون فهي متلونة خمتلفة

  . )٦( א: وقال سبحانه يف تأييد هذا املعىن
  .كالفضة املذابة يف تلوا: ابن مسعودأي كدردي الزيت، وعن 

وكان من تلك املظاهر املخيفة لذلك اليوم العظيم منظر الناس على أرض احملشر وما *
فقد شبههم  )١( אאא: يعلوهم من ذلة وضعف، قال تعاىل

  .سبحانه يف انتشارهم وضعفهم بالفراش
                                                 

  . ١٠٤: سورة األنبياء، آية( 1)
  . ٣/١٣٤الكشاف : ينظر( 2)
  . ٣٧:  الرمحن، آيةسورة( 3)
  . ١: ، سورة األنفطار، آية١: سورة اإلنشقاق، آية( 4)
  . ٤/٤٣٨الكشاف( 5)
  . ٨: سورة املعارج، آية( 6)



 ـ٣٣٣ـ  

 اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة يف ذكر هذه بعض اجلوانب اليت تناولتها
  . يوم القيامة ووصفه من خالل الوصف التشبيهي

  : بعد أن مت حتليل مجيع الصور التشبيهية نلخص تلك اجلوانب فيما يلي
  : تناول احلديث النبوي ثالثة جوانب هي*
  . سل املـ كون األرض يوم القيامة كقرصة النقي على سبيل التشبيه املر١
  . ـ األرض يوم القيامة خبزةٌ واحدة،صورة كانت على سبيل التشبيه املؤكد امل٢
  . ـ الشمس يوم القيامة وبيان مقدار قرا عن طريق التشبيه املرسل امل٣
  : أما القرآن الكرمي فكانت مظاهر القيامة املتعلقة مبوضوعات احلديث ما يلي*

  . رب والسرعة كلمح البصر، تشبيه مرسل جمملـ يوم القيامة من حيث الق
  . ـ خروج املوتى من قبورهم كاجلراد املنتشر، تشبيه مرسل جممل

ـ خروج املوتى سراعاً إىل أرض احملشر إجابةً للداعي كأم إىل نصب يوفضون، 
  . تشبيه مرسل مفصل

  . ـ الناس يوم القيامة كالفراش املبثوث، تشبيه مرسل جممل
  )).بليغ((م القيامة يف حركتها متر مر السحاب، تشبيه مؤكد جممل ـ اجلبال يو

  .ـ اجلبال يوم القيامة يف خفتها وتلوا كالصوف امللون، تشبيه مرسل جممل
  . ـ اجلبال يوم القيامة كالصوف امللون املنفوش، تشبيه مرسل جممل

  . ل جمملـ طي السماء يوم القيامة كطي السجل للكتب، تشبيه مصدري مرس
  . ـ السماء يوم القيامة وردة كالدهان، تشبيه مرسل جممل

  . ـ السماء يوم القيامة كاملهل، تشبيه مرسل جممل
  . ـ زمن يوم احلساب كألف سنة، تشبيه مرسل جممل

وقد كان التشبيه النبوي يف وصف األرض يوم القيامة متفقًا مع القرآن الكرمي يف 
 نسف اجلبال وتطاير هلا حىت صارت األرض مستويةً وصف تلك اجلوانب املخيفة من

  . استعداداً ليوم احلساب
                                                 

  . ٤: سورة القارعة، آية( 1)



 ـ٣٣٤ـ  

كانت اجلوانب املختلفة لذلك اليوم تكون صورة متكاملة جاءت مفرقةً يف القرآن 
الكرمي واحلديث النبوي الشريف، إنه يوم خميف شديد الفزع، وجب على كل نفس سوية 

 تنقِّب يف ذلك املنجم العظيم، حيدوها اإلميان، جاعلةً أن تعود إىل كتاب اهللا وسنة نبيه،
طريق العلم جا هلا، لتنعم حبالوة الفوز يوم القيامة، إذ أنّ النعيم األبدي يف حياة سرمدية 
حاديا لكل عاقل يريد جنة اهللا، وينعم برضوانه، وقامعا لكل شبهة وشهوة تدعو إىل غضبة 

  . ـ سبحانه ـ ونريانه
  

  )):دار الرمحة والنعيم للمؤمنني: ((جلنةا/ ب 
اجلنة دار املتقني، جعلها سبحانه مقر رمحته ورضوانه، أمنية العقالء الذين أفنوا   

حيام يف سبيلها، قدموا لنيلها النفس والنفيس، من جهاد، وتضحية، وإنفاق، وصرب على 
  . املكاره،وطاعة متنوعة خالصة هللا وفق ما شرع

ألمل الكبري واألمنية العظمى، يف سبيلها يذل كل صعب، فيها ماال عني إا اجلنة ا  
رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، حور عني، وفواكه مما يشتهون، حياة ال 

  : موت فيها، ال نصب وال وصب، قال تعاىل
א، ،א ،

    ، א    ،  
אאאאא،אא )١(.  

وعن أيب سعيد وأيب هريرة ـ رضي اهللا عنهما ـ أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه   
  : وسلم ـ قال

إن لكم أن حتيوا، فال متوتوا أبداً، وإن لكم أن : نة اجلنة ينادي منادإذا دخل أهل اجل((
تصحوا فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا، فال رموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا، فال 

  .رواه مسلم. )٢())تبأسوا أبدا
                                                 

  . ٥٧، ٥١سورة الدخان آيات ( 1)
  . ٧١٠ ـ ٧٠٩رياض الصاحلني ص: انظر( 2)



 ـ٣٣٥ـ  

ليائه واآليات الكرمية واألحاديث الشريفة يف وصف اجلنة وبيان ما أعده اهللا ألو  
  .)١ (الصاحلني كثرية جدا، وقد ألف العلماء كتبا مستقلة تبني نعيم اجلنة ووصف أهلها

ويف هذا املبحث يهمنا ما ورد من معان جاء التشبيه مبيناً هلا يف وصف اجلنة وأهلها،   
  . ومقارنتها مبا ورد من صورة تشبيهية يف القرآن الكرمي

يف صحيح مسلم ست مرات جاءت املعاين فيها وقد جاء ذكر اجلنة ووصف ما فيها   
  . يف ثوب التشبيه، وكانت وصفًا ألهل اجلنة وأحواهلم

  : احلديث األول
جاء التشبيه لبيان احلال اليت تكون عليها وجوه أول زمرة من املؤمنني يدخلون اجلنة   

  .وبيان مقدار تلك اإلضاءة اليت كست وجوههم
: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم:  قالعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ

إنَّ أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلون على أشد كوكب ((
  .)٢ (....))دري يف السماء إضاءةً 

  .)٣(ورد يف بعض الروايات أم السبعون ألفا
تنجو من املؤمنني وتدخل شبه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلَّم ـ وجوه أول زمرة 

اجلنة بالقمر ليلة البدر، يف شدة اإلضاءة والبياض، مث شبه وجوه الزمرة الثانية التالية لألوىل 
  .باضوأ جنم يف السماء

  .املشبه،وفيه احلث والترغيب يف العمل الصاحل الغرض بيان مقدار البياض واإلضاءة يف
  :احلديث الثاين

ف آخر أهل اجلنة دخوالً، بعد أن كانوا يف جهنم، ورد جاء التشبيه فيه لبيان وص
هذا احلديث لتصوير من يخرجون من النار برمحة اهللا تعاىل، وقد جاء احلديث بألفاظ 

  .متقاربة وروايات متعددة
                                                 

  .٢بشري حممد عيون، مكتبة املؤيد ط/لقيم تحادي األرواح إىل بالد األفراح، البن ا: ينظر( 1)
  .١٧٢ ـ ١٧/١٧١صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .٣/٨٨املصدر السابق ( 3)



 ـ٣٣٦ـ  

فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء ((رواية أيب هريرة جاء فيها   
  .)١ ())حلبة يف محيل السيلاحلياة فينبتون منه كما تنبت ا

فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل ((رواية أيب سعيد اخلدري جاءت الصورة 
السيل، أال تروا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر ما يكون إىل الشمس أصيفر وأخيضر وما 

  )). يكون فيها إىل الظل يكون أبيض
بة إىل جانب السيل أمل تروها فينبتون فيه كما تنبت احل((ورواية أخرى له جاء 

  .)٢ ())كيف خترج صفراء ملتوية
  .)٣(وهناك روايات أخرى جاءت الصورة التمثيلية نفسها أو مقاربة هلا

شبه عليه الصالة والسالم آخر من يخرجون من النار يف إعادة النضارة واحلياة إليهم 
  .والطراوة والضعفبنبات احلبة يف محيل السيل من حيث اللون والسرعة 

واملعىن من كان يف قلبه مثقال حبة من اإلميان خيرج من ذلك املاء نضراً حسناً ((
  .)٤(..))متبختراً خلروج هذه الرحيانة من جانب السيل صفراء متميلة 

وتزيد بعض الروايات يف وصف أولئك القوم مبنيةً حاهلم عند خروجهم وما أصام 
لنار، فيدخلهم رم را يغتسلون منه فتعود هلم اهليئة السوية من الضعف نتيجة دخوهلم ا

  . واملنظر احلسن
  : جاء يف بعض الروايات

فيدخلون را من أار اجلنة، فيغتسلون : فيخرجون كأم عيدان السماسم، قال((
  .)٥(...))فيه فيخرجون كأم القراطيس

  : هذه الرواية تضمنت صورتني
                                                 

  .٣/٢٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٣٦ ـ ٣/٣٥املصدر السابق ( 2)
  .٣٧ ـ ٣/٣٦املصدر السابق ( 3)
  . ١/١٩٥عمدة القاري ( 4)
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 ـ٣٣٧ـ  

صطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ أولئك القوم عندما خرجوا من شبه امل: األوىل
والسماسم مجع مسسم وهو النبات ((النار وما أصام من ضعف وهزال بعيدان السماسم، 

  .)١())املعروف واهللا أعلم
  . ويف عيدان السماسم الدقة والسواد الذي يتالءم مع ما أصام من احلرق يف النار

  : الثانية
عليه الصالة والسالم اولئك القوم بعد اغتساهلم يف ر من أار اجلنة وما حلقهم شبه 

من شدة البياض بعد االغتسال وزوال ما كان م من السواد بالقراطيس، ويؤيد هذا الوجه 
: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم : ما جاء يف رواية أيب سعيد اخلدري قال

رقام اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذين أدخلهم اهللا  فيخرجون كاللؤلؤ يف ((
  .)٢(....))اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه 

فشبههم باللؤلؤ يف الصفاء والبياض واإلشراق واللمعان، فصورهم مجيلة مت تطهري 
  . داخلهم يف النار

حال اولئك القوم حينما خرجوا الغرض من التشبيهات يف هذا احلديث برواياته بيان 
من النار، وما أصام من ضعف وهزال وكيف ينبتون نبات احلبة بسرعة وطراوة مث إلقاؤهم 

  . يف ر من أار اجلنة لتعلو النضارة وجوههم، واحليوية أجسادهم
  : احلديث الثالث

بن سعد أن جاء التمثيل فيه لبيان معىن التفاوت يف املنازل بني املؤمنني، عن سهل   
  : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال

إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر من ((  
يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها : األفق من املشرق واملغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا

  .)٣())منوا باهللا وصدقوا املرسلنيبلى والذي نفسي بيده رجال آ: ((غريهم؟ قال
                                                 

  ". اهلامش "٥٢، ٣/٥١املصدر السابق ( 1)
  . ٢/٣٣املصدر السابق ( 2)
  . ١٧/١٦٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٣٣٨ـ  

شبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حال غرف أهل اجلنة وبعدها عن بعض وما بينها   
  . برؤية الكوكب الدري يف املشرق أو املغرب. من املسافات ورؤيتها بعيدة

والصورة توحي بالرفعة والنقاء واإلشراق وقد سبق حتليل هذه األحاديث يف األبواب   
  . بقةالسا

رجال آمنوا ((إخبار عن حالة من حاالت أهل اجلنة فيها احلث على العمل الصاحل   
  )).باهللا وصدقوا املرسلني

  : احلديث الرابع
جاء التشبيه فيه لبيان ما ينتج من أكل أهل اجلنة وشرام بعد ذكره عليه الصالة   

  ...نوالسالم أم ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون وال يبصقو
  : مسعت النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول: ففي الصحيح عن جابر قال  
إنّ أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال ((  
جشاء أو رشح كرشح املسك يلهمون التسبيح : فما بال الطعام؟ قال: قالوا)) ميتخطون

  .)١())والتحميد كما تلهمون النفس
شبه عليه الصالة والسالم بقايا الطعام والشراب اليت خترج من أجسامهم يف اجلنة   

برشح املسك يف الرائحة الطيبة الزكية، وهذه أمور غيبية جيب علينا اإلميان ا، ومذهب أهل 
  . السنة أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغريه من مالذ

بيان حال املشبه اليت سيكون عليها يف اجلنة، فهو مسك، تغري والغرض من التشبيه   
  . عن حالته املعهودة يف الدنيا

  : احلديث اخلامس
جاء التشبيه لبيان صفة قوم من أهل اجلنة متيزوا بصفات اتسموا ا يف الدنيا، فقلوم   

  . رقيقة ضعيفة، دائمة اخلوف والوجل من خالقها
  :  عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قالففي الصحيح عن أيب هريرة  
  .)١())يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري((  

                                                 
  . ١٧/١٧٣املصدر السابق ( 1)



 ـ٣٣٩ـ  

شبه عليه الصالة والسالم أفئدة قوم ممن يدخلون اجلنة بأفئدة الطري يف الرقة   
  . والضعف، وقيل يف اخلوف والرهبة، وقيل ألم متوكلون على اهللا كتوكل الطري عليه

 شديدة اخلوف والفزع، ختاف من أي حركة أو صوت، واملؤمن خائف من والطري  
ربه دائم املراقبة، يرجو رمحته، خائف إذا مسع آيات العذاب والوعيد، وكان سلفنا الصاحل 

  . من هذه األمة ضاربني أروع األمثلة يف ذلك
وف من اهللا والغرض من هذا التشبيه مدح املشبه وبيان مرتلته اليت وصل إليها وأن اخل  

  . من أسباب دخول اجلنة
أما اجلنة يف القرآن فجاء وصفها ووصف ما فيها بأبلغ األساليب وأمجل العبارات من   

  . خالل وصف مساحتها، وذكر ما أعده اهللا للمؤمنني من احلور العني
ي ونبدأ احلديث بالصورة التشبيهية املبينة حلال احلور العني، ومعرفة مدى اجلمال الذ  

وهبه اهللا هلن إكراماً ألزواجهن .  
  . جاء وصف حور اجلنة يف كتاب اهللا الكرمي ثالث مرات عن طريق التشبيه  
  : قال تعاىل
  )) אא،  א،

אא(()٢(.  
  : وقال سبحانه

  ،אא )٣(.  
  .)٤( אא: وقال 

אא :ونبدأ احلديث عن الصور من خالل كتب التفسري، قوله
 ،.   

                                                 
  . ١٧٧ ، ١٧/١٧٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ٥٨، ٥٧، ٥٦: سورة الرمحن، آيات( 2)
  . ٢٣، ٢٢: سورة الواقعة، آية( 3)
  . ٤٩، ٤٨: الصافّات ، آياتسورة ( 4)



 ـ٣٤٠ـ  

النجل : والعني...أي قصرن أبصارهن على أزواجهن، ال ميددن طرفًا إىل غريهم((  
بههن ببيض النعام املكنون يف األداحي، وا تشبيه العرب النساء، وتسميهن العيون، ش

  . )١())بيضات اخلدور
  : وقوله يف سورة الرمحن

     אא،  א،
אא.  

مل يطمث اإلنسيات . ىل غريهمنساء قصرن أبصارهن على أزواجهن ال ينظرن إ((  
هن يف صفاء الياقوت وبياض .... فيهن أحد من اإلنس، وال اجلنيات أحد من اجلن، 

  .)٢())املرجان وصغار الدر أنصع بياضاً
  .אא،: أما قوله عنهن يف سورة الواقعة  
  .)٣())أي كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضه وصفائه((  
به تبارك وتعاىل نساء أهل اجلنة ببيض النعام، وباللؤلؤ املكنون، وبالياقوت ش  
  . واملرجان
إبداع ومجال وتفنن يف تصوير حسنهن، فهن حور أي شديدات سواد العني   

وبياضها، وقاصرات الطرف على أزواجهن، وعني ضخام األعني مع حسنها واتساعها، أي 
طن اتسمن به وكان التشبيه مصورا هذا اجلمال مجال وحسن هذا؟ مجال الظاهر والبا

فهن بيض النعام ذو اللون املشوب بصفرة وذاك ((ومبدعا يف إبرازه وتقريب صورته لألذهان 
أمجل وأحسن ألوان النساء، والبيض قد كُن وستر فال يصل إليه غبار، ومن لؤلؤ مكنون 

األنواع الكرمية وتلك األحجار وهن كأن ياقوت ومرجان، والنفس شديدة الرغبة يف هذه 
النفيسة حمبة هلا شديدة احلرص عليها، وذاك عامل نفسي قوي حيبب هؤالء النساء ويعلي 

  ....شأن يف نفس املؤمن
                                                 

  . ٤/٤٢الكشاف ( 1)
  . ٤٤٢، ٤/٤٤١املصدر السابق ( 2)
  . ٤/٢٩٠تيسري العلي القدير ( 3)



 ـ٣٤١ـ  

صغار : حجر نفيس كرمي ختتلف ألوانه وأشهر ألوانه األمحر، واملرجان:والياقوت  
 الدر أشد من الصفاء يف كباره ووجه الدرر، وإمنا خص ا دون كباره ألن الصفاء يف صغار
  .)١())الشبه هو صفاء اللون ومحرته املشوبة بشدة البياض

  . فهي تشبيهات حمسوسة  
وقد ذكر عليه الصالة والسالم وجه الشبه لبعض هذه الصور يف احلديث الذي روته   

  : أم املؤمنني أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
حور بيض، عني : (( قال: ين عن قوله تعاىليا رسول اهللا أخرب: قلت((  

: أخربين عن قوله تعاىل: قلت)) ضخام العيون شفر احلوراء مبرتلة جناح النسر
א אصفاؤهن صفاء الدر الذي يف األصداف الذي مل متسه األيدي: (( قال ((

)) ات األخالق حسان الوجوهخري: (( قالא: أخربين عن قوله تعاىل: قلت
رقتهن كرقة اجللد الذي : (( قال: أخربين عن قوله تعاىل: قلت

  .)٢(...))رأيت يف داخل البيضة مما يلي القشر 
والغرض من هذه التشبيهات ـ واهللا أعلم ـ بيان مقدار مجال احلور العني،   

  . د هذا النعيم العظيم، وتزيينهن للسامعنيوالترغيب واحلث على العمل الصاحل لينال العب
ومن اجلوانب البيانية للجنة يف القرآن الكرمي بيان سعتها ومساحتها حيث جعلها ـ   

  : سبحانه ـ كعرض السماء واألرض، وأن شرط دخوهلا اإلميان باهللا ورسوله، قال تعاىل
  אאא

אאאאאא )٣(.  
سارعوا مسارعة املسابقني ألقرم يف : ((جاء يف تفسري هذه اآلية سابقوا أي  

كعرض سبع مسوات : قال السدي)) إىل جنة عرضها كعرض السماء واألرض((املضمار، 
                                                 

  . ٢٦هـ، ١٤١٨، ٢بسيوين عبد الفتاح فيود، مؤسسة املختار، ط/علم البيان، د( 1)
   .٢٩٣، ٤/٢٩٢، الرفاعي )تيسيري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري: (انظر( 2)
  . ٢١: سورة احلديد، آية( 3)



 ـ٣٤٢ـ  

العرض دون الطول؛ ألن كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من وسبع األرضني، فذكر 
  .)١())طوله، فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط وأمد

  : وجاء يف خمتصر تفسري ابن كثري يف معىن اآلية  
  .)٢())املراد جنس السماء واألرض((  
ة يف شبه عرض اجلنة بعرض السموات واألرض متصلة ووجه الشبه السعة العظيم  

  . كل، والغرض من التشبيه املرسل امل بيان مقدار سعة اجلنة
  : وقد جاء هذا املعىن يف آية أخرى إخبارا دون تشبيه على سبيل احلقيقة قال تعاىل  
  אאאא

)٣(.  
  : قال الزخمشري  
عرضها ((اإلقبال على ما يستحقان به، : غفرة واجلنةومعىن املسارعة إىل امل((  

 : أي عرضها عرض السموات واألرض، كقوله)) السموات واألرض
אא واملراد وصفها بالسعة  والبسطة، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه 

بطائنها من :  كقولهوخص العرض، ألنه يف العادة أدىن من الطول للمبالغة،. وأبسطه

كسبع مسوات وسبع أرضني لو وصل بعضها :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهاستبرق
  .)٤())ببعض

وقيل بل عرضها كطوهلا ألا قبة حتت العرش، والشيء املقبب املستدير عرضه   
ه إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس، فإن((كطوله، وقد دلّ على ذلك ما ثبت يف الصحيح 

  .)٥())أعلى اجلنة وأوسط اجلنة، ومنه تفجر أار اجلنة، وسقفها عرش الرمحن
: ويرى الدكتور ضياء الدين اجلماس أن عرض اجلنة عرض مجايل وليس قياسي يقول  

فمثالً لكل بائع طريقة ... لكن املقصود ـ واهللا أعلم ـ هو عرض املشاهدات اجلمايل ((
                                                 

  . ٤/٤٦٦الكشاف ( 1)
  . ٤/٣١٢تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ( 2)
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 ـ٣٤٣ـ  

الفنان يف كل معرض يعرض أعماله بطريقة ما على و.... يف عرض بضائعه على الناس 
  .)١(....))املشاهدين

وأرى ـ واهللا أعلم ـ أن هذا الرأي جمانب الصواب ألن اآلية جاءت للترغيب يف   
وبيان تلك السعة والبسطة، خاصة وأن اآليات مسبوقة )) أعدت للمتقني((العمل الصاحل 

، وما يوحى به الفعل األمر من معىن اإلسراع ))سارعوا، سابقوا((بأسلوب اإلنشاء الطليب 
  . واحلث وااهدة لنيل هذه املكانة العظيمة

  : وروى اإلمام مسلم ـ رمحه اهللا ـ عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال  
انطلق رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأصحابه حتى سبقوا املشركني إىل ((  

قوموا إىل جنة عرضها : ((صلى اهللا عليه وسلمبدر وجاء املشركون فقال رسول اهللا ـ 
يا رسول اهللا جنة عرضها السموات : ، قال عمري بن احلمام األنصاري))السموات واألرض

  .)٢(....))نعم: ((واألرض؟ قال
إا اجلنة تلك األمنية العظيمة اليت يتمناها كل مسلم ومسلمة، يسعون هلا منذ أن   

  .  توقف عن طلبها إالَّ بنيلهاخلق اهللا اخللق، ال راحة وال
  هذه هي اجلنة عرضها السموات واألرض معا، فاين تكون النار؟ 

سؤال وجه إىل املصطفى عليه الصالة والسالم كان جوابه يف احلديث الذي أخرجه 
  : اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب هريرة قال

تين إىل جنة عرضها إن هرقل كتب إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إنك دعو((
سبحان اهللا فأين : ((السموات واألرض، فأين النار؟ فقال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

فكما أنه ال يلّزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن يكون )) الليل إذا جاء النهار؟ 
 وهذا يف مكان، وإن كنا ال نعلمه وكذلك النار تكون حيث شاء اهللا ـ عز وجل ـ،

  . )٣())أظهر
                                                 

  . ٣٠٥ضياء الدين اجلماس ص/التصوير والرمزية يف األمثال القرآنية، د( 1)
  . ٧٢٢، رياض الصاحلني ص٦/٤٥رواه مسلم ( 2)
  . ١/٣١١تيسري العلي القدير ( 3)



 ـ٣٤٤ـ  

وإذا نظرنا فيما بني أيدينا من نصوص حول اجلنة وأهلها يف احلديث النبوي ـ يف *
صحيح مسلم ـ وما جاء يف القرآن الكرمي من معان جاء التعبري عنها بصورة التشبيه جند أن 

  : منها كالتايلاحلديث النبوي حتدث عن اجلنة وأهلها من خالل عدة أحاديث كان الغرض 
ـ بيان حال وجوه أول زمرة تدخل اجلنة من املؤمنني، وأم على صورة القمر ١

  . ليلة البدر، مث الذين يلوم كأشد كوكب دري يف السماء إضاءة
  . جاء التعبري عن هذا املعىن وجتليته بطريق التشبيه التمثيلي

 يف جهنم فأخرجهم اهللا ـ بيان سرعة منو آخر أهل اجلنة دخوالً بعد أن كانوا٢
برمحته، بينت الصورة سرعة منوهم وعودة احلياة إليهم، حيث شبه ذلك النمو بنمو احلبة يف 

  . محيل السيل، وما يصاحب بدايتها من ضعف وطراوة
وقد جلى هذا املعىن وقربه للسامعني التشبيه التمثيلي الذي مت ربط الطرفني فيه بأداة 

  )).الكاف((التشبيه 
ـ بيان حال أولئك القوم اخلارجني من النار بعد دخوهلم را من أار اجلنة، وما ٣

عال أجسامهم من مجال ونضرة وحيوية، بعد ما كان م من ضعف وهزال، فهم كعيدان 
السماسم، مث جاء التشبيه مرة أخرى ليبني ما عالهم من مجال ونضرة وحيوية، فجعلهم 

  . شدة البياض والنقاءكالقراطيس وكاللؤلؤ من 
الكاف ((وكانت تشبيهات هذا املعىن مفردةً مرسلةً، حيث مت ذكر أدوات التشبيه 

  . ، وجمملة ألنه مت حذف وجه الشبه))وكأن
ـ الصورة الرابعة جاءت لبيان تفاوت منازل أهل اجلنة، فغرفهم بعيدة صافية ٤

 الغابر يف األفق من املشرق أو مرتفعة شديدة اإلضاءة، يروا كما يرى الكوكب الدري
  . املغرب، معىن حيكى حاالً من أحوال أهل اجلنة مت تقريبه لألذهان عن طريق التشبيه التمثيلي

ـ أما الصورة اخلامسة فجاء التشبيه فيها لبيان حال ومآل الطعام الذي يأكله أهل ٥
حة مجيلة، فهو تشبيه مفرد اجلنة بعد أكله فهو خيرج منهم على هيئة رشح كرشح املسك رائ

  )).الرائحة الطيبة((، وجممل حيث حذف وجه الشبه ))الكاف((مرسل مت ذكر أداة التشبيه 



 ـ٣٤٥ـ  

ـ والصورة السادسة جاءت لبيان حال قلوب بعض أهل اجلنة يف الدنيا وما ٦
اتصفت به من رمحة، ورهبة، وشدة خوف من ربها، هذا املعىن مت تقريبه لألفهام بتشبيه 

  . قلوم بأفئدة الطري
وجممل لغياب وجه الشبه )) مثل((وهذا من باب التشبيه املرسل حيث ذكرت األداة 

  . وخفائه، ليتسع وجه الشبه لدى املتلقي
  : أما القرآن الكرمي فجاء فيه معنيان مت التعبري عنهما بأسلوب التشبيه* 
، وتارةً بالبيض املكنون وخاصةً احلور العني، فتارةً يشبههن بالياقوت واملرجان: أوالً

 وتزينهن بيض النعام، وتارةً باللؤلؤ، والغرض من هذه التشبيهات بيان مقدار مجاهلن
للمؤمنني، وكل تشبيه جاء يف وصفهن كان لغرض وغاية، وله إحياؤه اخلاص به، من صفاء 

 والياقوت واملرجان، ونقاء ورقّه، وحساسية حتتاج إىل عناية وحمافظة، ونلحظ أنه جاء اللؤلؤ
  . وهذه من اجلواهر واألحجار الكرمية اليت يتزين ا النساء

جاء التشبيه يف القرآن عن اجلنة إليضاح مساحة اجلنة وأا كعرض السماء : ثانيا
واألرض أعدها اهللا للمتقني، فتشبيهات القرآن عن اجلنة جاءت بأسلوب يضع الصورة 

يطمئن، وتتطلع النفس لرغبتها يف ذلك النعيم، ولننظر إىل تلك أمامك، ليأنس القلب و
الضيافة والنعيم الذي أعده اهللا للمؤمنني، أي مجال هذا الذي أودعه اهللا يف احلور العني؟ 
وأي سعة هذه اليت تساويها اجلنة؟ مهما حاولت النفس أن حتيط بذلك فإا تقف عاجزةً 

  .ذاهلة
  

  )):فجارمأوى ال((جـ ـ النار 
النار دار العذاب، مقر غضب اجلبار، واهللا قد وصف هلم شدة عذابه ودار عقابه اليت   

أعدها ملن عصاه ليتقوه بصاحل األعمال، وهلذا كرر سبحانه وتعاىل يف كتابه ذكر النار، وما 
 أعده فيها ألعدائه من العذاب والنكال، وما ا من الزقوم والضريع واحلميم والسالسل
واألغالل، إىل غري ذلك مما فيها من أنواع العذاب وعظائم األهوال، وطلب ـ سبحانه ـ 
من عباده اخلشية والتقوى، واملسارعة إىل امتثال ما يأمر به وحيبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى 



 ـ٣٤٦ـ  

عنه ويأباه، واملتأمل لكتاب اهللا وسنة رسوله ـ عليه الصالة والسالم ـ وجد يف احلديث 
العجب العجاب، وما تتضمنه تلك النصوص من وصف هلا وألهلها، وما حتذره عن جهنم 

  : من األعمال املوجبة لدخوهلا، واخلوف من النار من أحب األعمال إىل اهللا، قال تعاىل
  א )وقال سبحانه مادحاً املؤمنني)١ :א

 א )لبخاري بسنده عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال، وأخرج ا)٢ :
كان أكثر دعاء النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة ((

  .)٣())حسنةً وقنا عذاب النار
وقد كثرت التآليف يف احلديث عن النار وما ا من شىت أنواع العذاب، وما دار   

  .)٤(ز أهواهلاحوهلا من نصوص تصف أحواهلا وترب
وعند دراستنا لصحيح مسلم ـ رمحه اهللا ـ وجدنا عدداً من األحاديث اليت تصف   

  . جهنم وبعضا من أحوال أهلها ـ نعوذ باهللا ـ وما أعده اهللا هلم
وقد جاء ستة أحاديث كان التعبري عن معانيها بأسلوب التشبيه، كان كل تشيبه   

  : ودا، وهي كما يليمتناوالً طرفًا مستقالً وغرضاً مقص
  . ـ جاء التشبيه لبيان شكل كالليب جهنم، وما ا من زوائد تشبيه زوائد شوك السعدان١

جاء يف الصحيح من حديث طويل عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربه أن   
قيامة؟ يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم ال: أناساً قالوا لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  : فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان هل .... هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟ ((

فإا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم ما : نعم يا رسول اهللا قال: رأيتم السعدان؟ قالوا
  .)١(.))...قدر عظمها إالّ اهللا ختطف الناس بأعماهلم 

                                                 
  . ٥٧: سورة اإلسراء، آية( 1)
  . ٢٧: سورة املعارج، آية( 2)
  . ٢٠١: سورة البقرة، آية( 3)
بيان، بشري حممد عيون ، مكتبة دار ال/على سبيل املثال كتاب التخويف من النار، البن رجب احلنبلي، ت : ينظر( 4)
  . دمشق



 ـ٣٤٧ـ  

شبه عليه الصالة والسالم الكالليب املوضوعة على الصراط يف جهنم بشوك السعدان   
  . ووجه الشبه الشكل املستدير ذو الزوائد املتفرقة يف مجيع االجتاهات

فعرب عليه الصالة والسالم عن أمر غيبيب وهو كالليب جهنم بأمر حسي يعرفه   
 أثارت إعجاب الصحابة وبالغة نالت استحسام املخاطبون وهو شوك السعدان بطريقة

، وهذه بالغة عالية أن جيمع بني ))كأنك كنت ترعى بالبادية: ((فقالوا يف اية احلديث
  . املتباعدات

والغرض من هذا التشبيه بيان شكل تلك الكالليب، وما يف املعىن من ختويف من   
ات السعدان وشوكه خاصة كان هلا تلك الكالليب، وما كان حول الفكرة من أسئلة عن نب

  . األثر يف التشبيه وتثبيت معناه لدى املتلقي
  . وهذه صورة من البيئة العربية مت من خالهلا تقريب املشبه وتوضيحه  
، وجممل حيث مت حذف وجه الشبه وهو الشكل ))مثل((تشبيه مرسل باعتبار األداة   

  . اخلارجي، أما العظم فال يعلم حجمها إال اهللا
ـ جاء التشبيه لبيان حال جهنم وأا مثل السراب حيطم بعضها بعضا، وقد جاء التشبيه ٢

  :يف حديث أيب هريرة السابق يف قول النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ
 ...)) إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فال يبقى أحد

ه ـ من األصنام واألنصاب إالَّ يتساقطون يف النار حتى إذا مل كان يعبد غري اهللا ـ سبحان
 وفاجر وغُرب أهل الكتاب، فيدعى اليهود، فيقال هلم ما )٢(يبق إالَّ من كان يعبد اهللا من بر 

كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد : كنا نعبد عزير ابن اهللا فيقال: كنتم تعبدون؟ قالوا
                                                 

  . ٢٥ ـ ٣/١٧صحيح مسلم بشرح النووي : انظر( 1)
مجع كَلُّوب بفتح الكاف وضم الالّم املشددة وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللَّحم وترسل يف : والكالليب

  . التنور
  . انببفتح السني وإسكان العني املهملة وهو نبت له شوكة عظيمة مثل احلسك من مجيع اجلو: والسعدان

(2 )ربقاياهم، مجع غابر: بضم الغني املعجمة وفتح الباء املوحدة ومعناه: غب .  



 ـ٣٤٨ـ  

عطشنا ياربنا فاسقنا، فيشار إليهم أال تردون؟ فيحشرون إىل النار كأا : وافما ذا تبغون؟ قال
  . مث يفعل بالنصارى مثل ذلك)١ (...))سراب حيطم بعضها بعضاً فيتساقطون يف النار

شبه الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ النار بالسراب، أمواجها متالطمة، حيطم بعضها 
صارت شفافة كاملاء والسراب، العطش يقطع حناجرهم فيبغون املاء، بعضاً من شدة اتقادها 

  .فيحشرون إىل جهنم فيتساقطون فيها
وما ختتص به من دقة وإصابه وقوة يف )) كأن((ونلحظ الدقة يف اختيار أداة التشبيه 

  .املشاة بني الطرفني
هلا حيث إشارة إىل ما ورد يف كتاب اهللا من وصف )) حيطم بعضها بعضاً((وقوله 

א : قال
)٢(.  

وجممل حلذف وجه الشبه، وهذه الصورة )) كأن((تشبيه مرسل مت ذكر أداة التشبيه 
املركبة بينت شدة هول جهنم حيث متّ تغري كل شيء، فلم تعد األشياء على حالتها 

  . الطبيعية
خطر، ففي الصحيح من ـ وجاء التشبيه ـ أيضاً ـ لبيان حال الصراط، وما فيه من ٣

  : صلّى اهللا عليه وسلّم ـ ـ قال رسول اهللا:قال ـ حديث أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه
يارسول : اللهم سلِّم سلِّم، قيل: مث يضرب اجلسر على جهنم وحتلُّ الشفاعة ويقولون((... 

بنجد فيها  تكون )٤(، فيه خطاطيف وكالليب وحسك)٣(اهللا وما اجلسر؟ قال دحض مزلّة
  .)٥(....))شويكه يقال هلا السعدان

  .بالغة عظمة، ألفاظ قليلة تضمنت معان عظيمة وصفت ذلك بأوجز لفط وأبلغه
                                                 

  . ٢٥ ـ ٣/١٧صحيح مسلم بشرح النووي : انظر( 1)
  . ٨: سورة امللك آية( 2)
  .. املوضع الذي تزلُّ فيه األقدام ويصعب استقرارها: دحض مزلّة( 3)
نبات له مثر خشن يتعلق بأصواف الغنم، : وهو شوك صلب من حديد، وقيلبفتح احلاء والسني املهملتني : احلَسك( 4)

  . ٣/٢٩وهامش صحيح مسلم ) ٢/٣٢ينظر عمدة القارئ (ورمبا اختذ مثله من حديد 
  . ٣/٢٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 5)



 ـ٣٤٩ـ  

شبه عليه الصالة والسالم الصراط يف عدم استقرار األقدام عليه ومرا وغته حتت 
  .األرجل باملكان الدحض املزلّة

  .مت فيه حذف أداة التشبيه ووجه الشبهوهذ التشبيه من التشبيه البليغ الذي 
أهناك وصف للصراط أبلغ مما قاله حممد ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ؟ وقد حتدث ((

  .)١ (!))عنه يف أقل من ثالثة أسطر حديثاً يرج النفس بأهواله الثقال
 ووردت األحاديث يف غري مسلم بوصفه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وأحر

  .)٢(رمن اجلم
فهذه ثالث صور جاءت يف حديث واحد اختلفت رواياته، كانت تدور حول 
وصف بعض أحوال النار، فكان الوصف للكالليب واخلطاطيف املشاة لشوك السعدان يف 
شكلها مع اختالف احلجم، مث جاءت الصورة البيانية لوصف جهنم عندما حيشر إليها اليهود 

ربون فيتساقطون فيها، وكأا سراب حيطم بعضها بعضاً، مث جاء والنصارى يريدون املاء ليش
الوصف للجسر والصراط املمتد على منت جهنم وكان التشبيه البليغ طريق التعبري يف وصفه 
فهو دحض مزلّة، أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وأشد حرارةً من اجلمر، ينجي اهللا 

  .ؤثر يف مرورهماملؤمنني فال تضرهم هذه األشياء وال ت
أمور غيبية مت إفراجها وجتليتها إىل الصورة احملسوسة عن طريق التشبيه لتقريبها 

  .لألفهام
ـ جاء التشبيه لبيان مقدار حر نار جهنم، وذلك ببيان أن حر نار الدنيا جزء من سبعني ٤

  .جزءا كلها مثل حرها
ناركم هذه :(( عليه وسلّم ـ قالففي الصحيح عن أيب هريرة أن النيب ـ صلّى اهللا
واهللا إن كانت لكافيةً : قالوا)) اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزءا من حر جهنم

  .)٣())فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلها مثل حرها:(( يارسول اهللا، قال
                                                 

  . ١٢٥البيومي ص/ البيان النبوي د( 1)
  . ٢٤٣ ـ ٢٢٨التخويف من النار، ابن رجب ص: ينظر( 2)
  . ١٧/١٧٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٣٥٠ـ  

اً من نار شبه املصطفى ـ عليه الصالة والسالم ـ حر كل جزء من التسعة والستني جزء
  .جهنم حبر نار الدنيا

ومفصل لو جود وجه الشبه )) مثل((فهو تشبيه مرسل باعتبار ورود أداة التشبيه 
  )).حرها((

وروى اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب هريرة أن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ 
  :قال

  .  )١ ())إنَّ هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم((
ترت يف أن جهنم سوداء كالليل املظلم أو قد عليها ألف عام حتى والروايات توا

  .)٢(ابيضت، مث أوقد عليها ألف عام حىت امحرت، مث أوقد عليها ألف عام حتى اسودت
ـ جاء التشبيه لبيان مقدار التغري الذي حيدث للكافر يف جهنم، واحلال اليت يكون عليها، ٥

املعروف، فنابه وضرسه مثل جبل أحد، ومساكة وغلظ فلم يعد جسمه بذلك احلجم املألوف 
  .)٣())جلده مسرية ثالث

: قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: جاء يف الصحيح من حديث أيب هريرة قال
  .)٤ ())ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسرية ثالث((

أو نابه جببل أحد يف احلجم شبه الرسول ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ ضرس الكافر 
  .والضخامة، وجبل أحد من أعظم جبال املدينة

منظر مفزع وخميف آل إليه جسد الكافر ليزداد عذاباً وأملاً، وجلده مسرية ثالث، 
אومع هذا 

)٥(  

  .وهذا تشبيه مرسل جممل وهو تشبيه حمسوس مبحسوس
                                                 

  . ٢/٣٧٩املسند( 1)
  . ٩٢ـ ٩٠ابن رجب)) التخويف من النار(( ينظر ( 2)
  . ١٧/١٨٦صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  . ١٧/١٨٦ صحيح مسلم بشرح النووي ( 4)
  .٥٦: سورة النساء آيه( 5)



 ـ٣٥١ـ  

يف هذا احلديث لبيان حال من يأمر باملعروف وال يأتيه وينهى عن املنكر ـ جاء التمثيل ٦
ويأتيه، فعقابه يف النار أن خيرج اهللا أمعاءه فيدور ا يف جهنم كما يدور احلمار حول 

  .الرحى
ففي الصحيح عن أسامة بن زيد أنه مسع رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ 

يامة، فيلقى يف النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور ا كما يدور يؤتى بالرجل يوم الق:((يقول
يا فالن مالك أمل تكن تأمر باملعروف : احلمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون

  . )١())بلى قد كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأى عن املنكر وآتيه: وتنهى عن املنكر؟ فيقول
م صورة الرجل يف النار وقد خرجت أمعاؤه من بطنه وهو شبه عليه الصالة والسال

  .يدور ا على مرأى من أهل النار وهم جمتمعون حوله بصورة احلمار وهو يدور بالرحى
صورة شنيعة، ومنظر تتقزز النفس من رؤيته، مث يزداد التنفري من هذا العمل جبعل 

 ذهن السامع للفظ احلمار من معان احلمار عنصراً من عناصر الصورة وما يدور وحيوم يف
  .الغباء واحلقارة

وما )) يؤتى، يلقى((تشبيه متثيلي ال خيفى أثر األفعال املبنية للمجهول يف الصورة 
  .حتمله من معاين القسر واإلكراه والضعف
 * אא إنه املقت الذي ذكره سبحانه 

אא 
)٢(.  

عدة صور وردت يف الصحيح، واليوم اآلخر أمور غيبية يتم من خالل التشبيه 
 جِدتقريبها لألفهام، والنار جاء احلديث عنها يف الصحيح من خالل وصف الصراط وما و

  .وغريهعليه من آالت تعذيب، ووصف أحوال بعض املعذبني، من تغري األجسام 
أما املعاين اليت وردت يف القرآن الكرمي يف وصف جهنم وما فيها عن طريق الصورة 

  :التشبيهيه فهي كما يلي
  : ـ ما جاء يف قوله تعاىل١

                                                 
  .عاءخروج األم: ، واندالق األقتاب١١٨ ـ ١٨/١١٧صحيح بشرح النووي ( 1)
  ٢،٣: سورة الصف آية( 2)



 ـ٣٥٢ـ  

   א א يشوي אبئسאא
)١( 

املهل دردي : ملذاب، وقال أبو عمروأنه النحاس ا)) ((املهل((جاء يف اللسان يف معىن 
قال أبو عبيدة املهل كلُّ فلّزٍ أُذيب، والفلز ... واملهل ـ أيضاً القيح والصديد : الزيت؛ قال

  .)٢(..))جواهر األرض من الذهب والفضة والنحاس 
غليظ كدردي الزيت، وقال علي بن : قال)) كاملهل: ((وسئل ابن عباس عن قوله

  : ابن عباسأيب طالب عن 
أذاب ابن : أسود كمهل الزيت، وكذا قال سعيد بن جبري وغريه، قال الضحاك((

من أحب أن ينظر إىل املهل : مسعود فضة من بيت املال، مث أرسل إىل أهل املسجد، فقال
  . )٣(...))مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت )) مباء كاملهل: ((فلينظر إىل هذا، وقال جماهد

  : لكشاف يف تفسري هذه اآلية قولهجاء يف ا
يشوي ((دردي الزيت : ما أذيب من جواهر األرض، وقيل: وفيه كم، واملهل((
عن النيب ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ . إذا قدم يشرب انشوى الوجه من حرارته)) الوجوه

  .)٤(...))هو كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه 
ملاء الذي يعطى ألهل النار إذا طلبوا الشراب باملهل يف حرارته شبه سبحانه وتعاىل ا

  . وتغري لونه
وجممل ألن وجه الشبه يف )) الكاف((تشبيه مفرد مرسل، مت ذكر أداة التشبيه فيه 

  .اآلية حمذوف
مبجرد اقترابه من الوجه، فما حال جوف )) يشوي الوجوه(( إنه عذاب عظيم 

معت فيه عدة خصائص شدة احلرارة، وننت الرائحة، وتغري شاربه؟ نسأل اهللا العافيه، اجت
  .اللون، يؤتى به وهم يف أشد أنوع العطش، فيزيدهم عذاباً وأملا

  :ـ ما جاء يف قوله تعاىل يف وصف شجرة الزقوم اليت يأكلها أهل النار٢
                                                 

  ،٢٩: سورة الكهف آية( 1)
  )).دار احياء التراث العريب ((٢١٠ ـ ١٣/٢٠٩لسان العرب البن منظور ( 2)
  .١٥٤ابن رجب احلنبلي ص )) التخويف من النار((انظر ( 3)
  .٣/٧٢تيسر العلي القدير )) خمتصر تفسري ابن كثري((، .٢/٦٩١الكشاف ( 4)



 ـ٣٥٣ـ  

א*א
א * 

)١(.  
وشبه طلعها برؤوس .... منبتها يف قعر جهنم، وأغصاا ترتفع إىل دركاا : قيل((

الشياطني داللةً على تناهيه يف الكراهة وقبح املنظر؛ ألن الشيطان مستكره مستقبح يف طباع 
. يطان حية عرفاء هلا صورة قبيحة املنظر هائلة جداًالش: وهذا تشبيه ختيلي، وقيل... الناس 
رؤوس : إن شجراً يقال له األسنت خشنا منتناً مراً منكر الصورة، يسمي مثره: وقيل

وما مست العرب هذا الثمر برؤوس الشياطني إالَّ قصداً إىل أحد التشبيهني، ولكنه . الشياطني
  .)٢())بعد التسمية بذلك رجع أصالً ثالثاً يشبه به

ولكنها جتتمع يف داللة واحدة )) رؤوس الشياطني((فهذه ثالثة آراء يف املقصود بـ 
  .هى وجه الشبه الكراهة وقبح املنظر وننت الرائحة

وهذا التشبيه يعده البالغيون من التشبيه الذي ال يدرك بإحدى احلواس اخلمس ولو 
، فطلع تلك الشجرة قبيح وجد ألمكن إدراكه بإحداها حيث جعل أحد طرفيه ومهياً

وخميف، تنفر منه النفوس، ويف اآلية كم وسخرية من الكافرين الذين اتبعوا أولياءهم 
الشياطني، فهم يأكلون يف جهنم من شجرة طلعها ومثرها مثل رؤوسهم، ونلحظ ما يف 

  .من التهويل والتخويف والتنفري)) رؤوس((اجلمع 
وهو تشبيه جممل حيث )) كأن((بيه تشبيه مفرد مرسل حيث ذكرت أداة التش

  .حذف وجه الشبه
ومع هذا الوصف هلذه الشجرة وما هي عليه من قبح وننت فأهل النار يأكلون منها 
حىت متتلئ منها بطوم، مث يشربون على هذا األكل احلميم فيقطِّع أمعاءهم، ميزج مع الزقوم 

  .لشبعفإما أن يكون يف وقت واحد وإما أن يكون احلميم بعد ا
ـ ما جاء يف قوله تعاىل يف وصف حرارة تلك الشجرة اليت يأكل منها أهل النار ٣

  :وأا كاملهل من شدة حرارا، مث بني أا تغلي يف البطن كما يغلي احلميم
                                                 

  .٦٧ـ ٦٣: ات آياتسورة الصافّ( 1)
  .٤٥ ـ ٤/٤٤الكشاف ( 2)



 ـ٣٥٤ـ  

א*א*א*א )١(.  
مثرها وأنه كرؤوس الشياطني يف منظره وقبحه ونتنه، أما جاء يف التشبيه السابق بيان 

يف هذه اآليات فالتشبيه يبني حقيقة مثرها وبيان مقدار حرارته حتى بعد أكله، واملهل ـ 
  . كما سبق ـ دردي الزيت أواملعادن املذابة

يشبه سبحانه الطعام الذي يأكله أهل النار من الزقوم باملهل يف تغري لونه وشدة 
ارته بعد أكله، فهو يغلي يف بطوم كما يغلي احلميم وهو املاء الذي بلغت حالة غليانه حر

  . أعلى مستوياا
تشبيه مفرد يف الصورتني مت فيه ذكر األداة فهو مرسل، وحذف وجه الشبه فهو 

  . جممل
وما فيه من استحضار للصورة مع االستمرار يف )) يغلي((ونلحظ الفعل املضارع 

   .حدوثها
  . نار يف نار، أكلهم نار، وشرام نار، ولباسهم من قطران، نار، قمة التعذيب

  : ـ ما جاء يف قوله تعاىل لبيان مقدار شرم من ذلك احلميم٤  
  א א    *      *  
א *א * א )٢(.  
صورة متكاملة، سلسلة بيانية، بدأت بوصف تلك الشجرة اخلبيثة امللعونة يف القرآن،   

وأن مثرها كرؤوس الشياطني، مث بين مدى حرارا يف البطون بعد أكلها فهي كاملهل يغلي 
يف بطوم غليانا يشبه غليان املاء يف منتهى حرارته، فلما شبعوا من هذا الطعام الذي قطع 

افهم يشربون عليه ماًء مغلياً بلغ منتهاه يف احلرارة، مث تأيت هذه اآليات لتبين مقدار أجو
الشرب من ذلك املاء املغلي، فأخرب بطريق التشبيه البليغ إم شاربون شرب اهليم، واهليم 

أي ما يشربه اهليم وهي اإلبل اليت ا اهليام، وهوداء تشرب منه فال تروى وهو مجع أهيم ((
  . الرمال وهو الرمل الذي ال يتماسك: بفتح اهلاء:اهليم: يماء، وقيلوه

                                                 
  . ٤٦ ـ ٤٣: سورة الدخان ، آيات( 1)
  . ٥٥ ـ ٥١: سورة الواقعة، آيات( 2)



 ـ٣٥٥ـ  

أنه يسلط عليهم من اجلوع ما يضطرهم إىل أكل الزقوم الذي هو كاملهل؛ : واملعىن  
فإذا ملؤوا منه البطون يسلط عليهم من العطش ما يضطرهم إىل شرب احلميم الذي يقطع 

  .)١())أمعاءهم، فيشربونه شرب اهليم
  : بن كثريقال ا  
: قال السدي.. وذلك أم يقبضون ويسجرون حتى يأكلون من شجر من زقوم ((  

اهليم داء يأخذ اإلبل فال تروى أبداً حتى متوت، فكذلك أهل جهنم ال يروون من احلميم 
  .)٢())أبداً

شبه سبحانه شراب أهل النار من املاء احلار بشرب اإلبل املصابة باهلُيام جبامع   
  . الذي ال ينقطع بالروى، وهذا من التشبيه البليغالشرب 
  . يشرب مضنة برد احلرارة فيشرب حارا، فيزداد رغبةً يف الشرب  
والتشبيهات السابقة كانت تصور مدى شدة حرارة وننت شراب وطعام أهل النار   
  . نعوذ باهللا
  : ـ أما الصورة اخلامسة فهي بيان ملقدار شرر جهنم قال تعاىل٥
 *  )٣(.  
هو الغليظ من الشجر، : وقيل. أي كل شررة كالقصر من القصور يف عظمها((

مجع مجال أو مجالة مجع مجل؛ شبهت بالقصور، مث باجلمال : ومجاالت.... والواحدة قصره 
وعلى أن ...  الصفرةوقيل سود تضرب إىل. إلرادة اجلنس)) صفر: ((قوله... لبيان التشبيه 

جهة العظم ومن جهة الطول يف اهلواء، : يف التشبيه بالقصر وهو احلصن تشبيهاً من جهتني
ويف التشبيه باجلماالت وهي القلوس تشبيه من ثالث جهات من جهة العظم والطول 

  .)٤(...))والصفرة
                                                 

  . ٤/٤٥٢الكشاف ( 1)
  . ٢٩٥ ـ ٤/٢٩٤تسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ( 2)
  . ٣٣ـ ٣٢: سورة املرسالت،  آيات( 3)
  . ٦٦٨، ٤/٦٦٧الكشاف ( 4)



 ـ٣٥٦ـ  

  .)١())كأنه مجالة صفر، أي كاإلبل السود((وجاء يف تفسري ابن كثري 
يهان أحدمها من حيث احلجم والشكل وهو تشبيه الشرر بالقصر سواء اعتربنا تشب

  . القصر بالبناء الضخم أو القطع الغليظة من اخلشب، وهذا جممل مرسل
أما التشبيه اآلخر فمن حيث اللون فباجلماله الصفر، وفيه اللون واحلركة، وهذا 

  . جه الشبهوجممل حلذف و)) كأن((تشبيه مرسل لوجود أداة التشبيه 
وبعد فإن النار جاءت يف الصحيح من خالل اجلوانب التالية كان التعبري عن معانيها 

  . بأسلوب التشبيه
جاء التشيبه جلهنم نفسها يف أربعة أحاديث بين التشبيه أربعة جوانب غيبية قرا 

  : لألفهام
١ا مثل شوك ـ كالليب جهنم، جاء التشبيه لبيان حاهلا وشكلها اخلارجي وأ

  . ، وجممالً حلذف وجه الشبه))مثل((السعدان، وكان التشبيه مرسالً مت ذكر أداة التشبيه 
ـ جهنم عندما حيشر إليها اليهود والنصارى يريدون الشراب كالسراب تتالطم ٢

وحيطم بعضها بعضا، وهذا املعىن عرب عنه بالتشبيه التمثيلي، والرسول ـ عليه الصالة 
  . ل من شبه النار بالسراب فيما وقع بني يدي من مراجعوالسالم ـ أو
ـ الصراط ووصف ما فيه من خطر، مت تقريب هذا املعىن بأسلوب التشبيه البليغ، ٣

مت تشبيهه باملكان الدحض املزلّة الذي تزل فيه األقدام، ويصعب استقرارها، وقد أيدت 
  .  دقة وحرارةالصورة بعدد من األوصاف الواردة يف السنة النبوية من

ـ حر جهنم ومدى قوته مت تقريبه من خالل اإلخبار بأن جهنم تسعة وستون ٤
جزًءا كل جزء من أجزائها مثل حر نار الدنيا، جاء ذلك البيان من خالل التشبيه املفرد 

  . املرسل املفصل
يبها هذه هي اجلوانب األربعة املتعلقة بوصف النار نفسها اليت مت إيضاحها وتقر

  .لألفهام عن طريق التشبيه
  : أما الصورتان املتبقيتان فكانتا وصفا ألهل جهنم، وبيان حال بعضهم

                                                 
  . ٤/٤٦٧ العلي القدير تيسري( 1)



 ـ٣٥٧ـ  

فالصورة األوىل تبين احلال واهليئة اليت يكون عليها أهل النار، من تغير يف األحجام، 
  . وتشويه املنظر

جاء التشبيه جاء يف احلديث أن ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسرية ثالث، 
لبيان مقدار حجم الكافر يف النار وبشاعة منظره املخيف وكان التشبيه مرسالً جممالً 

  . والطرفان حسيان
والصورة الثّانية بينت حال من يأمر باملعروف وال يأتيه وينهى عن املنكر ويأتيه، وأنه 

 جير أمعاءه ويدور سيكون يف أبشع منظر وأخزاه يف النار، حيث جيتمع عليه أهل النار وهو
  . ا يف جهنم كما يدور احلمار حول الرحى
  . هذا املعىن كان طريقه التشبيه التمثيلي

  . ست صور جاءت يف الصحيح لبيان بعض جوانب النار نعوذ باهللا منها
  : أما القرآن فقد رأينا الصورة التشبيهية تبني ما يلي

هل النار بعد استغاثة طويلة وترجٍ مستمر ـ بين سبحانه أن املاء الذي يطلبه أ١
  . كاملهل أي كالزيت أو املعادن املذابة يف ختثره وتغري لونه وشدة حرارته

ـ بين سبحانه مثر شجرة الزقوم، وأنه بشع املنظر مننت الرائحة كرؤوس الشاطني، ٢
غليان املاء، مث فإذا أكلوا منه غلت منه بطوم، يأكلون حىت متتلئ منه بطوم، وهو يغلي 

  . يشربون عليه احلميم شرابا متواصالً دائماً كشرب اإلبل املصابة باهلُيام
صورة متكاملة بينت نوعاً من عذاب أهل النار، مجيع أحواهلم نار يف نار، تشبيهات 

  . مرسلة جمملة
ـ بني سبحانه مقدار شرر جهنم ولونه، فهو كالقصر يف حجمه وارتفاعه، ٣

  . لصفر يف لونه وحركتهوكاجلماالت ا
وقد وجدت أن تشبيهات القرآن الكرمي يف وصفه للنار مفردةً مرسلة وجمملة ما عدا 

  )).البليغ((تشبيه شرم بشرب اهليم كان من التشبيه املؤكد امل 
  
  



 ـ٣٥٨ـ  

  
  : الفصل الثاين

  : العناصر املشتركة بني احلديث النبوي والقرآن الكرمي يف بناء الصورة التشبيهية
انتزع الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عدة عناصر لتكوين الصورة التشبيهية، 
وكانت تلك العناصر من البيئة العربية، ومن حياة الناس املعاشة ليتم من خالهلا اإلفهام 

  . وإيضاح املقصود
وقد اختلفت نوعية تلك العناصر باختالف الغرض املساقة من أجله، فتمت صياغتها 

لغرض املقصود منه التشبيه يف ثوب بالغي عالٍ بألفاظ هلا إحياؤها يف خدمة الصورة لذلك ا
  . وتنميتها

وقد وجدت خالل دراسيت للموضوع عدة عناصر استخدمها الرسول ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ دون غريه، وقد اكتفيت بذكر أثرها يف الصورة وما تبعثه يف املعىن من حياة 

حتليل تلك الصور، وتعرضت ملا توحي به من إمياءات وماهلا من ظالل وحركة أثناء دراسة و
  . داخل الصورة

وهذا الفصل عقدته لداسة العناصر اليت تركبت منها صورة تشبيهية يف احلديث 
  . النبوي ومت استخدام ذلك العنصر يف صورة تشبيهية يف القرآن الكرمي

 واالختالف بني الصورتني، ومدى أثر واهلدف من هذه الدراسة معرفة أوجه الشبه
  . ذلك العنصر يف الصورة، ومن ثَم الوقوف على الغرض الذي جيء بالتشبيه من أجله
  : وقد حاولت جاهدا أن أجد تصنيفًا للعناصر فلم أجد إالّ هذا التصنيف التايل

  . أ ـ عنصر النبات  
  . ب ـ عنصر احليوان  
  . جـ ـ عنصر اجلماد  
  . فرقةد ـ عناصر مت  

أربعة مباحث، كل مبحث متضمن عدة عناصر يتم املقارنة بني ورودها يف صور 
  : احلديث مع ما ورد يف القرآن الكرمي



 ـ٣٥٩ـ  

  
  

  : املبحث األول
  : أ ـ عنصر النبات  
لقد استخدم الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ عنصر النباتات يف مواطن كثرية   

 طرق إثراء املعىن وإيضاحه، وقد تنوعت العناصر من صحيح مسلم، فكان العنصر طريقاً من
ليدل )) احلبة((حسب الغرض منها يف الصورة، حيث استخدم عليه الصالة والسالم البذور 

ا على معىن معني، واستخدم النباتات الصغرية من زرع ورحيان وحنظل، واألشجار 
ا عليه الصالة والسالم تلك وغري ذلك من العناصر النباتية اليت  أوضح ... كالنخل واألترج

  . املعاين اجلليلة اليت تبين حقيقة األشياء، وصفات املخلوقات
  : والعنصر النبايت يف هذا املبحث يتم دراسته من خالل

  )). البذور((ـ احلبة ١
  . ـ الزرع٢
  . ـ النخلة٣
  . ـ احلنظلة٤

  . وقد رتبت هذه العناصر يف هذه الدراسة حسب ورودها يف الصحيح
  )): البذور((احلبة : أوالً

انتزع الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من احلبة معىن الطّراوة والنمو السريع 
واخلضرة مع الصفرة وذلك عندما شبه عليه الصالة والسالم الذين خيرجون من النار برمحة 

  . لاهللا، مث يصب عليهم ماء احلياة فينبتون منه كما تنبت احلبة يف محيل السي
  : ففي الصحيح من رواية أيب هريرة جاء

فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة، فينبتون منه كما تنبت ((
  .)١())احلبة يف محيل السيل

                                                 
  . ٣/٢٢صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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  : وجاء يف رواية أيب سعيد
أال تروا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر ما يكون إىل الشمس أصيفر وأخيضر ((

  .)١())ها إىل الظل يكون أبيضوما يكون من
إنه تصوير يف غاية الروعة واحلسن، حيث مجع بني هذه املتباعدات، حبة تنمو يف 
محيل السيل مشهد حمسوس مت ربطه مبشهد غيبيب سيحدث يف اآلخرة تشبيه رائع ومجيل 
تضمن كل ما يوحيه نبات البذور يف محيل السيل من ضعف وتغري لون، تشبيه بلغ الروعة 

  :  نفوس الصحابة مما جعلهم يقولونيف
  )). كأنك كنت ترعى بالبادية((

هؤالء القوم خرجوا من النار ملا تضمنته قلوم من اإلميان القليل الذي ال يتجاوز 
مثقال حبة فكأن الصورة ـ واهللا أعلم ـ كما أن احلبة أصل وأساس إنبات البقول 

وأصل احلياة والنجاة من النار، منو يبدأ واخلضروات فاإلميان الذي كمقدار احلبة أساس 
  . بالضعف وينتهي بالنضرة احلسنة واحليوية اليت تشبه مجال ومنظر النباتات

  : قال العيين ـ رمحه اهللا ـ 
واملعىن من كان يف قلبه مثقال حبة من اإلميان خيرج من ذلك املاء نضرا حسنا ((

  .)٢())ب السيل صفراء متميلةمنبسطًا متبخترا كخروج هذه الرحيانة من جان
أما يف القرآن الكرمي فجاءت احلبة يف سياق مثل ضربة اهللا تعاىل لتضعيف الثواب ملن 
أنفق يف سبيل اهللا وابتغاء مرضاته، وأن احلسنة تضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، 

  : قال تعاىل
 אאא 

אאא )٣(.  
  .)١())وهذا التمثيل تصوير لإلضعاف((

                                                 
  . ٣٦ ـ ٣/٣٥ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١/١٩٥عمدة القاري ( 2)
  .٢٦١: سورة البقرة ، آية( 3)
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ومثل هذا النوع من احلب مشاهد يف نبات الذرة والدخن، تشبيه متثيلي الغرض منه 
  : بيان املضاعفة للصدقات قال ابن عباس

  .)٢()) إىل سبعمائة ضعفاجلهاد واحلج يضعف الدرهم فيهما((
  . وهذه املضاعفة ملن يشاء اهللا، ال لكل منفق، وذلك باعتبار أحواهلم

جاءت احلبة يف احلديث النبوي ويف القرآن الكرمي بطريق التشبيه التمثيلي ويف 
واملشبه به أمر )) الذين خيرجون من النار وعودة احلياة اليهم(احلديث كان املشبه أمر غيبيب 

  )). بات احلبة يف محيل السيلن((حسي 
واملشبه )) مضاعفة الصدقات((أما الصورة يف اآلية الكرمية فكان املشبه أمر غيـيب 

  )).خروج بذور كثرية من حبة واحدة((به أمر حمسوس 
  . صورتان عظيمتان اختلف الغرضان، وكانت احلبة عنصرا من عناصر الصورة

  
  : الزرع وخامته: ثانيا

باخلاء املعجمة وختفيف امليم هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو القضبة، اخلامة ((  
  .)٣(...))الزرع أول ما ينتب على ساق واحد : وقيل اخلامة

والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ جيعل املؤمن كمثل هذه اخلامة من الزرع تفيئها   
  . الريح تصرعها مرة ومتيلها أخرى

  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : ريرة قالففي الصحيح عن أيب ه  
مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدهلا حىت يأتيه ((

أجله، ومثل املنافق مثل األرزة اذبة اليت ال يصيبها شيء حىت يكون اجنعافها مرة 
  .)٤())واحدة

                                                 
  . ١/٣٠٦الكشاف ( 1)
  . ٢٢٧ ـ ١/٢٢٦تيسري العلي القدير ( 2)
  . ١٠/١٠٦فتح الباري ( 3)
  . االنقالع: الثابتة، واألجنعاف: واذبة. ١٧/١٥٢ صحيح مسلم بشرح النووي( 4)
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 والرواء، لينة ترتاح النفس ملشاهدا، فاخلامة من الزرع طرية غضة دائمة اخلضرة
تلعب ا الريح مينة ويسرة، فال تضرها شيئاً، وهكذا املؤمن دائم البشر واالبتسامة، لين يف 
تعامله مع غريه، راوٍ باإلميان ترتاح النفس وتشتاق لرؤيته، دائم اإلبتالء، صابر على أقدار اهللا 

  . ـ حمتسب األجر واملثوبة
  . أوحت ا الصورة النبوية، بعكس املنافق الذي يقصمه ربه فجأةهذه املعاين 

أما الزرع يف القرآن الكرمي فجاء يف التنويه بالصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ مع 
  : رسول اهللا فهم معه كالشطء مع الزرع، قال تعاىل

  א  א  א א א  ...... 
فئازرهאאא

א...  )١(.  
يشبه سبحانه قوة إميان األمة وقوا يف بداية اإلسالم بقوة الزرع الذي زاد الشطء 

نهم ـ هم قوته، فالرسول عليه الصالة والسالم هو الزرع والصحابة ـ رضي اهللا ع
  . الشطء

أخرج شطأه بأيب بكر، فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على : قال عكرمة((
وهذا مثل ضربه اهللا لبدء أمر اإلسالم وترقيه يف الزيادة إىل أن قوي واستحكم . سوقه بعلي

ة ألن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قام وحده، مث قواه اهللا مبن آمن معه كما يقوي الطاق
  . )٢(... ))األوىل من الزرع ما حيتف ا مما يتولد منها حتى يعجب الزراع 

فاألمة ترقى يوما بعد يوم حىت أعجبت الناس وغيظ الكفار ذا النمو والقوة، يزداد 
  . والزرع يرجى خريه دائماً

نبات وقد جاء الزرع يف القرآن الكرمي يف تشبيه احلياة الدنيا وأا قصرية األمد كال
وقد سبق حتليل تلك النصوص يف . املخضر اجلميل املنظر، فسرعان ما جيف وتذروه الرياح

  . موضعها من هذه الدراسة
  

                                                 
  . فراخ الزرع من جوانبه: والشطء. ٢٩: سورة الفتح ، آية( 1)
  . ٤/٣٣٩الكشاف ( 2)
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  : النخلة ومكوناا: ثالثاً
  :انتزع الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من النخلة وأجزائها أمرين  
  ١ب وال ريح هلا، واملؤمن ـ أن املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طي

  .مثلها طيب الطعم الداخلي مبا وقر يف قلبه من إميان، وال ريح له لتركه قراءة القرآن
قـال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : ففي الصحيح عن أيب موسى األشعري قال  

  : وسلم ـ 
ومصل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها ((....   
  .)١(...))حلو

ـ أن النخلة مثل املؤمن يف كثرة خريها ودوام ظلها، وطيب مثرها الدائم، وكثرة ٢  
  . منافعها، ومجاهلا وحسن هيئتها

قال : أخربين عبد اهللا بن دينار أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول... ففي الصحيح   
  : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

رقها وإا مثل املسلم، فحدثوين ما هي؟ فوقع إن من الشجر شجرة ال يقسط و((  
حدثنا : ووقع يف نفسي أا النخلة فاستحييت، مث قالوا: الناس يف شجر البوادي، قال عبد اهللا

  .)٢())هي النخلة: ((فقال: ما هي يا رسول اهللا؟ قال
  . إن كالً منهما حيمل املعاين اجلليلة، واملنافع الكثرية  
 الكرمي فجاءت يف بيان الكلمة الطيبة، وأا كالنخلة يرفع ا أما النخلة يف القرآن  

  . عمل املؤمن
والكلمة الطيبة شهادة أالَّ إله إالَّ اهللا، فالشهادة يف قلب املؤمن ثابتة ضربت جذورها   

والنخلة تؤيت أكلها كل . يف أعماق قلبه، وأعماله ترفع إىل السماء يف كل وقت وكل حني
  : حني، قال تعاىل

                                                 
  . ٨٤ ـ ٦/٨٣صحيح مسلم بشرح النووي : ينظر( 1)
  . ١٧/١٥٣املصدر السابق ( 2)
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  א
א .... )١( .  

إن ذلك عبارة عن عمل : قال الضحاك وسعيد بن جبري وعكرمة وجماهد وغريهم((  
رفع له عمل املؤمن وقوله الطيب، وعمله الصاحل، وأن املؤمن كشجرة من النخل ال يزال ي

: صاحل يف كل حني ووقت وصباح ومساء وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال
  .)٢())هي النخلة

  : هذه هي النخلة الشجرة املعروفة رمز الثبات والكرم ، قال تعاىل ملرمي  
  א )٣( .  
ؤمن كذلك، كله خري يف ليلة واره، وتعامله مع فهي مصدر العطاء بانواعه، وامل  

الناس واحليوان، ويف حياته وبعد مماته، فعمله يتوقف بعد املمات إال من ثالث، صدقة 
  . جارية، أو ولد صاحل يدعو له، أو علم ينتفع به

إضافة إىل أن النخلة ال تشبهها بقية األشجار، فورقها ال يسقط وال جيف وهي حية،   
  . ه صفات وتعامل خيتلف عن غريه من املللواملؤمن ل
  : قال ابن حجر عن القرطيب  
فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين املسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من ((  

العلوم واخلري  قوت لألرواح مستطاب، وأنه ال يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما 
  .)٤())يصدر عنه حيا وميتا

ال اعبترها اإلمام القرطيب وجه شبه بني املؤمن والنخلة، وابن حجر ينظر ثالث خص  
  : إىل التشبيه يف احلديث ويستخرج منه عدة فوائد وإمياءات أومأ إليها احلديث، يقول

                                                 
  . ٢٥، ٢٤: سورة إبراهيم ، آية( 1)
  . تيسري العلي القدير( 2)
  . ٢٥: سورة مرمي، آية( 3)
  . ١/١٤٧فتح الباري ( 4)
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وبركة النخلة موجودة يف مجيع أجزائها، مستمرة يف مجيع أحواهلا، فمن حني تطلع ((  
د ذلك ينتفع جبميع أجزائها، حتى النوى يف علف الدواب إىل أن تيبس تؤكل أنواعاً، مث بع

والليف يف احلبال، وغري ذلك مما ال خيفى، وكذلك بركة املسلم عامة يف مجيع األحوال 
  .)١(...))ونفعه مستمر له ولغريه حىت بعد موته 

عدة أحاديث تبني أن النخلة خلقت من بقية الطني " أمثال احلديث"وأورد صاحب   
  : خلق منه آدم، قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الذي 

أكرموا عمتكم النخلة فإا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم، وليس من ((  
الشجر شيء يلقّح غريها، فأطعموا نسائكم الولد الرطب، فإن مل يكن الرطب فالتمر، وليس 

  .)٢())مرانشيء من الشجر أكرم على اهللا تعاىل من شجرة نزلت عندها مرمي بنت ع
ووجه الشبه يتسع ويعظم إذا فهمت صفات كل طرف وخصائصه وخلعت على   

  . الطرف اآلخر
والنخلة من آيات اهللا، الداعية للتأمل واإلميان به سبحانه، فثمارها متعددة األنواع   

  : واأللوان، وتؤكل يف اوقات خمتلفة من منوها، قال تعاىل
     א  א א   


)٣(.  
وقد وردت آيات كثرية ورد فيها جنس النخل ولكن بدون تشبيه، ومل يرد إالّ يف   

  . آية سورة إبراهيم السابقة حيث مت تشبيه املؤمن بإميانه الناتج عن قوة إميانيه بالنخلة
قلت ألن الشجرة : ((آخر بني اإلميان والنخلة، يقولويلحظ العيين بفطنة وجه شبه 

ال تكون إال بثالثة أشياء عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عالٍ، وكذلك اإلميان ال يقوم وال 
  .)٤())يثمر إال بثالثة أشياء، تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل باألبدان
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أكثرها حباجة إىل مزيد من إا حملات دقيقة استنبطها واستخرجها العلماء، وال يزال 
  . التأمل والتدبر

وتأيت النخلة يف القرآن الكرمي عنصرا من عناصر التشبيه يف تشبيه األمم السابقة بعد 
أن نزل العذاب م، فبقاياهم كأعجاز النخل امللقى على األرض قال تعاىل يف وصف عذاب 

  : قوم عاد
عذابي*א

*א )١(.  
  : قال ابن كثري

وذلك أن الريح كانت تأيت أحدهم فترفعه حىت يغيب عن األبصار، مث تنكسه على ((
  .)٢())أم رأسه فيسقط إىل األرض، فتثلغ رأسه، فيبقى جثّة بال رأس

  : احلاقة قوله تعاىلوجاء يف وصفهم يف سورة 
 )٣(.  

  . آيتان يف كتاب اهللا وصفت احلالة اليت كان عليها قوم عاد بعد عذاب اهللا هلم
  : قال ابن عباس

خربة أي جعلت الريح تضرب بأحدهم األرض فيخر ميتا على أم رأسه، : خاوية((
  .)٤()) إذا خرت بال أغصانفينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأا قائمة النخلة

  : قال الزخمشري
وكانوا يصطفون آخذين أيديهم بأيدي بعض، ويتدخلون يف الشعاب، وحيفرون ((

يعين أم كانوا يتساقطون على ... احلفر، فيندسون فيها، فتنـزعهم وتكبهم وتدق رقام
: ال فروع، منقعراألرض أمواتا وهم جثث طوال عظام، كأم أعجاز خنل وهي أصوهلا ب

                                                 
  . ٢٠ ـ ١٨: سورة القمر، آيات( 1)
  . ٢٧١ ـ ٤/٢٧٠تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ( 2)
  . ٧: سورة احلاقة، آية( 3)
  . ٤١٥ ـ ٤/٤١٤تيسري العلي القدير ( 4)
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شبهوا بأعجاز النخل، ألن الريح كانت تقطع رؤوسهم، فتبقى : منقلع عن مغارسه، وقيل
  .)١())أجسادا بال رؤوس

شبه سبحانه وتعاىل قوم عاد بعد إرسال الريح عليهم تعذيبا هلم بأعجاز النخل يف 
وهذا وصف للدمار ) )منقعر، خاوية((الطول وعدم الفائدة وقد دل على وجه الشبه بقوله 
  . الذي حلّ م فبقيت أجسادهم جثثاً هامدة بال رؤوس

  : احلنظلة: رابعاً
وقد حظل البعري بالكسر إذا أكثر من احلنظل، فهو حظلٌ ... الشجر املر : احلنظل((
  .)٢())وإبل حظَاىل

فهو خبيث . انتزع عليه الصالة والسالم من احلنظل مثالً للمنافق التارك لقراءة القرآن
  . الباطن والظاهر، كاحلنظلة املرة الطعم الفاقدة للرائحة

ومثل  املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة : ((... قال عليه الصالة والسالم 
٣())ليس هلا ريح وطعمها مر(.  

فالكافر واملنافق حقريان بني بقية املخلوقات كحقارة احلنظلة، ال جذور هلا، سريعة 
لفناء، ال يستفاد منها حيةًَ كانت أو ميتة، ال ترتفع ارتفاع بقية األشجار، واملنافق مثلها ا

  . سطحي يف فكره، أعماله دنيئة حقرية
القرآن الكرمي جيعل كلمة الكفر يف عدم ثباا وانعدام أصل تنتمي له بشجرة 

  : احلنظل، قال تعال
אאא )٤(.  
كذلك الكفر ... هذا مثل كفر الكافر ال أصل له وال ثبات، مشبه لشجرة احلنظل ((

  .)٥())ال أصل له وال فرع وال يصعد للكافر عمل، وال يقبل منه شيء
                                                 

  . ٤٢٦ ـ ٤/٤٢٥الكشاف ( 1)
  )). حنظل((، مادة ٣/٣٦٢اللسان ( 2)
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  . فكلمة الكفر والشرك ال قرار هلا يف األرض كشجرة احلنظل سهلة االقتالع
  : قال قتادة

ما أعلم هلا يف األرض مستقراً، : ما تقول يف كلمة خبيثة؟ فقال: لعلماءقيل لبعض ا((
  .)١())وال يف السماء مصعدا، إال أن تلزم عنق صاحبها حىت يوايف ا القيامة

  
  : املبحث الثاين

  : عنصر احليوان
احليوان آية من آيات اهللا، خملوق عظيم يشترك مع اإلنسان يف صفات كثرية قال عبد 

  :  هارون حمقق كتاب احليوانالسالم
إن البحث يف شأن احليوان ضرب من ضروب التعبد، ولون من ألوان البحوث ((

  .)٢(...))الدينية اليت تنتهي بصاحبها إىل معرفة عظمة اهللا وعظم ما أبدع وبرأ 
ولكل حيوان صفات ومميزات يتميز ا عن غريه إما يف اخللق أو الطبائع، وقد أمر 

  . )٣( א: بالتفكر يف خلق اإلبل قال تعاىلسبحانه 
واحليوان من األشياء اليت اهتمت ا مجيع األمم، فوجدناه بارزاً يف كالمها نثرا 

  . وشعرا، ووجدناه منقوشاً على الصخور وجدران الكهوف
م ـ ألنه أعلم وقد كثر عنصر احليوان يف تشبيه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسل

الناس بصفاا، وأغرب طبائها، فقرب تلك املعاين بطريق التشبيه هلا بصفات وأحوال 
  .احليوانات املألوفة

  : ومن احليوانات اليت جعلها عليه الصالة والسالم عنصرا من عناصر الصورة
  : ـ اإلبل١

                                                 
  . ٢/٥٣٢الكشاف ( 1)
  . ، حتقيق عبد السالم هارون١/٢٣مقدمة كتاب احليوان ( 2)
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ظيمة حبياته يف اإلبل من أنفس ما ميتلكه العريب من احليوانات، وهلا صلة وثيقة وع
  : سفره وإقامته قال تعاىل

אא...  )١(.  
  . والعريب دائم التغين ا يف رحالته الصحراوية

وجاء عنصر اإلبل يف كالمه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف احاديث كثرية، انتزع 
وجه شبه تضمنته أحوال وصفات اإلبل، فجاءت عليه الصالة والسالم يف كل حديث 

  :كالتايل
  : أ ـ اإلبل املعقّلة

استخرج عليه الصالة والسالم من اإلبل املعقلة صورةً بيانية، حيث شبه من يتعاهد 
  . القرآن باملدارسة واملراجعة املستمرة باإلبل املعقلة، ووجه الشبه ضمان البقاء يف كلٍ

 اهللا بن عمر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ففي الصحيح من حديث عبد
  : قال

إمنا مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ((
  .)٢())ذهبت

  :قال العيين
واملعقَّلة بضم امليم وفتح العني وتشديد القاف أي املشدودة بالعقال، وهو احلبل ((

  .)٣())الذي يشد به ركبة البعري
  . فالقرآن كاإلبل حباجة إىل مداومة وتفقد مستمر حىت ال يذهب من الصدور

  . إالّ بعد مكابدة ومعاناة طويلة ال ميكن استرجاعه وهرب ونلحظ أن أحدمها إذا ذهب
  : ب ـ البعري الغريب

                                                 
  .٧: سورة النحل، آية( 1)
  . ٦/٧٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ٢٠/٤٧عمدة القاري ( 3)
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انتزع عليه الصالة والسالم عنصر اإلبل الغريبة لبيان معىن أن هناك أقواماً يصدون 
  .  ومينعون من الورود على احلوض النبوي يوم القيامة كما يذاد البعري الغريبويذادون

  : قال صلى اهللا عليه وسلم
ترد على أميت احلوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ((

((....)١(.  
الذي شبه عليه الصالة والسالم ذوده أقواماً يوم القيامة عن حوضه حبال الراعي 

  .يطرد اإلبل الغريبة عن حوض املاء حىت ال تشرب مع إبله
  : جـ ـ أسنمة البخت

انتزع عليه الصالة والسالم من هذا العنصر تشبيهاً حلال من أحوال نساء آخر الزمان 
 على صورة تشبه رؤوسهن أسنمة البخت املائلة وذلك بوضع شعورهن بطريقة حيث يكن

  . معينة، وتسرحيات غريبة
قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم : ففي الصحيح من حديث أيب هريرة قال 

ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن ... صنفان من أهل النار مل أرمها : ((ـ 
  .)٢(....))كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها 

ف ولك التخفيف يف الباء يف اجلمع والبخيت من اإلبل مجعه بخايت غري مصرو((
  .)٣())واألنثى بختية

  . إا صفات كثرت وانتشرت يف زماننا وال حول وال قوة إال باهللا
إنه تصوير دقيق هلؤالء النسوة مائالت عن طاعة اهللا متبخترات ميشني مميالت 

لى رؤوسهن ألكتافهن ميتشطن املشطة امليالء وميشطن غريهن تلك املشطة وجيمعن شعرهن ع
  . كأن من اإلبل البخايت ذوات األسنمة املائلة إىل شق

  : ـ الراحلة٤
                                                 

  . ١٣٦ ـ ٣/١٣٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١١٠ ـ ١٤/١٠٩سلم بشرح النووي صحيح م( 2)
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 ـ٣٧١ـ  

جعل الرسول عليه الصالة والسالم ندرة أهل اخلري والكرام يف الناس كندرة الراحلة 
  . يف اإلبل املائة

  : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال
  .)١()) كإبلٍ مائة ال جيد الرجل فيها راحلةجتدون الناس((

  .)٢())النجيبة من اإلبل املختار منهم، وإن كانت فيهم عرفت((والراحلة 
فالراحلة حتتمل املشاق والسفر الطويل وهي صفوة اإلبل، والكرمي من الناس نادر 

  . ول جتربةالوجود وال تتوفر هذه الصفات يف اإلبل والبشر إالَّ بعد جماهدة ومران وط
أراد أن الكامل يف اخلري والزهد يف الدنيا مع رغبته يف اآلخرة والعمل هلا قليل، ((

  . )٣())كما أن الراحلة النجيبة نادرة يف اإلبل الكثرية
  : د ـ أعناق البخت

جاء هذا العنصر يف تشبيه أعناق الطري اليت يرسلها اهللا عز وجل بعد نزول عيسى ـ 
  . ل جثث قوم يأجوج ومأجوج بأعناق البخت يف عظمهاعليه السالم ـ لتحم

ذكر : جاء ذلك يف حديث طويل عن النواس بن مسعان ـ رضي اهللا عنه ـ قال
فريسل اهللا طريا : ((قال.... رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الدجال ذات غداة 

  .)٤(....))كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا 
ستخدم عليه الصالة والسالم عنصر اإلبل يف مواضع خمتلفة بناًء على رأينا كيف ا

الغرض الذي سيق التشبيه من أجله، إما باعتبار الصفات والغرائز أو باعتبار الشكل اخلارجي 
  . واحلجم كما يف بيان أجر من بكّر لصالة اجلمعة فكأنه قدم بدنة جبامع بيان مقدار األجر

 الكرمي يف مواضع متفرقة، والقرآن الكرمي يقرب لنا وقد وردت اإلبل يف القرآن
  . صورة غيبية من صور اآلخرة وهي مدى عظم شرر جهنم

  : قال تعاىل
                                                 

  . ١٦/١٠١صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١١/٣٣٥فتح الباري ( 2)
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 *  )١(.  
  . فشبه سبحانه شرر جهنم باإلبل يف حجمها ولوا

اليت أوضحها سبحانه ملدى كما جاءت اإلبل عنصرا من عناصر التشبيه يف الصورة 
شرب الكافرين يف جهنم لشرب احلميم، وأم يشربون شربا متواصالً ال يقطعه اإلرتواء 

  . كشرب اإلبل املصابة باهلُيام
  : قال تعاىل

א * א )٢(.  
كذلك أهل جهنم ال داء يأخذ اإلبل فال تروى أبدا حىت متوت، ف: اهليم: قال السدي

  .)٣())يروون من احلميم أبدا
معان عظيمة وأمور غيبية مت تشبيهما باإلبل أو بعض صفاا تقريبا لألفهام، والعرب 

  . يدركون تلك الصفات ويعايشوا
  : ـ احلمار٢

احلمار : وقال األزهري. النهاق من ذوات األربع، أهليا كان أو وحشيا((واحلمار 
هلي والوحشي ومجعه أحمرة وحمر وحمري وحمور وحمورات كجزرات العري األ

  .)٤())وطُرقات، واألنثى حمارة
: واحلمار من أغىب احليوانات وأحقرها، وصوته من أنكر األصوات قال تعاىل

אאא )واإلهانة. )٥ واحلمار يدل على الكد .  
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ة والسالم عنصر احلمار يف تشبيه من كان يأمر باملعروف وال وقد انتزع عليه الصال
يأتيه وينهى عن املنكر ويأتيه فهو جير أمعاءه يف النار ويدور ا كما يدور احلمار حول 

  . الرحى
ففي الصحيح عن أسامة بن زيد أنه مسع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  : يقول
يف النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور ا كما يدور يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ((

يا فالن مالك أمل تكن تأمر باملعروف : احلمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون
  .)١())قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن املنكر وآتيه. بلى: وتنهي عن املنكر؟ فيقول

يف النار جير أمعاءه والناس ينظرون حبالة شبه عليه الصالة والسالم حالة الرجل وهو 
  . احلمار يدور حول الرحى

وهذا الرجل مثل احلمار حيمل العلم دون االنتفاع والتطبيق فهو يعرف املعروف 
  . ويأمر به دون عمله ويدرك خطر املنكر فينهى عنه الناس ويقوم بفعله

  : مهاوقد جاء عنصر احلمار يف القرآن الكرمي لبيان حالتني 
ـ نفور الكافرين من الدين وكره مساع املواعظ كنفور احلُمر من األسد، قال ١

  .)٢(  *  * א: تعاىل
شبههم يف إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر واملوعظة وشرادهم عنه حبمر يف ((

  .)٣())بيههم باحلمر مذمة ظاهرة وجني حلاهلم بيننفارها مما أفزعها، ويف تش
واحلمر إذا خافت أسرعت يف اهلرب، ويف هذا توبيخ وحتقري هلم، وأم مصابون 

  . بالبله وقلّة العقل
ـ اليهود قرأوا التوراة وحفظوها ومل يعملوا مبا جاء فيها فمثلهم كمثل احلمار ٢

  .  ما فيهاالذي حيمل كتب العلم على ظهره وال يدري
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  : قال تعاىل
אאאאאאبئسא

אبئايتאאאאא )١(.  
لقد حرموا أنفسهم من أنفع نافع، وهو العلم فلم يعملوا به مع أخذ أعلى درجات 

  . هم كالدواب حتمل األشياء دون عائد عليها بنفعالتعب وصعود قمم النصب، ف
  .)٢())وكل من علم ومل يعمل بعلمه فهذا مثله((

واآلية واحلديث يشتركان يف نفس العنصر، وأما حيذران من خمالفة القول للعمل 
  .وتصوير تلك بأبشع صورة يف مشهد مليء بالذُّل والتعب واإلرهاق

  : ـ الكلب٣
والكلب مثل يف لؤم األصل، وخبث الطبع، وسقوط ((الكلب حيوانٌ معروف، 

  . )٣(...))القدر، واخلسة ومهانة النفس 
وقد عرف الكلب حارسا وحاميا للبدو يف اجلزيرة العربية خاصةً رعاة األغنام، وقد 

  . كان للكلب مزيد من العناية واالهتمام ملا يقوم به من محاية ووفاء
م ـ يشبه العائد يف صدقته بالكلب الذي أكل أكالً والرسول ـ عليه الصالة والسال
  . فامتأل بطنه مث تقيأ، فعاد إىل قيئه فأكله

محلت على فرس عتيق يف سبيل : روى اإلمام مسلم بسنده أن عمر بن اخلطّاب قال
اهللا فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم 

ال تبتعه وال تعد يف صدقتك، فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف ((: ـ عن ذلك، فقال
  .)٤())قيئه

                                                 
  . ٥: سورة اجلمعة، آية( 1)
  . ٤/٥١٨الكشاف ( 2)
  . ١/١٠٢احليوان، للجاحظ ( 3)
  . ١١/٦٢ح مسلم بشرح النووي صحي( 4)



 ـ٣٧٥ـ  

صورة مقيتة تقز منها النفس، والغرض من احلديث التحذير والتنفري واستبشاع أمر 
  . الرجوع يف الصدقة أو اهلبة مهما كانت الظروف

اصي، فإذا عاد فيها فالعبد يدفع الصدقة لتطهري ماله ونفسه من الشوائب وأدران املع
  . عادت إليه بأوساخ الذنوب فكأنه كلب تقيأ مث عاد فأكل قيأه

واملرء عند دفع الصدقة ذو مروءة ونبل، فإذا عاد يف صدقته أنتقل وحتول من هذه 
  . الصفات احلسنة إىل اخلسة والدناءة

اه اهللا وقد جاء الكلب عنصرا من عناصر التشبيه يف القرآن الكرمي حيث شبه من أت
  : قال تعاىل. اآليات وعلمه إياها مث انسلخ منها وتركها بالكلب يف أقبح حاالته وهو يلهث

אאאאאא*
شئناאאאא

 א   א א א      
 )١(.  

  . جاء يف التفاسري أا نزلت يف رجل يقال له بلعام بن باعوراء من بين إسرائيل
وهو : قال ابن عساكر. هو بلعام بن باعوراء ويتصل نسبه بلوط بن هاران بن آزر((

  ...سم األعظم فانسلخ من دينه وله ذكر يف القرآنالذي كان يعرف اال
أي صار مثل الكلب يف ضالله واستمراره فيه، هذا من حيث أنّ الكلب من عادته 
أن يلهث إن زجرته أو تركته، وكذلك بلعام مل يعد ينتفع بالدعاء إىل اإلميان أو عدم الدعاء، 

  : ان أو بعدمهما كما قال تعاىلففي احلالتني ال ينتفع باملوعظة وال بالدعوة إىل اإلمي
א.... )٢(.((  

فالكلب يف التشبيهني يف أحقر حاالته وأذهلا وأخس صفة من صفاته، فهو يأكل قيأه 
  . يف احلديث، ويلهث هلثًا متواصالً يف اآلية

                                                 
  . ١٧٦ ـ ١٧٥: سورة األعراف، آية( 1)
  . ٢/١٧٢، والكشاف ٢/٢٥٤تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ( 2)



 ـ٣٧٦ـ  

ج لسانه فوقع على صدره، قيل أنه ملّا دعا بلعم على موسى ـ عليه السالم ـ خر((
  .)١(...))وجعل يلهث كما يلهث الكلب 

  : ـ احلية٤
وجيوز أن يكون من التحوي ... احلنش املعروف، اشتقاقه من احلياة : واحلية((

  .)٢())النطوائها،واملذكّر واملؤنث يف ذلك سواء
ان إىل وقد جعل عليه الصالة والسالم احلية عنصرا يف تشبيه عودة ورجوع اإلمي

  .املدينة برجوع احلية إىل جحرها إذا خافت
  : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : عن أيب هريرة قال

  .)٣())إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها((
  : قال الشريف الرضي

ل ذلك واملراد أن اإلسالم ليأوي إىل املدينة كما تأوي احلية إىل جحرها، وأص((
ارز أروزا إذا كان منه ذلك، فجعل عليه الصالة : مأخوذ من التقبض واالجتماع، يقال

والسالم املدينة كالوجار لإلسالم يتقلص إليها وينضم إىل محاها ألا قطب مدراه ونقطة 
  .)٤())ارتكازه

ثبتت يف مكاا، وأرزت ـ أيضا ـ الذت جبحرها ورجعت : وأرزت احلية تأرز((
  .)٥())يأرز أي ينضم إليها وجيتمع بعضه إىل بعض فيها: ال األصمعيإليه ق

واإلميان بدأ انتشاره من املدينة إىل أصقاع الدنيا، فإذا متت حماربته تقلّص، وبدأ 
  . التطبيق ملبادئه وتعاليمه يتراجع، وإن أهله يعودون ويتوجهون إىل املدينة خوفاً على دينهم

حرها يف طلب ما تعيش به فإذا راعها شيء رجعت إىل تنتشر من ج((فهو مثل احلية 
  .)١())جحرها

                                                 
  . ٢/١٧٢الكشاف ( 1)
  . ٣/٤٣١اللسان ( 2)
  . ١٧٦ ـ ٢/١٧٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  . ٨٥اازات النبوية ص( 4)
  . ١/١١٥اللسان ( 5)



 ـ٣٧٧ـ  

فاإلميان يعود إىل املدينة وجيتمع بعضه على بعض على هيئة مليئة باخلوف والذعر، 
  . وفراراً من الفساد املنتشر خارجها

وقد جاء ذكر احلية يف القرآن الكرمي، وذلك يف بيان معجزة نيب اهللا موسى ـ عليه 
  : قال تعاىلالسالم ـ 
אא

א )٢(.  
أي أمره أن يلقى عصاه فألقاها من يده، فانقلبت يف احلال حيةً عظيمة يف غاية ((

  .)٣(...))أكثرها أضطراباالكرب وسرعة احلركة، واجلان نوع من احليات أسرعها حركةً و
  . شبه سبحانه عصا موسى عند إلقائه إياها يف حركتها وشدة اضطراا باحلية

فاحلديث انتزع من احلية حالة من حاالا وهي الرجوع إىل جحرها إذا خافت، 
  . واآلية انتزعت من احلية صفة االضطراب واحلركة الشديدة، اليت أخافت نيب اهللا

  :  عن تلك العصا يف موضع آخروقال سبحانه
*א )٤(.  

أي صارت حاالً ثعبانا عظيماً يتحرك حركة سريعة، كأا جان وهو أكثر احليات 
  .)٥(....))حركةً ولكنه صغري، أما هذا الثعبان فهو يف غاية الكرب وغاية السرعة

  
  : ث الثالثاملبح

  : عنصر اجلماد
لقد انتزع عليه الصالة والسالم من عنصر اجلماد صفات قرب من خالهلا تلك 

  . املعاين املقصودة
                                                 

  . ١/٢٤٠، وعمدة القاري ٤/٩٣فتح الباري ( 1)
  . ١٠: سورة النمل، آية( 2)
  . ٣/٣٥٧تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري ( 3)
  . ٢١، ٢٠: سورة طه، آية( 4)
  . ٣/١٣٠تيسر العلي القدير ( 5)



 ـ٣٧٨ـ  

ولكل مجاد صفات يتميز ا عن غريه، وكان وجه الشبه هو تلك الصفة اليت دلّ 
  . عليها السياق

ا، واللؤلؤ، والبنيان، وهناك عدة مجادات استخدمها عليه الصالة والسالم كالصف
  . واجلبال، وغري ذلك

  : ـ الصفا١
الصفا العريض من احلجارة األملس مجع : قال ابن السكيت: ((جاء يف اللسان

  .)١())الصفاة احلجر الصلد الضخم الذي ال ينبت شيئاً: ((، قال ابن سيدة))صفاة
لها ومل تؤثر فيه وقد شبه عليه الصالة والسالم القلب الذي أنكر الفنت ومل يقب

  . بالصفا، فالفنت مهما كثرت ال تضره
  : قال عليه الصالة والسالم

وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حىت تصري على قلبني على أبيض مثل ((... 
  .)٢(...))الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض

  : قال القاضي عياض ـ رمحه اهللا ـ
اناً لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد اإلميان وسالمته ليس تشبيهه بالصفا بي((

  .)٣())من اخللل وأن الفنت مل تلصق به ومل تؤثر فيه كالصفا
  . فقوة إميان ذلك القلب منعت دخول الفنت إليه وتأثره ا

وقد ورد ذكر الصفا يف القرآن الكرمي يف تشبيه أعمال الكفار واملنافقني واملرائني 
  .ى الصفوان بعد إصابة املطر لهبالتراب عل

  : قال تعاىل
                                                 

  )). صفا((، مادة ٧/٣٧١اللسان ( 1)
  .  وما بعدها٢/١٧٠صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  ". اهلامش "٢/١٧٢املصدر السابق ( 3)



 ـ٣٧٩ـ  

    א   א  אא א  رئاء
אאאאאא

אאאאא )١( .  
مثله كمثل صفوان، مثله ونفقته اليت ال ينتفع ا البتة بصفوان حبجر أملس عليه 

  .)٢(...))تراب
  . حجر أملس عليه تراب أصابه املطر فلم يترك من ذلك التراب شيئاً، فتركه صلدا

قدموا أعماالً حيسبون أا ستنفعهم يوم القيامة، فيجعلها ـ سبحانه ـ هباًء منثوراً، 
ال من أراد أن يزرع على صفا أملس عليه تراب فلما أصابه املطر ذهب ذلك التراب كح

  . وبقي احلجر الذي ال يصلح لإلنبات
  . فأعماهلم كالتراب عند اهللا تضمحل وتذهب، ال جينون منها نفعاً

فمن رأى ذلك املنفق ظن أنه أرضاً منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من املطر ذهب ذلك 
  . بين أنه حجر ال جمال لإلنبات فيه، فذلك املنفق نيته خبيثة ال جيين من ورائها خرياالتراب، فت

وقد بين اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ أن قلوب اليهود أشد من احلجارة يف صالبتها 
  .وذلك بعدما شاهدوه من آيات اهللا وخاصةً إحياء املوتى، فقلوم قاسية ال تلني ملوعظة أبداً

  : قال تعاىل
א

אאאא
 )٣(.  

ة فاألار وفيها منافع كثري... مث بين سبحانه أن احلجارة ألني منهم فهي ختشى اهللا 
  . تتفجر من اجلبال فيخرج املاء من بني الصخور

  
                                                 

  . ٢٦٤/سورة البقرة ( 1)
  . ٣٠٨ ـ ١/٣٠٧الكشاف ( 2)
  . ٧٤: سورة البقرة ، آية( 3)



 ـ٣٨٠ـ  

  :ـ اللؤلؤ٢
  .)١())الدرة، واجلمع اللؤلؤ والآليلء وبائعة ألآٌء وألآلٌ وألالٌء: اللؤلؤة((

وقد انتزع عليه الصالة والسالم من اللؤلؤ تشبيهاً ملن أخرجهم اهللا برمحته من النار 
اغتساهلم منه، خيرجون من ذلك النهر كاللؤلؤ يف الصفا بعد إدخاهلم ر من أار اجلنة و

  . والبياض واإلشراق
عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ حيث قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه 

  : وسلم ـ
فيخرجون كاللؤلؤ يف رقام اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذين ((... 

  .)٢(...)) عملوه وال خري قدموهأدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل
  . غير اهللا أشكاهلم إىل أحسن صورة فهم كاللؤلؤ يف إشراقة وبياضه

وقد جاء اللؤلؤ عنصراً يف كالمه عليه الصالة والسالم يف سياق احلديث عن عيسى 
  . ابن مرمي عليه السالم عند نزوله بالشام

  ....وسلم الدجالذكر الرسول صلى اهللا عليه : عن النواس بن مسعان قال
فيرتل عند املنارة البيضاء شرقي دمش بني مهر ودتني واضعاً كفيه على أجنحة ((

ملكني إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه مجانٌ كاللؤلؤ، فال حيل لكافر جيد ريح نفَسه 
  .)٣(....))إالّ مات ينتهي حيث ينتهي طرفه 

  : حتدر منه مجان كاللؤلؤ قال النووي
مان بضم اجليم وختفيف امليم هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ اجل((

الكبار واملراد يتحدر منه املاء على هيئة اللؤلؤ يف صفائه فسمي املاء مجاناً لشبهه به يف 
  .)٤(...))الصفاء

  ....فوجه الشبه يف هذا التشبيه الصفاء والبياض واحلجم واللمعان
                                                 

  . ١٢/٢١١اللسان ( 1)
  . ٣/٣٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  . ٧١ ـ ١٨/٦٣املصدر السابق ( 3)
  . ١٨/٦٧" اهلامش"املصدر السابق ( 4)



 ـ٣٨١ـ  

ن الكرمي يف سياق احلديث عن حور اجلنة وما يتميزن وقد ورد ذكر اللؤلؤ يف القرآ
  : به من مجال يفوق الوصف، قال تعاىل

*אא )١(.  
كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضه وصفائه ((وصفهن بشدة اجلمال وغاية احلسن أي  

((...)٢(.  
القرآن من املعاين الغيبية اليت جيب ومجيع املعاين اليت جاء التشبيه لبياا يف احلديث و

  . علينا اإلميان والتصديق ا، والغرض منها حتسني املشبه وبيان مقدار ما هم فيه من مجال
  : كما جاء اللؤلؤ يف القرآن الكرمي لوصف حسن الولدان املخلدين قال تعاىل

אאאא )٣(.  
  : قال ابن كثري

أي إذا رأيتهم منتشرين يف قضاء حوائج السادة وحسنهم يف وجوههم وصباحتهم ((
  .)٤(....))كأم اللؤلؤ املنثور على املكان احلسن 

واللؤلؤ من أنفس احللي وبياضه معلوم وصفاؤه ال يشاب إضافةً إىل اللمعان والنقاء 
  . اخلاص به

  : ـ الرماد٣
  .)٥(...))فحم من حراقة النار وما هبا من اجلمر فطار دقاقاً دقاق ال((والرماد 

انتزع عليه الصالة والسالم من الرماد احلار بيان ما يعانيه قاطع الرحم من األمل 
بسبب قطيعة أرحامه مع وصلهم له وإساءته هلم مع إحسام إليه وجهله عليهم مع حلمهم 

  . احلارعنه، فحاله كحال من أُجرب على أكل الرماد 
                                                 

  . ٢٣، ٢٢: سورة الواقعة، آية( 1)
  . ٤/٢٩٠تيسري العلي القدير ( 2)
  . ١٩: سورة اإلنسان، آية( 3)
  . ٤/٤٦١تيسري العلي القدير ( 4)
  ). رمد( مادة ٥/٣١١اللسان ( 5)



 ـ٣٨٢ـ  

يا رسول اهللا إني يل قرابة أصلهم ويقطعونين وأحسن : عن أيب هريرة أن رجالً قال
إن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم : ((إليهم ويسيئون إيل، وأحلم عنهم وجيهلون علي فقال

  .)١())امللَّ وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك
  . عذاب كعذاب من يأكل الرماد احلار جرباًإنه أملٌ عظيم يلحق بذلك العاصي، 

ويف أكلهم للرماد معىن احلقارة واخلزي مع بشاعة الصورة اليت ترتسم يف الذهن 
  . ذلك الواصل من إحسان كل مع احلدث جتدد لذلك من فيه وما))تسفهم((املضارع بالفعل املغذّاة

يوم القيامة، وأا وجاء ذكر الرماد يف القرآن الكرمي يف بيان أعمال الكافرين 
  : كالرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف، قال تعاىل

 א א   אא 
אאא )٢(.  

ة اهللا شبهها يف حبوطها وذهاا هباًء منثوراً لبنائها على غري أساس من معرف((
مما ((يوم القيامة )) ال يقدرون((واإلميان به، وكوا لوجهه برماد طيرته الريح العاصف، 

أي ال يرون له أثراً من ثواب، كما ال يقدر من الرماد )) على شيء((من أعماهلم )) كسبوا
  .)٣(...))املطير يف الريح على شيء 

ن اإلميان، ويوم القيامة تكون هباًء فأعماهلم رماد يف حقيقتها وحقارا ألا خالية م
  . منثوراً تذروها الرياح كما يتناثر الرماد ويصعب االستفادة منها

*א*مل ينالوا من أعماهلم إالَّ التعب 
א** )٤(.  

يت على شفا جرف هار يوشك أن ينهار، فتظهر حقيقتها يوم القيامة، فأعماهلم بن
  . فتكون كالرماد يف حقارته وخفة وزنه واستحالة الفائدة منه وهو متطاير

                                                 
  . ١٦/١١٥صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١٨: سورة إبراهيم، آية( 2)
  . ٢/٥٣٦، تيسري العلي القدير ٣/٥٢٦الكشاف ( 3)
  . ٧ـ٣سورة الغاشية ( 4)



 ـ٣٨٣ـ  

א**א * )١(.  
  
  : ـ البنيان٤
الصالة والسالم من عنصر البناء تشبيهاً ، وقد انتزع عليه )٢())احلائط: والبنيان((
  : ملعنيني مها

أ ـ متام الرسالة به عليه الصالة والسالم، فكأن مجيع الرساالت السابقة بنيان اكتمل 
ببعثته عليه الصالة والسالم، فهو اللبنة اليت اكتمل ا البناء، فأعطيت ذلك البناء هيئة حسنة 

  . ومنظرا مجيالً
  : ن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قالعن أيب هريرة أ

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بنياناً فأحسنه وأمجله إالَّ موضع لبنة ((
من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هالَّ وضعت هذه اللبنة 

  .)٣())فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني: قال
، فالشرائع السماوية بناٌء )٤())هي القطعة من الطني تعجن وجتبل وتعد للبناءواللبنة ((

عظيم وحصن حصني مت اكتماله ومجاله بالرسالة احملمدية، ويف البناء معىن األمان واالطمئنان 
  . واحلفظ من كل سوء، كذلك دين اهللا من متسك مبنهجه وقاه اهللا من كل سوء

يعهم يدعو إىل عبادة اهللا وإن اختلفت كتبهم ، قال عليه فدين األنبياء واحد، مج
  : الصالة والسالم

أنا أوىل الناس بعيسى ابن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء إخوة لعالّت أمهام ((
  .)٥())شىت ودينهم واحد

                                                 
  . ١١ـ ٨سورة القارعة ( 1)
  . ٥١/خمتار الصحاح ( 2)
  . ١٥/٥١صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)
  . ٦/٥٥٩فتح الباري ( 4)
  . ١٣/٨٩عمدة القاري ( 5)



 ـ٣٨٤ـ  

ب ـ متاسك املؤمنني ومساندة بعضهم لبعض، فهم كالبنيان يف قوته ويف دفاعهم 
  .  أرض وعرض ودين، فالتالحم والتعاون صفة بارزة يتصفون اعن أمورهم من

  : قال عليه الصالة والسالم
، دعوة إىل التالحم والتآخي )١())املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً((

واملساعدة، كلمتهم واحدة وهدفهم واحد، وهذا ما يوحي به فعله عليه الصالة والسالم يف 
، فهذا الفعل منه عليه الصالة والسالم زاد املعىن )٢())ك بني أصابعهوشب: ((رواية البخاري

هو بيان لوجه التشبيه أيضاً أي يشد بعضهم : ((قوةً وتأكيداً لوجه الشبه، قال ابن حجر
بعضاً مثل هذا الشد، ويستفاد منه أنّ الذي يريد املبالغة يف بيان أقواله ميثلها حبركاته ليكون 

  .)٣())عأوقع يف نفس السام
ففي وقوف املؤمن مع أخيه املؤمن جنباً إىل جنب إرهاب للعدو وقطع حلبل أطماعه 

  . يف املسلمني
والبناء جاء يف القرآن الكرمي يف سياق احلديث عن ااهدين، وأنّ اهللا حيبهم حبا 

  . يليق جبالله وهم يقاتلون عدو اهللا وعدوهم صفاً
  : قال تعاىل

אא.  
  : قال قتادة

أمل تر صاحب البنيان كيف ال حيب أن خيتلف بنيانه، فكذلك اهللا عز وجل ال ((
حيب أن خيتلف أمره، وأن اهللا صف املؤمنني يف قتاهلم، وصفَّهم يف صالم، فعليكم بأمر اهللا 

  .)٤())فإنه عصمة ملن أخذ به
  : قال الزخمشري

                                                 
  . ١٦/١٣٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  .٤/٨٧عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ( 2)
  . ١٠/٤٥٠فتح الباري ( 3)
  . ٣٥٥ ـ ٤/٣٥٤تيسري العلي القدير ( 4)



 ـ٣٨٥ـ  

وجيوز أن يريد استواء نيام يف الثبات حتى يكونوا يف اجتماع الكلمة كالبنيان ((
  .)١())املرصوص

فهذه صفة حيبها اهللا ـ عز وجل ـ من صفات املؤمنني يف حال احلرب وترغيب 
هلم يف التحام بعضهم إىل بعض فهدفهم واحد وكلمتهم واحدة جياهدون يف سبيل اهللا 

  . منييدافعون عن حرمات املسل
تبني ما جيب أن يكونوا عليه من دقة وحكمة عند القتال، )) مرصوص((وكلمة 

فاحلديث بني ما جيب أن يكون بني املؤمنني من رمحة وتعاطف ومساندة بعضهم لبعض يف 
  . أمورهم احلياتية، واآلية بينت صفة حيبها اهللا يف ااهدين جيب أن يتصفوا ا يف اجلهاد

  
  : ـ اجلبل٥

اسم لكل وتد من أوتاد األرض إذا عظم وطال من األعالم واألطواد ((اجلبل
والشناخيب، وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور واألكم، واجلمع أجبل وأجبال 

  .)٢())وجبال
  : وقد جاء عنصر اجلبل يف احلديث النبوي لبيان أربعة أشياء هي

  .أ ـ أجر من تبع جنازة  
  .  اهللا عليه وسلمب ـ أمنية الرسول صلى  
  . جـ ـ ذنوب بعض املسلمني يوم القيامة  
  . د ـ ضرس الكافر يوم القيامة  

واجلبل أضخم شيٍء رأته العني وهو مضرب املثل يف احلجم والثبات ففي احلديث 
  . األول جاء اجلبل لبيان األجر الذي يناله من صلى على جنازة مث تبعها حتى تدفن

  : مقال صلى اهللا عليه وسل
                                                 

  . ٤/٥١٠الكشاف ( 1)
  . ٢/١٦٩اللسان ( 2)



 ـ٣٨٦ـ  

من شهد اجلنازة حتى يصلى عليها فله قرياط، ومن شهدها حتى تدفن فله ((
  .)١())مثل اجلبلني العظيمني: وما القرياطان؟ قال: قيل. قرياطان

  .)٢(والقرياط مقدار من الثواب معلوم عند اهللا تعاىل
فالقرياط مثل اجلبل العظيم يف حجمه، وجاء يف بعض الروايات مثل جبل أحد، 

 أحد يعرف املسلمون مقدار حجمه، فاحلديث يرغب وحيث على اتباع اجلنائز وجبل
  . والصالة عليها حىت تدفن

واحلديث الثاين جاء اجلبل فيه عنصرا لبيان حب الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ 
لإلنفاق، وترغيب الصحابة يف ذلك العمل مهما كان املال كثرياً إالَّ بعضه كقضاء الدين 

   .وغريه
  : عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال

أترى : ((إن خليلي أبا القاسم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ دعاين فأجبته فقال
ما يسرين أن : ((فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثين يف حاجة له فقال)) أحداً؟

  .)٣(....))يل مثله ذهباً أنفقه كلَّه إال ثالثة دنانري 
  .أن حب املال مهما بلغ فاإلنفاق يف سبيل اهللا أحب هذا بيان 

أترى : (( توجيه نبوي كرمي ثبته يف النفس أسلوب التشويق الوارد يف احلديث 
  )).أحداً؟

فاجلبل هنا أدى معىن املال الكثري، جبل من ذهب، إنه مال عظيم ولكن حب 
  . اإلنفاق غلب حب اكتنازه

 ليدل على عظم ذنوب بعض املسلمني يوم أما احلديث الثالث فجاء عنصر اجلبل
  . القيامة اليت يغفرها اهللا هلم

  : قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
                                                 

  . ١٤ ـ ٧/١٣صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
  . ١/٣١١، وعمدة القاري "اهلامش"٧/١٤املصدر السابق ( 2)
  . ٧٨ ـ ٧/٧٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٣٨٧ـ  

جييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال، فيغفرها اهللا هلم ويضعها ((
  .)١(...))على اليهود والنصارى 

ولكن رمحة اهللا ال حيول فذنوم بلغت من الكثرة ما يساوي اجلبال يف حجمها، 
دوا شيء، فذنوم بلغت أمثال اجلبال، واجلبال فيها مكونات عدة من أحجار وأشجار 

  . خمتلفة األحجام واأللوان، وكذلك تلك الذنوب منها الصغائر والكبائر
  . ليست جبالً واحدا بل جبال كثرية  من الذنوب، جيعلها اهللا على اليهود والنصارى

  .)٢(إلمام النووي املقصود بوضعها على اليهود والنصارىوقد أورد ا
ويف احلديث الرابع جاء اجلبل عنصرا من عناصر التشبيه النبوي وذلك لبيان التغريات 

  :اليت تطرأ على الكافر يف جهنم من تغري يف حجم أعضائه، قال صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣())ة ثالثضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسري((

فحجم ضرس الكافر مثل جبل أحد، هذا ضرسه فكيف أعضاؤه األخرى؟ الشك 
  . أا ستكون بأحجام عظيمة، وذلك لزيادة العذاب

  . إا صورة خميفة يكون عليها الكافر يوم القيامة، نسأل اهللا العافية
ما كلإنه عذاب أليم يتعرض له الكافر، جسم عظيم ومساكة يف اجللد ومع ذلك 

  .)٤( ...نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا العذاب 
  : وقد ورد عنصر اجلبل يف القرآن الكرمي يف بيان

  . ـ معجزة موسى عليه السالم
  . ـ وصف السفن يف البحار واحمليطات

ملّا خرج موسى مع بين إسرائيل من مصر تبعه فرعون جبنوده، حىت وصل موسى 
، فأمره ربه أن يضرب بعضاه البحر فظهرت املعجزة الربانية املؤيدة وقومه إىل شاطئ البحر

                                                 
  . ١٧/٨٦املصدر السابق ( 1)
  ". اهلامش "١٧/٨٥املصدر السابق ( 2)
  . ١٧/١٨٦شرح النووي صحيح مسلم ب( 3)
  . ٥٦: سورة النساء، آية( 4)



 ـ٣٨٨ـ  

للرسالة النبوية، حيث انشق البحر اثين عشر طريقاً مير فيها بنو إسرائيل للنجاة من فرعون 
  : وقومه قال تعاىل

  א 
א )١(.  

اجلبل : والطود((ر أثين عشر طريقاً لكل سبط طريق، وكل فرق كالطود صار البح
  .)٢())العظيم املنطاد يف السماء

شبه سبحانه الفرق اليت بني الطرق بعد ضرب موسى ـ عليه السالم ـ للبحر 
  . بالعصا باجلبال العظيمة يف ارتفاعها

  : قال السدي
على حيلة كاحليطان، وبعث اهللا صار فيه طاقات ينظر بعضهم إىل بعض وقام املاء ((

  : الريح إىل قعر البحر فلفحته، فصار يبساً كوجه األرض، قال تعاىل
א

 )٣(.  
  . وأخذت حقي منه بالتفاريق..... القسم، واجلمع أفراق: والفرق
أوحينا إىل موسى أن أضرب بعصاك البحر والفلق من الشيء إذا انفلق منه : والفرق

 أراد فانفرق البحر فصار كاجلبال العظام وصاروا يف فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم
  .)٤(....))قراره

أما اآلية األخرى فجاءت يف سورة الرمحن، جاءت يف سياق احلديث عن نعم اهللا 
  :  وفضله، قال تعاىلتعاىل ومن بينها السفن العظام جتري يف البحار برمحة اهللا

אאאא*א )٥(.  
                                                 

  . ٦٣: سورة الشعراء، آية( 1)
  . ٣٠٧ ـ ٣/٣٠٦الكشاف ( 2)
  . ٣/٣٣٤تيسري العلي القدير ( 3)
  )).فرق(( مادة ٢٤٤، ١٠/٢٤٣اللسان ( 4)
  . ٢٥، ٢٤: سورة الرمحن، آية( 5)



 ـ٣٨٩ـ  

شبه تبارك وتعاىل السفن يف البحار باجلبال العظام يف حجمها ووزا، وهذه آية من 
آيات اهللا، أحجام كبرية وأوزان ثقيلة تطفو على سطح البحر، نعمة عظيمة يتم التنقل ومحل 

  . ائع من خالهلاالبض
  : فالسفن العظام جتري يف البحار بإذن اهللا بسبب الريح اليت تدفعها قال تعاىل

 א אא א*אא 
(()١(.  
إما أن يسكن الريح فريكد : أنه إن يشأ يبتلي املسافرين يف البحر بإحدى بليتني((
ي على منت البحر ومينعهن من اجلري، وإما أن يرسل الريح عاصفة فيهلكن إغراقاً اجلوار

  .)٢(...))بسبب ما كسبوا من الذنوب 
فاجلبل عنصر من عناصر التشبيه القرآين جاء لبيان االرتفاع واحلجم، والشكل 

  . اخلارجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٣، ٣٢: سورة الشورى، آية( 1)
  . ٤/٢٢٠الكشاف ( 2)



 ـ٣٩٠ـ  

  
  : املبحث الرابع

  : متفرقات  
اهلا حتت املباحث السابقة، وقد مجعتها حتت مبحث هناك عدة عناصر ال ميكن إدخ  

  : واحد، وهي كاآليت
   :ـ السراب١

  .)١(...))هو الذي يكون نصف النهار الطئاً باألرض، الصقاً ا، كأنه ماء جار   
وقد انتزع عليه الصالة والسالم من عنصر السراب وصفًا جلهنم يوم القيامة فكأا   

  . ، فيحشر إليها اليهود والنصارىسراب حيطم بعضها بعضاً
  : قال عليه الصالة والسالم  
عطشنا : كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون؟ قالوا: فيقال هلم((....   

يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال تردون فيحشرون إىل النار كأا سراب حيطم بعضها بعضاً، 
  .)٢(....))فيتساقطون يف النار

شبه عليه الصالة والسالم نار جهنم بالسراب يف إغرائه وحمبة العطشان له، فهم   
  . يبغون املاء، فريون جهنم كالسراب فيتساقطون فيها

يتساقطون فيها فيجدوا عكس ما كانوا يتمنون، تشبيه دقيق مصيب استخدم فيه   
  . ملشاة بني الطرفنيوما تفيده من قوة ا)) كأن((عليه الصالة والسالم أداة التشبيه 

أما السراب يف القرآن الكرمي فقد جاء يف وصف أعمال الكافرين يوم القيامة، فهي   
  . كالسراب يظن أهلها أا ستنفعهم فإذا جاءوها مل جيوها شيئاً

  : قال تعاىل
   א  א אالظمئآن  א  

 شيئًاאאא
)١(.  

                                                 
  )). سرب((، مادة ٦/٢٢٧لسان ال( 1)
  . ٢٥ ـ ٣/١٧صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)



 ـ٣٩١ـ  

شبههم سبحانه مبن قطع العطش حلقة يف صحراء مقفرة، فرأى السراب فظنه ماًء 
فلما وصل إليه مل جيده شيئاً، فهذا حاهلم يوم القيامة حيسبون أم قدموا أعماالً تنفعهم عند 

  .  منه أي عملاهللا فيجعلها سبحانه هباًء منثوراً، فلم يقبل سبحانه
  . وقد سبق أا شبهت بالرماد والصفا ولكل وجه شبه مستقل انتزع من املشبه به

جاء العنصر يف احلديث ليدل على مشاتها للماء الذي يطلبون ويبغون، خبالف 
  . جميئه يف اآلية فقد دلّ على أن أعمال الكافرين ال شيء يوم القيامة

  
  : ـ ملح البصر٢

كخطفه : كلمح البصر، قال: ((ظرة بالعجلة؛ الفراء يف قوله تعاىلالن: اللَّمحة  
  .)٢(...))بالبصر

فسرعة البصر وانتقاله من مكان إىل آخر سرعةٌ عظيمة، وقد جاءت عنصراً من   
عناصر التشبيه النبوي، حيث صنف عليه الصالة والسالم مرور املؤمنني على الصراط حسب 

طرف العني، وهذا بيانٌ للسرعة العظيمة اليت جيتازون أعماهلم، فجعل العابرين أوالً ك
  . الصراط ا

جاء يف الصحيح من رواية أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ـ   
  : صلى اهللا عليه وسلّم ـ قال

  .)٣(....))فيمر املؤمنون كطرف العني وكالربق ((...   
 بيان قدرة اهللا تعاىل اليت ال حيول دوا وقد جاء عنصر ملح البصر يف القرآن وذلك يف  
  . شيء

جاء ذلك يف سرعة قيام الساعة إذا أراد اهللا قيامها فإن أمره بني الكاف والنون، قال   
  : تعاىل

                                                 
  . ٣٩: سورة النور، آية( 1)
  . ١٢/٣٢٥اللسان ( 2)
  . ٣/٢٩صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)



 ـ٣٩٢ـ  

  אאאאא
א )١( .  
رعة املنتزع من ملح البصر يف القرآن ليدل على سرعة وقوع أمر مث جاء عنصر الس

  : يريده اهللا، وأن ذلك األمر كائن بعد قوله تعاىل كن فيكون قال تعاىل
א

)٢( .  
  :قال الزخمشري

ه إذا أراد قوله كن، يعين أن)) كلمح البصر((إالَّ كلمة واحدة سريعة التكوين ((... 
  .)٣())أراد تكوين شيء مل يلبث كونه

  فأمر اهللا ال حيتاج إىل إعادة وتكرار بل ينفذ حاالً ال يتأخر طرفة عني 
   )٤())قولةً فيكون. كُن: إذا ما أراد اهللا أمراً فإنما يقول له((   

  .سرعة عظيمة جيب علينا اإلميان، واالعتقاد أن قوة وإرادة اهللا ال يعدهلا أي إرادة
  ما بني قبضة عني وانتباهتها        يغري اهللا من حالٍ إىل حالِ    

  :رؤوس الشياطنيـ ٣
مل نر الشياطني حتى حندد الشكل اخلارجي هليئام، ولكن من عادة العرب إذا 

  .استقبحوا شيئاً شبهوه بالغول والشيطان
  .كأنه وجه شيطان، كأنه رأس شيطان: فيقولون يف القبيح الصورة((
جاؤوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله؛ كما أم اعتقدوا يف امللك : إذا صوره املصورونو

الشيطان حية عرفاء هلا صورة : وقيل... أنه خري حمض ال شرفيه، فشبهوا به الصورة احلسنة 
إنّ شجراً يقال له األسنت خشناً منتاً مراً منكر الصورة، : وقيل. قبيحة املنظر هائلة جداً

                                                 
  . ٧٧: سورة النحل، آية( 1)
  .٥٠: سورة القمر اآلية( 2)
  .٤٣٠ ـ ٤/٤٢٩الكشاف ( 3)
  ٤/٢٧٥تيسري العلي القدير ( 4)



 ـ٣٩٣ـ  

رؤوس الشياطني، وما مست العرب هذا الثمر برؤوس الشياطني إالّ قصداً إىل : سمى مثرهي
  .)١())أحد التشبيهني، ولكنه بعد التسمية بذلك رجع أصالً ثالثاً يشبه به

  .ومهما يكن الراجح من هذه اآلراء فإنّ وجه الشبه البشاعة والقبح
 بياناً لو صف النخل املوجود يف وقد انتزع عليه الصالة والسالم من هذا العنصر

بستان بين زريق الذي يشرب من بئر أروان اليت رمي بالسحر املعقود لرسوله صلّى اهللا عليه 
  .وسلّم فيها

سحر رسول اهللا ـ صلّى : جاء يف الصحيح عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
يا :((مث قال... عصم اهللا عليه وسلّم ـ يهودي من يهود بين زريق يقال له لبيد بن األ
  .)٢())عائشة واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء، ولكأن خنلها رؤوس الشياطني

شبه عليه الصالة والسالم ذلك النخل وما فيه من بشاعة املنظر وقبح الشكل برؤوس 
  .الشياطني

والقرآن الكرمي يشبه مثر شجرة الزقوم اليت جعلها سبحانه طعاماً ألهل النار برؤوس 
  :قال تعاىل. لشياطنيا

אא  **
א*א )٣(.  

بالغة عظيمة جاءت أساليبها على غرار األسلوب العريب املألوف يف تشبيه األشياء 
  .القبيحة برؤوس الشياطني

قر يف نفوس الناس من قبح الشياطني ما صار مبرتلة املشاهد كما استقر يف فقد است((
نفوسهم من حسن احلور العني ما صار مبرتلة املشاهد، ولذلك ربط سبحانه وتعاىل بني 

  :شجر الزقوم ورؤوس الشياطني، ومنه قول امرئ القيس
       أيقتلين واملشريف مضاجعي        ومسنونةٌ زرق كأنياب أغوال

                                                 
  ٤٥، ٤/٤٤كشاف ال( 1)
  .١٧٨ ـ ١٧٤/ ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ( 2)
  .٦٥ ـ ٦٢سورة الصافات ( 3)



 ـ٣٩٤ـ  

أدخلوا هذا النوع يف تشبيه العقلي بالعقلي ألنه ال يدرك بشيء من احلواس اخلمس و
  .)١())الظاهرة مع أنه لو أدرك مل يكن مدركاً إالَّ ا

  
  :الفَراشـ ٤

اليت تطري وافت يف : دواب مثل البعوض تطري، واحد ا فراشة، الفراشة((الفراش 
: ويف املثل... راه كصغار البق يتهافت يف النار ما ت: وقال الزجاج. السراج، واجلمع فراش

  .)٢(.))اخلفيف الطّياشة من الرجال: أطيش من فراشة، والفراش

والفراش مثل يف الضعف والغباء، يرى النار فيعجبه الضوء فيتوجه حنوها فيتساقط 
  .فيها، فيحرق

 وأطيش من((،))أخف من فراشة: ((وقد ضرب العرب املثل ا فقالوا
  .)٣())وأخطأ من فراشة ألا تطرح نفسها يف النار((،))فراشة

وقد انتزع عليه الصالة والسالم من عنصر الفراش بياناً جلهل البشر ومحاقتهم، وما 
يقومون به من صدود عن الدين وإعراض عن نصح نبيه عليه الصالة والسالم هلم، فحاهلم 

ضب اهللا ـ عز وجل ـ املوجبة لناره كحال ذلك وهم يتهافتون إىل املعاصي املؤدية إىل غ
الفراش الذي رأى النار فظن فيها اخلري والسعادة املنبثقة من ضوئها، فيتساقط فيها فيتم 
إحراقه مع إصرار من على النار يف دفع تلك احلشرات اليت غلبته وهو حياول جناا ومنعها، 

  .رسول عليه الصالة والسالمفالبشر تلك احلشرات، والقائم على النار هو ال
  :قال رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم: ففي الصحيح عن أيب هريرة قال

)) مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب
اليت يف النار يقعن فيها وجعل حيجز هن ويغلبنه فيتقحمن فيها فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ 

  .)٤())زكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار، فتغلبوين تقحمون فيهاحبج
                                                 

  .٣٤٩ ص ١٩٩٦ ٢أمحد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون ط/معجم املصطلحات البالغية وتطورها د( 1)
  .١٠/٢٢٧" اللسان" ينظر ( 2)
  . وما بعدها١/٢٦١جممع األمثال امليداين ( 3)
  .٥٠ ـ ١٥/٤٩نووي صحيح مسلم بشرح ال( 4)



 ـ٣٩٥ـ  

يف احلديث نكرة لتدل على أا نار عظيمة كثر ضوؤها )) النار((وقد جاءت كلمة 
  .وانتشر حتى جلب اجلنادب والفراش وبقية احلشرات من حوهلا

 عليها ظالم اجلاهلية وهذا النور املضيء هو نور النبوة الذي أضاء األماكن اليت غطى
  .املنتشر يف أصقاع الدنيا

والرسول عليه الصالة والسالم منذ أن بعثه اهللا حتى رفعت روحه الشريفة وهو 
يذب ويدفع األمة عن مهاوي املعاصي واآلثام، وال تزال اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة 

  .رادعةً ومانعة وحمذرة من غضب اهللا وعذابه
الفراش يف القرآن الكرمي لبيان احلال اليت يكون عليها أهل احلشر يوم ويأيت عنصر 

  : القيامة وما هم فيه من ضعف وتناثر، قال تعاىل
אאא

) ١(.  
شبههم بالفراش يف الكثرية واالنتشار والضعف، والذِّلة، والتطاير إىل الداعي من ((

  : ىل النار، قال جريركل جانب كما يتطاير الفراش إ
        إن الفرزدق ما علمت وقومه       مثل الفراش غشني نار املصطلي 

  .)٢("لتفرشه وانتشاره : أضعف من فراشة وأذل وأجهل، وسمي فراشاً: ويف أمثاهلم
فالعنصر يف الصورة النبوية جاء لبيان ما يتصف به البشر من غباء ومحق وقلة عقل، 

  .لعواقب، وما يصيبهم من غرور إذا رأوا امللذاتوعدم إدراك ل
أما يف الصورة القرآنية فكان العنصر مبيناً حلال اخللق يوم القيامة، وما هم فيه من 

  . تفرق وتناثر وضعف
  .الدال على الكثرية والوهن واالنتشار)) مبثوث((وال خيفى أثر الصفة يف الصورة 

  :البيضـ ٥
م من عنصر البيضة بياناً ملقدار األجر الذي يناله من فرط يف التبكري انتزع عليه الصالة والسال

  .إىل صالة اجلمعة
                                                 

  .٤: سورة القارعة آية( 1)
  .٤/٧٨٢الكشاف ( 2)



 ـ٣٩٦ـ  

  .فأجره تقلص من أجر من تصدق ببدنة حىت وصل إىل أجر من تصدق ببيضة
من :((ففي الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ قال

ومن راح يف الساعة .... راح، فكأمنا قرب بدنة أغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مثَّ 
  .)١())اخلامسة، فكاً منا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذِّكر 

  .احلديث دليل على فضل التبكري إىل صالة اجلمعة، وأن األجر يتفاوت يف ذلك
لرائح املتأخر، فأين الذي وقد بين عليه الصالة والسالم الفرق بني الرائح األول وا

تصدق ببدنة من الذي تصدق ببيضة، فأجر من تصدق ببيضة أجر قليل إذا كان قادراً على 
  .التصدق ببدنة

فعنصر البيضة هنا جاء لبيان مقدار ذلك األجر الذي يناله من تأخر عن صالة 
  .اجلمعة، فوصل إىل املسجد قبيل خروج اإلمام

ن الكرمي يف سياق وصف نساء أهل اجلنة وبيان ما وقد ورد عنصر البيض يف القرآ
  .يتصفن به من مجال وصفاء وبياض

  :قال تعاىل


)٢(.  
شبههن ببيض النعام املكنون يف األداحي، وا تشبه العرب النساء وتسميهن ((

  .)٣())بيضات اخلدور
  .)٤())وكن الشيء ستره وصانه من الشمس((

وباللؤلؤ دليل على املستوى العايل من اجلمال الذي حباه اهللا ووصف احلور بالبيض 
  .هلن

فاحلديث النبوي جاء بالبيضة عنصراً من عناصر الصورة لغرض بيان حجم ومقدار 
األجر الذي حصل عليه من جاء للجمعة يف الساعة اخلامسة، وهي آخر ساعة قبيل خروج 

                                                 
  .١٣٦ ـ ٦/١٣٣" صحيح مسلم بشرح النووي" ينظر( 1)
  .٤٩سورة الصافات آية ( 2)
  .٤/٤٢الكشاف ( 3)
  .٦٩٧الرازي / خمتار الصحاح( 4)



 ـ٣٩٧ـ  

، فالغرض منه بيان مدى اجلمال الذي يتصفن اإلمام للصالة، أما العنصر يف الصورة القرآنية
  .به احلور العني

ووصف النساء بالبيض أمر وارد يف كالم العرب وهو صورة عظيمة توحي وتكسب 
املشبه ما يتصف به املشبه به من بياض مشاب بصفرة ونقاء وحمافظة، وامرؤ القيس ـ 

  : ا من تراث أديب، قال يف معلقتهصاحب املعلقة ـ أول من شبه النساء بالبيض فيما ورد إلين
            وبيضة خدر ال يرام خباؤها       متتعت من هلو ا غري معجل 

أي رب بيضة خدر يعين امرأة كالبيضة يف صيانتها، وقيل يف صفائها ورقتها ال يرام 
  ...خباؤها لعزها

  :وقال يف بيت آخر
  ملاء غري احملللِ     غذاها منري ا  كبكر املقاناة البياض بصفرة  

ومعىن البيت أنه يصف أن بياضها خيالطه صفرة ... البكر هنا أول بيض النعامة
وليست خالصة البياض فجمع يف البيت معنيني أحدمها أا ليست خالصة البياض واآلخر أا 

  .)١(...))حسنة الغذاء 
  
  
  
  
  
  
     

                                                 
  .خالطةامل:  واملقاناة٣٤، ٢٣شرح القصائد العشر للخطيب التربيزي، دار اجليل، بريوت ص( 1)



ـ ٣٩٨ ـ  

  اخلاتـمة
  

احلمد هللا الذي علّم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، جعل إعجاز القرآن بالغة فآمن 
به الرسول ـ عليه السالم ـ وأتباعه، وأسال الوادي على الكفار عجزا، نزله لينذر به قوماً 

  .ال تسمعوا هلذا القرآن والغوافيه: لُدا، فمنعهم كربهم تدبر معانيه، وقالوا
ة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري، الرمحة املهداة، والنعمة املسداة والصال

  :حممد بن عبداهللا، وعلى آله، ومن اهتدى داه، وبعد
فقد فضل عليه الصالة والسالم جبوامع الكلم، وكان ألسلوب التشبيه يف حديث ـ 

يباً يف خري، أو حتذيراً من رذيلة عليه الصالة والسالم ـ  األثر الطيب، حثاً على فضيلة، وترغ
وتنفرياً من شر، وقد تعددت املوضوعات اليت عرض هلا التشبيه فهي موضوعات مهمة هلا 
عالقتها باإلنسان وصالح دنياه وآخرته، وقد كان عليه الصالة والسالم يعمد إىل وسائل 

  ...الرسمإيضاح لتقريب املعىن املقصود لألفهام كالتمثيل احلسي أو اإلشارة أو 
  :وقد وجدت من خالل دراسيت هلذا املوضوع ما يلي

ـ أن التشبيهات النبوية املفردة والتمثيلية جاءت منتشرة يف الصحيح يف مجيع ١
املوضوعات، فجاءت يف وصف الدنيا وأحوال أهلها، واآلخرة وما فيها من أهوال، 

اردة يف موضوع العبادة ونعيم يف اجلنة، وعذاب يف النار، إضافةً إىل التشبيهات الو
  .اليت كان الغرض منها الترغيب يف ذلك العمل أو التحذير منه

ـ أن التشبيهات النبوية مشلت مجيع أغراض التشبيه اليت استخرجها علماء البالغة، ٢
  ...فبينت احلال واملقدار، وحتسني املشبه وتقبيحه 

٣الكاف وكأن، ((ة هى ـ احنصر التشبيه النبوي املرسل يف ثالث أدوات تشبيهي
  )).ومثل

  .وقد جاء أكثر التشبيهات النبوية مرسلةً جمملة



ـ ٣٩٩ ـ  

ـ أثناء مقارنيت بني التشبيه النبوي والتشبيه القرآين وجدت عدداً من العناصر اليت ٤
تكون منها التشبيه مت استخدامها يف بناء الصورة التشبيهية يف احلديث النبوي 

  .ء يف صورة خمتلفة األغراضوالقرآن الكرمي، ولكن العنصر جا
ومن خالل مقارنيت بني تشبيهات احلديث النبوي وتشبيهات القرآن الكرمي 

  : وجدت أن
ـ أن تشبيهات القرآن غري مقيدة ببيئة معنية، فلم يتم حصرها يف عصر ومل تقتصر ١

على مصر، وإمنا كانت عامةً تستمد عناصرها من الطبيعة، فلم تكن خاصةً لقوم، 
يرى نزوله من السماء كظاهرة طبيعية متكررة، والسراب، والزرع، واجلبال، فاملاء 

والرماد، والفراش، وأن هذه العناصر ال ميكن لإلنسان أن يستغين عنها حبال من 
األحوال، وهذا من أسباب تأثريها يف النفوس، وقد جاء مثل هذه العناصر يف كالمه 

  .عليه الصالة والسالم
ول اإلنسان تشبهه، وتذكر صفاته، وأحواله، ومتثل له بأشياء ـ أا تدور ح٢

أخرى تتناسب مع أوضاعه وموقفه من الدين، فهي تشبيهات تدور حول هدايته، 
  .فهما طريقا اهلداية واإليضاح جلميع أمور الدنيا واآلخرة

ـ أن أمثال القرآن حباجة إىل التدبر والتفكري العميقني، والتأمل يف العناصر ٣
  :غراض، كما قال تعاىلواأل
א

)١(.  
  :وقال سبحانه

אא
)٢(.  

  :وقال تبارك وتعاىل
א

)٣(.  

                                                 
  .٤٣: سورة العنكبوت آية( 1)
  .٢٧: الزمر آية( 2)
  .٢١: احلشر آية( 3)



ـ ٤٠٠ ـ  

يضاح، فتكون بذلك أقرب للعقل وللفهم، أما التشبيهات النبوية فهي للبيان واإل
وهذا ج كل مرشد وقائد لقومه يضرب هلم األمثال، وجيسد احلقائق النظرية 
والفكرية بصور من احلياة اليومية احملسوسة لتثبت عن طريق الفهم ويصل املعىن املراد 

  .إيصاله
وحاً وجالًء يف ـ أا صور تشبيهية تلج باملعىن إىل شعاب الروح، فتزيده وض٤

  .الذهن وتنصهر يف خاطره، فيجين مثارها يف عقله وبصره، ومجيع أمور حياته
  : وتشترك تشبيهات القرآن الكرمي واحلديث النبوي يف عدد من األمور وهى

ـ إن األلفاظ مت اختيارها بدقة لغرض معني يفهم من السياق، وهذا مالحظ يف ١
  .مجيع املوضوعات

آن الكرمي واحلديث النبوي جاءت من قبيل تشبيه احملسوس ـ إن تشبيهات القر٢
  .باحملسوس، أو املعقول باحملسوس، ما عد التشبيه برؤوس الشياطني

  .ـ إن تشبيهات القرآن الكرمي واحلديث النبوي جاءت مفردةً وجاءت مركبة٣
وقد وجدت للقرآن الكرمي أثراً وضحاً يف أسلوب التشبيه النبوي سواء كان ذلك يف 

وهذا مالحظ ملموس يف تشابه العناصر اليت . األغراض أو العناصر املكونة للصورة
مت حتليل صورها، ويف بعض التشبيهات املشتركة كنمو الصدقات ومضاعفتها، وكما 
هو معلوم أن السنة شارحةٌ للقرآن ومبينة ملعانيه، وقد وجدت عدداً من املعاين اليت 

  . متسع مل نتعرض له بالتفصيلتشرح وتفسر بعض اآليات، وهذا باب
  .هذه هى النتائج اليت توصلت إليها بعدا ستقصاء وشرح وحتليل و إعادة ربط 

  .واحلمد هللا رب العاملني      
  
  
  
  
  



ـ ٤٠١ ـ  

  املصادر واملراجع
  . القرآن الكرمي* 
  .جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت ـ لبنان/ ـ اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام١
  .نسخة مصورة.م١٩٩٢/هـ١٤١٢سعيد،  طه عبد الباري/د املعىن شبيه يف تصويرـ أثر الت٢
هـ ١٣٨٢ـ أدب الكاتب، عبد اهللا بن قتيبة الدينوري، دار الفكر، الطبعة الرابعة، ٣
  .م، مطبعة دار السعادة، مصر١٩٦٣/
م، املكتبة ١٩٥٥/هـ١٣٧٥ـ األدب النبوي، حممد عبد العزيز اخلويل، الطبعة الرابعة، ٤

  . البخارية الكربى
  . موسى محدان، نسخة مصورة/ـ أدوات التشبيه ودالالا يف القرآن الكرمي، د٥
  . ـ أساس البالغة لإلمام الزخمشري، طبعة دار املعارف٦
  . بالقاهرة اخلاجني مكتبة شاكر،الناشر حممود/اجلرجاين،تعليق القاهر عبد لإلمام البالغة أسرارا ـ٧
  . ريتر، دار املسرة.مام عبد القاهر اجلرجاين حتقيق هــ أسرار البالغة لإل٨
  . علي حممد البجاوي، مكتبة دار التراث/ـ األمثال من الكتاب والسنة للترمذي، حتقيق٩
عبد العلي عبد /أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي، حتقيق/ ـ أمثال احلديث ١٠

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ احلميد، بومباي، الدار السلفية، الطبعة األوىل
عبد املنعم خفاجي، بريوت، الطبعة اخلامسة، /ـ اإليضاح للخطيب القزويين، حتقيق د١١

  . م١٩٨٠/هـ ١٤٠٠دار الكتاب اللبناين، 
هـ ، ١٣٢٨ـ البحر احمليط لإلمام أثري الدين أيب حيان األندلسي، الطبعة األوىل سنة ١٢

  . مطبعة السعادة، حمافظة مصر
أمحد موسى، مطبعة املعرفة، الطبعة /يقية دعامة النقد األديب السليم دـ البالغة التطب١٣

  . م١٩٦٣األوىل، 
  . هـ١٤٠٠حممد علي سلطاين، مطبعة زيد بن ثابت، /ـ البالغة العربية يف فنوا د١٤
عبد السالم هارون، مصر، /ـ البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق١٥

  . هـ١٣٩٥الطبعة الرابعة، مكتبة اخلاجني، 



ـ ٤٠٢ ـ  

حممد رجب البيومي، دار الوفاء باملنصورة، الطبعة /ـ البيان النبوي د١٦
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧األوىل،
ـ التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار لإلمام ابن رجب احلنبلي، حتقيق بشري ١٧

  . هـ١٤١٤حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الثالثة، 
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، /ـ التصوير البياين د١٨
ضياء الدين اجلماس، دار اهلجرة، الطبعة /ـ التصوير والرمزية يف األمثال القرآنية د١٩

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠األوىل، 
المي، حممد لطفي الصباغ، طبعة املكتب اإلس/ـ التصوير الفين يف احلديث النبوي د٢٠

  . م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، 
  . هـ١٣٩٩ـ ذيب سنن أيب داود لإلمام ابن القيم، حتقيق أمحد شاكر، ٢١
ـ تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري حملمد نسيب الرفاعي، مكتبة املعارف، ٢٢

  . م١٩٨٩/هـ ١٤١٠الرياض ، 
م عبد اهللا بن حممد بن احلسني ابن ناقيا ـ اجلمان يف تشبيهات القرآن أليب القاس٢٣

هـ ١٣٨٧البغدادي، حتقيق عدنان زرزور وحممد الداية، املطبعة العصرية، الكويت، سنة 
  . م، الطبعة األوىل١٩٦٨/

ـ اجلمان يف تشبيهات القرآن أليب القاسم عبد اهللا ابن ناقيا البغدادي، حتقيق الدكتور ٢٤
  . عارف باألسكندريةمصطفى اجلويين، الناشر منشأة امل

حممد أبو الفضل إبراهيم، وعبد ايد /ـ مجهرة األمثال أليب هالل العسكري، حتقيق٢٥
  . م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤قطامش، املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر، الطبعة األوىل، عام 

ة، ـ حادي األرواح إىل بالد األفراح لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزي٢٦
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤حتقيق بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الثانية، عام 

عز الدين السيد، طبعة دار اقرأ، /ـ احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية د٢٧
  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤بريوت، الطبعة األوىل، 



ـ ٤٠٣ ـ  

م هارون، بريوت، عبد السال/ ـ احليوان أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق٢٨
  . امع العلمي العريب اإلسالمي، الطبعة الثالثة

  . م١٩٤٥ـ دفاع عن البالغة لألستاذ أمحد حسن الزيات، مطبعة الرسالة، سنة ٢٩
  . اخلاجني بالقاهرة مكتبة شاكر،الناشر حممود/اجلرجاين،تعليق ـ دالئل اإلعجاز لعبد القاهر٣٠
  . لعسكري، نسخة مصورةـ ديوان املعاين ـ أليب هالل ا٣١
ـ روح املعاين أليب الفضل شهاب الدين حممود األلوسي، بريوت، دار إحياء التراث ٣٢

  . العريب، دار الطباعة املنريية
شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، /ـ رياض الصاحلني لإلمام النووي، حتقيق٣٣

  . م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة التاسعة عشر، 
حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، /ني لإلمام النووي، حتقيقـ  رياض الصاحل٣٤

  . م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 
ـ شرح القصائد العشر للخطيب التربيزي، ضبطه عبد السالم احلويف، دار الكتب ٣٥

  . م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 
الدين التفتازاين، مواهب الفتاح أليب يعقوب املغريب، ـ شروح التلخيص، خمتصر سعد ٣٦

  . عروس األفراح للسبكي، مصر ، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه
ـ صحيح أشراط الساعة ملصطفى أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي جبدة، الطبعة ٣٧

  . م١٩٩٢/هـ١٤١٣األوىل، 
  . إحياء التراث العريب البخاري،بريوت،دار بن إمساعيل حممد أليب عبد اهللا صحيح البخاري ـ٣٨
  . ـ صحيح الترمذي بشرح اإلمام ابن العريب املالكي، طبعة دار الكتاب العريب، بريوت٣٩
ـ صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، ٤٠

  . م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤
 فريد، مكتبة النهضة املصرية، الطبعة األوىل، فتحي/ـ صور من البيان النبوي والقرآن د٤١

  . م١٩٨٣/هـ ١٤٠٢



ـ ٤٠٤ ـ  

مفيد قميحة، الطبعة /ـ الصناعتني أليب هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري، حتيقق د٤٢
  . هـ، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان١٤٠٤الثانية، 
م،دار ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ـ إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي، الطبعة التاسعة، ٤٣

  . الكتاب العريب، بريوت
ـ العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي، حتقيق أمحد أمني وأخرون، الطبعة الثالثة ، ٤٤

  . م١٩٧١/هـ ١٣٩١
بسيوين عبد الفتاح فيود، مؤسسة املختار، القاهرة، الطبعة الثانية، /ـ علم البيان، د٤٥

  . م١٩٩٨/هـ ١٤١٨
  . هـ١٤١٤غي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ـ علوم البالغة ألمحد املرا٤٦
ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لإلمام بدر الدين العيين، طبعة احلليب، الطبعة ٤٧

  . م١٩٧٢/هـ١٣٩٢األوىل، 
عبد الكرمي العرباوي، نشر جامعة أم القرى، طبعة /ـ غريب احلديث للخطّايب، حتقيق٤٨

  . هـ١٤٠٢
 صحيح البخاري البن حجر العسقالين، تصحيح وحتقيق الشيخ بن ـ فتح الباري بشرح٤٩

  . باز، توزيع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  . هـ١٣٨٦ـ فن التشبيه لعلي اجلندي، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة الثانية، ٥٠
هـ ١٣٥٧ة دار املأمون مبصر، ـ القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز أبادي، مطبع٥١

  . م١٩٣٨/
حممد أبو الفضل إبراهيم، السيد /ـ الكامل أليب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق٥٢

  . شحاتة، مصر، دار النهضة
ـ الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل لإلمام ٥٣

 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، الزخمشري، رتبة حممد عبد السالم شاهني، دار
  . م١٩٩٥/هـ ١٤١٥
  . أليب الفضل مجال الدين حممد بن منظور، بريوت، دار صادر: ـ لسان العرب٥٤



ـ ٤٠٥ ـ  

أمحد احلويف، /لضياء الدين بن األثري، حتقيق د: ـ املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر٥٥
  . والدكتور بدوي طبانة

طه عبد الرءوف، مطبعة احلليب، الطبعة /للشريف الرضي، شرح : ـ اازات النبوية٥٦
  . م١٩٧١/هـ ١٣٩١األخرية، 

أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، : ـ جممع األمثال٥٧
  . م١٩٥٥/هـ ١٣٧٤مطبعة السنة احملمدية، الطبعة الرابعة، 

عبد الفتاح الربكاوي، املكتبة /كر الرازي، دراسة دحملمد بن أيب ب: ـ خمتار الصحاح٥٨
  . التجارية، دار املنار

  . لعلي قاري، مكتبة رشيديه ، باكستان: ـ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح٥٩
أمحد مطلوب، مكتبة لبنان نشارون، الطبعة /د: ـ معجم املصطلحات البالغية وتطويرها٦٠

  . م١٩٩٦الثانية، 
  . إبراهيم أنيس وآخرون، دار الباز، الطبعة الثانية/د: لوسيطـ املعجم ا٦١
نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، /للسكاكي، ضبط وشرح األستاذ: ـ مفتاح العلوم٦٢

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، 
احلسيين أبو فرصة وآخرون، دار /للقرطيب ، حتقيق، د: ـ املفهم شرح صحيح مسلم٦٣

  . ري واللبناينالكتاب املص
حممد عبد املنعم خفاجي، القاهرة، /أليب الفرج قدامة بن جعفر، حتقيق: ـ نقد الشعر٦٤

  . م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل، 
  . البن األثري، املطبعة اخلريية، مصر: ـ النهاية يف غريب احلديث٦٥
م، حملمد منري الدمشقي على هامش ـ هامش الترغيب والترهيب من القرآن احلكي٦٦

  . الترغيب والترهيب للمنذري، دار احلديث
  
  
  



ـ ٤٠٦ ـ  

  الفهــــرس
 الصفحة املوضوع

 أ ـ د.......................................................................................املقدمة
 ١ ....................................................................التشبيه وداللته الفنية

 ٤........................................التشبيه املفرد يف احلديث النبوي: الباب األول
 ٤....................................التشبيه املفرد يف أحاديث العبارات:الفصل األول
 ٤...............ن اإلميان واإلسالمالتشبيهات الواردة يف احلديث ع: املبحث األول

 ٥..................................................................إتقان العبادة:       أوالً
 ٧................................التنفري من اللعن واحللف بغري ملَّة اإلسالم:       ثانيا

 ٩......................ة يف أحاديث أركان اإلسالمالتشبيهات الوارد: املبحث الثاين
 ٩.....التشبيهات الواردة يف احلديث عن الصالة وما يتعلق ا من أمور:       أوالً
 ٢٣..........................التشبيهات الواردة يف أحاديث الزكاة والصدقة:       ثانياً
 ٣٥......................................ديث الصيامالتشبيهات الواردة يف أحا:      ثالثًا
 ٤٢...........................التشبيهات الواردة يف احلج واألماكن املقدسة:       رابعاً

 ٤٩ ..............................التشبيهات الواردة يف أحاديث اجلهاد: املبحث الثالث
 ٥٧ .....................ة يف أحاديث الذكر والدعاءالتشبيهات الوارد: املبحث الرابع

 ٦٤.............التشبيهات الواردة يف أحاديث التكافل االجتماعي:حث اخلامساملب
 ٦٦ ........................................التشبيه املفرد يف أحاديث الفنت: الفصل الثاين
 ٦٦..........................يث الفنت عامةالتشبيهات الواردة يف أحاد: املبحث األول
 ٧٨.......................التشبيهات الواردة يف أحاديث أشراط الساعة: املبحث الثاين
 ٧٩.......................................التشبيهات الواردة يف قصة الدجال:      األول
 ٨١ ..............................................................وصف عينه :          أوالً
 ٨٢ ................................................حرص األنبياء على أممهم: ثانيا

 ٨٤  ..................................................................مدة فتنته:         ثالثًا



ـ ٤٠٧ ـ  

 الصفحة  املوضوع
  ٨٥ .................................التشبيهات الواردة يف قصة يأجوج ومأجوج:  الثاين

  ٩٠ ................................التشبيه املفرد يف موضوعات متفرقة: الفصل الثالث 
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