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صور من التشبيه في أحاديث جامع الترمذي
إعدإد:
د .إدريس أبوبكر أرغنغ
قسم إللغة إلعربية ،جامعة عامثن بن فودي-صكتو 1
إمللخص:
هتدف هذه إملقاةل بعنوإن "صور من إلتشبيه يف أحا ديث جامع إلرتميذى" إىل إبرإز أنوع إلتشبيه إلوإردة يف بعض
أحاديث إلكتاب من حيث أطرإف إلتشبهيات لخرإج ما فهيا من إلقمي إللغوية عند إدلرإسة إلبالغية وأرسإر حولها
يف إدرإك إلفصاحة إلنبوية من تعالمي إلحاديث مكجال إدلرإسة إلدبية .وقد تأصلت إملقاةل حبقيقة إلتشبيه عند
إلبالغيني مث وإصلت إىل تنويع نكت أطرإف ترإكيب إلحاديث بالغ ًيا مدإ ًمعا مظهر من إملظاهر إلبيانية لروية جامل
إلرتإكيب وإلعبارإت يرىج بذل إلعناية يف فهمها للكّ أديب وأ ّن إلحاديث إلنبوية مبزنةل دإئرة إملعارف إللغة إلعربية.
ABSRACT
The Paper Titled "Form of Tashbeehi in Collections of Imam Trirmidze" aims at drilling about some furthers
of rhetorical aspect s narrated in the back of Imam tirmidzee, through the edges of similarities to justify their
rules in rhetorical studies. In Qorder one to grasp some hints about the prophetic Lingual degree in the
studies of Textual texts of Hadith as background of Arabic Literature. The Paper proceeds with the Term
"Team" of similarity according to Rhetoric's and then proceeded to it's classifications by supporting
Analytical Studies then it be concluded that such rhetorical similarity aspects are important to be
comprehended in literature studies as well as everyone who wish to undergone textual studies of Hadith
literature must study this as primarily.

مقدمة:
الحمد هلل العليم الحكيم الذي أنزل على رسوله الكتاب املبين ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين وعلى آله
املطهرين وأصحابه األطهار.
Abubakaridrisarg1@gmail.com 08036518202
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ُ
وبعد ،وقد خطر ببالي الباحث أن يكتب سطورا قليلة عن طرفي تشبيه البالغة العربية وما يظهر من ذلك من
اآلنماط القوية في تفهيم العقول السليمة ،وأن يكون محور ذلك مستمدا من السنن النبوية املطهرة مما ورد في
الصحاح الست املشهورة ،ف اقتصر الباحث على جامع إمام الترمذي ،ملا ظهر فيه من الغرض املنشود ونظم عمله
في ثالثة محاور بعد املقدمة ،وهي كاآلتي:
-

ً
واصطالحا.
أوال :تعريف التشبيه لغة

-

ثانيا :طرفي التشبيه وتقسيمها إلى حس ي ومعنوي.

-

ثالثا :تعدد طرفي التشبيه

-

رابعا :التشبيه على غير طرفة األصلية.

ً
واصطالحا:
تعريف التشبيه لغة
قد عرف البالغيون التشبيه أنه وصف يشمل املشابهة التي تشارك بين شيئين أو أكثر في الهيئة والضرب وقد
ً
تكون املماثلة حالية أو معنوية كما تكون حسية أو عقلية .1ومما يقولون :إن التشبيه يؤدي روعة وجماال ويقع
ً
ً
موقعا حسنا في التعبير وذلك إلخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد إلى القريب مما يزيد املعاني رفعة ووضوحا,
ّ
متشعب
ويكسبها جماال وفضال ,ويكسوها شرفا ونبال ،فهو فن واسع النطاق فسيح الخطو ممتد الحواش ئ
األطراف ّ
متوعر املسلك غامض املدرك ,دقيق املجرى ,غزير الجدوى.
فالتشبيه أسلوب من أساليب البيان ،ويعمد عليه املتكلم أو الكاتب إذا أراد أن يثبت صفة ملوصوف مع التوضيح
فيعقد بين االثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو املبالغة في إثباتها ,لذلك كان التشبيه أول طريقة تدل
عليه الطبيعة لبيان املعنى.
وفي تعريفه قيل :التشبيه في اللغة التمثيل ,يقال هذا شبه هذا ومثله .2وقد يأتي معنى اللفظ بمعنى "اإلبهام",
فيقال أشبه عليه األمر أي أبهمه عليه حتى أشبه بغيره.
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وأما التشبيه في اصطالح البالغيين فهو إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما ,كتشبيه الرجل باألسد في الشجاعة,3
وبعبارة أخرى هو "عقد مماثلة بين أمرين أ و أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده املتكلم أو
الكاتب".4
يشمل التشبيه على أربعة أركان ,املشبه ,واملشبه به ,ووجه الشبه ,وأداة التشبيه ,على أنها أصل في العقد
للتشبيهات.
فالركن األول يراد به األمر الذي يقصد إلحاق بغيره ,والثاني هو األمر الذي يلحق به املشبه ,فهذان الركنان
يسميان طرفي التشبيه .ثم ثالثهما الذي يعرف بوجه الشبه هو الوصف املشترك بين الطرفين ويكون في املشبه به
أقوى منه في املشبه ,وقد يذكر في الكالم وقد يحذف .والرابع أداة التشبيه هي اللفظة التي تدل على التشبيه
وعمليتها في العقد ربط ا ملشبه باملشبه به ,وقد تذكر األداة في التشبيه وقد تحذف كالركن الثالث السابق الذكر.5
بالغة التشبيه:
أما بالغته من حيث الصورة الكالمية التي يوضع فيها فمتفاوتة أيضا ,فأقل التشبيهات مرتبة في البالغة ما ذكرت
فيه األركان جميعها ,ألن بالغة التشبيه مبنية على ودعاء أن املشبه عين املشبه به ووجود األداة ووجه الشبه معا
يحوالن هذا االدعاء ,فإذا حذفت األداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البالغة قليال ,ألن
حذف هذين يقوى إدعاء اتحاد املشبه واملشبه به بعض القوة .أما أبلغ أنواع التشبيه عند بعض الدارسين
فالتشب يه البليغ ألنه مبني على إدعاء أن املشبه به واملشبه ش يء واحد.
التشبيه من حيث طرفيه الحس ي واملعنوي:

-1
ً
ففي هذه النقطة عبارة عن طبيعة املشبه أو املشبه به عند إدراكهما ،إما أن يكون شيئا يدرك بالعقل أو يكون
ّ
بالحس .وقد جاء أحاديث من روايات الجامع الترمذي بهذه األنواع للتشبيه ،منها:
اإلدراك
أ-

تشبيه العقلي بالعقلي:
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فمن أمثلة العقلي بالعقلي بين املشبه واملشبه به ،ما جاء في قول الشاعر:
َ
ْ َ
ْ َْ َ
العش ُق كامل ْو ِت َيأ ِتى ال َم َر َد ل ُه **
ِ

ْ
ْ
َ
َما ِف ِيه ِلل َع ِاش ِق ا ِمل ْس ِك ِين ت ْد ِب ُير.6

فالعشق مشبه "عقلي" و"املوت" املشبه به "تمثلي" أيضا إنما يدرك الحالين بالعقل العشق أو املوت فال يرى
بمجرد العينين فطرفا التشبيه مركبان من عقليين.
ّ
وقد ورد في أحاديث جامع اإلمام الترميذي الصورة منها قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :وفضل عائشة على
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"" .7فضل عائشة" مشبه ،و"فضل الثريد" مشبه به ،و"الكاف" أداة ،ووجه
الشبه ملحوظة في إثبات أهمية عند املقتتات ،فالفضل معروف عقليا ،وقد ال يعرف قيمة ش يء على أحد إال
بالعقل ولو أريد أن يعرف ما دون ذلك فبالعاقل يوازن األفضلية بينهما ،وعلى هذا يفهم أن التشبيه (فضل
عائيشة) عقلي ،وكذلك املشبه به (فضل الثريد) عند املالحظة يفهم أن طرفي التشبيه عقليان ،ألن املقصود يرجع
إلى الفضل والدرجة واملنزلة التي تحكم بالعقل.
ّ
ومن التشبيه الواردة في األحاديث وطرفيه عقليين قوله صلى هللا عليه وسلم" :يا معشر الشباب! عليكم بالباءة,
فإنه أغض للبصر وأحصن للفررج ,فمن لم يستطيع منكم الباءة فعليه بالصوم ,فإن الصوم له وجاء".8
و"الصوم" مشبه ،و"وجاء" مشبه به ،فاألداة ووجه الشبه محذوفان ،وبذلك أصبح التشبيه بليغا ،وأما الطرفان
فعقليان إذ ال يرى الصوم والوجاء بمجرد العينين وإنما يدركان بالعقل .واستفاد من الحديث التعليم واإلرشاد إلى
ّ
طريقة صيانة النفس من الوقوع في الفحشاء ،وعلى هذا يمثل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن مالزمة الصيام
ّ
تهدؤ الغريزة الجنسية ،وإن الوجاء عقلي ال الحس ي ،فهذا هو ّ
السر البالغي لهذا التشبيه البليغ.
ّ
ومن التشبيه في األحاديث ما التشبيه في األحاديث ما ورد في حديث معقل بن بسار عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال" :العبادة في الهرج كهجرة إلي" .9املشبه "العبادة" واملشبه به "الهجرة" ،وأداة التشبيه "الكاف" ووجه الشبه
"اللجوء" وتعلم السنة النبوة على هذا املنطلق أن من وجد نفسه في حالة املذكورة يترتب له الثواب واألجور .وهذا
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يدل أن املواظبة على العبادة في حالة االضطرابات لها منزلة مرموقة في املنازل للمؤمنين ،ولذا عليهم أن يواظبوا
حال كان.
على العناية بالعبادة في أي ٍ
ب -تشبيه العقلي باملحسوس:
ومثال ذلك في قول الشاعر:
َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ
ََ َ
ازلنا
ال ين ِزل املجد ِإال ِفي من ِ ِ

**

َ َْ َْ َ َ ْ
ْ ََ
س ل ُه َمأ َوى ِس َوى املق ِل.10
كالنو ِم لي

النوم هو املشبه به على نفس الشاكلة .وكذلك قول أخر:
َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ََ َُ َْ ُ َ
ص ْو ِت الق َد ِر.11
جلجل ِفيها ِمثل
**
يق َم ِثير
وراعها صوت ع ِم ِ
فاملشبه واملشبه به في هذا التشبيه مدار إدراكهما العقل أال هما صوت عميق وصوت القدر.
ومن األحاديث التي تحتوى التشبيهات مما طرفيها مركبان من العقلي بالحس ي ما جاء في حديث رواه أبو هريرة عن
ّ
الرسول صلى هللا عليه وسلم قال" :من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر".12
فالحديث يوجه املسلمين إلى فضل صالة الضحى وما فيها من كثرة األجور والثواب ملن حافظ عليها ،وألهمية ذلك
شبهت بزبد البحر كثرة .فاملشبه هو "الذنوب" وهو ٌّ
عقلي ،واملشبه به حس ي هو "زبد البحر" واألداة لفظة "مثل"
ّ
ووجه الشبه في الكثرة والوفرة ،وقد شبه النبي صلى هللا عليه وسلم األجر التي يمكن أن يحصل عليه الحافظ
على شفعة الضحى بزبد البحر من حيث الكثرة ،واستحالة إحصائها وهذا هو السر في عقد هذا التشبيه للطرفين
املتباينين.
ّ
الوارد في األحاديث املشبه عقلي واملشبه به حس ي قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن املؤمن من يرى ذنوبه كأنه في
أصل جبل يخاف أن يقع عليه" .13فالذنوب غير حس ّي وأصل الجبل إنما هو حس ي ّ
ألنه يرى ،فاملشبه في الخبر هو
"الذنوب" ،واملشبه به هو "أصل الجبل" ،فاملشبه عقلي ،وأما مشبه به حس ّي وبهما عقد التشبيه ،وبالغتهما إثبات
خشية هللا في نفس املؤمن.
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ّ
وتشبيه العقلي بالحس ي في أحاديث جامع الترمذي ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم في تشبيه مرسل رواه عن
أنس" :مثل أمتي مثل املطر ال يدرى أوله خير أم آخره" .14فطرفا التشبيه عقلي بالحس ي أولهما الذي هو "أمتي"
مشبه محليا ومعناه حالة أمتي ،والثاني الذي هو مشبه به "املطر" حس ي داللة أن املقصود بهما حالتي األمة
واملطر ،واألداة في التشبيه لفظة "مثل" ووجهه في الكثرة ،فالحديث يوجه إلى االعتبار بما في شئون األمة من
الحركات والتصرفات املتنوعة ومطابقتها بحاالت األمطار من الغزارة والفوائد.
ت -تشبيه املحسوس باملحسوس:

وهذا هو النوع من التشبيه الذي يجيء الطرفان فيه ّ
حسين.
ّ
ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترنجة ريحها طيب وطعمها طيب".15
املؤمن الذي يقرأ القرآن مشبه وهو حس ّي" ،األترنجة" مشبه به وهي حسية أيضا ،واألداة "كمثل" ووجه الشبه
"الطيب" ويعلم هذا الحديث املسلمين أهمية لزوم قراءة القرآن الكريم ،ألن ذلك يرفع درجة اإلنسان إلى مقام

مرموق ،ويحسن عالقته بربه روحيا إذا كان القارئ يداوم على واجبه محتسبا من هللا.
ّ
ومن هذا التشبيه ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه وال يزال
املؤمن يصيبه بالء ,ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال ّ
تهتز حتى تستحصد" .16في الخبر تشبيهان أحدهما للمؤمن
والثاني للمنافق ،وطرفا كل منهما محسوسان ،فاملشبه في التشبيه األول هو "املؤمن" واملشبه به "الزرع" ،وأداة
التشبيه "كمثل" ،ووجه الشبه "التعرض لالبتالء واملصائب" ،وأما الثاني فاملشبه فيه هو "املنافق" و"شجرة األرز"
هو املشبه به ،واألداة "كمثل" ووجه الشبه "عدم التعرض لالبتالء واملصائب" فالحديث يعبر عن حالة املؤمن في
تعرضه لالبتالء واالختيار من هللا سبحانه وتعالى إلعالء منزلة إيمانه ،وال يعيش املؤمن الحقيقي إال أن يبتليه هللا
في إيمانه وتوحيده هلل تبارك وتعالى .وأما الكافر أو املنافق فقد يكون ساملا من االبتالء ألنه إذا تعرض البتالء وقف
ّ
ّ
والسر البالغي في هذا
وضعف وأظهر عجزه ،ولذا شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم الشخصين قوة وضعفا،
التشبيه إن شجرة األرز أضعف في الزرع عاديا ،ولذلك مثلها بها يالزم قوته مهما هبت الرياح فتستمر وتنمو إلى
مبلغ النضوج فينتفع منها.
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ّ
وسلم" :أنا وكافل اليتيم في ّ
الجنة كهاتين،
وفي الحديث الذي رواه سهل بن سعيد قال رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
وأشار بإصبعيه ،يعني السبابة والوسطى" .17فاملشبه في هذا الحديث ضمير "أنا" لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
و"كافل اليتيم" ،و"الكاف" أداة التشبيه ،واللفظة "هاتيتن لإلشارة" هو مشبه به املعنون بالعالقة بين السبابة
حس ي ،ووجه الشبه "القرب" فالطرفان إذا ّ
والوسطى فهو ّ
حسيان ،وأما ما يوجه إليه تعاليم الحديث هو فضل
ّ
العناية باأليتام في املجتمع اإلسالمي وأن من يعتنى بهذا يجب أن يكون قريبا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
ّ
الجنة.
ومن هذا النوع من التشبيه الذي يجئ فيه الطرفان ّ
حسيين ما في حديث أنس بن مالك قال ،قال رسول هللا صلى
ّ
هللا عليه وسلم" :إنما مثل املريض إذا برأ وصح كالبردة نقع من السماء في صفائها ولونها" .18فاملشبه هو "املريض"
حس ي ،وأما املشبه به هو "البردة" ّ
الذي هو ّ
فحس ي ،وأداة التشبيه هي "الكاف" ،ووجه الشبه في صفائها .حيث ينبه
الحديث على ما في حالة الصحيحة من املتعة والراحة يجب على اإلنسان أن يهتم بطبيعة جسمه ويقيه مما يؤدى
إلى فلق وأمراض أو مصائب له ،فمن ذلك يشبه الرسول الكريم حالة الصحة بالبردة ليضاحها العاقل بينها وبين
املريض فيختار بعقله ما يكون أهال له إذا وجد نفسه فيه.
-2

التشبيه باعتبار تعدد طرفيه:

فقد يتنوع ألفاظ طرفي التشبيه من حيث قلتها وكثرتها إلى اإلفراد والتعدد تحت مصطلحات قيدها البالغيون في
أبحاثهم البالغية ،ومن ذلك :اإلفراد ،واللفوف ،والتفريق ،والتسوية ،والجمع.
تشبيه املفراد باملفرد:
أ-
ّ
هو إفراد لفظة املشبه واملشبه به ،ما جاء في حديث قال صلى هللا عليه وسلم" :العبادة في الهرج كهجرة إلي".19
فاملشبه مفرد وهو "العبادة" واملشبه به كذلك وهو "هجرة" ،وأداة التشبيه هي "الكاف" ووجه الشبه "الفضيلة"،
وتعليم الحديث يدور حول أهمية العناية بالعبادة في أي حال من األحوال يجد املسلم نفسه فيها ،ألن في ذلك
فضل عظيم عند ّ
رب العاملين.
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ّ
ومن التشبيه اإلفراد قوله صلى هللا عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال" :ضرس الكافر مثل أحد" .20فاملشبه هو
"ضرس" واملشبه به هو "أحد" وهما طرفا التشبيه مفردان ،وأداة التشبيه هو "مثل" ،والتشبيه مجمل لعدم ذكر
ّ
ويصور الحديث كيف يبعث الكافر يوم القيامة ألن فمه طماع في أكل املحرمات وخالف ما يقوم
وجه الشبه فيه.
َ
َ
ْ
ُ
ُُ
ْ
ْ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ
َ
ْ
به املسلم بمقتض ى قوله تعالى" :فل َي ْنظر َ ُ
َ
ات ما رزقناكم واشكروا ِلل ِه
اإلنسان ِإلى طع ِامه" .21وقوله  " :كلوا ِمن ط ِيب ِ
ِ ِ
َ
ُ
ِإ ْن ك ْن ُت ْم ِإ َّي ُاه ت ْع ُب ُدون " .22لكن الكافر على خالف ذلك.
وقال عليه الصالة والسالم" :املتعدى في الصدقة كما نعها" .23فاملشبه في التشبيه هو "املعتدى" مفرد ،واملشبه به
هو "املانع" ،و"الكاف" أداة التشبيه ،ووجه الشبه في الجزاء .ويعلم الحديث أهمية اإلخالص في األمور كلها ،ويحذر
ّ
ّ
من اتباع الخيرات باألذى إذ يفسدها ،وعلى هذا يقول صلى هللا عليه وسلم أن من سنن سنة سيئة في أعمال
ّ
الخير أو خطط خطة في انفاذها كأنه الفاعل وإن لم يشارك فيه بيده حيث ما كان املشستشار في التعدى أو
املرشد إليه فهو هو.
ومن أمثلة هذا النوع من التشبيه الذي ينفرد فيه لفظ املشبه واملشبه به قول الشاعر:
أنت كالوردة ملسا وشذا

**

وقال آخر:
َ
إ َّن َما ّ
اس ك َ
الن ُ
الس َو ِائ ِم ِفي الرز **
ِ
وقال آخر:
َْ َ ْ ُ ُ
الغ ْ
ص ِن ِل ْي ًنا
أنت ِمثل
ب-

جادها الغيث على غضن نضر.
ق َس َواء ُج ُهوله ْم َو َ
الع ِل ِيم
ِ
ِِ

**

َو َشب ُ
يه َ
الب ْد ِر ُح ْس ًنا.24
ِ

التشبيه املفروق:

هو أن يأتي تشبيهان أو أكثر في الجملة ويكون كل التشبيه مع املشبه به ويفرق بين التشبيه األول والثاني بحرف
ّ
غر كريم والفاجر ّ
وسلم" :املؤمن ّ
خب لئيم".25
عطف ،ومثله في أحاديث جامع الترمذي ما في قوله صلى هللا عليه
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الخبر في تشبيهين بليغين ،فاألول املشبه فيه هو "املؤمن" واملشبه به هو ّ
"غر" ،وفي الثاني ،فاملشبه هو "الفاجر"
واملشبه به هو "لئيم" ،ويحرض الحديث على أهمية األخالق النبيلة للمسلم.
ويقول أبو نواس:
تبكي فتذورى الدر من نرجس **

وتمسح الورد بعتاب.26

شبه الدمع بالدر لصفائه ،والعين بالنرجس ملا فيه من اجتماع السواد بالبياض والوجه بالورد.
ّ
وقال صلى هللا عليه وسلم في حديث آخر" :مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الرياح تفيئه وال يزال املؤمن يصيبه
بالء ,ومثل املنافق كمثل شجرة األرز".27
ّ
وهذا الحديث أيضا مشتمل تشبيهين مجملين ،فاألول هو قوله صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمن كمثل الزرع"
فاملشبه فيه "املؤمن" و"الزرع" هو املشبه به ولفظة "مثل" هي أداة التشبيه ,وأما الثاني هو قوله" :ومثل املنافق
كمثل شجرة األرز" ،فاملشبه هنا "املنافق" ،واملشبه به هو "شجرة األرز" ،وأداة التشبيه لفظة "مثل" ،وقد ّ
فرق
بين التشبيهين أداة العطف التي هي "الواو" في نفس الخبر باملعصية .فالحديث يثبت أن املؤمن ّ
مجرب دائما
ويتعرض لبعض املصائب تطهيرا له ،وأما الكافر فقد يكون معا في عن االبتالء ألن الدنيا له متاع قليل.
ت-

تشبيه التسوية:

وهو تعدد املشبه دون املشبه به ،وذلك أن يكون املشبه لفظين فأكثر من حيث يأتي املشبه به لفظة واحدة.
كقول الشاعر:
َ
َ َّ
ََ ُ ْ َ
ِكال ُه َما كالل َي ِالي
**
يب َو َح ِالي
صداع الح ِب ِ
َ َْ َ
َو َث ْغ َرة في َ
اآللي.28
**
ص َف ِاء
وادم ِعي ك ِ
ِ
شبه في األول صدع الحبيب وحاله هو الليالي في السواد ،وفي الثاني شبه ثغر الحبيب ودموعه بالآللي في قدر
اإلشراف.
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ّ
ومثال ذلك في أحاديث الترمذي قوله صلى هللا عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل" :ومن جرح جرحا في سبيل
هللا أو نكب نكبة فإنها تجيئ يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كاملسك" .29فاملشبه في هذا
الحديث ّ
متكون من تشبيهين هما "من جرح و"من نكب" اللذين يضمهما "أو" العاطفية ،واملشبه به هو "أغزر"
و"الكاف" أداة التشبيه ،فالتشبيه ًإذا بأسلوب التسوية ّ
لتعدد املشبه وإفراد املشبه به.
فعلى نفس الصورة يقول أمرؤ قيس:
َ َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
ش َح ْو َل خ َب ِائنا
كأن عيون الوح ِ

**

َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
الج ْز ِع ال ِذي ل ْم َي ِق ْب.
وأرحلنا

قد شبه حالة عيون الوحش وحطرها ليصاعتهم يحاولون ملناعتهم عنها كالفرق الذي بين لوني األبيض واألسود،
فاملشبه تعدد واملشبه ش يء واحد املتاعة.
والتعليم الذي يوجد من الخبر هو أهمية الجهاد في سبيل هللا ألن ّ
كل ما يصيب املجاهد في حالة جهاده ففيه بركة
وفضيلة حتى الجرح الذي يصيبه في أعضائهّ .
فشبه ريح الجروح في الجهاد بالطيب من الزعفران واملسك وغير
ذلك من أطيب الروائح التي يحبها كل عاقل ظريف.
ّ
وكذلك في حديث سهل بن سعد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".30
ّ
واملشبه هو الضمير الشريف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكافل اليتيم ،واملشبه "هاتين" ،واألداة "الكاف"
والتشبيه تسوية ّ
لتعدد املشبه وإفراد املشبه به.
ّ
ويعلم الحديث أهمية كفالة اليتيم في اإلسالم وما يجب على الدولة والجماهير القيام بها نحو األيتام في حفظ
حقوقهم وصيانة أعراضهم وتهذيب نفوسهم بما يستحقون في حياتهم.
-3

التشبيه على غير طرقه األصلية:

أ-

التشبيه املقلوب:
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هو نوع من التشبيه الذي يكون املشبه به أقل درجة من املشبه خالف املألوف في الفرق البالغي كما اتفق عليه
البالغيون أنه على املشبه به أن يكون أقوى في وجه الشبه من املشبه ،ويسمى هذا النوع من التشبيه باملقلوب.
ومثال ذلك ما جاء في حديث أبي موس ى األشعري حين مثل الرسول عائشة أم املؤمنين بالثريد في قوله صلى هللا
ّ
عليه وسلم" :وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" .31فاملشبه هنا هو "فضل عائشة"
واملشبه به هو "الثريد" وعند النظر في وجه الشبه يجب أن يكون أقوي في املشبه به ،لكن في السياق جاء خالف
الطريقة املعروفة ،فأصبح كأن وجه الشبه يكون قويا في املشبه من املشبه به ،ألن ّ
السيدة عائشة أم املؤمنين
التي هي املشبه فوجه الشبه هنا أقوى فيها من املشبه به الذي هو "الثريد" وفي هذا األسلوب نقطة الخالف
للطريقة املعروفة في التشبيه ،وهو تشبيه القوي بالضعيف خالف تشبيه الضعيف بالقوي.
ويفهم من سياق الخبر زيادة ال بيان على املنزلة الرفيعة التي وهبها هللا سبحانه وتعالى لعائشة أم املؤمنين على سائر
نساء األمة املحمدية ،وإخراج تلك الصفة في أقرب ما يكون إلى عقول املخاطبين.
ّ
وكذلك جاء في حديث يصور "عين الدجال" في قوله صلى هللا عليه وسلم ...." :أال وإنه أعور عينه اليمنى كأنها
عنبة طافية" .32فاملشبه هو "عين اليمنى" ،واملشبه به هو "عنبة طافية" وباتباع الطريقة املعروفة في التشبيه
يكون األسلوب عنبة طافية كعينة اليمنى ،لكنه جاء بأسلوب خالف املعروف فشبه عضو الحي بغير حي ،والغرض
من ذلك التحقير لصاحب العين ،مع أن وجه الشبه يجب أن يكون أقوى في املشبه به من املشبه ،لكنه ظهر
بخالف ذلك ملخالفة األسلوب املتبع لعقد التشبيه.
ويعلم الحديث حقارة الدجال في الخلق وعدم اتباعه الطريق املستقيم إلعوجاجه.
ومن أمثلة تشبيه املقلوب من أحاديث الجامع الترمذي تشبيه اإلنسان املسلم القارئ باألترنجة التي هي زراعة
ّ
ّ
للطب في قوله صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترنجة" .33ومهما أقوى درجة رائحة
وطعمه في األترنجة ،فاإلنسان أقوى منه درجة ،واألفضل أن يشبه األترنجة بالقارئ في الدرجة ،لكن التشبيه جاء
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به على خالف الطريقة املعروفة كما ظهر ،فاملشبه هنا هو "القارئ" الذي هو "اإلنسان ذو الدرجة العالية"،
واملشبه به هو "األترنجة" هو الزراعة التي هي أسفل من اإلنسان في الدرجة ،وأداة التشبيه لفظة "مثل".
ويفهم من تعليم هذا الحديث فضل املؤمن القارئ الذي يالزم معاملة القرآن الكريم في حياته .ومثل هذا التشبيه
قول أبي تمام في املدح:
َ
ّ
َ
ُ
َوأ ْح َس ْن ِم ْن ن ْو ِر َي ْفت َح ُه ال ِذي **

َ َ
ََ ُ ْ َ َ
لعط َايا ِفي ِس َو ِاد املط ِال ِب.34
بياض ا

وقد شبه نور اإلنسان العظيم بجماد ،ألن قيمة ّ
كل عطية مهما تكن تحت قيمة اإلنسان بكونه آدميا لكن النكت
البالغية عالجت الصورة في التشبيه تجوزا.
وكتب إبراهيم الناجى يصف الصحراء:35
ُ
َف َهذه َ
**
الص ْح َر ُاء ُع ْرَيان ُه
ِِ
ب-

َ َ َ َْ َ َ
ُم ْمت َدة خ ِانقة كاملال ِل.

التشبيه الضمنى:

وأما هذا النوع من التشبيه ال يأتى فيه املشبه واملشبه به بالطريقة املعروفة ،إنما يؤتى بهما ملحا في سياق الجملة.
ّ
ومن أمثلته ما جاء في قوله صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي هريرة" :ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حتى
يعود اللبن في الضرع ,وال يجتمع غبار في سبيل هللا ودخان جهنم" .36وباملالحظة أن هذا النوع من التشبيه لم يظهر
بطريقة التشبيه املألوفة ،وإنما يلمح من سياق العبارة .فاملشبه استحالة دخول الباكي من خشية هللا النار،
واملشبه به "استحالة عودة اللبن إلى الضرع ،فإذا كان الثاني مستحيال فاألول أيضا مستحيل ،فإذا يمكن ذلك
فيتحقق الحكم األول ،وملا ال يمكن فمحال من إمكانيته عند هللا سبحانه وتعالى لحمايته لذلك العبد الخاشع،
فهذا هو ما مثل في التشبيه.
وهذا كما يقول الشاعر:
َ َ ْ َ
َ ُْ
ْ
الغ َنى
ال تن ِك َرى عط َل الك ِر ِيم ِمن ِ

**

الس ْي ُل َح ْرب ل ْل َم َكان ْا َ
َف َّ
لع ِالي.37
ِ
ِ
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وقول امرئ قيس:
َ
ّ ُ
كأن ن َع ِال َج ُه
ف َع َّن ّلنا سرب
ت-

**

َع َذارى َد َو َار في َم َال ِء ُم ِذ ُ
يل.38
ِ
ِ

التشبيه البليغ:

هو الذي خذف منه األداة ووجه الشبه.

ّ
ومما جاء في أحاديث جامع الترمذي من نوعيته قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " :يا معشر الشباب! عليكم
بالباءة ,فإنه أغض للبصر وأحصن للفررج ,فمن لم يستطيع منكم الباءة فعليه بالصوم ,فإن الصوم له وجاء".39

فاملشبه هو" الصوم" ،واملشبه به هو" وجاء" واألداة وو جه الشبه محذوفان ،والحديث إفادة ما في الصوم من
ّ
العفة وحفظ الفروج عن الفواحش ،ألن الصائم إذا كان محتسبا فعمله ليس ّ
مجرد اإلمساك من األكل والشرب
ّ
والسر في استعمال "الوجاء" مشبها به ألن
فحسب بل يضم اإلمساك من الشهوات وقمع طغيان الغريزة الجنسية.
النفس مائلة إلى الشهوات التي زينت لها من النساء أكثر من غيرها.
ّ
ويقول صلى هللا عليه وسلم" :الجهاد سنام العمل" .40الجهاد" مشبه ،و"سنام العمل" مشبه به ،واألداة ووجه
الشبه محذوفان ،ويبرز من الحديث قوة الجهاد وفضله على جميع أعمال املسلمين إذ به يؤسس الدولة ويوطد
بها لصيانة حرمة األمة اإلسالمية ،وأنه واجب عام ،ولذا عبر عنه بسنام العمل داللة على أنه األساس لبناء األمة،
ّ
وعليه بنى رسول هذه األمة الدولة وخلفه فيها أصحابه إلى اليوم.
ّ
وفي آداب سفر الجماعة يقول صلى هللا عليه وسلم" :الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب" .41هذا
ّ
تصريح منه صلى هللا عليه وسلم أنه ليس من دأب املسلمين أن ينفرد أحد برأيه ،وكذلك ال يحل أن يسافر اثنان
ً
دون أن يكون أحدهما قائدا في السفر ،واملرجو للمسلمين أن يكون جميع أمورهم شورى وأن يعملوا بمقتض ى أو
أمر قائدهم والتشبيه بليغ ،فالراكب والركبان مشبهان ،واملشبه به شيطان والشيطانان ،وأما أداة التشبيه ووجهه
فمحذوفان.
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ّ
ومن التشبيه البليغ قوله صلى هللا عليه وسلم" :إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة"" .42سوء ذات البين"
مشبه" ،الحالقة" مشبه به ،واألداة ووجه الشبه محذوفان .إن املصالحة بين املسلمين هي الطريقة الوحيدة
لوحدتهم وقوتهم ملواجهة التحديات ووقاية حرمتهم لكن إذا تشتتوا وتفرقوا ستحلق تلك الخالفات قوتهم كما
يحلق الشعر من الرأس فيذهب ريحهم ،وهذا هو ّ
السر البالغي في تشبيه افتراق املسلمين بالخالق.
ّ
وسلم" :املؤمن ّ
غر كريم
وكذلك يعتبر من البليغ من هذا الحديث الذي يضم تشبيها مفروقا في قوله صلى هللا عليه
والفاجر ّ
خب لئيم"" .43املؤمن" مشبهّ ،
"غر كريم" مشبه به ،فاألداة ووجه الشبه محذوفان ،وهذا نفس ما في
"الفاجر لئيم" ،واملشبه "الفاجر" واملشبه به "لئيم" ،والحديث يضم تشبيهين بليغين ،وما فيهما فضل املؤمن على
الفاجر في النوافع والفوائد االجتماعية ،وتضحية النفس في إجراء األمور بدون النفاق والرذائل من األخالق،
فاستخدام "كريم للمؤمن استخدام شامل لألمور الكثيرة من الخيرات ،فشبهت بالهدايا والعطايا للجماهير وعلى
نفس الشاكلة استعمل لفظ "اللئيم" للفاجر عكسا للمؤمن ،ألن ما يترتب من الفجور أمور كثيرة نعوذ باهلل منها.
ّ
وقد أتى التشبيه البليغ في حديث رواه أبو سعيد الحدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :إن الدنيا خضرة
حلوة وإن هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون" .44وما جاء في هذا التشبيه من جهة املشبه هو "إن الدنيا"،
واملشبه به هو "خضرة حلوة" ،وأما األداة ووجه الشبه فمحذوفان فيه فصار تشبيها بليغا لتجرده عن الركنين
املذكورين كما أشار إليه البالغيون.
وقد ظهر من الحديث وصف قيم للدنيا وصفها الحديث بأنها مجرد ملذات مؤقتة فانية فمن أشغلها للخير نجي
وفاز ومن ّ
اغتر بها رسب وهبط.
الخاتمة:
بدأت املقالة بالتقديم عن مضمون الدراسة وأتبع ذلك باملحاور الثالثة التي بنى عليها مقالته وفروعها وحللها
تحليال بالغيا ،أبرز من ذلك وجوه الفروق بين كل فرع وغيره ،وقيمة بالغته كوحدة دراسية خاصة ،يحتاج إليها
كل دارس في فن البالغية ،ال سيما الذين يخصهم الدرس البالغي في األحاديث النبوية ،كأدب ديني مخض .وفي
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األخير أنتج للقراء ّ
األعزاء ما وصل إليه من النتائج اللغوية ،ونسأل هللا تعالى أن ينفع األمة املحمدية بهذا الجهود
املقتصر ،وآخر دعونا أن الحمد هلل ّ
رب العاملين.
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