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  اللغة واألدب

 ةالنبوي� البالغة
                                                                                          

  الشيخ وسيم احملمدي: إعداد
  املدينة املنورة

 

يف غاية الذروة من البيان، وال يرتفع فوقه يف جمال نص أديب احلديث النبوي 
  .الغة وفصاحة وروعة  تعاىل باب اهللاألدب الرفيع إال كت

ومل يسمع الناس كالما قطّ أعم نفعا، " : ما قال فيه اجلاحظ وأصدقوما أجود  
وال أقصر لفظا، وال أعدل وزنا، وال أمجل مذهبا، وال أكرم مطلبا، وال أحسن موقعا، وال 

، ...م  صلى اهللا عليه وسلأسهل خمرجا، وال أفصح معىن، وال أبني فحوى من كالمه
ا تكلفنا له من االمتداح  أمن بعض من يتسع يف العلم ومل يعرف مقادير الكالم يظنولعلّ

ذم التزيد  ومن التزيني والتجويد ما ليس عنده وال يبلغه قدره، كال والذي والتشريف
 وقبح التكلف عند احلكماء، ورج الكذابني عند الفقهاء، ال يظن هذا إال ،على العلماء
  ".عيهمن ضلّ س

سنة رسول اهللا، فإا : والثاين" : يصف البالغة النبوية األندلسيأبو حيانوقال   
السبيل الواضح، والنجم الالئح، والقائد الناصح، والعلم املنصوب، واألمم املقصود، 

  ".ند اخلصام، والقدوة جلميع األناموالغاية يف البيان، والنهاية يف الربهان، واملفزع ع
 أنه غين يف األفكار والعمق واجلدة واإلحكام، الكالم النبوي جند فإذا تأملنا  

والغوص يف أغوار النفس اإلنسانية، ومالمسة أبعاد هذه النفس، كل ذلك بأسلوب ميتاز 
 والدقة يف الوصف والتعبري، واإلبداع يف التشبيه والتصوير، والرباعة باجلزالة والوضوح،

ائعة يف األلفاظ، واإلجياز يف القول وجمانبة التكلف، يف الكناية والتعريض، واملوسيقى الر
  .لكالم ويذهب برونقه لفظًا ومعىنالفحش والغلظة وكل ما يشني ابعيد عن 
نظر يف األحاديث النبوية الشريفة، ينبهر مبا تضمنته يف موضوعاا املختلفة، فمن ي  

، يف ذلك الطراز وأغراضها املتنوعة من حسن السبك وروعة التصوير وأسرار البيان
 ، فاحتلّت الدرجة العليا من بني صفوف التعبريتدنُ منه بالغة البالغينيالعايل الذي مل 

  .وضروب البيان بعد القرآن الكرمي
  :  يف قوله صلى اهللا عليه وسلملرائعةنظر إىل تلك اخلصائص الفنية انلف  
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 فكان ،صاب أرضامثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أ(
 ، وكانت منها أجادب أمسكت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري،منها نقية قبلت املاء

عان ال ي ق هيئفة أخرى إمنا وأصابت منها طا. فشربوا وسقوا وزرعوا:فنفع اهللا ا الناس
  . وال تنبت كأل،متسك ماء

 ومثل من مل .مم وعلّل فع، ونفعه ما بعثين اهللا به،فذلك مثل من فقه يف دين اهللا
  .) اهللا الذي أرسلت بهى ومل يقبل هد،يرفع بذلك رأسا

 أن الناس يف قبول ما جاء به النيب صلى اهللا عليه :املعىن اإلمجايل هلذا احلديث
  :اهلدى والعلم نوعانوسلم من 

األرض اليت قبلت املاء ك صنف استفاد وأفاد: صنفان نوعالوهذا  : قبلهنوع
صنف مل يستفد إال أنه أفاد، وهذا و .، فأنبتت الكأل والعشب الكثريطرحينما نزل امل

، فينتفع  فال ينضب منهاه متسك إال أا قبوال حسنا ال تقبل املاء مثل األرض اليتالصنف
  .به الناس

 مثل األرض املستوية وهذا النوع. فال استفاد وال أفاد نوع رفضه مطلقا
  .، وال متسكه فيستفيد منه الناس فتنبت تستفيد من املاءساء اليت اللامل

قلوب وشبه اختالف . فشبه اهلدى والعلم باملطر يف أصل إفادته وعموم نفعه
 املبعوث ما النيب صلى اهللا عليه وسلم باختالف  والعلمالناس يف االستفادة من اهلدى

  .من هذا املطراستفادا األرض يف 
 يف أسلوب الصورة املقصود توضيحهام وقد وضح النيب صلى اهللا عليه وسل   

واختار لتوضيحها تعبريات دقيقة تنم عن بلوغه صلى اهللا عليه وسلم  .يالتمثيله يالتشب
متكنه  من ناصية األساليب الدقيقة القوية و  الفصاحة والبالغة والبيان، الدرجة العليا يف

  .الرائعة
  !." املاءقبلت"مثال يف التعبري بـل أمنتلف

  "قبلت" يف  مباوذلك ! على املطلوبودلّ! هذا التعبري إىل املقصودكيف أشار 
وشرح الصدر به،   إىل هذا الشيء العظيم النفع، معىن احلب، واأللفة، وميل القلبمن

  . حالة تلقي اهلدى والعلممن وصف ومبا فيه
ف  فمىت ما صاد.ى ذلك بالقبول مباشرة على أن القلب احلي يتلقدلّكيف و
فهذا القلب السليم  متكن،  منه أحسنا من اآلفات متكن السليم احليدى القلبالعلم واهل
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 اليت تقبل املاء بالقبول احلسن ، وتفتح له كل يف قبول احلق واملعرفة كاألرض النقية
  .مسالكها فيسلك ا، فتهتز به، وتربو، وحتيله إىل حياة تستمر ا احلياة

ليم  القلب السيث يف األرض النقية وبني قبولِنظر كيف ربط ا بني أثر الغنمث 
احلقوما ينتج منه واملعرفةَ واهلدى والعلم .  

  : أساليب اللغة العربية، وسرب أغوارها من خرب يقول
وبني لقاء _  وهو أثر ال حدود له _وهذا الربط بني أثر الغيث يف األرض النقية "

  .! العريق يف هذا الكالم الشريفريا هو الذي يشغلين كث؛فكرة احليةالقلب احلي بال
 ،الفكر احلي حني يلتقي بالعقل احلي املربأ من آفات األنانية، واالدعاء، والزيف

 واخلساسة، ويستقبل هذا العقل الفكر احلي بالقبول واحلفاوة، ويفتح له ،والغرور
قله، مسالكه، فيسلك فيها، ويلتقي بذخائر اهللا وكنوزه وودائعه يف قلب اإلنسان وع

  . ا؛ ألن اهللا كرم اإلنسانأغزر وأنقى مما يف األرض الكرميةووهي أكرم 
 حني يفتح هذا العقل مسالكه، فيسلكها الفكر احلي املستقيم الطاهر، :أقول

 ،خائر وتداخلها تستحيل األفكار حني حترك هذه الذ؛ويلتقي بودائع اهللا وكنوزه
 ،وزيتونا وقضبالغيث، حني صار زرعا وخنال،  إليه اىل ما استحالها إزـ و،وتستثريها

  . وعمرانا وحدائق غلبا،كهة وأبااوف
 اليت تصنع من ت حجم القدرة على اإلبداع املطوي داخل هذه األرضأرأي

 كذلك حجم القدرة على اإلبداع يف داخل هذه النفس اليت من !الغيث عمارة للكون
  ".ت العلم الشريفطينة األرض النقية حني يلتقي ا فيض من فيوضا

  "!.أمسكت املاء" : يف التعبري بـتأملنمث 
أصل واحد صحيح يدلّ على  "كلمة اإلمساك أصلها امليم والسني والكاف، وهو

وصانه من الضياع، مث أدى جل أمسك العلم، وحفظه، فهذا الر ،"هحبس الشيء وحتبِس
يتعامل معه املعاملة احلسنة  فما استطاع أن يتقبله بقبول حسن،هو ، إىل غريه كأمانة له

يستخرج املسائل، ويستنبط األمور، ويعلل وحيلل فيطور ما عنده، إال أنه املطلوبة، و
املاء فتنبت اليت ال تقبل  فنفع به الناس، كاألرض ، وصانه من الضياع،فحفظه ،مسعه

  .، ولكن متسك املاء لينتفع به الناسالكأل والعشب الكثري
مساك ذا املعىن مبجرد يف داخل كلمة اإل شعرن  كأننادإذا تأملنا مزيدا جنف
 لغريه، كما ميسك الرجل وحبسهحس أن هذه األرض كأا أمسكت هذا املاء ذكرها، فن

  . له ليؤديه إىل غريه ويسلمه؛ وحيبسهشيئا
  "!.ي قيعانإمنا ه" :تأمل كذلك يف التعبري بـنمث 
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تفيد، ومل حيفظه فيفيد، فهو ول حسن فيسبفهذا الرجل مل يقبل هذا العلم بق
 ال تستطيع قبول املاء،  اليتكاألرض اليت ال قبلت وال أمسكت، األرض امللساء املستوية

  .وال تطيق إمساكه
 ليظهر الكالم يف أسلوب القصر، فهو حمروم ؛"إمنا"نظر كيف استخدمت هنا مث ن

  .ل املاء وال متسكه ال غريمن نعمة العلم واهلدى إفادة واستفادة ال غري، وهي قيعان ال تقب
 حيث ذكر النيب ؛ املناسبضعه يف مويف أسلوب القصرقد جاءت هذه اجلملة و

 إال  املاء وتنبت، مث األرض اليت ال تقبل املاءصلى اهللا عليه وسلم األرض النقية اليت تقبل
  األرض اليت ال تقبل فتنبت، وال متسك التقسيم، فاقتضى ذلك بذلك فتنفعهأا متسك

 مستوية ملساء ال تقبل وال ، ال غري، فهي قيعان"ليس إال"فتنفع، وهنا جاء بالقصر املفيد 
   .متسك

  "!.مل يرفع بذلك رأسا" : التعبري بـنتوجه إىلمث 
هذه كناية عن عدم قبول هذا الرجل احلق الذي كان عليه أن يعتين به اعتناء 

ها وقعت إذا تأملنا فيها وجدناة، يغهي كناية دقيقة بل و.كامال، حفظا، وفهما، وأداء
  . غريهموضع له الذي ال حميد له عنه، وال ا املناسبموقعه

 فلم يلتفت أصال إىل ما جاء به ، عن هذا العلم الذي تكرب وتعاىل عن كنايةفهي
 فكأنه مل .، ومل يبال به، ومل ينتبه له، ومر به كأنه ال شيء صلى اهللا عليه وسلمالرسول

 إليه، فيتبصر به، فيستفيد ويفيد كاألرض املستوية امللساء اليت ال يرفع له رأسه حىت ينظر
  .ه وال متسك املاءتقبل

 أن يف قبول احلق واملعرفة واتباع الصراط ك فإن يف هذا التعبري إشارة إىلكذل
غري سبيل املؤمنني يف عدم قبوله واتباع و عالية، ، ومنـزلة له لشأن املتبعاملستقيم رفعة

   .ذلة ومهانة
   :قوله صلى اهللا عليه وسلم العالية البالغة  النماذجومن

 كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع يإن مثلي ومثل األنبياء من قبل(
هالّ وضعت هذه :  ويقولون ، ويعجبون له،لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به

   .) وأنا خامت النبيني،فأنا اللبنة: اللبنة، قال 
بني إخوانه صلى اهللا عليه وسلم   منزلتهبيان  حول يدورهذا احلديث الشريف    

األنبياء السابقني، وبيان منزلة شريعته بني الشرائع املتقدمة، وأا مل تكمل إال بشريعته 
 األمم عليهم السالم قد ختموا به، وأن العقالء من مجيعالعامة السمحة، وأن األنبياء 

  .، فلما أرسل كمل هذا النقص صلى اهللا عليه وسلميدركون هذا النقص قبل بعثتهكانوا 
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ألداء هذه املعاين طريقة فذة يف التناول، صلى اهللا عليه وسلم  وقد سلك النيب  
حيث شبه األنبياء وما بعثوا به من شرائع هادية مرشدة حبال بيت أسست قواعده 

  .ص لو مت هذا النقص مت البنيان ورفعت دعائمه، وبقي فيه نق
 طريقة أداء هذه املعاين يف الوصل بني اجلمل صلى اهللا عليه وسلمى وراع  

 يف  التفاق هذه اجلمل؛ فهو للتوسط بني الكمالني،"قولوني"و، "يعجبون"و" يطوفون"
ا مع  لفظا ومعىن، وال يغيب عن البال صورة التشبيه، حيث جعل املشبه به واحداخلربية

، ن املشبه متعدد، ويف ذلك إشارة إىل أن الشرائع وإن تعددت فهي واحدة يف أساسهاأ
  .التوحيد أال وهو

  : قوله صلى اهللا عليه وسلمومنها   
ظل ما يل وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سافر يف يوم صائف، فاست(

  .)حتت شجرة ساعة، مث راح وتركها
لم حاله يف عالقته بالدنيا وزهده فيها براكب شبه الرسول صلى اهللا عليه وسف

  . يستظل حتت شجرة فترة قصرية مث يرحل ويتركها،مسافر يف يوم شديد احلرارة
والتشبيه . ووجه الشبه هيئة شيء ال بقاء فيه، فال يستفاد منه إال بقدر الضرورة
لطامعني إىل متثيلي يوضح نظرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الدنيا، ويلفت أنظار ا

  .يةار الباقيهم أن يتخذوها مزرعة للدأن بقاءهم فيها حمدود بوقت قصري، فعل
  : قوله صلى اهللا عليه وسلم: منهاو
  .)عود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئهالذي ي(

فشبه العائد يف هبته بالكلب يعود يف قيئه، وهي صورة قبيحة تظهر بشاعة 
وع يف هذا العمل اخلسيس الذي جيعل صاحبه يف صورة ر من الوقالرجوع يف اهلبة، وحتذّ

  .تشمئز منها النفوس، وتقشعر منها األبدان
   :قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها

  ). كأنك غريب أو عابر سبيلكن يف الدنيا(
فشبه حالة اإلنسان وحقيقته يف الدنيا كحال غريب نزل يف بلدة وهو أجنيب، ليست 

بر سبيل مير ا، وال اهتمام زائد ا تزيد عن الضرورة، أو هو كععنده عالئق كثرية بالناس
بالطريق، فيأخذ راحته يف مكان ما بعد التعب من السفر، مث ميضي يف طريقه قاصدا 

  .منـزله احلقيقي
الفانية، اوهذه الصورة تزهد املسلم يف الدنيا، وتصرفه عن ملذا الواهيةاوملهيا  ،

  .عو إىل االهتمام ا، واالستعداد هلا حق االستعدادكما ترغبه يف اآلخرة، وتد
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لت جزًءا كبريا من كالمه البليغ، ولنتأمل أيضا يف الكنايات النبوية اليت احت
  .واشتملت على عبارات مجيلة تكشف عن معان عالية يف أسلوب لطيف واضح

 ،بل باإل فحدا صلى اهللا عليه وسلم،فمنها ما روي أن أجنشة كان يف بعض أسفاره
 :صلى اهللا عليه وسلم فطربت حلسن حدائه، فأسرعت يف سريها وعليها النساء، فقال

 وهو النساء، وإمنا ،، وهذه كناية لطيفة عن موصوف) سوقك بالقوارير!وحيك يا أجنشة(
  :عنهن بالقوارير ألمور آتيةكىن 

 .فظ ما فيهاحتحيفظن األجنة، وهن وعاء هلا، والوعاء كالقارورة أن  .1

 .صاصهن بالصفاء واحلسن والنضارة والصقالة كالقارورة اخت .2

يتسارع االنكسار إىل ما فيهن من الرقة واملسارعة إىل التغري واالنثالم، كما  .3
صلى اهللا عليه  القارورة لرقتها، وهذا الوجه هو ما يومئ إليه كالم الرسول

 " .رفقا بالقوارير"، ويدل عليه ما جاء يف رواية أخرى وسلم

  : أيضا يوم بدر صلى اهللا عليه وسلم  قوله:ومنها
  .) ة قد ألقت إليكم بأفالذ أكبادهاهذه مك (

 بأفالذ األكباد، وشبههم ا؛ عن رؤساء مكة وأكابرها صلى اهللا عليه وسلم فكىن
  . أعضاء اإلنسان وأمههاكبد من أعزألن ال

  ).اآلن محي الوطيس( :قوله صلى اهللا عليه وسلم: منهاو
.  النار إذا اشتدتية عن شدة احلرب والتحامها، مأخوذ من حروهذا كنا

إن أول من تكلم ذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : وقد قيل. التنور: والوطيس
  .غزوة حنني، وذلك حينما رأى جالدهم بالسيف بعد اهلزمية

  صلى اهللا عليه وسلم على حكم بالغة، حتمل يفأقواله  منت كثريةوقد اشتمل
 هاحواهلا املختلفة وحقائق ومطالب عالية متس احلياة اإلنسانية وأ سامية،أطوائها معان

  : مسا مباشرااملتنوعة
قوله صلى اهللا : ومنها). احلكمة ضالة املؤمن (:قوله صلى اهللا عليه وسلم: فمنها
ر ش( :قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر( :عليه وسلم

قوله صلى اهللا عليه : ومنها ).الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه: الناس ذو الوجهني
 ).إميان ملن ال أمانة لهال : (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).الدين النصيحة: (وسلم
قوله صلى اهللا عليه : ومنها ).ال دين ملن ال عهد له: (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها
إن هذا  (:قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها). لناس يشكر اهللا من ال يشكر اال(: وسلم

). إن الصدق يهدي إىل الرب: (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).املال خضرة حلوة
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قوله صلى اهللا :  ومنها).إن الكذب يهدي إىل الفجور: (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها
من يستعفف يعفه : (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).من يستغن يغنه اهللا: (عليه وسلم

  ).الغىن غىن النفسإمنا : (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم جمرى املثل؛ ملا حتمل يف  احلكيمةجرت كثري من أقوالهكما 

  : مع جامعيتها وإجيازهانفيسةاا من جتارب، وحكم، ومعان طي
قوله صلى اهللا : ومنها ).إمنا األعمال بالنيات: (ه صلى اهللا عليه وسلمقول: منهاف

لدغ ال ي (:قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).الدال على اخلري كفاعله: (عليه وسلم
اليد العليا خري من  (:قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومنها ).املؤمن من جحر واحد مرتني

قوله : ومنها ).املرء على دين خليله: (اهللا عليه وسلمقوله صلى : ومنها ).اليد السفلى
خري : (قوله صلى اهللا عليه وسلم:  ومنها).ال هجرة بعد الفتح: (صلى اهللا عليه وسلم

  ).األمور أوسطها
 اليت  واألمثال السائرة الصائبة، يف هذه احلكم الغالية معي أخي الكرميفتأمل

تنري من مشكاة النبوة، وإن شئت ضع كالم سي كالم  يفاشتملت على معان ال توجد إال
هؤالء املتفيهقني املتشيدقني الذين يستمدون كالمهم من الفلسفات الواهية الواهنة، مث 
يعدوا من احلكم، والدرر، والنفائس، فإذا وضعتها أمام هذه احلكم املستمدة من الوحي 

، وتراها كأنك وضعت صيلة الدرر األ أمام هذه وعوارهاهزالتهااملتلو وغري املتلو ترى 
  . أمام الشمسالشمعة

 ولو قام قائم بدرس ، والبيانباحلكم مليء صلى اهللا عليه وسلم وهكذا كالم النيب
، وإمنا القصد  الحتاج إىل صحائف فقط املوجودة يف األحاديث السابقة البيانيةالظواهر

إنه :"افعي ألستاذ الرقال ا  ماا فالقول فيههنا تقدمي مناذج منها على وجه اإلمجال، وإال
ا زادك معىنكالم كلما زدته فكر."  

ما جاءنا عن أحد من روائع  :قال يونس بن حبيب : " بن سالم ولذلك قال حممد
  ".صلى اهللا عليه وسلم الكالم ما جاءنا عن رسول اهللا

 وقد كان من هاشم من قريش، واسترضع يف بين سعد بن بكر، وقد !وكيف ال
  !.أديبه تأحسن أدبه ربه ف

  .هذا، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

***  













































http://www.aljamiatussalafiah.org

http://www.jsvaranasi.com

jamia@aljamiatussalafiah.org

jamia@jsvaranasi.com

secretary@aljamiatussalafiah.org

secretary@jsvaranasi.com


