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ملخص البحث:
أﲨع أرباب اللغة واألدب وأصفق أهل البالغة والفن عىل أن الرسول

األعظم"ص" هو أفصح العرب فهو القائل"ص" أنا أفصح من نطق بالضاد.

بحكم العلم اللدين املوحى به إليه  -فال غرو إذن يف أن الصحيح ما يصدر عنه
يتسم بالذروة يف البالغة والقمة يف الفصاحة وبسائر اﳋصائص الفنية والبناء الفني
الذي تتطلبه  -أفانني البالغة ذلك أن الكالم والبيان املأثور الصادر عنه"ص"

يتأطر بثالثة اطر تلك هي التعبري العلمي والفن القويل وثالثة األنا يف ما ﳚمع بني

لغة العلم ولغة الفن والﴪ يف األمر أن هدفية الترشيع اإلسالمي تنصب يف إيصال
قوانني ومبادئ السامء للناس بكل ما من شانه إبالغ ذلك بكل وسيلة أو طريقة
يستخدمها املعصوم للوصول إىل اﳍدف املنشود فتارة يتم إيصاله باملوقف العلمي
وأخرى يكون بالتعبري الفني وثالثة ما ﳚمع بني كليهام  ،من هنا انبثقت فكرة البحث

يف إبراز النصوص األدبية النبوية لبيان فنيتها وكشف رس ﲨاﳍا فان إبراز فن العبائر
وإحكامها وإخضاعها ملتطلبات آليات النقد األديب الفني بام يتصل بالعنارص اللفظية

الفنية وكشف أبعادها الداللية مما يلعب دورا مهام عىل مﴪح النص وإكسابه سمة

الفن بام هو مسطور يف غضون البحث هذا ومنه تعاىل نستمد العون والتوفيق وآخر
دعوانا أن احلمد ﷲ رب العاملني .
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Abstract
All the experts of language and literature and the people of eloquence
and arts reach consensus on one fact that the greatest messenger is the
most eloquent of the Arabs as he said that he is the most eloquent one in
uttering the "dh" on the basis that he receives all the kinds of science . No
vanity about saying that whatsoever he says is wreathed with the pinnacle
of eloquence and the other necessary artistic values . The speeches
the prophet delivers consist of the scientific expression، the art of the
rhetoric and the content to yoke altogether the scientific language and
that of arts . The secret of such a procedure lies in the target the prophet
or the infallible chooses to convey the divine message ، the Islamic law ،
to all people at all means . Sometimes he does it by a scientific language
، sometimes by the artistic expression and sometimes by an amalgam of
them . That is why the current article finds existence in manifesting the
prophetic literary texts to fathom the artistic values and the secrets of
their beauty. Explicating the art of rhetoric in these texts and exposing
their pragmatic scope are the core mission of the research study. No
succour but from Him ، the last we do is to thank Him، the Evolver of the
worlds
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املﻘدمة
جسد القرآن العظيم واحلديث النبوي الرشيف نصوص ًا ادبية وبيانية ﴍعية،

وقد اتصف االول بكونه فن ًا معجز ًا والثاين بكونه فن ًا نبوي ًا معصوم ًا مله ًام اﳍمته

السامء حممد ًا النبي  oوحيث انه معني بتوصيل مبادئ اطروحة السامء القرآنية

فمن الﴬوري معرفة فن وادب احلديث الرشيف بعدما كفانا مؤنة بيان فن القرآن
الكريم علامء البالغة وصيارفة النقد ،ومعلوم اشارة القرآن اىل انه  oال ينطق

عن اﳍوى وعليه فان هذا التلميح ال خيص القرآن فحسب بل ما يشتمل عليه
احلديث الرشيف يف شكله وحمتواه ولعل ما يؤكد ذلك قوله ( : oانا افصح من

نطق بالضاد) اذا ما اخذنا بنظر االعتبار صريورة الفصاحة كالبالغة وذوباهنا فيها
وترادفها معها وان البعد البالغي هنا مل يقترص عىل الكلمة يف بنيتها اللغوية او عىل
اجلانب الصوﰐ منها بل يتعدى اىل ابعد من ذلك متمث ً
ال بالبعد الفني اجلاميل واحلس
الداليل ولعله  oبإشارته تلك (انا افصح من نطق بالضاد) يكون قد عنى فيها

اجلانب االخري بعد حس معصومية كالمه  oمن اﳋطأ يف املقام واملقال والزلل

يف االداء الفني من هنا يمكننا ادراك القدرة الفنية الفائقة لﻸدب النبوي املعصوم

بعيد ًا عن القشور وفضول الكالم وزخرف القول والتزويق اللفظي شأن بني البرش

العاديني فنجد يف ادبه  oوفنه الدقة العجيبة والضبط الشديد واالتقان البالغ
واالمانة التامة يف النقل واحلفﻆ وال عجب ان يتبوأ الرسول االعظم  oالذروة

يف لسان العرب وان ينفرد بعرش البالغة والفن طاملا امدته السامء بمعجزة القرآن
فصقل هبا لسانه ورفع هبا بيانه وتأسيس ًا عىل ذلك نلمح من بيانه املبارك  oاجلمع

بني عموم ما يتم ايصاله بلغته املبلغة وخصوص ما طرز به كلامته من فن القول
وعنرص االيقاع واجلرس املؤثر واحكام ذلك بتمثله ملتطلبات البالغة ومقتضيات
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التعبري من تقديم وتأخري وحذف ووصل وتشبيه واستعارة وسائر الفنون االخرى

عىل ما سياﰐ عرضه وقد اخذ البحث عىل عاتقه بيان هذه القضية مستعرض ًا وقائع
تلك االشارات البالغية البيانية الشائعة يف ادبياته وحكمياته  oوقد انتظم يف
مبحثني تناول االول منها قضية الفن ومتطلباته وما يدور يف فلكه .

اما املبحث الثاين فانعقد لبيان شذرات تطبيقية من تلك النوادر البيانية وفن

االدب النبوي وجاءت اﳋامتة ملخصة ملجمل ما جاء يف البحث وختمته بقائمة
املصادر واملراجع املعتمدة .

وبعد فهي حماولة متواضعة بقصد التعرف إىل جانب من ذلك االدب النبوي

املعصوم ولبنة ملرشوع عسى ان يعني الباري تعاىل عىل اكامله سائ ً
ال اياه العون
والتوفيق والتسديد عليه توكلت واليه انيب واﷲ من وراء القصد.
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املبحﺚ االول  :ماهية الفن وﻓلسفتﻪ وغاياتﻪ
الكالم عن الفن يتطلب تقديم تعريف به فهو كلمة مشرتكة تدل عىل معان متعددة

فمنها الفنون اجلميلة كالرسم واملوسيقى والتصوير ومنها فنون اخرى مثار حديث
الناس كفن التجارة وفن احلياكة وفن الطبخ وفن الزراعة ونحوها من الفنون وال
بأس بالتعريف اللغوي لكلمة الفن فقد جاء ان (الرجل يفنن الكالم اي يشقق

يف فن بعد فن .وافتن الرجل يف حديثه ويف خطبته اذا جاء باألفانني وافتن اخذ يف
فنون من القول) ( ، )1ويقال كذلك (فن فالن رأيه اذا لونه ومل يثبت عىل رأي واحد

واالفانني االساليب هي اجناس الكالم وطرقه ورجل متفنن اي ذو فنون) (، )2

اما املعنى االصطالحي للفن فان ﳍذه اللفظة معنيني :عام وخاص فهي بمعناها

العام تشمل اي عمل او جمموعة من االعامل اإلنسانية املنظمة الرامية اىل حتقيق
هدف معني والدالة عىل ﳾء من احلذق واملهارة وعىل هذا ينضوي حتت هذا املعنى

للكلمة ﲨيع احلرف والصناعات واملهارات اما املعنى اﳋاص للفن فهو كل عمل
راق ﳞدف اىل ابتكار ما هو ﲨيل من الصور واالصوات واحلركات واالقوال فهي
هبذا اللحاظ تعني (االعامل اإلنسانية املنظمة الراقية العلمية وختتص بابتكار االشياء

التي تتصف باجلامل ملا حتدثه يف النفس من لذة ورسور ومن هذه املبتكرات كل
االعامل واالثار الفنية التي تتمخض عنها قرائح الفنانني) ( ، )3ومع كل ذلك فقد
اختلف نقاد االدب قدي ًام يف مفهوم الفن ومادته واملال منه فهو بنظر بعضهم ترف

ومتعة ( ، )4وقد يكون تقليد ًا للطبيعة ( ، )5وقد يكون ابتكار ًا ( ، )6وقد تكون قيمته

مستمدة من الوظيفة التي يؤدﳞا

()7

وقد ال يكون الفن عند االخرين انتاج ًا للجامل يف اي عمل فني وانام هو اظهار

لوجوده وكشف للستار عنه وعرضه امام الناظرين كي يملونه او يتذوقونه والقارئ
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بعد ذلك حياول التعبري عن هذه اﳋواطر واملشاعر والتصورات بطريقة فنية من لفﻆ

وحلن او خطوط او الوان وتأسيس ًا عىل ذلك فان الفن من اكثر االلفاظ شيوع ًا ومن
اكثر املعاين تنويع ًا وهكذا (تتسع داللة هذا اللفﻆ لتشمل دوائر النشاطات االنسانية

عىل اختالفها سواء ما كان منها نشاط يقصد به اىل غاية نفعية معيشية اكفاء حلاجة
مادية من مأكل وملبس ومسكن وغريه ام كان نشاط ًا روحي ًا ال يتوخى القائمون به
استخدامه ألي انتفاع مادي وانام يسعون من ورائه اىل التعبري عن ابعاد نفسية وتلبية
احتياجات معنوية تتسامى هبا الروح يف نزوعها الدائب نحو القيم الرفيعة واملثل

العليا ويف شوقها اىل املطلق وعطشها اىل الكامل وابداع اجلامل  ،)8( )...من هنا اذا

كان االنتاج الصناعي فن ًا القتضائه مهارة يف الصنع وحذق ًا يف املامرسة واذا كان
االنتاج االبداعي فن ًا كذلك الستلزامه ﲨلة قدرات عقلية وطاقات نفسية ومهارات

دقيقة اذا كانت الفنون الصناعية ال ترتقي اىل مراتب الفنون االبداعية الرتباطها
بغاية نفعية وهدف مادي مباﴍ فان الفنون االبداعية قد امست وحدها يف لغة الفكر
تستأثر بمصطلح الفن ألهدافها املعنوية وغاياهتا اجلاملية السامية وعىل هذا االساس

فان مفهوم الفن يعني هنا تعبري ًا ﲨي ً
ال عن معاناة انسانية باعتبار (ان مضمونه يرتكز
اىل التجربة االنسانية يف اطار احلياة واملصري وباعتبار ان غايته االبداعية تتجسد يف

االشكال اجلاملية واالساليب التعبريية التي يتوسلها حتقيق ًا لتلك الغاية املجردة

 ،)9(..وعليه فان تكامل العمل الفني وتعاظم قيمته االبداعية تكمن يف اكتناز املعاناة

والتوأم اعمق التجارب االنسانية املصريية واالنفتاح عىل اجتاهات التقدم احلضاري
يف جمرى الفكر والتاريخ من جهة ويف املجال االبداعي بشكل متميز واسلوب ﲨايل
متفرد من جهة اخرى ان ما ﳞمنا من هذه االشكال املختلفة للفن هو الفن االديب

والقويل بالتقاط االلفاظ اﳋفية البارعة بام ال تدركه عقول سائر الناس العاديني ذات
٧٢

القدرة التعبريية اﳋاصة التي تستطيع ان حتول االحساس باحلياة والتفاعل معها اىل

لون من االداء اجلميل حيرك يف النفس حاسة اجلامل

()10

هذا وان ألدراك الفن ادوات واملعيار الذي يمكن به التعرف اىل وجود الفن

وادراك قيمته راجع اىل التأثري الوجداين  ،فالوجدان هو الذوق الذي يتم به ادراك
الفن وتذوق اجلامل وبمقدار ما عند الفنان واالديب من احساس وجداين وارهاف

عاطفي يكون االستعداد لتقبل بواعث اجلامل واالستجابة ﳍا مثلام تدرك احلواس
كالعني واالذن الفن وتتذوق اجلامل فان العني تلحﻆ املناظر واملشاهد وتنقل اىل
النفس االلوان والصور واالشكال واحلركات واالشارات وكذلك االذن فأهنا

تسمع خمتلف االصوات وتنقل للنفس ايقاع تلك االصوات وموسيقاها من هنا
يمكن القول ان امر تذوق اجلامل وارادة الفن نابع من الفطرية االنسانية السليمة

غاية االمر توقف ذلك عىل قيمة الفن من املنظار الذي ينظر اليه فمن يالحظه من
زاوية او حقل اقتصادي فسيعده لون ًا من الرتف او ﴐب ًا من التسلية اما النظر اليه
من ناحية فنية ﲨالية فسيعتبه حقيقة اساسي ًة من حقائق الوجود واحلياة.

والفن االديب هو اهم انواع الفنون عىل االطالق ،ففيه تتجىل مهارة الفنان وحذقه

حني قيامه بإنتاج كلامت ومضامني تشكل معرض ًا للصور الفنية و أعامل العاطفة

واالحساس املرهف يف هذا السبيل وفسح املجال للخيال الواسع يف ان يرتاد االفاق

الواسعة اجلميلة ويمكن االشارة اىل ان الفن واالحساس باجلامل يأخذ صور ًا و
متثالت خمتلفة عند الفالسفة والديانات الساموية الثالثة ( ،)11اما عن عالقة الدين

تفسريا
بالفن – كام املعتاد فاهنام مرتبطان ارتباط ًا عضوي ًا بوصفهام ظاهرتني حتاوالن
ً
موحدً ا للعامل وللتطور االجتامعي والروحي هذا وللفن مصاديق وعنارص مؤثرة
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يف تكوينه وللفنان ﴍائط ومقومات ومثلام يعد الفن اداة لتطوير املجتمع وحتسني
ادائه يمكن االساءة اليه من خالل استغالله( )12اذا ادركنا هذه احلقيقة فيحق لنا ان

نستخلص مدى فنية وادبية النصوص الواردة عن النبي ذلك ان البالغة التي تفرد

هبا مماثلة للعلم اللدين الذي اﳍمه الباري تعاىل اياه بام يرتفع عن املعايري البرشية
لسائر األشخاص ،واحلديث الرشيف هو لون من الوان االدب بكل ما حيمله من

شمول يف املعنى االديب وسمو يف املعنى االخالقي وفن احلديث النبوي الرشيف
هو الكيفية التي يعري هبا املحدث عن افكاره وبام ينقل من خالﳍا من انفعاالت
واحاسيس والكيفية هذه ال شك تستمد قدسيتها وطاقتها من لغة املحدث واملتكلم

واملقصود به هنا نبينا االعظم  oالذي هو افصح العرب دون منازع وهو الذي

ادبه ربه فاحسن تأديبه ،ومادة البحث هي كلامته وبياناته  oالبعيدة الغور البليغة
املؤدى؛ لذا وسم البحث بعنوان فن االدب النبوي بانتزاع الدالالت املكتنزة فيه بام

ان احلديث الرشيف ركن من اركان الرشيعة املقدسة بعد القرآن الكريم وان الفن

غايته التعبري عن اجلامل واظهاره بأهبى اشكاله واﲨل حلله وبام ان الدين االسالمي
صنو احلقيقة والباحث عنها فان الفن يبحث عن اجلامل وعىل اعتبار حرص احلديث
الرشيف عىل قضية االخالق فان فنية االدب النبوي تكمن يف منظومة احلكم
واملواعﻆ واالدب واالرشادات فهو يلتقي اذن يف حقيقة النفس بالفن وكالﳘا ﴐورة

ذلك ان الفن يف احلديث النبوي هو التعبري احلر اجلميل عن اجلامل  ،ﲨال الكون
واحلياة واالنسان وذلك من خالل تصور االسالم للكون واحلياة واالنسان ( ، )13ثم

ان فن احلديث هو الذي ﳞيأ اللقاء الكامل بني اجلامل واحلق فاجلامل حقيقة يف هذا

الكون واحلق هو ذرة اجلامل( ، )14والغرض من ذلك كله استخالص العنارص الفنية

الكامنة يف االدب النبوي وادراك قيمه الفنية من خالل ما حققه النبي االكرم o
٧٤

من معان سامية فيه ومن عمق انفعال ورحابة خيال وقوة اسلوب واستمرار احياء
وسيتوافر البحث عىل ابرز هذه العنارص اجلذابة يف االدب النبوي قدر ما يسمح به

جمال البحث واال فيصعب حرص االحاديث النبوية الرشيفة مثلام يصعب القطع

بإكامل ﴍحها وتفصيله مع ما تتضمنه من ابعاد يف املعنى وروعة يف الصياغة واالداء

مع السعي لذلك قدر الطاقة واﷲ املستعان.
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املبحﺚ الﺜاين  :العناﴏ الفنية يف االدب النبوي الرشيﻒ
اﳋصاﺋﺺ الفنية لﻸدب النبوي
تنطلق قواعد النقد االديب النبوي من احلديث الرشيف املروي عن الرسول

االعظم ( oان من البيان لسحرا) ،فللبيان العريب تأثريه يف القلب والعقل بام
يقارب حدود السحر وكذا تأثريه اجلاميل البارع الذي يسيطر عىل مشاعر االنسان
وخيلب لبه ،وتلك هي القيمة الفنية والترشيعية للحديث فض ً
ال عن ان وظيفة

التعبري يف البيان السحر تكمن يف (الداللة املعنوية لﻸلفاظ والعبارات تضاف اىل

هذه الداللة مؤﴍات اخرى يكمل هبا االداء الفني وهي جزء اصيل من التعبري
االديب هذه املؤثرات هي االيقاع املوسيقي للكلامت والعبارات والصور والظالل

التي يشعها اللفﻆ وتشعها العبارات)

()15

الن الصور والظالل وااليقاع ليست قي ًام تعبريية لفظية جمردة من العنرص

الشعوري الن اﳋيال يتأثر هبا والشعور يمتالها مع ما يف جرس االلفاظ ذات الصلة

باملشاهد او احلاالت من وقع خاص فله حسابه يف الداللة وكثري جد ًا (من االلفاظ
قد اختذ عىل مدى العصور دالالت خمتلفة  ..وقد تنتقل من احلسية اىل املعنوية كام

تنتقل عن طريق املجاز واالستعارة اىل دالالت اخرى معنوية متداخلة) ( ،)16وهذه

الفنون متداخلة مع االدب كقيم حتاول التعبري عنها مباﴍة او التعبري عن وقعها يف
احلس االنساين اذ ال يمكن فصل تلك القيم عن التصور الكيل للحياة واالرتباطات

تصورا معينًا للحياة تنبثق منه قيم خاصة
فيها بني االنسان والكون اذ ان لﻺسالم
ً

ﳍا ذلك ان من اهم خواص االسالم انه (عقيدة ضخمة جادة فاعلة خالقة منشﺌة

متﻸ فراغ النفس واحلياة وتستنفد الطاقة البرشية يف الشعور والعمل ويف الوجدان
٧٦

واحلركة فال تبقى فيها فراغ ًا للقلق واحلرية وال للتأمل الضائع الذي ال ينشﺊ سوى

الصور والتأمالت)

()17

وما ﳞم ذكره هنا ان العنرص النفﴘ اصيل يف النص الفني املعصوم وبارز يف كل

خطوة من خطواته ويأﰐ استجابة معنية ملؤثرات خاصة ومن حيث الوظيفة فهو

(مؤﴍ يستدعي استجابة معينة يف نفوس االخرين  ،وهذه االستجابة التي هي مزيج
من احياء العمل الفني وطبيعة املستجيب له من الناحية االخرى) ( ، )18وباستطاعة

املنهج الفني تفسري القيم الفنية شعورية وتعبريية املختزنة يف العمل الفني كي نحكم

عىل النص االديب وتصوير اﳋصائص الشعورية والتعبريية فيه وحينﺌذ فان (قسط ًا
من هذا التصوير وذلك التفسري تتدخل فيه »املالحظة النفسية« وهي اشمل من
ِ
منشﺌه
علم النفس كثري ًا) ( ، )19كي نحكم من خالل داللة النص الفني عىل نفسية
ومالحظة هذه الداللة واستنطاقها ولعل من خصائص تلك الدالالت لفن االدب

النبوي ونحن يف صدد الدخول يف هذا االمر هو انفراده  oبجوامع الكلم ويف
اسلوب احلديث الرشيف من خالل وحدة النظم فيه بام ﳚعل الفن االديب فيه يف
ذروة البالغة االنسانية ( ، )20والﴪ هو ان (القيم اللفظية والبنائية هي التي تلعب

الدور الكبري يف اضفاء عنرص اجلامل عىل النص) ( ، )21ويأﰐ السياق ليحدد قيمة

الصورة الفنية واالدبية وما ينبغي ان تكون عليه من طابع مباﴍ او غري مباﴍ ويف

ضوء هذه الوقائع واحلقائق ال بد من عرض رسيع للنصوص االدبية النبوية التي ﳍا

قيمتها الكبى فني ًا ومضموني ًا بام يعد ارقى اسلوب بعد القرآن الكريم بعد صحة

صدوره واملالحﻆ ان االحاديث الواردة عن النبي االكرم  oتبلغ احلصة االكب
والرصيد االضخم من ذلك تعقبها رسائله  oاملوجهة اىل الرؤساء واالمراء يليها

خطبه  oووصاياه وحواراته وسنسعى لبيان اجلانب الفني واالديب يف احاديثه
٧٧
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واقواله  oلﺌال يطول الكالم ومن ذلك قوة االسلوب الذي هو جسد املعنى

كام يقول ابن رشيق ( ، )22فهو فن من الكالم يكون قصص ًا او حوار ًا او تشبيه ًا او

جماز ًا وكناية وقد يكون تقرير ًا او حك ًام وامثاالً ومن صفاته االﳚاز وصدق التعبري
والوضوح لقصد االفهام والقوة لقصد التأثري واجلامل لقصد االمتاع او الﴪور

()23

ومن ذلك قوله ( oلتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر وليلحينكم اﷲ كام حليت

عصاي هذه) ( ، )24وكان عود يف يده.

ومن الواضح هنا ان فريضة االمر باملعروف والنهي عن املنكر تعد قاعدة اجتامعية

كبى يف اآلداب واالخالق ينبغي اعتامدها لدى كافة املجتمعات ويف كل العصور

فيها يصلح الفرد ويصلح شأن املجتمع اما القيمة الفنية يف هذا احلديث فتكمن يف

عبارة (ليلحينكم اﷲ) واالحلية ﲨع حلاء وهو قرشة الشجرة وال بد من التنبيه اىل ان

قرشها قوة ﳍا ففي زواله يعني تعرض جسمها للفساد واﳋطر نتيجة العوامل اجلوية
املؤثرة فيكون املراد هنا ان الباري تعاىل ينقص من اموالكم وثرواتكم وينزل عليكم
املصائب العظام فتصبحون كاألغصان املنتصبة املجردة من اوراقها العارية من

احليتها فتبيت قضبان ًا عاري ًا وعيدان ًا خاوية معرضة يف كل حلظة وآن لشتى املؤثرات
اﳋارجية وقوارص الدهر القاضية وكام يقال حلاه الدهر حلي العصا بمعنى قساوته

عليه يف اوالده او رزقه او انعامه التي انعمها الباري تعاىل عليه ذلك ان تلك النعم

بمثابة اللحاء للعصا تقويه وجتمله وتشده او كالورق للغصن الندي فاذا ما زال

وحتات ظهر الغصن عاري ًا فأي دقة اكثر من هذه الدقة يف هذه الرواية الرشيفة فض ً
ال

عن جالء الفكرة وقوة املراد .ومما جاء عنه  oيف جمال قوة الصورة وﲨالية االداء
وهو من لطيف احاديثه وبليغ تعبرياته قوله ( oان املؤمن اذا اذنب كان الذنب
نكتة سوداء يف قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت حتى تغمر
٧٨

قلبه) ( ، )25والنكتة يف هذه الرواية يف كلمة (صقل قلبه) اذ ﳍا خصوصيتها ونكهتها
يف الرواية وتعني ازالة تلك النكتة السوداء عن القلب فأهنا ملا كانت بمنزلة الوسخ

يف الثوب او الصدأ يف السيف لذا حيسن ان يقال صقل قلبه من الدرن كام يغسل
الثوب او بصقل السيف فيزول اثر الذنب منه وقد جاء املعنى بطريق االستعارة
ويتضمن كذلك تشبيه ًا بارع ًا فقد شبه الذنب بالنكتة السوداء ورسعان ما تزول

وتذوب من قلب املؤمن اذا تاب عن ذنبه كام يصقل السيف من الدرن لكنها تعود

اليه وتغمر قلبه لدى عودته لالرتكاس يف وحل الذنوب وكفى هبذه الصورة
التشبيهية واالستعارة التبعية من روعة بيان وﲨالية اداء وقوة صورة وبراعة تصوير.

ومن مظاهر قوة الرتكيب من خالل التقديم والتأخري داللة عىل التفخيم او حسن
ني اﷲ َم َ
يض َها َن َف َق ﹲة
ﻸى ال َي ِغ ُ
الذوق او االﳘية مطلق ًا قوله  oعىل سبيل الكناية ( َي ِم ُ
َس َّحا ُء ال َّل ﹾي ِل َوالن ََّه ِ
ار) ( ،)26فسحاء هي من السح كام جاء يف معاجم اللغة والسح

شدة املطر يقال سحت السامء سح ًا اذا هطلت بغزارة ويمني اﷲ هنا اريد هبا نعمة اﷲ

واصف ًا اياها باالمتالء لكثرة منافعها وعميم خرياهتا وخص اليمني ألهنا يف االغلب
()27
يف افادة العطاء والكرم عىل سبيل املجاز نظري قوله تعاىل َ يدُ اﷲِ َف ﹾو َق َأ ﹾي ِدﳞِ ﹾم

 ،ففي احلديث كناية عن كرم الباري تعاىل وغناه فمن كانت يمينه مﻸى باﳋري فأهنا

تسح سح ًا مستمر ًا يف الليل والنهار فال شك انه يف منتهى الكرم والغنى واحلق ان
كرم اﷲ تعاىل ال حيد بحد فهو الباسط بالعطاء وهو املعطي بال جزاء وهو الكريم
الواسع بل اكرم االكرمني ويف ذلك داللة فنية عىل سعة رمحة اﷲ تعاىل وعطاياه ﳋلقه

وجوده وسؤدده عىل عباده ال ينقطع كيف ال وهو مصدر العطاء وأس الكرم .ويف
جمال التهويل من خطورة تسنم منصب القضاء وخطورته وفيه من الداللة االكيدة

عىل هذا املنصب الشاق وفيه يقول ( oمن ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني) (،)28
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ففيه حتذير شديد من مغبة مسؤولية القضاء وقد ابرزه  oهبذا التعويل املرعب
الباعث يف النفس عىل الفزع من هذه املسؤولية ﳋطورة هذه القضية وعظم هذا
املنصب وقد جاء مغزى التشبيه هنا كداللة منتزعة (اي فقد عرض نفسه لعذاب ﳚد

فيه امل ًا كأمل الذبح بغري سكني يف صعوبته وشدته وامتداد مدته .شبه به التولية ملا يف
احلكومة من اﳋطر والصعوبة او ذبح بحيث ال يرى ذبحه او املراد ان التولية اهالك

لكن بال الة حمسوسة فينبغي اال يتشوق اليه وال حيرص عليه) ( ، )29وهبذا التشبيه

يقرب املعنى فيه  oنظر ًا ﳋطورة منصب القضاء وشدته وفيه احيائية وداللة اكيدة
فنية لتجنب هذا املنصب او التصدي له عىل قدر املسؤولية مراعي ًا فيها وجه اﷲ

تعاىل كون متعلق االمر يتحقق يف حقوق الناس وسالمة ارواحهم واحلرص عىل

امواﳍم وممتلكاهتم .ومن رائع قوله ( oمن ابطأ به عمله مل يﴪع به نسبه) ( )30فقد
عرض  oاالبطاء واالرساع مكان التقدم والتأخر فاملﴪع متقدم واملبطﺊ متأخر

فمن هو املﴪع واقع ًا ؟ ومن الذي يتوهم انه هو املﴪع ؟ احلق ان االنسان يف ضوء
احلديث هو من يتأخر نتيجة عمله وقلة درايته وسوء خبته يتأخر اذن عن بلوغ

اآلمال واحراز الفضل اذا كان معتمد ًا عىل حسبه ونسبه فقد شبه احلديث الرشيف
ببليغ القول وفصيح الكالم عمل االنسان ونسبه بالدابة حني تبطﺊ وتﴪع ألن

هاتني الصفتني يف خواصها يف االغلب حني تقطع املسافات الشاسعة فاذا ابطأت
الدابة فسيتأخر الراحل عن بلوغ اﳍدف املرسوم واذا رسعت مكنته من الوصول

وحققت له بغيته واماله بفضل االرساع واملتحصل من احلديث داللة تشبيهية

ان غاية االمل والفضل ومواطن الفخر ال حترز اال بالكد والكدح ونيل الرشف
وطلب املعايل والعمل الرشيف وليس باالتكاء عىل قضية احلسب والنسب التي

ال تغني وال تسمى من جوع ؛لذا جاءت الروايات املتكثرة املحاربة ﳍذه اﳋصال
٨٠

غري احلميدة .ومن التشبيه البليغ الناصع قوله ( oاملؤمن مرأة أخيه) ( ، )31فان

املتبادر من هذا احلديث الرشيف ان املؤمن الواقعي الناصح ألخيه واملرشد له يف

كل حركاته وسكناته يعد كاملرآة الصافية العاكسة اذ يقوم بتبصريه ببواطن االمور
ومواضع الرشد ويطلعه عىل خفايا العيوب فاذا ما نظر للمحاسن استحسنها وعمل

عىل االستزادة منها واذا ما اتى املعايب فانه يستهجنها لكي يتجنبها ففي مقام التشبيه
هنا قد شبه  oاملؤمن حيال اخيه املؤمن باملرآة من حيث انعكاس الصورة فانه –
اي املؤمن – يرى يف اخيه اثار فعله ان خري ًا فخري وان ﴍ ًا فرش ناصح ًا له ان كانت

قبيحة ومادح ًا اياه ان كانت حسنة وهبذه حتقيق ملعاين االخوة احلقيقية والواقعية
وكفى هبذا التشبيه من داللة موحية ومن وقع فني متميز وورد عنه  oمن روائع

كلمه بديع لفظة قوله (املؤمن موه راقع)

()32

ففي احلديث الرشيف تشبيهان بليغان فقد شبه املؤمن بخارق الثوب وهو (موه)

وذلك عند ارتكاب املعصية وشبهه كذلك بالراقع حني يرقع ثوبه وخييط فتقه وذلك

عند التوبة حني يذنب وقد حذف وجه الشبه وهو االفساد واالصالح وحذفت
اداة التشبيه واملراد من ذلك ان املؤمن اذا اساء فانه حيس وان اخطأ فيندم وكأنه

يوهي دينه بمعصية ويرقعه بالتوبة فقد شبهه  oبمن خيرق ثوبه مبادر ًا لرتقيعه
فهو يرقع ما خرق ويرتق ما فتق فان االصل هو ان املؤمن كاملوهي الراقع ،ويف
هذا داللة والتفاتة فنية جتعل املؤمن عادة املبادر للتوبة فور القيام بمعصية وهذه

من صفاته كي جتعله حمافظ ًا عىل مالك ايامنه .وجسد كالمه  oاملجاز يف ارقى

مستوياته كقوله ( oالعلم رائد والعدل سائق والنفس حرون) ( ، )33ففي هذا
املجاز شبه الرسول  oعلم االنسان بالرائد حني يتقدم القوم ليدﳍم عىل الفضاء
الواسع واملكان اﳋصب كونه اﳋبري باألرسار العارف باألمور قد خب الدهر وعرف
٨١
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ارساره فبقيادته وفضل علمه انتشل قومه وانقذهم من مواطن اﳍلكة ونقلهم اىل بر

االمان والعقل  ،فال شك هو السائق فهو الربان للسفينة ومديرها مدبر امورها

كونه حيث االنسان عىل انتهاج النهج السليم والداللة عىل الطريق القويم دون
تأثري لشهوات النفس ونزوعها والعاطفة وملذاهتا وعقباها ولكن هل من فائدة

لفضل العلم والعدل السائق اذ كانت النفس حرونًا؟ احلق ان النفس حرون فهي
كالدابة احلرون حني ترتاجع وتتقاعس فان اريد ﳍا اجلري توقفت مما يضطر راعيها

الستخدام السوط حلملها عىل االطاعة والسري يف الطريق الصحيح .وتأﰐ االمثال

غالب ًا لتأخذ موقعها يف التأثري البليغ وعادة ما تستخدم كام يف القرآن الكريم لتقريب
املعنى وشحذ الذهن ومحل النفس عىل اتباع املعاين السامية نتيجة تقريب احلﴘ

باملعنوي وبالعكس وقد حتتل االمثال موقع الصدارة لنقل املعاين الواقعية والتأثري
يف النفس كي تكون دروس ًا بليغة ومن ذلك قوله ( oمثل املؤمنني يف توادهم
وترامحهم كمثل اجلسد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائره باحلمى او السهر)

()34

فان املؤمن ألخيه حيمل له ما حيمل اذ حيب له ما حيب لنفسه ويكره له ما يكره ﳍا

ملبي ًا دعوته – عائد ًا له يف مرضه – ناصح ًا له يف كل اوقاته حافظ ًا له بظهر الغيب،

واملؤمنون بعد اخوة يف الﴪاء والﴬاء يفرح احدهم لﻶخر ويغتم بغمه وهكذا

هي حالتهم يف شتى االمور وخمتلف االمراض واالعراض ،مثلهم ما يعرتي اجلسد
فان دب داء النعاس تراخى ومعه العني وسكن القلب وهدأت الرئتان ومعها ﲨيع
احلواس ما تسبب استسالم اجلسد للنوم اذ ال يعارض اي عضو من اعضائه او يامنع

وبذلك حيصل الدافع املطلوب والغرض املنشود وكفى هبذا املثل من داللة ناطقة

ونكتة فنية ادبية حتكي بليغ نطقه  oوناصع لفظه .ومن بليغ تشبيهه  oلتأكيد
(مثل الصلوات اﳋمس كمثل ﹴ
املعنى وجتسيده بصورة حسية واقعية قوله ُ
هنر جار
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عذب عىل باب احدكم يغتسل فيه كل يوم ﲬس مرات فام يبقى ذلك من الدنس)(،)35

فقد اشار  oاىل فضيلة الصالة واﳘيتها فهي فض ً
ال عن كوهنا نور الوجه ومالك

االيامن وميزان االعامل والصلة بني العبد وربه فهي قربان التقى ومعراج املؤمن جاء

التشبيه يف هذا الصدد وكان القصد منه ومن (فائدة التمثيل التأكيد وجعل املعقول

كاملحسوس حيث شبه املذنب املحافﻆ عىل اﳋمس بحال مغتسل يف هنر كل يوم
ﲬس ًا بجامع أخذ ان ك ً
ال منهام يزيل االقذار وخص النهر بالتمثيل ملناسبته لتمكني

حق الصالة ووجوهبا الن النهر لغة ما أخذ ملجراه حمال مكين ًا) ( ، )36وهذا الشك ان
دل فإنام يدل عىل قيمة الصالة وعظمتها ومكانتها.

ومما يمكن ان يدخل حتت عنوان اسلوب احلكيم بمعنى تلقي املخاطب بغري

املنتظر وذلك بحمل الكالم عىل غري املراد تنبيه ًا عىل انه االوىل بالقصد ومن ذلك

قوله ( oخري البقاع املساجد وﴍ البقاء االسواق) ( ، )37وهبذه املقابلة ابراز لقيمة
كل منهام يف مستوى نمطي يعب عن حال كل منهام فقد (قرن املساجد باألسواق مع
ان غريها قد يكون ﴍ ًا منها ليبني ان الدين يدفعه االمر الدنيوي وكأنه قيل  :خري

البقاع خملصة لذكر اﷲ مسلمة من الشوائب الدنيوية فاجلواب من اسلوب احلكيم

فانه سﺌل اي البقاع خري؟ فأجاب به وبضده وسبق ان هذا وصف املحل بام يقع فيه)
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ليعطي كل ذي حق حقه فمن املتعني ان موقع املسجد مظنة االلفة والتجمع

والتحابب والدعوة اىل اﷲ ومل شمل املسلمني ويعاكسه موقع السوق ففيه غالب ًا
الغش واالحتيال واللهو عن ذكر اﷲ تعاىل والركون اىل الدنيا.

ومما جاء عىل سبيل التشبيه يف موضع االستعارة قوله ( oاكثروا ذكر هادم

اللذات) ( ، )39وفيه تذكري وحث عىل ذكر املوت ليبقى املؤمن بني رجاء وخوف

لكبح جامح النفس والﴪيف ذلك انه ( oشبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة

ثم زواﳍا ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة ثم امر املنهمك فيها بذكر اﳍادم لﺌال
يستمر عىل الركون اليها ويشتغل عام عليه من التزود اىل دار القرار)( )40وهادم
اللذات هنا استعارة مكنية ويف ذلك داللة مؤكدة ولفتة فنية حلمل االنسان عىل

تذكر هذا املصري املحتوم والعاقبة النهائية لﺌال جتمح به هوى النفس او تشط به

اعامله لذا فان استحضار قضية املوت واستذكاره دائ ًام غالب ًا ما يكبح تطلعات النفس
اىل نيل ما ال يرﴇ اﷲ تعاىل .هذا ولو اردنا استقصاء االمثلة االخرى لطال بنا املقام

وسوف نكتفي هبذا القدر متاشي ًا مع مقدار البحث واخر دعوانا ان احلمد ﷲ رب

العاملني.
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اﳋاﲤة
ان دراسة متطلبات الفن االديب يف اطار البالغة وعلومها مطلوب ألغراض دينية

ودنيوية الرتباطها بالقرآن الكريم واحلديث الرشيف ومعرفة تراثنا االديب بعد

ذلك؛ لذا فان خري ميدان للدراسات االدبية والفنية هو االجتاه اىل الكتاب واحلديث
النبوي وقد اجتهت مهمة البحث عىل بيان ﲨال الشكل واملضمون الحتواء كالمه

 oعىل الصدق اﳋري واجلامل وهي صفات منسجمة مع التبليغ بالرسالة املؤيدة

باملعجزة فمن مميزات بيانات النبي االكرم  oاهنا تتعلق بجوامع الكلم التي انفرد

هبا دون سائر البرش وهو افصح من نطق بالضاد لذا رجح حديثه  oعىل كفة
النثر من االساليب االخرى للناس العاديني لتتطور فنونه وقد متيزت اساليبه االدبية
بالدقة الفائقة واالﴍاقة العالية والبيان النبوي بعد معني بكل لفظة  ،وكلامته o
خمتارة بحسب الفطرة ونور الوحي بام يناسب كل مقام فتجمع الصورة اىل جانب
وحدة الرتكيب بام تتمخض به من دالالت واحياءات بيانية وفنية جتعلها يف الذروة يف

البالغة والقمة يف الفصاحة من خالل ما توحيه من التعبري التمثييل البالغي باجلرس
الفني الرائع فض ً
ال عن الصدق الفني والتعبري بأمانة ودقة املشاعر واالحاسيس وقد

جتىل كل ذلك باختيار نخبة من االحاديث التي ضمت تلك الباقة ذات املسحة
االدبية والبالغية والقوالب الفنية بام جاء يف غضون البحث وجنبات مفاصله.
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