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األنامط الداللية للرتاكيب النبو ّية

امللﺨﺺ
البحث بعنوان (األنﲈط الداللية للرتاكيﺐ النبو ّية) ،ذلك َّ
أن احلديث النبوي

يعدّ املصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلسالمي بعد كتاب اهلل تعاىل ،وقد حوى
ّ
كل تفصيالت احلياة التي ﲤس اإلنسان ،كام أنه حوى كثري ًا من األحكام التي ﹸأمر
اإلنسان بااللتزام هبا ،ألن احلديث النبوي يمثل اللغة الفصحى السامية بعد كالم
اهلل تعاىل ،لﺬا فقد كان ٌ
شﺄن عظيم مع اللغة العربية ،فﺈذا كان القرآن الكريم أغنى

ووسع يف داللتها وتراكيبها وأساليبها ،عﲆ أساس أنه يشتمل
وطورهاّ ،
هﺬه اللغة ّ
ﳛق لنا أن نطلق عليها األلفاظ اإلسالمية ،وذلك ألن هﺬه املواد
عﲆ ثروة لغوية ﱡ
العربية قد اكتسبﺖ يف هﺬه الفرتة اإلسالمية معاين جديدة كام وردت يف القرآن.

َّ
إن احلديث النبوي أسهم باحلفاظ عﲆ هﺬه اللغة العظيمة ،فقد كان له

كبري يف مسار اللغة العربية وتنميتها وﲥﺬيبها ،وقد أخﺬ اللفظ النبوي دور
أثر ٌ
ٌ

الفاعل واملؤثر يف كيان اللغة العربية وآداهبا ومسارها ،فوجدناه ﳛفظ هلجات
اللغة وغريبها ،يزاد عﲆ ذلك أنه أمدّ ها بثروة لغوية ﱂ يعهدها العرب من قبل،
فصارت اللغة التي كانوا يتحدثون ويتحاورون هبا من قبل بعثته  هي غري
اللغة التي نعرفها ،التي جت ّلﺖ فيها مفردات وتراكيب جديدة ،وما زالﺖ هي لغة

العلم والثقافة العربية ،فلقد نقل احلديث النبوي معنى اللفظ من معناه اللغوي
التقليدي إىل معنى جديد اقتضته احلياة اإلسالمية اجلديدة ،فاللفظة العربية التي

ﹸوضعﺖ من أجل إعطاء معنى حلالة ،أو دالة عربية بدوية ،أصبحﺖ بلفظ الرسول
األكرم  تدل عﲆ معنى حضاري ومدين وﱂ تعهد األعراب هﺬه املعاين،
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فالصالة والصوم والزكاة ...ﹸنقلﺖ من ٍ
معان دالة عليها يف الوضع اللغوي إىل وضع
جديد ﱂ تﺄلفه أذهان العرب ،وقد ﹸعرفﺖ فيام بعد باحلقيقة الرشعية ،وعليه فﺈن داللة

األلفاظ اإلسالمية ما هي إال لون من ألوان التطور الﺬي شهدته العربية يف ظل
اإلسالم .والكالم نفسه ينطبق عﲆ الرتاكيب.

فاحلديث النبوي نقل طائفة من األلفاظ من االستعامل اللغوي املتعارف عليه

إىل االستعامل الرشعي والعقدي الﺬي قرص فيه عﲆ استعامالت معينة مغايرة لتلك
التي استعملها العرب وإن كانﺖ غري مقطوعة الوشيجة الداللية هبا ﲤام ًا ،ومن

ذلك الرتاكيب ،فقد أخﺬت مكان ًا متميز ًا يف أحاديث الرسول األكرم  ،ملا هلا من

األﳘية العظمى يف تنظيم العالقة بني الفرد ورب ّه ،والفرد واملجتمع ،وكان للرتاكيب

يف أحاديثه  القدح ّ
ّ
ويوظف إمكاناته
املعﲆ ولﺬلك وجدنا الرسول األكرم 

قارة يف الﺬهن ،ولﺬلك ملسنا
اللغوية يف التعبري عن مضموﳖا حتى ﳚعلها حقيقة ّ
براعته اللغوية يف التعبري عن كثري من األمور التي ﹸأمر اإلنسان االلتزام هبا.
لﺬا جاء البحث ليسلﻂ الضوء عﲆ طائفة من الرتاكيب التي وردت يف أحاديث

الرسول األكرم  معﱪة عن أمور كثرية ،وما أصاهبا من التطور الداليل يف معانيها
ودالالﲥا.

٦١

األنامط الداللية للرتاكيب النبو ّية

in the organization of the relationship between the individual and
his Lord, the individual and the society, and the compositions in
his conversations (may Allah bless him and his family) the mug
and therefore we found the Prophet (peace be upon him and his
family) harnesses all the linguistic potential to express their content
So it makes it a hard fact In his mind, and therefore we sensed his
linguistic proﬁciency in expressing many of the things that a person
is commanded to commit to.
Therefore, this research came to highlight a range of structures
that were mentioned in his hadiths (peace and blessings of Allaah
be upon him), referring to many things, and the illusions of semantic
evolution in their meanings and meanings.
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Abstract
The Prophet's Hadith is the second source of Islamic legislation
after the Book of Allaah. It contains all the details of life that aﬀect
manand contains many of the rulings that a person is commanded
to adhere to because the Prophet's Hadith represents the language
If the Holy Qur'an was the richest and most developed language,
and expanded its signiﬁcance structures and methods, on the basis
that it contains a linguistic wealth we can call the Islamic words,
because these articles Arabic has gained in this The Islamic period
has new meanings as mentioned in the Qur'an.
The Prophet's speech contributed to the preservation of this
great language, it had a signiﬁcant impact on the course of the
Arabic language and development and reﬁnement, has taken the
Prophet's words the role of the actor and inﬂuential in the entity
of the Arabic language and literature and its course, and we ﬁnd it
preserves the dialects of the language and strange, The language
that they spoke and discussed by his mission (peace and blessings
of Allah be upon him) is not the language that we know, in which
new vocabulary and structures are revealed, and it is still the
language of Arab science and culture. The Hadith has conveyed the
meaning of the word from Its traditional linguistic meaning means
c The Arabic word, which was developed in order to give meaning
to a situation, or an Arab Bedouin function, became an expression
of the meaning of civilizational and civil meaning. Is a function of
the language situation to a new situation did not understand the
minds of the Arabs, and was later known as the truth of legitimacy,
and therefore the meaning of Islamic words is only a color of the
evolution of the Arab witnessed under Islam. The same word applies
to compositions.
The Prophet's speech transferred a range of words from the
customary linguistic use to the legitimate and contractual use, which
limited certain uses to those that were used by the Arabs, although
they were not completely disjointed by the semantic, including the
compositions, it took a distinguished place in the conversations of
the Prophet (peace be upon him) Because of its great importance
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املقدمة

يم
الر ِح ِ
الر ْمح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

رب العاملني والصالة والسالم عﲆ سيد األنبياء واملرسلني حممد وآله
احلمد هلل َّ

الغر املنتجبني  .وبعد
الطيبني الطاهرين وأصحابه ّ

فقد كان لكتاب اهلل الكريم والسنة النبوية الرشفة األثر الكبري يف مسار اللغة

العربية وتنميتها وﲥﺬيبها  ،وقد أخﺬ اللفظ النبوي سواء أكان خطبة أم رسالة  ،أم
ال أو جمم ً
حديث ًا (مفص ً
ال )  ،أم جواب ًا ملسﺄلة  ،أم دعاء دور فاعل ومؤثر يف كيان اللغة

العربية وآداهبا ؛ ذلك أن ّه ﹸيعدّ املصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلسالمي بعد كتاب

اهلل تعاىل  ،بام ﳛويه من تفاصيالت احلياة اإلنسانية ك ّلها  ،كام إنّه يعدّ مصدر ًا مه ًام من

مصادر الترشيع اللغوي  ،ملا بني اإلثنني من الروابﻂ والصالت أبى اهلل أن تنفصم
عﱪ احلديث النبوي عن أحكام التعبد باأللفاظ البليغة والثرية
ﹸعراها  ،وعليه فقد ّ

 ،والرتاكيب املعجزة  ،إنسابﺖ من لسان فصيﺢ وبليﻎ إنه لسان النبوة اﳋاﲤة،
ولسان النبوة اﳋاﲤة ال ينطق عن اهلوى  ،ولﺬا فقد محلﺖ األحكام التعبدية يف طياﲥا
جوانب كثرية عكسﺖ لنا عظمة احلديث النبوي فكل لفظة من ألفاظ أحاديث

التعبد وتراكيبها  ،تعطينا معنى ّثر ْ ،
إن ﱂ يكن معان ّثرة  ،األمر الﺬي جعل اللغويني

والعلامء ﹸﳚهدون أنفسهم يف سبيل الوصول إىل معاين هﺬه األلفاظ والدالالت التي

أوحﺖ هبا  ،فتشكل بام يمكن أن نسميه  ( :املعجم النبوي) الﺬي أضفى مالمﺢ

عظيمة أللفاظ أحاديث الرسول األكرم  وتراكيبها عامة  ،وأحاديثه التعبدية

خاصة .
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ّ
إن هﺬه الدراسة تتناول األنامط الداللية للرتاكيب النبوية ،ذلك أن كثري ًا من

األلفاظ ال تستطيع أن تقدم لنا معنى مستق ً
ال بنفسه إال يف تﺂلفها مع ألفاظ أخرى

فتكون تركيب ًا لغوي ًا يساعد يف بيان املعنى املراد  ،وهﺬا مانراه يف األحاديث النبوية ،
ّ

ذلك ّ
عﱪ عن وجهة جديدة يف املعنى ،ومن ثم أسهم يف
أن للكثري منها معنى ّثر ًا ّ ،
بيان األثر املطلوب يف هﺬا احلديث الرشيف .

ّ
إن املوازنة ما بني املعنى اللغوي لﻸلفاظ والرتاكيب ،واملعنى النبوي  ،ﹸيعدّ

أمر ًا يف غاية األﳘية إذ إننا نلمس فيها عظمة الرسول األكرم يف استعامل اللفظة

بمعنى ﳜتلف ﲤام ًا عن املعنى اللغوي املحدود  ،فاحلديث النبوي الرشيف قد ألبس

كثري ًا من األلفاظ دالالت جديدة ﱂ تكن موجودة يف املعنى اللغوي (املعجمي) ،
لكنه تفرد بﺬكرها  ،فﺄصبحﺖ ﲤتلك مصطلح ًا ﴍعي ًا جديد ًا  ،وهو أمر مقصود من
النبي األكرم . 

والالفﺖ للنظر ّ
أن املعاين اجلديدة لﻸلفاظ النبوية وتراكيبها  ،أصبحﺖ

األساس القوي لإلنسان الﺬي ّ
يمكنه من الوصول إىل الطريق الصحيﺢ للعبادة

اإلهلية  ،فقامﺖ عﲆ تلك األلفاظ كثري من األحكام الرشعية العبادية التي أصبحﺖ

ﴐورة من ﴐورات الدين اإلسالمي  ،وقد أدى العلامء والفقهاء دور ًا كبري ًا يف

ثم
استنباطها من جﺬورها األصيلة  ،اعتامد ًا عﲆ مستويات اللغة العربية  ،ومن ّ
الوصول إىل صياغة جديدة حلكم ﴍعي.
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وأخري ًا أقول  :إذا كانﺖ هﺬه الدراسة عﲆ هﺬه الصورة قد استطاعﺖ أن ترسم

وتبنيّ املالمﺢ الرئيسة للرتاكيب النبوية من جانب داليل  ،فقد أدت املهمة التي

كتبﺖ من أجلها  ،وأما إذا كانﺖ األخرى ،فحسبي أنّني حاولﺖ  ،واحلمد هلل من

رب العاملني،
قبل ومن بعد  ،عليه توكلﺖ  ،وإليه أنيب ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل َّ
وصﲆ اهلل عﲆ سيدنا ونبينا حممد وعﲆ آله الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبني.
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األنﲈط الداللية للرتاكيﺐ النبوية:
أخﺬت الفصاحة موقعها بني ألفاظ القرآن الكريم كمفردة قرآنية ،ﹸعني

املفرسون بتﺄويلها وتفسريها يف قوله تعاىل حاكي ًا عﲆ لسان نبي اهلل موسى :g
)و ﹶأ ﹺﺧﻲ هﹶ ﹸارونﹸ ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾﻓ ﹶﺼ ﹸﺢ ﹺمنﱢﻲ لﹺ ﹶسان ﹰا ﹶﻓ ﹶﺄ ﹾر ﹺس ﹾل ﹸﻪ ﹶم ﹺع ﹶﻲ ﹺر ﹾدء ﹰا ﹸي ﹶﺼ ﱢد ﹸقنﹺﻲ إﹺ ﱢين ﹶأ ﹶﺧ ﹸ
اف ﹶأن
ﹶ
ﹸي ﹶك ﱢﺬ ﹸب ﹺ
ون( ]القﺼﺺ  [٣٤ :رغبة من نبي اهلل موسى  gباحلجة البالغة يف وضوح
الداللة ،لتكون األعناق إليه أميل والعقول عنه أفهم ،والنفوس إليه أﴎع ،ولقد

كان نبي اهلل موسى  gال يكاد يفصﺢ بكالمه وحججه للعقدة التي كانﺖ يف لسانه،
فﺄدرك بفطرته ّ
أن هﺬه الرسالة العظيمة التي محلها ال يمكن أداؤها من دون رجل
فصيﺢ ،بليﻎ منطيق ،ﳚعل ﹸأذن العباد صاغية لبياناته).)1
(عز
وقد عدّ اهلل تعاىل البيان والفصاحة من النعم العظيمة عﲆ اإلنسان قال َّ
َّ
)الر ﹾﲪ ﹸﹶن Yﹶع ﱠل ﹶم ا ﹾل ﹸق ﹾرآنﹶ ] ﹶﺧ ﹶل ﹶﻖ ﹾ ﹺ
نسانﹶ  Ìﹶع ﱠل ﹶﻤ ﹸﻪ ا ﹾل ﹶب ﹶيانﹶ ( ]الرﲪن[٤-١:
اﻹ ﹶ
وجل) :ﱠ

فـ(كلمة الفصاحة واضحة يف اﳋروج من الظلامت إىل النور التي حدثنا عنها القرآن
الكريم ألمر ما ارتبﻂ هﺬا التواصل بالنور واإلفصاح)).)2

فﺈن اللبيب ﹸيدرك ّ
وعليه ّ
أن (علم اإلنسان يظل هامد ًا ميت ًا إذا ﱂ ﳚد لسان ًا

فصيح ًا يعرب عن هﺬا العلم وقوانينه)).)3

ويروى أن اإلمام عيل بن احلسني السجاد  gقال  ( :ما بعث اهلل األنبياء

واألوصياء بالسكوت ،وال توقيﺖ النار بالسكوت ،إنام ذلك كله بالكالم)) )4وقبله

ﹸروي عن اإلمام عيل  gقوله  ( :ما اإلنسان لوال اللسان إال هبيمة مهملة أو صورة

ﳑثلة))( ،)5واملعنى  :إنا لو أزلنا اإلدراك الﺬهني والنطق اإلنساين ﱂ يبقَ عن اإلنسان
إ ّ
ال القدر احلاصل يف البهائم)).)6
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ولﺬلك فعند النظر إىل طلب النبي موسى  gمن اهلل تعاىلّ ،
حل تلك العقدة،

يتبني لنا جمموعة دالالت يقصدها يف ذلك األمر ،إحداها  :لﺌال يقع يف أداة الرسالة

خلل البتة ،وثانيها :إلزالة التنفري ،ألن العقد يف اللسان قد تفﴤ إىل االستخفاف

بقائلها وعدم اإللتفات إليه ،وثالثها :إظهار ًا للمعجزة  ،فكام ّ
إن حبس لسان النبي
زكريا  gعن الكالم كان معجز ًا يف حقله فكﺬا إطالق لسان النبي موسى g
معجزة يف حقلها ،ورابعها :طلب السهولة  ،فسﺄل ربه ﲣفيف ًا وتسهي ً
ال).)7

وبام ّ
أن الﺬي يريد االحتجاج عﲆ أهل امللل والنحلل ال بدّ له من البيان،

والبيان ﳛتاج إىل ﲤييز وفصاحة وترتيب للكالم وبالغة ومنها جهارة املنطق والنطق

الصحيﺢ للحروف) .)8فقد ملﺢ القرآن بﴬورة الفصاحة لصاحب الرسالة النبي
األكرم حممد قائ ً
):و ﹶل ﹶقدﹾ ﹶن ﹾع ﹶل ﹸم ﹶأ ﱠﳖ ﹾﹸم ﹶي ﹸقو ﹸلونﹶ إﹺ ﱠن ﹶﲈ ﹸي ﹶع ﱢل ﹸﻤ ﹸﻪ ﹶب ﹶ ﹲ
ﴩ ﱢل ﹶسانﹸ ا ﱠل ﹺﺬي ﹸي ﹾل ﹺحدﹸ ونﹶ
ال ﹶ
إﹺ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹶأ ﹾع ﹶﺠ ﹺﻤ ﱞﻲ ﹶوهﹶ ﹶـﺬا لﹺ ﹶسانﹲ ﹶع ﹶر ﹺ ﱞﰊ ﱡمبﹺﲔﹲ (]النحل  .[١٠٣ :واألعجمي املراد باآلية هو
الﺬي ال يفصﺢ وإن كان عربي ًا واللسان يف اآلية جاء بمعنى اللغة والكالم).)9

وقد فهم املسلمون ّ
أن الدور القيادي يتطلب لسان ًا فصيح ًا ،وقد استغربوا

من ان يكون أحد صحابة الرسول األكرم  ذا لكنة ،فقد عاب أحدهم عﲆ
ﹸصهيب لكنته بقوله  (:تنسب عربي ًا ولسانك أعجمي! فقال ّ :
إن الروم سبتني وأنا

صغري)) .)10وعليه فقد كانﺖ ملكة الفصاحة والبيان التي ﹸعرف هبا خاتم األنبياء
 منشؤها األول هو التﺄديب واإلهلام الرباين ،والﺬي أطلق عليه العلم اللدين،

خص بعﺾ األنبياء واألولياء بعلم ال يتﺄتى لبقية عباده وهﺬه معجزة
فاهلل تعاىل ّ
ومكرمة ،فليس كل إنسان يمتلك موهبة البيان والفصاحة التي زرقها الرسول

األكرم  ،فتصفيف الكالم وترتيبه وفق معايري فنية يعرفها أهل البالغة تنبﺊ

عن قدرة عجيبة ومقدرة هائلة) ،)11قال عنها ( :أدبني ريب فﺄحسن تﺄديبي))،)12

(فهو كالم كلام وردته  :فكر ًا زادك معنى ،وتفسريه قريب ،قريب كالروح يف جسمها
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البرشي ،ولكنه بعيد ،بعيد كالروح يف ﴎها اإلهلي ،فهو معك عﲆ قدر ما أنﺖ معه،

إن وقفﺖ عﲆ حد وقف ،وإن مددت مدّ  ،وما أديﺖ به تﺄدى ،وليس فيه ﳾء ﳑا تراه

ّ
لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول ،وطريقة تﺄليف الكالم)). )13

إذن فهﺬه البالغة النبوية يف عظمتها ،هي (البالغة اإلنسانية التي سجدت

األفكار آليتها ،وحرست العقول دون غايتها ،ﱂ تتصنع وهي من اإلحكام كﺄﳖا
مصنوعة ،وﱂ يتكلف هلا وهي عﲆ السهولة بعيدة ﳑنوعة)) .)14هي بالغة (تعرف

فكر رصيﺢ من أفكار اﳋليقة ،وجتيء باملجاز الغريب فرتى من
احلقيقة فيها كﺄﳖا ٌ

غرابته أن ّه جماز يف حقيقة وهي من البيان يف إﳚاز ترتدد فيه عني البليﻎ فتعرفه مع

إﳚاز القرآن فرعني ،فمن رآه غري قريب من ذلك اإلعجاز فليعلم أنه ﱂ يلحق به

هﺬه العني ،عﲆ أنه سواء يف سهوله أطامعه ،ويف صعوبة امتناعه ،إن أخﺬ أبلﻎ الناس
يف ناحيته ﱂ يﺄخﺬ بناصيته ،وإن أقدم عﲆ غري نظر فيه رجع مبرص ًا ،وإن جرى يف
معارضته إنتهى مقرص ًا)).)15

ولﺬلك فقد أسهم الرسول األكرم  يف (ﲥﺬيب اللغة العربية وتنقيحها

مستو للغات واآلداب ،ويبدو هﺬا األثر يف خمتلف النواحي
والنهوض هبا إىل أرقى
ً
اللغوية ،يف األغراض واملعاين واألخيلة واألساليب واأللفاظ)) .)16ولﺬلك (كان

خطاب النبي  وكالمه مزدوج الوظيفة والغاية ،فهو يؤدي ما يؤديه الكالم

عادة ،وهو إبالغ الرسالة ،ويسلﻂ مع ذلك عﲆ املتلقي تﺄثري ًا فني ًا ينفعل به مع الرسالة
انفعا ً
ال ما بلغته البرشية املكثفة ،فينعكس عﲆ وجدانه ،ومن هنا نجد أن املﺄثور من

كالمه  ﳚمع بني ما هو عام من اللغة التواصلية ،وبني ما هو خاص من اللغة
الفنية املوشحة بعنارص صورية أو ايقاعية ،عل ًام ّ
أن العنرص اللفظي ﹸيراعى من خالل

أحكام العبادة ،وانتخاهبا وإخضاعها ملتطلبات التقديم واحلﺬف واالختزال ،وتوفر
أدوات الوصل واإلعرتاض والتعقيد والتﺄكيد ...إلخ)).)17
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نص لغوي وأديب يف الﺬروة من البيان ،وال يرتفع
واحلديث النبوي الرشيف ﱞ

فوقه يف جمال اللغة واألدب إ ّ
ال كتاب اهلل تعاىل بالغ ًة وفصاحة وروع ًة ،وما أجود

َّ
ما قال فيه اجلاحظ (هو الكالم الﺬي َّ
وجل عن
قل عدد حروفه وكثرت معانيه،

ونزه عن التكلف ...واستعمل املبسوط يف موضع البسﻂ واملقصور يف
الصنعةّ ،

موضع القرص ،وهجر الغريب الوحﴚ  ،ورغب عن اهلجني السوقي ،فلم ينطق

ال عن مرياث حكمة ،وﱂ يتكلم إ ّ
إ ّ
ال بكالم قد َّ
رس
حف بالعصمة ﹸ
وح ﱢيد بالتﺄييد ،و ﹸي ّ
َّ
وجل) عليه املحبة ،وغشاه بالقبول ،
(عز
بالتوفيق ،وهو الكالم الﺬي ألقى اهلل َّ
وﲨع له بني املهابة واحلالوة ،وبني حسن اإلفهام وقلة عدد الكالم ...ﱂ تسقﻂ له

كلمة ،وال ز ّلﺖ به قدم ،وال بارت له حجة ،وﱂ يقم له خصم ،وال أفحمه خطيب،

يبﺬ اﳋطب الطوال بالكلم القصار ...وال ﳛتﺞ إ ّ
بل ّ
ال بالصدق ،وال يطلب الفلﺞ

إ ّ
ال باحلق ،وال يستعني باﳋالبة وال يستعمل املواربة ...وال يسهب وال ﳛرص...

ثم ﱂ يسمع الناس بكالم قﻂ أعم نفع ًا ،وال أقصد لفظ ًا ،وال أعدل وزن ًا ،وال أﲨل

مﺬهب ًا ،وال أكرم مطلب ًا ،وال أحسن موقع ًا ،وال أسهل خمرج ًا ،وال أفصﺢ معنى ،وال

أبني يف فحوى من كالمه ( )كثري ًا. )18))...

(ولقد أحس اجلاحظ أن أحد ًا من الﺬين يقفون عﲆ وصف الكالم النبوي،

ربام داخله الشك فظن خالف ذلك ،فبادر إىل القول))( .)19ولعل بعﺾ من ﱂ يتسع
يف العلم ،وﱂ يعرف مقادير الكلم ،يظن أنا قد تكلفنا له من االمتداح والترشيف
حرم التزيد عﲆ
ومن التزيني والتجويد ما ليس عنده ،وال يبلغه قدره ،كال  ،والﺬي ّ

العلامء وقبﺢ التكلف عند احلكامء وهبرج الكﺬابني عند الفقهاء ،ما يظن هﺬا إ ّ
ال من
ّ
ضل سعيه)).)20

(فﺈﳖا السبيل
وقال أبو حيان التوحيدي  :يصف بالغة الرسول األكرم ّ :

الواضﺢ ،والنجم الالئﺢ ،والقائد الناصﺢ ،والعلم املنصوب ،واألمم املقصودة ،والغاية
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يف البيان ،والنهاية يف الﱪهان ،واملفزع عند اﳋصام ،والقدوة جلميع األنام)) ،)21والبن

منقﺬ يف لباب اآلداب وصف كالم الرسول األكرم ( :كالم النبوة دون كالم

اﳋالق ،وفوق كالم املخلوقني فيه جوامع الكلم ،ومعجزات الفصاحة والبالغة)

))22؛ ويقول أيض ًا( :وقد ورد من كالم النبوة يف املدح ما يعجز عنه البلغاء))،)23
وعن أثر احلديث النبوي يف اللغة العربية وآداهبا  ،يقول الدكتور شوقي ضيف :
(ويمكن أن نالحظ أثره يف أنه عاون القرآن الكريم يف انتشار العربية ويف حفظها
وبقائها وكان له أثر أيض ًا يف توسع املادة اللغوية بام أشاع من ألفاظ دينية وفقهية ﱂ

تستخدم من قبل هﺬا االستخدام اﳋاص)) ،)24بل شمل تﺄثريه  مناحي احلياة

كلها فيام جاء به اإلسالم من دالالت األلفاظ التي ﱂ تكن معروفة من قبل ،فقد أويت

النبي  من فصيﺢ الكالم وبالغة املنطق ،وبيان اللسان ،ما ﱂ يؤت لغريه من
العرب قاطبة ،وذلك أن القوم الﺬين ﹸأرسل إليهم هم أئمة البيان ،وهم يف خصومته

قوم ﹸلدﱞ  ،ال تنقطع هبم حجة ،وال يعوزهم منطق بليﻎ ،قد نعتوا الرسول األكرم 
ٌ

بﺄوصاف عديدة كيد ًا وخماصمة ،ولكنهم ﱂ يستطيعوا أن ينعتوه بام ينال من فصاحته،

ألﳖم يعلمون ّ
أن مثل هﺬه الفرية زائفة باطلة لدى دﳘاء الناس قبل خاصتهم من
ذوي البرص باألساليب اجلميلة).)25

ولﺬلك نقصد الرسول األكرم  أن يثبﺖ هﺬه احلقيقة يف نفوس الناس كافة
فقال  :ﹸ(أعطيﺖ فواتﺢ الكلم وجوامعه وخواﲤه)) ،)26وهو قول (ﱂ يستطع أن يقوله

ألﳖم يتعثرون يف تصفيف كالمهم أحيان ًا ،وال يكادون
فصحاء العرب وبلغاؤهمّ ،

يرتشفون من مناهل اللغة وصفاﲥا ،إال الن ﹸﹸزر اليسري ،فقد يبدؤون اﳋطبة بفاحتة

بيان ،إال أﳖم ال يتمكنون من امتطاء كل متنها ،بالقوة واجلزالة التي عرفﺖ خطبه
 وأحاديثه ورسائله ويمكن أن نسمي الثروة اللغوية التي امتلكها  بالعلم

اللدين الرباين الﺬي أمرته به السامء)).)27
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إذن فاملقصود بـ( جوامع الكلم) هو الرتكيب حيث األلفاظ القليلة ،واملعاين

الكثرية ،فﺄن أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه ،ﴍيف املعنى ،بليﻎ
اللفظ ،بعيد ًا عن االستكراه  ،منزه ًا عن االختالل ،مصون ًا عن التكلف وهﺬه هي

صفة كالم النبي األكرم  ،فﺈنه كان قليل اللفظ ،وسع املعنى ،حمكم األسلوب ،

وهو ما أكده احلديث املتقدم ،ولﺬلك انقادت له الفصاحة واتسق له كامل البالغة،
واجتامع الكالم وقلة ألفاظه مع كثرة معانيه ،وإحكام أسلوبه يف غري تعقيد وال

تكلف أوكد للنفس ،وهو ﳾء ﱂ تعرفه اللغة يف غريه ،وهﺬا هو الﺬي كان يعجب

له أصحابه) ،)28وحتى قال له عيل  gوقد سمعه ﳜاطب وفد بني ﳖد :يا رسول اهلل
 ،نحن بنو أب واحد ،نراك تكلم وفود العرب بام ال نفهم أكثره! فقال ( :أدبني

يب فﺄحسن تﺄديبي) ).)29
ر ّ

كاء)) ،)30فقال ناس ﹸ
البكوء  :القلة،
وروي عنه أنّه قال ( :إنّا معاﴍ األنبياء ﹸب ٌ

وأصل ذلك من اللبن) ،)31إذن فقد جعل صفة األنبياء قلة الكالم ،وﱂ ﳚعله من

إيثار الصمﺖ ،ومن قلة التحصيل وقلة الفضول ،وليس يف ظاهر هﺬا الكالم ٌ
دليل

عﲆ أن القلة من عجز يف اﳋلقة ،فقد يﺄيت القليل من اللفظ عﲆ الكثري من املعاين،
والقلة ثنائي من جهتني إحداﳘا :التحصيل والبعد من الصنعة ،والثانية العجز وقلة

اﳋواطر وسوء االهتداء إىل جيد املعاين واجلهل بمحاسن األلفاظ) .)32وكل ذلك

بعيد عن رسول اهلل ،أال ترى ّ
أن اهلل تعاىل قد استجاب لنبي اهلل موسى g

اين) ]طه  ،[27 :فلو كانﺖ تلك القلة عن عجز
اح ﹸل ْل ﹸعقْدَ ًة ﱢمن ﱢل َس ِ
حيث قال َ :
(و ْ

كان النبي  احقّ بمسﺄلة إطالق تلك العقدة من موسى ّ ،g
ألن العرب أشد
فخر ًا ببياﳖا وطول ألسنتها وترصيف كالمها ،وشدة اقتدارها ،وبحسب ذلك كانﺖ

تعيب كل من قرص عن ذلك التامم ،ونقص من ذلك الكالم ،فجودة الكالم تﺄيت من
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اللفظ الرشيف واملعنى الرفيع ،وإحكام األسلوب يف غري تعقيد وال تكلف  ،وليس

من طول الكالم أو قرصه) .)33والكالم النبوي تراه متساوق ًا يشدّ بعضه بعض ًا وهﺬا
هو األصل فيه ،فﺈنه جامع جمتمع ،يﺄيت مقدر ًا يف مادته ومعانيه.

وقد اختلف العلامء باملراد بقوله ( : بعثﺖ بجوامع الكلم)) )34هل هو القرآن

أو احلديث ؟ أو اإلثنان مع ًا؟

فقد ذهب البخاري إىل أن املراد بﺬلك القرآن الكريم) ،)35وتابعه يف ذلك أبو

عبيد اهلروي إذ قال ( :ويف احلديث  :بعثﺖ بجوامع الكلم :يعني القرآن))،)36

وابن األثري إذ قال ( :بعثﺖ بجوامع الكلم ،يعني القرآن)) )37وغريهم من العلامء،

ودليلهم يف ذلك قوله  ( :ﹸبعثﺖ) ،والقرآن هو الغاية يف اﳚاز اللفظ واتساع املعاين

))38

وذهب آخرون إىل أن املراد بقوله (بجوامع الكلم) القرآن وغريه من احلديث  ،عﲆ

أساس أن النبي األكرم  كان يتكلم بالقول املوجز ،القليل اللفظ ،الكثري املعاين،
وهﺬا شامل للقرآن واحلديث النبوي ،ومن هؤالء ابن حجر))39وهﺬا هو األقوى،
ويبدو للمتﺄمل يف حديث الرسول األكرم ( : بعثﺖ بجوامع الكلم) ،أنه يقصد

بجوامع الكلم مصطلﺢ الرتكيب يف لغة األقصم (النحويني) واللغويني ،وال ّ
شك

أن ّللرتكيب أﳘية عظمى يف اللغة عامة ،ويف لغة احلديث خاصة  ،ولﺬلك كانﺖ
من عظمة البحث البالغي عند العرب ،االلتفاتة البارعة التي كشفها عبد القاهر
اجلرجاين النحوي البالغي مبلور نظرية النظم والتي تفيد  :ان ال فصاحة يف اللفظة

املفردة وال قيمة هلا اال عند النظم والرتكيب ،وأن دليل ذلك :حسنها يف موقع من

تغري)( ،)40وتطور هﺬا البحث
الكالم وفسادها يف موقع آخر من غري أن تبدّ ل أو ّ

البالغي إىل البحث النقدي الﺬي بحث به بعﺾ النقاد القدامى واملحدثني ،واﲣﺬ
مسميات شتى ،منها أسلوب األديب املبدع ،وما قيل وما ظهر من نظريات يف النقد
األديب تفيد بﺄن األسلوب هو الطريقة التعبريية لﻸلفاظ املفردة واملركبة ،فيكون
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األسلوب داخ ً
ال ضمن نظرية النظم أو املعاين)

))41

 ،ولﺬلك فقد ذكر بعضهم

أن الرتكيب اللفظي أو السياق للكالم يتخﺬ مسارين  :األول  :املسار التقديري،
والثاين :املسار األديب والبياين ،وقد يتداخل الرتكيبان يف كالمه  وقد سمي بـ

(أدب الترشيع) ملا ﳛمل كالم الرسول االكرم من صحة التﺄليف وعلميته،

فض ً
ال عن بيانه وﲨاله األديب ،بام يف تﺄليفه من جماز وكناية واستعارة ،جتد طريقها
ٍ
الحد من الرش تركيب مثل هﺬا الكالم).)42
إىل قلب املتلقي ومشاعره ،ﳑا ال يمكن
فقيمة الكلمة إنام هي (متﺄتية ﳑا يبثها ِ
منشﺌﹸها فيها من حرارة ونبﺾ ،فهو ينقلها من

عاﱂ السكون إىل عاﱂ احلركة ،وال تكون فيها حركة وحياة إ ّ
ال إذا اقرتنﺖ وأنسﺖ

بام ﳚاورها من غريها ،وتركبﺖ يف صيﻎ تعبريية تﺄنس هلا القلوب وتلتمع بﱪيقها

العيون ،وتطرب جلرسها األسامع ،فيرشح هلا صدر املتلقي وﳞتز وجدانه ،وهﺬا

ما نلمسه يف كالمه  يف صياغة وتركيب املفردات)) ،)43ومن هنا جاءت العﱪة
بالرتاكيب (فام األلفاظ إ ّ
ال وسيلة ومادة تستخدم ألجل البناء)) )44ذلك (أن قوة

اللغة يف األداء والبالغة ال تﺄتيها من مفرداﲥا أسامء كانﺖ أم أفعا ً
ال ،وإنام تﺄتيها من
تركيب ﲨلها وطريقة هﺬا الرتكيب)).)45

ويتضﺢ ملن ينظر يف تراكيب اللغة أﳖا عﲆ حالني):)46
األول  :ﺗركيﺐ لﻐوي :وال يقصد به أبعد من صحة التﺄليف بني األلفاظ يف

صياغة سليمة يؤدي هبا معنى من املعاين.

الﺜاين  :ﺗركيﺐ بياين :وهو زيادة عﲆ الرتكيب اللغوي ،وهو أن تتوافر فيه

خصائص معينة تقوم عﲆ تﺄليف أﴎار املعاين وترﲨتها إىل النفس ترﲨة موسيقية
بالتشبيه واملجاز والكناية واإلستعارة وغريها.

ّ
الشك ميدان
وقد أطلق الرافعي عﲆ النوع الثاين تعبري اللغة اﳋاصة)( ،)47وهي

التباري بني بدائع القرائﺢ ،وثمرات األقالم)) ،)48ويف ذلك يقول املسترشق الفرنﴘ
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لويﺲ ماسينيون( :العربية لغة عﺬبة وحلوة للدموع ،أي لﺬم القلب والدموع

جتري من مشاهدة احلق املجرد وهﺬا احلق ﳚري جمريني :جمرى التجارب النفسية

االجتامعية ،وجمري التجارب العلمية الرياضية ،ويف العربية من احلكم وجوامع
الكلم ما يثقب الضمري مثل السيف املسلول ،وفيها من االصطالحات الرياضية ما
يدل عﲆ مدى تقدم العرب يف تلك الدراسات بعد اليونان ،ومرد املجريني واحد
وهو ﲤييز اللغة العربية بالتجرد واالنقباض والتعميد والتوحيد)).)49

وإذا ما حاولنا تلمس ذلك يف أحاديث الرسول األكرم  عامة وأحاديثه

التعبدية خاصة ،سنجد ثروة هائلة من الرتاكيب اللغوية املتفردة ،تؤكد منطق النبوة

واإلهلام اإلهلي له ،فهﺬا يونس بن حبيب يقول ( :ما جاءنا عن أحد من روائع

الكالم ما جاءنا عن رسول اهلل  )50))...وكيف ال يكون كﺬلك وهو كالم

أدنى من كالم اﳋالق وأعﲆ من كالم املخلوقني ،فهﺬا رسول اهلل  إذا تكلم
(فﺈذا كالمه تراكيب عجيبة التكوين ،تراكيب من أويت جوامع الكلم ،ﹸ
وأهلم اللغة

صﺢ نقله من كالم النبي
وأﴎارها إهلام ًا)) . )51يقول الرافعي ( :إذا نظرت فيام ّ

األكرم  عﲆ جهة الصناعتني اللغوية والبيانية ،رأيته يف األوىل ﹸمسدد اللفظ،
حمكم الوضع ،جزل الرتكيب ،متناسب األجزاء يف تﺄليف الكلامت ،فخم اجلملة،
واضﺢ الصلة بني اللفظ ومعناه ،واللفظ وﴐيبه يف التﺄليف والنسق ،ثم ال ترى

ريها
فيه حرف ًا مضطرب ًا وال لفظة مستدعاة ملعناها أو مستكرهة عليه ،وال كلمة ،غ ﹸ

أتم منها أداء ًا للمعنى وتﺄتي ًا لرسه يف االستعامل ،ورأيته يف الثانية حسن املعرض،

ّبني اجلملة ،واضﺢ التفضيل ظاهر احلدود ،جيد الرصف ،متمكن املعنى ،واسع
احليلة يف ترصيفه ،بديع ا ِ
إلشارة ،غريب اللمحة ،ناصﺢ البيان ،ثم ال ترى فيه إحالة

وال استكراه ًا ،وال ترى اضطراب ًا وال خط ً
ال وال استعانة من عجز ،وال توسع ًا من

ضيق ،وال ضعف ًا يف وجه من الوجوه)) )52وعليه فقد كانﺖ أقوال الرسول األكرم
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( : صفوة اللغة :وحلية البيان بعد القرآن ،يقتبس األديب من لفظه ،وينتفع
البليﻎ بصوغه ،ويستمد مفرس القرآن من أثره ،ويستكمل الفقيه االحكام الرشعية
ِ
كلمه ،ويستظهر احلكيم بحكمته)).)53
من نصه  ،ويشيد اللغوي رصح ًا للغة من
وقد ّبني ابن األثري ّ
أن الرتاكيب التي جاءت عن الرسول االكرم  هي عﲆ

قسمني من البالغة والسمو وهم :

القسم األول  :تراكيب (تتضمن من املعنى ما ال تتضمنه أخواﲥا ﳑا ﳚوز

أن يستعمل يف مكاﳖا فمن ذلك ما يﺄيت عﲆ حكم املجاز ،ومنه ما يﺄيت عﲆ حكم
احلقيقة)) .)54وهﺬا النوع من الرتاكيب هو (الﴬب املمتاز باإلبداع الﺬي كان عند

رسول اهلل  ابتكار ًا ﱂ تﺄلف العرب له نظري ًا  ،وﱂ تسمع به يف متقدم كالمها،
وكان من الكثرة والروعة ما شدّ إليه األنظار ،واستحوذ عﲆ إعجاب العلامء)).)55

قال اﳋطايب يف جممع الزوائد للتميمي ( :ومن فصاحته أنه تكلم بﺄلفاظ اقتضبها ﱂ

تسمع من العرب قبله ،وﱂ توجد يف متقدم كالمها ،كقوله( :مات حتف أنفه)

))56

 ،و(محي الوطيس) ) )57و (ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني) ) ،)58ويف ألفاظ عديدة

جتري جمرى األمثال)) ،)59ونقل السيوطي عن الثعالبي قوله ( :إذا مات اإلنسان عن

غري قتل ،قيل :مات حتف أنفه ،وأول من تكلم بﺬلك النبي األكرم  ،وفيه إذا

كان الفرس ال ينقطع َج ْريه فهو بحر ،ﹸش ّبه بالبحر الﺬي ال ينقطع ماؤه ،وأول من

تكلم بﺬلك رسول اهلل  يف وصف فرس ركبه)) ،)60وقال ابن دريد( :ومعنى

حتف أنفه  :أن روحه ﲣرج من أنفه بتتابع َنفسه ،ألن امليﺖ عﲆ فراشه من غري قتل

يتن ّفس حتى ينقﴤ رمقه ،فخص األنف بﺬلك ،ألنه من جهته ينقﴤ الرمق)).)61

ولﺬلك روي ّ
أن اإلمام عيل بن أيب طالب  gحينام سمع هﺬا الرتكيب ،قال ( :ما

سمعﺖ كلمة عربية من العرب إال وقد سمعتها من النبي األكرم  ،وسمعته
يقول  :مات حتف أنفه ،وما سمعتها من عريب قبله)) .)62أي ّ
تفرد
أن الرسول ّ 
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هبﺬا الرتكيب اللغوي دون سواه؛ فكان ﳑا ﱂ تسمعه العرب من قبل  ،وقال إبن دريد
أيض ًا( :ومن األلفاظ التي ﱂ ﹸتسمع من عريب قبله قوله  :ال َي ْنتَطﺢ فيها عنزان) )... )63
وقوله (احلرب خدعة)) )64وقوله (أياكم وخﴬاء الدمن) ) )65يف (ألفاظ كثرية)

))66

وقد أفاض إبن األثري يف توضيﺢ هﺬا النوع من الرتاكيب النبوية التي تتضمن من

املعنى ماال تتضمنه أخواﲥا ﳑا ﳚوز أن يستعمل يف مكاﳖا بحسب قوله ،فقال يف
حديث النبي األكرم ( اآلن محي الوطيس)( :وهﺬا ﱂ ﹸيسمع من أحد قبل رسول

اهلل  ولو أتينا بمجاز غري ذلك يف معناه ،فقلنا (استعرت احلرب) ملا كان مؤدي ًا
من املعنى ما يؤديه ( :محي الوطيس) ،والفرق بينهام أن الوطيس هو التنور ،وهو

ﳜيل إىل السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته
موطن الوقود وجمتمع النار وذلك ّ
يف محيمها وتوقدها ،وهﺬا ال يوجد يف قولنا  :استعرت احلرب أو ما جرى جمراه)

))67

ويف ذلك يقول الرافعي (والوطيس :هو التنور جمتمع النار والوقود ،فمنها كانﺖ

صفة احلرب ،فﺄن هﺬه الكلمة بكل ما يقال يف صفتها ،وكﺄﳖا هي نار مشبوبة من

البالغة تﺄكل الكالم أك ً
ال ،وكﺄنام هي ﲤثل لك دماء نارية أو نار ًا دموية).)68

وع ّلق إبن األثري عﲆ قول الرسول األكرم  ( : ﹸبعثﺖ يف نفس الساعة)

))69

قائ ً
ال ( :فقوله  :نفس الساعة :من العبارة العجيبة التي ال يقوم غريها مقامها ،إلن

املراد بﺬلك أنه ﹸب َ
عث والساعة قريبة منه ،لكن قرهبا منه ال يدل عﲆ ما دل عليه

ﳛس اإلنسان
النَفس ،وذاك أن النَفس يدل عﲆ أن الساعة منه بحيث ﹸﳛ ﱡس هبا ،كام ﱡ

بنفس َم ْن هو إىل جانبه ،وقد قال  يف موضع آخر ( :ﹸبعثﺖ أنا والساعة كهاتني)

) )70وﲨع بني أصبعيه  :السبابة والوسطى ،ولو قال  :ﹸبعثﺖ عﲆ ﹸقرب من الساعة،
دل ذلك عﲆ ما ّ
قريبة مني ،ملا ّ
أو :والساعة ٌ
دل عليه نفس الساعة ،وهﺬا ال ﳛتاج إىل

اإلطالة يف بيانه ،ألنه ّ ٌ
واضﺢ)).)71
بني
ٌ
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ويوضﺢ الرافعي عظمة الرتكيب النبوي املتمثل يف حديثه املتقدم فيقول( :بعثﺖ

يف نفس الساعة :يريد أن ّه بعث والساعة قريبة منه ،فوصف ذلك باللفظة التي تدل

احلس بالﴚء القريب ،وهي لفظة النفس ،كام ﳛس املرء بﺄنفاس
عﲆ أدق معاين
ّ
من يكون بﺈزائه وال يكون ذلك إال عﲆ شدة القرب ،وإنام أفرد اللفظة وﱂ يقل :
بعثﺖ يف أنفاس الساعة ،ألﳖا نفح ّه واحدة وهﺬا معنى آخر ،فﺄن النفحة الشديدة
متى جاءت من بعيد كانﺖ كالنفس من األنفاس ،وليس املراد من قرب الساعة أﳖا
قدر اليوم أو غد عﲆ التعيني ،ولكن املراد أﳖا آتية ال ريب فيها وأن ما بقي من عمر

األرض ليس شيﺌ ًا فيام مىض ،وأن ال نظام إلنسان الدنيا إال أن يمثل يف نفسه إنسان

اآلخرة ،فالساعة من القرب كﺄﳖا من كل إنسان يف آخر أنفاسه وهﺬا كله قد أصبﺢ

اليوم من احلقائق التي ال مرية فيها؛ ويف تلك اللفظة معنى ثالث كﺄنه يقول :إن عمر
األرض كان طوي ً
ال فكانﺖ الساعة بعيدة ثم قرص هﺬا العمر فبدأت الساعة تتنفس،

وما يدرينا أنه قد حان أجل األرض كام ﳛني أجل النهار  ،عندما تبدأ الدقيقة األوىل

من ساعة الغروب  ،ثم ال ينقﴤ هﺬا األجل إ ّ
ال يف الدقيقة األخرية من هﺬه الساعة؛

وبقي معنى رابع يف لفظة (النفس) أيض ًا ،وذلك أنه يقال عﲆ املجاز :فالن يف نفس

من ضيقه ،إذا كان يف سعة ومندوحة ،وقد عرف الضيق ما هو بعد أن شد عليه وكتم

انفاسه ! فيكون التﺄويل عﲆ ذلك  ،أن الساعة آتية وأﳖا قريبة وأﳖا تكاد تكون ولكن
البعثة يف نفس منها ،فليعمل الناس آلخرﲥم فﺈنه يوشك أن ال يعملوا ،ثم ليعمروا

أنفسهم قبل أن يعمروا أرضهم ،فﺈن الساعة تطوي هﺬه وتنرش تلك)) ،)72ومن هﺬا
النوع قول الرسول األكرم ( : احلرب خدعة)) )73فهﺬا الرتكيب (بام ﳛمله من
دالالت يف فنون احلرب والقيادة ،من هﺬه الدالالت :توفر عنرص املباغتة واملفاجﺄة

يف إدارة املعركة ،وكتامن اﳋطة العسكرية وحترك اجليﺶ ،ألن املدلول اللغوي يقول
 :كل ﳾء كتمته فقد خدعته ،وهو كامل املعنى وتامه بﺄقل املفردات وأكثفها)

))74

وقد اختلف العلامء يف رواية احلديث بني فتﺢ اﳋاء وضمها ،وكل واحد منهام يتخﺬ
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داللة معينة وهو من أﴎار فصاحة الرسول األكرم  ،وقد اختار ثعلب الفتﺢ
عﲆ أساس أﳖا لغة النبي األكرم  ،وهي َف ْع َلة من َ
اﳋدع ،يعني ّ
أن املحارب إذا
َخدَ ع من ِ
وهزَ مه).)75
ﳛاربه مرة واحدة وانخﺬع لهَ ،ظ ِف َر به َ

عه َ ْﳜدَ ﹸع ﹸه َخدْ ع ًا ِ
يقول اجلوهري َ :
وخداع ًا أيض ًا بالكرس ،مثالً :س َح َر ﹸه
(خدَ ﹸ
ﹸ
واحلرب
اﳋديعة ....
ِسحر ًا أي  :ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلم ،واالسم:
ﹸ

ٌ
دع ٌة والفتﺢ أفصﺢ ،ﹸخدَ َع ٌة أيض ًا مثال  :ﹸ َ
َخدْ َع ٌة ﹸ
ﳜدع
ورجل ﹸخدَ َع ٌة أي
ﳘزَ ٍة،
ﹸ
وخ َ
وخدْ َعة بالتسكني أي َ ْﳜدَ ﹸع ﹸه الناس)) .)76ويقول الراغب ِ :
الناس ،ﹸ
(اﳋداع :انزال

الضب أي
الغري عام هو بصدده بﺄمر يبديه عﲆ خالف ما ﹸﳜفيه ...وقيل َ :خدَ ع
ﱡ
تلدغ من ﹸي ِ
الضب أنه ﹸي ِعدﱡ عقرب ًا ﹸ
دخل يديه
 :استرت يف جحره واستعامل ذلك يف
ّ

وحاج ﹸبه ،والعتقاد اﳋديعة فيه قيل :
الضب
يف جحره حتى قيل  :العقرب ّبواب
ﱢ
ﹸ
ضب)).)77
اخدّ ع من ﱟ

وقال اﳋطايب ( :اللغة العالية مفتوحة اﳋاء)) ،)78أما لفظ ﹸ
(اﳋدْ عة) بالضم
فمعناها أنه ﳜدع فيها ِ
الق ْر َن ،واختار الكسائي لفظ  :ﹸخدَ عة -ضم اﳋاء وفتﺢ
ﳘزة ﹸ
الدال -وجعله نعت ًا للحرب ،أي أﳖا ﲣدع الرجال ،ومثله  :ﹸ َ
وملَزة و ﹸل َعنَة ،للﺬي

ﹸﳞمز ِ
ويلمز و َي ْل َعن وهﺬا قياس) ،)79وجممل املعنى عﲆ كال الروايتني أن املحارب إذا

َخدَ ع من ﳛاربه مرة واحدة وانخدع له ظفر به وهزمهّ ،
إن (إيصال املتلقي إىل معنى

تم بكلمتني تامتني ،موزّ ع بينهام زخم احلرب وإيقاعها
الظفر وﳖاية احلرب وﲤمها َّ

املهول ،وثقل احلرب وشدﲥا يف حرف اﳋاء الﺬي ينبﺾ باحلدة واحلامسة ،وكﺬلك
قعقعة ِ
احلراب والرماح قد سكنﺖ يف هﺬا احلرف الﺬي نبس به  بﺄوجز الكالم

وأقله ،وكان حرف اﳋاء الﺬي وضع فيه  كيد احلرب ودهاء وفكر القائد
انصب يف إﳛاءات ومعطيات هﺬا احلرف
العسكري وحنكته يف إدارة املعركة ،قد
ّ
الﺬي تلمس فيه سري اﳋبب ِ
واﳋب واﳋﱪة التي تتالحق يف ذهن املتلقي.
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حق ًا إﳖا عامرة األلفاظ وبناؤها الفني ،وال يمكن ألي معامر كالم مهام بلغﺖ

قدرته أن يضع معنى تام ًا كام ً
ال يف مفردتني من الكالم)) ،)80وﳑا ﹸسمع عن النبي

األكرم  وﱂ يسمع من غريه قبله قوله  ( :ال َي ْن َ
تطﺢ فيها َع ْنزان) ( ،أي ال امرتاء

فيها  ،وأكثر ما يكون انتطاح املعزى إذا اخصبﺖ األرض فشبعﺖ ،فﺄﳖا تتظاﱂ من

األﴍ ،فتنعﺶ العنز شعرها وتنصب روقيها يف أحد شقيها فتنطﺢ أختها ،وما هبا

نطاح ،ولكنه مراء واﴍ ومكابرة ،وتلك طبيعة يف املعزى بخاصتها)) ،)81وغريها
الكثري من األحاديث التي تفرد الرسول الكريم  بﺬكرها عﲆ لسانه) ،)82وقد

وقف الرافعي أمام هﺬا اإلبداع حماو ً
ال تعليله والكشف عن ﴎه وحقيقته فقال ( :
ومن كامل تلك النفس العظيمة ،وغلبة فكره  عﲆ لسانه ّ ،
قل كالمه ،وخرج

قصد ًا يف ألفاظه حميط ًا بمعانيه ،حتسب النفس قد اجتمعﺖ يف اجلملة القصرية،
والكلامت املعدودة بكل معانيها ،فال ترى من الكالم ألفاظ ًا ،ولكن حركات نفسية

يف ألفاظ ،وهلﺬا كثرت الكلامت التي انفرد هبا دون العرب ،وكثرت جوامع كلمه)

) ، )83فيقول  ( :وكل ذلك يف األوضاع التي ابتدعها أفصﺢ العرب  يف هﺬه
اللغة ابتدا ًء وﱂ تسمع من أحد قبله ،وال شاركه يف مثلها أحد بعده ،وكل كلمة منها

كام رأيﺖ ال يعد هلا ﳾء يف معناها ،وال يفي هبا كالم يف تصدير أجزاء هﺬا املعنى
وانتظام هﺬه األجزاء ونفﺾ اصباغها عليها وهﺬا الﴬب من الكالم اجلامع هو

الﺬي يمتاز البليﻎ يف كل أمة بالكلمة الواحدة من مثله ،أو الكلمتني ،أو الكلامت
القليلة ،ولو ذهبﺖ حتصيه يف العربية ما رأيته إ ّ
ال معدود ًا ،عﲆ حني أن خطباءها

وشعراءها وكتاهبا وأدباءها ال يﺄخﺬهم العد ،وقد انفردت بكثرﲥم هﺬه اللغة
اﳋاصة ،حتى ال تساوﳞا يف ذلك لغة أمة من األمم ،فﺈن كان ألخضم هﺬه األمم
بعﺾ الشعراء ،قلنا بعﺾ وكل ،وأن عدوا لنا واحد ًا صفرناه وال فخر)).)84

٨٠

أ.م .د أمحد عاشور جعاز

القسم الﺜاين :من جوامع الكلم بحسب ما ذكره ابن األثري ( :فاملراد به اإلﳚاز،

الﺬي يدل به باأللفاظ القليلة عﲆ املعاين الكثرية ،أي أن ألفاظه جامعة للمعاين

وج ّل كالمه جار هﺬا املجرى))( .)85ذلك أن
املقصودة عﲆ إﳚازها واختصارها  ،ﹸ

أثر هﺬا الﴬب من احلديث النبوي الرشيف قد جتﲆ فيام كتبه البيانيون أرباب

الكتابة واإلنشاء وأصحاب البالغة واألقالم ،خالل خمتلف األطوار واألزمان

حتى يومنا هﺬا)) ،)86وعن هﺬا النوع يقول ابن دريد ( :وﳑا يﺬكر من كالمه املوجز
َ
لبسﺖ فﺄبليﺖ ،أو أعطيﺖ
أكلﺖ فﺄفنيﺖ ،ﹸأو
(مالك من مالك اال ما
املتناهي : 
َ
َ

فﺄمضيﺖ) ) ، )87وقوله  لﻸنصار ( :أنكم تكثرون عند الفزع ،وتقلون عند

الطمع.)88))...

ولو تتبعنا األلفاظ التي صدرت عنه  سواء كانﺖ يف لغته األدبية أم

الترشيعية ،أم يف لغة احلديث واﳋطاب اليومي ،كﺈنسان يتعايﺶ ويتحاور مع
وبني ،فلم جتد يف كالمه
أمر واضﺢ ّ
اآلخرين  ،لالحظنا أن اإلﳚاز يف هﺬه األلفاظ ٌ

وخطبه  فض ً
ال وال زيادة ،وال يقتضيها السياق أو املوقف ،فكل ﳾء له تقدير
وحساب ،فالنبي األكرم  أداة ربانية وضعﺖ بمقدار ،ﹸ
وضعﺖ بصناعة كاملة،ال

فضل فيها وال زيادة ،صناعة خالق كامل ،وقد قال  واصف ًا وضعه النبوي( وما
أنا من املتكلفني ) ) ، )89أي ال اتكلف وال اﲣرص ما ﱂ ﹸأؤمر به) ،)90وقال الرافعي

 ( :هﺬا إىل أن اجتامع الكالم وقلة ألفاظه ،مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه يف غري

تعقيد وال تكلف ،ومع إبانة املعنى واستغراق أجزائه ،وأن يكون ذلك عاد ًة وخلق ًا
ﳚري عليه الكالم يف معنى ،ويف ٍ
باب باب  ،ﳾء ﱂ يعرف يف هﺬه اللغة لغريه ،

ألنه يف ظاهر العادة يستهلك الكالم ،ويستوىل عليه بالكلف ،وال يكون أكثر ما
يكون اال باستكراه وتعمل ،كام يشهد به العيان واألثر ،فكان تيسري ذلك النبي 

واستجابته عﲆ ما يريد ،وعﲆ النحو الﺬي خرج به نوع ًا من اﳋصائص التي انفرد
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هبا دون الفصحاء والبلغاء ،وذهب بمحاسنها يف العرب ﲨيع ًا))( ،)91واإلﳚاز يف

كالمه  هو إﳚاز مفيد ومستقل بنفسه ،ومهام بلﻎ االقتصاد اللغوي يف استهالك
األلفاظ ،فهو يعطيك ﲤام املعنى وفائدته ،وهﺬا ما ال يستطيعه أدباء الدنيا ،وليس

أدباء العرب وبلغاؤهم)) )92ولو تﺄملنا وفرة املعاين يف قوله ( : وﳛك يا أنجشة
رويد ًا سوق ًا بالقوارير)) )93وروي احلديث بلفظ ( :رفق ًا بالقوارير)) ، )94وقوله هﺬا

كان (ألنجشة ،وكان يسري بالنساء يف هوادجهن ،وهو ﳛدو باألبل وينشد القريﺾ،
فتنشﻂ وجتدﱡ وتنبعث يف سريها ،فتهتز اهلوادج ،وتضطرب النساء فيها اضطراب ًا

شديد ًا)).)95

والقوارير ﲨع قارورة وهي الزجاجة ،سميﺖ بﺬلك إلقرار املاء فيها ،أي

))96
قر قرار ًا ،إذا ثبﺖ ثبوت ًا جامد ًا ،واصله من ﹸ
الق ّر
ثبوته قال الراغب َ ( :ق َّر يف مكانه َي ﱡ
وهو الﱪد وهو يقتﴤ السكون ،واحلر يقتﴤ احلركة)).)97

ومعنى احلديث أنه  شبه النساء بالقوارير لضعف قلوهبن) ،)98وقيل

خﴚ  عليهن الفتنة عند سامع احلداء احلسن) ،)99وهﺬه استعارة بليغة قاهلا

النبي األكرم  ،حتى ذكر بعﺾ العلامء ّ
أن النبي األكرم  تكلم بكلمة لو
تكلم بعضكم لعبتموها عليه ،وهو قوله :سوقك بالقوارير) )100وذهب بعضهم إىل

ّ
أن يف قوله ( :القوارير) كناية عن النساء الاليت عﲆ اإلبل ،فﺄمره بالرفق يف احلداء
ألنه ﳛث اإلبل عﲆ اإلﴎاع لﺌال يسقطن ،واملقصود من الباب :أن الشعر كسائر

الكالم فام كان فيه تعظيم اهلل تعاىل وحتقري الدنيا ونحوﳘا فهو حسن ،وحكم ما
كان كﺬب ًا وباط ً
ال وفحش ًا فهو مﺬموم وغواية) .)101وقيل شبههن بالقوارير لرسعة

انقالهبن عن الرضا ،وقلة دوامهن عﲆ الوفاء ،كالقوارير يرسع إليها الكرس وال

))102
(شبه النساء يف ضعف النحائز ووهن الغرائز
تقبل اجلﱪ  .قال الرشيف الرﴈّ :

يسمعهن ذلك
بالقوارير الرقيقة التي يوهنها احلفيف ،ويصدعها اللطيف ،فنهى أن
ّ
٨٢
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احلادي ما ﹸﳛرك مواضع الصبوة ،وينقﺾ معاقد ِ
الع ّفة؛ وقد محل بعﺾ العلامء قوله
وها َت ْق ِدير ًا) ]اإلنسان  ، [16 :عﲆ أن املراد به غري
تعاىل َ (:ق َوا ِر َير ِمن ِف َّض ٍة َقدَّ ﹸر َ
الزجاج ها هنا ،والقارور  :فاعول من استقرار الﴚء فيه ،فكﺄنه قرار للرشب وغريه

املفرسين
من املائعات فيصلﺢ أن يكون للزجاج ويكون لغري الزجاج .وأما عامة ّ

فضة ،ولكنها ّ
فيﺬهبون إىل أن تلك اآلنية املوصوفة من ّ
تشف شفيف القوارير من

الزجاج ،فهو أعجز لتصويرها وأعجب لتقديرها ،إذا كانﺖ جامعة للرقة اللطيفة
والقوة احلصيفة)).)103

وخالصة ما تقدم أن احلديث ﳛتمل أمرين :األول :أنه  شبه النساء

بالقوارير لرسعة تﺄثرهن ،وعدم جتلدهن ،فخاف عليهن من ﴎعة السري السقوط

من اإلبل ،واألمر الثاين :أنه خﴚ عليهن الفتنة من سامع احلداء) ،)104وعليه فقد
ذهب بعﺾ العلامء إىل ترجيﺢ الثاين ،كالقاﴈ عياض والكرماين وابن حجر)،)105

جوز األمرين مع ًا كالقرطبي) ،)106ويبدو أن هﺬا هو األقوى
ومن العلامء من ّ

ذلك أن لفظ القوارير ﳛتمل املعنيني  ،فالسياق يساعد عليهام ،فﺈذا قلنا باحدﳘا
يكون قولنا صائب ًا ،وال شك أن هﺬا املعنى الكبري قد عﱪ عنه النبي األكرم 

بقوله (رويد ًا سوق ًا بالقوارير) ،فهﺬه ألفاظ قليلة موجزة .ولكنها دلﺖ عﲆ املعاين
الكثرية (،ووجه املعنى ظاهر ،وكﺄﳖن نور وصفاء ورقة ثم سالمة قلام تسلم إال
بشدة الصيانة واحلفظ واملراعاة)) ،)107ولو تﺄملنا وفرة املعاين يف قوله ( : الولد

للفراش وللعاهر احلجر)) ،)108وما فيها من أحكام ﴍعية وقضائية رأينا وجه ًا بليغ ًا

أفاده الرسول الكريم  هبﺬه األلفاظ القليلة اجلامعة ،فالولد تابع للفراش الﺬي

اختلف الفقهاء يف معناه ،فﺬهب أبو حنيفة إىل أنه الوطء ،وقال الشافعي  :الفراش

والع َه ﹸر
الع ْهر َ
هو العقد مع التمكن من الوطء وهو مﺬهب الشيعة األمامية) . )109أما َ
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اه ٌر ،واالسم ِ :
وﳖ َر يقال َ :ع َه َر فهو َع ِ
الع ْه ﹸر
فهو يف اللغة بمعنى الزنا ،مثل ْ َ :ﳖر َ َ
وم ِ
بالكرس ،واملرأة ِ
ﹸ
الرجل إذا كان فاجر ًا).)110
وع ْي َهر ٌة ،وقوهلم َ :تع ْي َه َر
عاهر ٌة َ
عاهر ٌة ﹸ

إذن فالعاهر  :هي الزانية التي تﺄيت بولد من غري عقد ،ووضع لفظ العهر ،ألن

العاهر الﺬي يتبع الرش ،زاني ًا كان أو فاسق ًا ،فهو أعم من الزنا ،فقد قالوا  :هو الفجور

أي وقﺖ كان يف األمة واحلرة) ،)111ومعنى احلجر :ان ترجم باحلجارة ويقام عليها
حد الزنا  ،فكنى عن إقامة احلد بام يقام احلد به من احلجر ،وهﺬه بالغة عظيمة).)112

ولعل الرشيف الرﴈ هو خري من يبني لنا عظمة البالغة النبوية يف هﺬا الرتكيب
املوجز ،فيقول( :هﺬا جماز عﲆ أحد التﺄويلني ،وهو أن يكون املراد أن العاهر ال ﳾء

له يف الولد ،فعﱪ عن ذلك باحلجر ،أي له من ذلك ما الحظ فيه ،وال انتفاع به ،كام
ال ينتفع باحلجر يف أكثر األحوال ،كﺄنه يريد :أن له من دعوة اﳋيبة واحلرمان ،كام

يقول القائل لغريه إذا أراد هﺬا املعنى :ليس لك من هﺬا األمر اال احلجر ،واجللمد
والرتاب ِ
والك ِ
ثكث ،أي ليس لك منه إال ما ال حمصول له وال منفعة فيه ،وﳑا يؤكد

هﺬا التﺄويل ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ،عن النبي األكرم  قال :
( الولد للفراش وللعاهر األثلب) واألثلب :الرتاب املختلﻂ باحلجارة.

وهﺬا اﳋﱪ ﳛقق أن املراد باحلجر ها هنا ما ال ﹸينتفع به كام قلنا أو ً
ال ،وﳑات

يصدق ذلك قول الشاعر :

ـــب ليـــﲆ
كالنـــا يـــا ﹸمعـــاد ﹸﳛ ﹸ

ـــي وفيـــك مـــن ليـــﲆ ﹸ
اب
الـــرت ﹸ
بِ ِف ّ

ﴍ ْك ﹸت َ
َ ِ
ـــك يف هـــوى مـــن كان حظـــي

وح ﱡظ َ
ـــك مـــن ّ
العـــﺬاب
تﺬكرهـــا
ﹸ
َ
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أراد ليس لنا منها إال ما ال نفع به ،والحظ فيه كالرتاب الﺬي هﺬه صفته ،وأما

التﺄويل اآلخر الﺬي ﳜرج الكالم عن حيز املجاز إىل حيز احلقيقة ،فهو أن يكون

املراد أنه ليس للعاهر إال إقامة احلد عليه ،وهو الرجم باألحجار ،فيكون احلجر

ها هنا اس ًام للجنس ال للمعهود ،وهﺬا إذا كان العاهر حمصن ًا ،فﺈن كان غري حمصن،
فاملراد باحلجر ها هنا -عﲆ قول بعضهم -األعنات به ِ
والغلظة عليه بتوفية احلد
الﺬي يستحقه من َ
اجللد له ،ويف هﺬا القول تعسف واستكراه ،وان كان داخ ً
ال يف

عﱪ
باب املجاز ،ألن الغلظة عﲆ من يقام احلد عليه إذا كان احلد جلد ًا ال رﲨ ًا ال ﹸي ّ

عنها باحلجر ،ألن ذلك ﹸبعدٌ عن سنن الفصاحة ودخول يف باب الفهاهة ،فاألوىل
إذ ًا االعتامد عﲆ التﺄويل األول ،ألنه إ ّ
ال شبه بطريقهم  ،واألليق بمقاصدهم)).)113
فﺄي إعجاز هﺬا الﺬي ﲤثل بﺄلفاظ قليلة ولكنها جامعة للسمعاين املقصودة ؟!
ّ

واهلل إنه اإلعجاز النبوي امللهم من اهلل تعاىل  .وما علينا إ ّ
ال أن نقف له وقفه اجالل

وخشوع.

وجتد إﳚار املعاين التي يوحيها قوله ( : الدنيا سجن املؤمن)) )114قال
اجلوهريِ :
والس ْج ﹸن بالفتﺢ املصدر ،وقد َس َجن ﹸَه َي ْسجن ﹸﹸه :أي
(الس ﹸ
جن :احلبس َ .

سجنيٌ  :أي شديدٌ )) ،)115ولو تﺄملنا يف هﺬا احلديث النبوي لوجدنا
سه،
َح َب ﹸ
ٌ
وﴐب ّ

فيه معنى كبري ًا وعظي ًام يف الوقﺖ نفسه بالرغم من أنه يتﺄلف من ثالث مفردات
فقﻂ ،إ ّ
ال أﳖا غنية الداللة ،وتتجﲆ عظمة هﺬا الرتكيب النبوي يف أنه تعاىل :

((يتعاهد املؤمن بالبالء كام يتعاهد الرجل أهله باهلدية والتحفة ،وﳛميه الدنيا كام
ﳛمي الطبيب املريﺾ ،وكﺄن هلل (عز وجل) نصيب ًا يف بدن املؤمن وماله ،وهكﺬا
تتداعى املعاين بثالث مفردات وضعتها فصاحته وبالغته لتقول للعبد املؤمن

أن ليس لك من هﺬه احلياة الفانية اال العناء والشقاء ،فعليك بالصﱪ والصمودْ ،
ْ
إن

هي اال ساعات زمنية يعدّ ها السجني لكي يسافر إىل صفة اﳋالص واحلرية ،إنه
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قضاء اهلل (عز وجل) وإرادته لعبده الصالﺢ))) ،)116قال الرشيف الرﴈ معقب ًا عﲆ
(شبه الدنيا بالسجن للمؤمن من حيث قرص
هﺬا احلديث ،ومبين ًا عظمته البالغية ّ :

وح َرص نفسه عن الترسع إىل ما
فيها خطوه عن اللﺬات ،وكبﺢ جلامه عن الشهوات َ ،
تدعو إليه الدواعي املخزية ،واألهواء املردية ،وكان زمام نفسه ِ
وخطامها ،وهادﳞا
وإمامها خائف ًا خوف الصايف املرعوب  ،والطريد املطلوب ،يف عصبة عملوا للمعاد

وفطنوا للدار ،حتسبهم من طول سجودهم أموات ًا ،ومن طول قيامهم نبات ًا)).)117

تفوه هبا الرسول األكرم 
وغري ذلك الكثري من األحاديث الرشيفة التي ّ

الدالة عﲆ هﺬا النوع من الرتكيب فجل كالمه جار هﺬا املجرى عﲆ حد تعبري ابن
األثري .

وبعد أن ذكر لنا ابن األثري هﺬين النوعني من الرتاكيب النبوية،طرح سؤا ً
ال

مه ًام يف التفرقة بني هﺬين الﴬبني ،وأجاب عنه بقوله ْ :
(فﺈن قيل  :فام الفرق بني

سواء؟ قلﺖ يف اجلواب  :أن اإلﳚاز
هﺬين القسمني اللﺬين ذكرﲥام  ،فﺄﳖام يف النظر
ﹸ
هو أن يؤتى بﺄلفاظ ٍ
دالة عﲆ معنى من غري أن تزيد عﲆ ذلك املعنى ،وال ﹸيشرتط يف

تلك األلفاظ أﳖا ال نظري هلا ،فﺈﳖا تكون قد اتصفﺖ بوصف آخر خارج عن وصف
اإلﳚاز ،وحينﺌﺬ يكون إﳚاز ًا وزيادة ،وأما هﺬا القسم اآلخر فﺈنه ألفاظ أفراد يف

حسنها ال نظري هلا ،فتارة تكون موجزة ،وتارة ال تكون موجزة ،وليس الغرض منها
اإلﳚاز ،وإنام الغرض مكاﳖا من ﹸ
احل ْسن الﺬي ال نظري له فيها ،أال ترى إىل قول أيب

ﲤام ( :وطن النهى)  ،فﺈن ذلك عبارة عن الرأس ،وال شك أن الرأس أوجز ّ
ألن
الرأس لفظة واحدة ،و(وطن النهى) لفظتان ،إال أن (وطن النهى) أحسن يف التعبري

عن الرأس من الرأس ،فبان هبﺬا ّ
أن أحد هﺬين القسمني غري اآلخر)) . )118وهﺬا كله
يدخل يف ﲨالية الرتكيب النبوية وقصديتها من لدن الرسول األكرم بحسب

ما يتالءم مع مقام احلديث ،فكل حديث له مقام خاص ،ﳛدد أن الكالم ال بد أن
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يكون من القسم األول الدال عﲆ االبتكار واجلدة ﳑا ﱂ تﺄلف العرب له نظري ًا ،أو

أنه ال بد أن يكون من القسم الثاين الدال عﲆ اإلﳚاز املراد به التعبري باأللفاظ القليلة
الدالة عل املعاين الكثرية ،وهﺬا أمر يمثل عظمة الرسول األكرم  يف تشقيق هﺬه
الرتاكيب أو اختزال الرتاكيب املعهودة مع تكثيفها يف الوقﺖ نفسه.

فاحلديث النبوي الرشيف إذ يقدم لنا تلك النامذج العجيبة( ،فﺈنام هو يغني لغتنا

العربية هبﺬه الصياغات املحكمة الفريدة ،كام أغناها بتلك األلفاظ املفردة املرجتلة ﳑا
حدا أئمة اللغة إىل حماولة ﲨع ما يقع إليهم من تلك الرتاكيب املبتكرة)) )119فهﺬا ابن

دريد يتناول احلديث عن الرتاكيب النبوية يف كتابه (املجتبى) ،فنجد أن الباب األول

من كتابه محل عنوان ( :باب ما سمع عن النبي األكرم  وﱂ يسمع من غريه

قبله)) ،)120ﴍح فيه جمموعة رائعة من األحاديث الرشيفة املنوه هبا ومنها :قوله

( :يا خيل اهلل إركبي)) .)121وقوله (الناس كﺄسنان املشﻂ)) ، )122وقوله( :األعامل

بالنيات)) )123وغريها من األحاديث الرشيفة).)124

وقسم الرتاكيب
ثم حتدث عن ذلك الثعالبي يف كتابه (التمثيل واملحاﴐة) ّ

احلديثية إىل أقسام منها) : )125الرتاكيب التي ﱂ يسبق إليها النبي األكرم ،

كقوله(إياكم وخﴬاء الدّ من) ) ،)126وقوله  :ﱡ
الفرا)(*) (،)128
(كل الصيد يف جوف َ
ٌ
وﲨاعة عﲆ أقﺬاد) ) ،)129وقوله  ( :ﹸنرصت بالرعب) )،)130
(هدْ ٌنة عﲆ َد َخن،
وقوله  :ﹸ

وقوله ( :اإليامن َّقيد الفتك) ) ، )131وقولهّ : 
(إن ا ﹸمل ْن َبﺖ ال أرض ًا قطع ،وال ظهر ًا

أبقى) ) ( ،)132ﹸي َ
ﴬب ملن محل عﲆ دابته فوق طاقتها ،فيبقى منقطع ًا به) ). )133

والرتاكيب التي أجراها يف عرض كلامته غري قاصد هبا ﴐب مثل وإرسال

فقرة فتمثل الناس به ،كقوله( :حوالينا وال علينا) ) ، )134وقوله ( :حوهلا ﹸندَ ندن)

ﹸ
(سلامن م ّنا أهل البيﺖ) ) ، )136وقوله( :اعقل وتوكل) ) )137وقوله
) ، )135وقوله :
غب ًا َتزدد ﹸح ّب ًا) ) ، )138ومن ذلك تشبيهاته كقوله ( :عرتيت كسفينة نوح،
ْ :
(زر ّ
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من ركب فيها نجا ،ومن ﲣلف عنها غرق) ) ، )139واستعاراته كقوله ( : املؤمن
ميزان أخيه)) ،)140ومنها أيض ًا سائر أمثاله وحكمه يف خمتلف الفنون ،كقوله :

خري من عمله) ( ،)141وقوله ّ :
(إن من الشعر حلكمة ،وأن من البيان
(نية املؤمن ٌ

لسحر ًا) ( )142وقوله ( :من غشنا فليس منا) (.)143

وقد (كانﺖ تلك املجاميع النفيسة من أحاديثه الرشيفة  مﻸت األيام

فسارت بني الناس ﴎيع ًا ،وصارت بعد ذلك أمثا ً
ال)) )144وهﺬا ما وضحه اجلاحظ

بقوله ( :وسنﺬكر من كالم رسول اهلل  ﳑا ﱂ يسبقه إليه عريب ،وال شاركه
ال ،ومث ً
أعجمي ،وﱂ يدع ألحد وال ا ّدعاه أحد ،ﳑا صار مستعم ً
ال سائر ًا))( ،)145وال
جدال يف أن األمثال حتتل مكانتها العالية يف ثروة لغتنا العربية ،وأن دخول تلك
األحاديث النبوية الرشيفة بلغتها إىل ميدان األمثال ملام ﹸيثري اللغة ويدفع هبا نحو

االرتقاء والتطوير )).)146

ويف ضوء ما تقدم من تفرد الرسول األكرم  باألعم األغلب من تراكيب

الكالم التي سالﺖ عﲆ لسانه ﳑا ﱂ تعرفه العرب من قبل يف حديثه املبارك عامة،
فﺈن الباحث حاول إثبات هﺬه املزية من لدن الرسول األكرم  عﲆ أحاديثه

العامة ،ذلك أن الكثري منها ينطبق عﲆ كال قسمي تراكيبه النبوية من حيث اجلدة
واالبتكار ،ومن حيث اإلﳚاز الدقيق يف اللفظ حام ً
ال معه املعاين الكثرية ،وهﺬا

األمر يبني أن البالغة النبوية ﱂ تقترص عﲆ جانب معني من أحاديث النبي املصطفى

 وإنام هي شاملة جلميع جوانب احلديث النبوي الرشيف ،ال فرق بني احلديث
التعبدي واحلديث االجتامعي ،أو االعتقادي ،أو السياﳼ ،أو العسكري ،فكل

جوانب احلياة ﲤثلﺖ فيها البالغة النبوية من حيث التعبري عنها بﺄلفاظ راقية وقوية،

كانﺖ القصدية فيها واضحةّ ،إﳖا ألفاظ تعﱪ عن داللة خاصة – بعد أن محلﺖ معها
عنوان النبوة -وﱂ تكن اعتباطية (لقد رأينا هﺬه البالغة النبوية قائمة عﲆ أن كل
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لفظ هو لفظ احلقيقة ال لفظ اللغة ،فالعناية فيها باحلقائق ،ثم احلقائق هي ﲣتار

املعﱪ عنها،
ألفاظها اللغوية عﲆ منازهلا ،وبﺬلك يﺄيت الكالم كﺄنه نطق للحقيقة َّ
والكلمة الصادقة تنطق مرة واحدة ،فصورﲥا اللغوية ال تكون إ ّ
ال رصﳛة منكشفة

عن معناها املﴤء  ،كﺄنام ألقي فيها النور)).)147
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اﳋاﲤة
يف الوقﺖ الﺬي حوت فيه األحاديث النبوية الرشيفة ألفاظ ًا ّثرة ،محلﺖ معها

دالالت مهمة كان هلا األثر املهم يف استنباط األحكام العقائدية والرشعية ،فﺈﳖا قد

حوت أيض ًا الكثري من الرتاكيب التي محلﺖ معها مالمﺢ داللية مهمة ،أسهمﺖ

فعال يف استنباط كثري من األحكام ،وعليه َّ
فﺈن الرتاكيب التي جاءت عن
بشكل ّ

الرسول األكرم  كانﺖ عﲆ قسمني:

األول :تراكيب تتضمن من املعنى ما ال تتضمنه أخواﲥا ﳑا ﳚوز أن يستعمل يف

مكاﳖا ،وهﺬا النوع من الرتكيب هو الﴬب املمتاز باإلبداع الﺬي كان عند رسول
اهلل  ،ابتكار ًا ﱂ تﺄلف العرب له نظري ًا ،وﱂ تسمع به يف متقدم كالمها ،فكان
الرسول األكرم متفرد ًا يف ذلك.

الﺜاين :املراد به اإلﳚاز الﺬي يدل به باأللفاظ القليلة عﲆ املعاين الكثرية ،أي َّ
أن

ّ
وجل كالمه جا ٍر
ألفاظه  ،جامعة للمعاين املقصودة عﲆ إﳚازها واختصارها،
هﺬا املجرى.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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املﺼادر واملراﺟﻊ

 .1االحتجاج :أمحد بن عيل الطﱪﳼ،
ت 560هـ ،منشورات دار النعامن للطباعة
والنرش ،النجف االﴍف ،العراق ،ال  .ت.
 .2اصالح غلﻂ املحدثني  :محد بن حممد ،أبو
سليامن اﳋطايب ،ت 388هـ .حتقيق :الدكتور
حاتم صالﺢ الضامن ،عاﱂ الكتب  ،بريوت،
ال  .ت .
 .3بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
االطهار :العالمة حممد باقر املجلﴘ ،ت
1111هـ ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،الطبعة
الثانية1403 ،هـ.
 .4البحث اللغوي عند ابن حجر العسقالين
من خالل كتابه فتﺢ الباري برشح البخاري:
حسني حميسن ختالن البكري ،رسالة دكتوراه
مطبوعة عﲆ اآللة الكاتبة ،مقدمة إىل كلية
اآلداب ،جامعة بغداد1996 ،م.
 .5البصائر والﺬخائر :أبو حيان التوحيدي،
ت 414هـ ،حتقيق :الدكتور :ابراهيم
الكيالين ،مكتبة أطلس ومطبعة االنشاء،
دمشق1964 ،م.
 .6البالغة تطور وتاريخ :الدكتور شوقي
ضيف ،دار املعارف ،مرص1965 ،م.
 .7البيان والتبيني :عمرو بن بحر بن حمبوب
اجلاحظ ،ت 255هـ ،حتقيق وﴍح عبدالسالم
حممد هارون ،مؤسسة اﳋانجي ،القاهرة،
الطبعة الثالثة1367 ،هـ 1948-م.
 .8تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)
 :اسامعيل بن محاد اجلوهري ،ت 398هـ،
حتقيق :أمحد عبدالغفور عطار ،دار العلم
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للماليني  ،بريوت  ،الطبعة األوىل1376 ،هـ
1956م. .9تﺄريخ آداب العرب :مصطفى صادق
الرافعي :دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان،
الطبعة الثانية1974 ،م.
 .10تﺄريخ األدب العريب – العرص االسالمي
  :الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة السابعة1976 ،م.
 .11تﺄويل خمتلف احلديث ،ابن قتيبة
الدينوري ،ت 276هـ ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،لبنان ،ال.ت.
 .12التسهيل لعلوم التنزيل :ابن جزي
الكلبي ،ت 741هـ ،منشورات ّأم القرى،
القاهرة ،مرص ،ودار الكتاب ،بريوت ،ال.ت.
 .13التفسري الكبري :وهبامشه تفسري أيب
السعود :فخر الدين أبو عبداهلل حممد بن
عمر بن حسني الرازي ،ت 606هـ ،املطبعة
العامرية الرشفية ،الطبعة الثانية1334 ،هـ.
وطبعة أخرى  .دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،
1405هـ1985-م.
 .14التمثيل واملحاﴐة :أبو منصور عبدامللك
بن حممد بن اسامعيل الثعالبي ،ت 429هـ،
حتقيق عبدالفتاح حممد احللو ،دار احياء الكتب
العربية ،عيسى البايب احللبي وﴍكاه ،القاهرة،
1381هـ1961-م.
 .15احلديث الرشيف وأثره يف الدراسات
اللغوية والنحوية :الدكتور حممد ضاري
محادي ،تنضيد وطباعة واخراج  :مؤسسة
املطبوعات العربية للطباعة والنرش والتوزيع،
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بريوت  ،لبنان ،الطبعة األوىل 1402 ،هـ-
1982م.
 .16دعائم اإلسالم :نعامن بن حممد بن
منصور بن أمحد بن حيون التميمي املغريب ،دار
املعارف  ،القاهرة ،مرص 1383 ،هـ.
 .17رسائل السيد املرتىض املجموعة  :أبو
القاسم عيل بن احلسني املوسوي ،الرشيف
املرتىض  ،ت 436هـ ،تقديم السيد أمحد
احلسيني ،اعداد السيد مهدي الرجائي ،نرش
دار القرآن الكريم ،مطبعة سيد الشهداء،
ايران ،قم 1405 ،هـ.
 .18السمو اللغوي يف احلديث النبوي:
جملة الرسالة االسالمية تصدرها وزارة
االوقاف والشؤون الدينية ،بغداد 1408 ،هـ
1988م. .19سنن ابن ماجة  :حممد بن يزيد  ،ت
275هـ ،حتقيق  :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار
الفكر ،بريوت ،ال.ت.
 .20سنن أيب داود  :سليامن بن االشعث
السجستاين ،ت 275هـ ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبداحلميد  ،دار الفكر ،ال.ت.
 .21سنن البيهقي الكﱪى والصغرى  :أبو بكر
أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،ت 458هـ ،
حتقيق  :حممد عبدالقادر عطا ،مكتبة دار الباز ،
مكة املكرمة1414 ،هـ1994-م.
 .22سنن الرتمﺬي :حممد بن عيسى  ،ت
279هـ ،حتقيق  :حممد فؤاد عبدالباقي ،مطبعة
البايب احللبي  ،الطبعة األوىل ،مرص 1337 ،هـ.
 .23سنن الدارمي :عبداهلل بن عبدالرمحن
الدارمي  ،ت 255هـ  ،حتقيق :نواز أمحد

زمريل ،وخال  ،البيع العلمي ،بريوت ،الطبعة
األوىل1407 ،هـ.
 .24صحيﺢ البخاري :حممد بن اسامعيل
البخاري اجلعفي ،ت 256هـ  ،حتقيق :
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،الطبعة
الثالثة ،بريوت 1407 ،هـ1987-م.
 .25صحيﺢ البخاري برشح الكرماين
( :الكواكب الدراري يف ﴍح صحيﺢ
البخاري) :حممد بن عيل الكرماين ،ت
787هـ ،املطبعة البهية املرصية ،الطبعة األوىل،
1934م.
 .26صحيﺢ مسلم :أبو احلسني مسلم بن
احلجاج القشريي ،ت 261هـ  ،حتقيق  :حممد
فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 .27عمدة القاري ﴍح صحيﺢ البخاري:
العيني  ،حممد بن أمحد ،ت 855هـ ،دار احياء
الرتاث ،ال.ت.
 .28عيون احلكم واملواعظ :عيل بن حممد
الليثي الواسطي ،دار احلديث ،قم  ،ايران ،
الطبعة األوىل1376 ،ش.
 .29الغريبني ،أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي،
ت 401هـ ،حتقيق :حممود حممد الطناجي،
مطابع االهرام التجارية ،القاهرة 1390 ،هـ-
1970م.
 .30الفائق يف غريب احلديث  :أبو القاسم جار
اهلل حممود بن عمر الزخمرشي ،ت 538هـ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان  ،ال.ت.
 .31فتﺢ الباري ﴍح صحيﺢ البخاري :أمحد
بن حجر العسقالين  ،ت 852هـ ،حتقيق :عبد
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العزيز بن باز ،وحممد فؤاد عبدالباقي ،مكتبة
الصفا ،مطابع دار البيان احلديثة ،مرص ،
الطبعة األوىل1424 ،هـ2003-م.
 .32فصاحة الرسول املصطفى  وبالغته:
عادل عبدالرمحن البدري ،موسوعة الرسول
املصطفى ،طهران ،الطبعة الثانية1423 ،هـ-
2002م.
 .33فقه اللغة  :عيل عبدالواحد وايف  ،دار
ﳖضة مرص للطبع والنرش ،القاهرة ،الطبعة
السابعة ،ال.ت.
 .34لباب اآلداب :اسامة بن منقﺬ  ،ت
584هـ ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،املطبعة
الرمحانية ،مرص1354 ،هـ1935-م.
 .35لسان العرب  :حممد بن مكرم بن منظور
 ،ت 711هـ ،دار صادر للطباعة ،ودار بريوت
للطباعة والنرش ،بريوت ،ال.ت.
 .36اللغة والتفسري والتواصل :د .مصطفى
ناصف ،عاﱂ املعرفة ،الكويﺖ1995 ،م.
 .37الكايف :أبو جعفر حممد بن يعقوب
الكليني الرازي ،ت 239هـ ،تصحيﺢ وتعليق
عيل اكﱪ الغفاري ،دار الكتب االسالمية،
طهران ،ايران  ،الطبعة الثالثة،ـ 1388هـ.
 .38كنز العامل يف سنن االقوال واالفعال:
عالء الدين عيل املتقي بن حسام اهلندي،
ت 975هـ ،ضبﻂ  :بكري حياين ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبنان1409 ،هـ 1989-م.
 .39املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:
ضياء الدين بن األثري ،ت 637هـ ،قدم له
وحققه وعلق عليه :الدكتور أمحد احلويف،

١٠٠

والدكتور بدوي طبانة ،دار ﳖضة مرص للطبع
والنرش ،القاهرة ،ال.ت.
 .40املجازات النبوية :أبو احلسن حممد بن
احلسني املوسوي املعروف بالرشيف الرﴈ،
ت406هـ ،حتقيق  :مروان العطية وحممد
رضوان الداية ،دمشق ،سنة 1408هـ ،وطبعة
اخرى بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد  ،مرص،
ال.ت.
 .41املجتبى :ابن دريد ،ت 321هـ ،مطبعة
جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد
الدكن1362 ،هـ.
 .42جممع األمثال :للميداين ،ت 518هـ،
حتقيق حممد حميي الدين ،طبع السنة املحمدية
1374هـ ،وطبع دار الكتاب العريب ،بريوت،
ال.ت.
 .43جممع البيان يف تفسري القرآن  :أبو عيل
الفضل بن احلسن الطﱪﳼ ،ت 548هـ،
منشورات ﴍكة املعارف االسالمية،
1379هـ.
 .44جممع الزوائد  :عيل بن أيب بكر اهليثمي،
ت 807هـ ،دار الريان للرتاث ،ودار الكتاب
العريب ،القاهرة ،وبريوت1407 ،هـ.
 .45املدخل إىل العربية :ابحاث توجيهية يف
اللغة العربية  :حممد بدر الدين أبو صالﺢ،
منشورات مكتبة الرشق ،حلب ،الطبعة
األوىل ،ال.ت.
 .46املزهر يف علوم اللغة وانواعها :السيوطي،
ﴍح وتعليق  :حممد جاد املوىل وحممد أبو
الفضل ابراهيم وعيل حممد البجاوي ،املكتبة
العرصية ،بريوت ،صيدا1987 ،م.

أ.م .د أمحد عاشور جعاز
 .47املستدرك  ( :املستدرك عﲆ الصحيحني)
 :حممد بن عبداهلل احلاكم النيسﺄبوري ،ت
405هـ ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
.1990
 .48مسند أمحد  :أمحد بن حنبل الشيباين  ،ت
241هـ  ،مؤسسة قرطبة  ،مرص ،ال.ت.
 .49مسند الشهاب  :حممد بن سالمة
القضاعي ،ت 454هـ ،حتقيق :محدي بن عبد
املجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت،
الطبعة الثانية1407 ،هـ.
 .50مشارق األنوار عﲆ صحاح اآلثار :أبو
الفضل القاﴈ عياض ،ت 544هـ ،املكتبة
العتيقة  ،تونس ،دار الرتاث ،القاهرة ،ال.ت.
 .51مفردات ألفاظ القرآن  :احلسني بن حممد
 ،الراغب االصفهاين ،ت 425هـ ،حتقيق:
صفوان عدنان داوودي ،منشورات ذوي
القربى ،مطبعة كيميا ،قم  ،ايران1425 ،هـ.
 .52من الﳛﴬه الفقيه :للشيخ الصدوق
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي،
حتقيق  :السيد حسن املوسوي اﳋرسان ،دار
الكتب االسالمية ،طهران  ،ايران ،الطبعة
اﳋامسة 1390 ،هـ.
 .53النهاية يف غريب احلديث واألثر :جمد
الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن
االثري ،ت 606هـ ،حتقيق :أمحد الزاوي،
وحممود حممد الطناجي ،املكتبة العلمية،
بريوت ،ال.ت.
 .54وحي القلم :مصطفى صادق الرافعي:
ضبطه وصححه وعلق حواشيه :حممود سعيد

العريان ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،الطبعة
اﳋامسة1374 ،هـ1954-م.

١٠١

