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Abstarct
The Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, singled out a
number of characteristics in which the Prophets, Messengers, and Creation were
distinguished by the most important of which is the Prophet's Hadith. This is in honor of
his position and honor for his position. And the impact of the human, scientific, spiritual
and moral perfection of the Prophet (PBUH) at the height of his position, addresses the
following problems: What is the secret of the aesthetics of the Prophet's statement? And
what made him influential in the soul
Key Words: the Speech of the Prophet, the Secret, the Beauty, the Influential,
the Soul
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الممخص :

عز كجل رسكلو الكريـ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بجممة مف الخصائص فاؽ بيا األنبياء كالرسل كالخمق أجمعيف مف أىميا الحديث النبكي،
اختص هللا ّ
خير خمق هللا  ،فيذه المداخمة ىي محاكلة لمغكص في أعماؽ
خاتـ األنبياء كالرسل ك ُ
كىذا تكر ً
يما لمقامو كتشر ًيفا لمكانتو ،كيف ال كىك ُ
البياف النبكي لمكشف عف خبايا جماليتو كتأثيره في النفكس ،تيدؼ إلى معرفة مكانة الحديث النبكي الشريف ،كمدى تأثير االكتماؿ

سر جمالية البياف النبكي ؟
اإلنساني كالعممي كالركحاني ك ُ
عمك منزلتو  ،تعالج اإلشكالية اآلتية :ما ّ
الخمقي لمنبي عميو الصالة كالسالـ في ّ
كما الذي جعمو مؤث ار في النفكس ؟

الكممات المفتاحية  :البياف النبكي  السر  الجمالية  التأثير  النفكس
مقدمة :

ض
كعمك مكانتو ،إذ كصفو بالقكؿ البميغ في قكلو تعالى  ﴿ :فَأَ ْع ِر ْ
لقد ّ
سمك البياف النبكي ّ
تحدث القرآف الكريـ في نصكص عديدة عف ّ
1
ِ
ِ
عَنْ ُه ْم َو ِعظ ُْه ْم َوقُ ْل ََلُ ْم ِِف أَنْ ُفس ِه ْم قَ ْواًل بَليغاا﴾  ،فيذه اآلية ىي " شيادة هللا لرسكلو ملسو هيلع هللا ىلص بغاية القدرة عمى الكالـ البميغ  ،كالبياف الناجع األثر في
أعماؽ النفكس ،فقد أمره هللا تعالى أف يعع ىؤالء المنافقيف ليرتدعكا عف نفاقيـ ،كأف يقكؿ ليـ ﴿ ِِف أَنْ ُف ِس ِه ْم قَ ْواًل بَلِيغاا﴾ كالكالـ يختمف تأثيره
باختالؼ أفياـ المخاطبيف ،كىذه فئة مريضة معقدة األساس ،يحتاج إفياميا كالتأثير فييا إلى قكة أسمكب كبالغة بياف فكؽ غيرىـ مف
الناس ،فكاف أمره ملسو هيلع هللا ىلص بيذا األمر شيادة لو بغاية القدرة عمى الكالـ البميغ ،كاألسمكب العميق األثر في النفكس ،مع الحكمة البالغة " . 2

كشيد ذلؾ أيضا صحابتو رضكاف هللا عمييـ كىـ جيل فصاحة كبياف  ،كىـ الذيف تذكقكا إعجاز القرآف الكريـ كخضعكا لبيانو المعجز،
ظنا رسكؿ ه ِ
ِ
ِ
ِ ه
كف َكَك ِجَم ْت ِمْن َيا
صهمى ه
الغ َد ِاة َم ْك ِع َ
العُي ُ
ظ ًة َبمِ َ
ص َالة َ
يغ ًة َذ َرَف ْت مْن َيا ُ
اؿَ :ك َع َ َ َ ُ ُ
فيذا عرباض بف سارية " َق َ
َّللاُ َعَمْيو َك َسم َـ َي ْك ًما َب ْع َد َ
َّللا َ
كب " . 3
الُقمُ ُ
سر جماليتو ؟
كعمك مكانتو ؟ كما ّ
سمكه ّ
فما الذي جعل البياف النبكي مؤث ار في النفكس ؟ كما سبب ّ
السر أعمق بكثير ،يع ِجز العقل البشري عف
التأمل فييا
طالع عمى الكتب التي
بعد اال ّ
كجدت ّ
ُ
أف ّ
ّ
تصب في المكضكع كقراءتيا ك ّ

لمناس أجمعيف ،كصل إلى مرتبة سامية عظيمة  ،كقد بدا لي ّأنو يمكف جعمو في ثالثة
بسيد الخمق كأعظـ قدكة ّ
الكشف عنوّ ،
ألنو يتعمق ّ
أمكر متمثمة فيما يمي :
  1االكتمال اإلنساني والعممي والروحاني والخمقي :

كعمك مكانتو ناتج عف عظمتو ملسو هيلع هللا ىلص ،فدمحم عميو الصالة كالسالـ يمثّل الكماؿ المطمق في التككيف
سمكه ملسو هيلع هللا ىلصّ ،
سمك البياف النبكي ناتج عف ّ
ّ
اإلنساني كالعممي كالركحاني كالخمقي ،فيك المثل الكامل في شرؼ نسبو  ،كفي كرـ أسمائو ،كفي جماؿ ِخمقتو كدقة تصكيره ،كفي قكة عقمو
ِ
ِ
تعبده ،كفي شريعتو،
كح ّدة ذكائو ،كفي استقامة فطرتو ،كفي فصاحة لسانو ،كفي بالغة بيانو ،كفي كجدانو ،كفي شعكره ،كفي نفسيتو ،كفي ّ
4
كي عنو عميو الصالة كالسالـ ّ " :أدبني رّبي
يضاؼ إلى ذلؾ ّ
تعيده منذ الصغر بالتربية المثمى كالتأديب السامي كقد ُر َ
أف هللا تعالى ّ
6
5
اَّلل ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
هاس ﴾ .
ص ُم َ
فأحسف تأديبي " كما أحاطتو العناية اإلليية الربانية لقكلو تعالى َ ﴿ :و هُ َ
أ  نسبو الزكي الشريف :
الزكية مف األصكؿ الكريمة اصطفاء مبنيا عمى األخالؽ
يتميز نسب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص باالصطفاء اإلليي  ،فقد اصطفى هللا تعالى الفركع
ّ
ّ
الكريمة ،كالفضائل اإلنسانية السامية ،كالطباع الفطرية السميمة ،كيضاؼ إلى ذلؾ النبكة كالرسالة بالنسبة إلى إسماعيل كالنبي عمييما

السالـ.

كقد كرد في صحيح مسمـ مف" باب َف ْ ِ
ِ ِ
صمهى هللاُ َعَم ْي ِو َك َسهم َـَ ،كَت ْسمِي ِـ اْل َح َج ِر َعَمْي ِو َقْب َل النُُّبهكِة " ّأنو عميو الصالة كالسالـ
َ
ضل َن َسب الهنب ِّي َ
7
ِ
طَف ِاني ِمف بِني ى ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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طَفى ِكَن َان َة ِم ْف َكَ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
ْ َُْ َ َ
قاؿ :إ هف َ
هللا ْ
ركاه مسمـ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ذكر البخاري في صحيحو نسب دمحم عميو الصالة كالسالـ في " باب مبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص" فقاؿ  « :م َح هم ُد ْب ُف َعْبد ه ِ
المطمب ْب ِف
َّللا ْبف َعْبد ُ
ُ
اش ِـ ب ِف عب ِد من ِ
ِ
اؼ ْب ِف ُقص ِي ْب ِف ِكالَ ِب ْب ِف مرَهة ْب ِف َك ِ
هض ِر ْب ِف ِكَن َان َة ْب ِف ُخ َزْي َم َة ْب ِف ُم ْد ِرَك َة ْب ِف
عب ْب ِف َلؤِّي ْب ِف غالِ ِب ْب ِف ِف ْي ِر ْب ِف َمالِ ِؾ ْب ِف الن ْ
َى ْ َ ْ َ َ
ُ
َ ّ
ِ
ِ
ِ
اف » .8
ض َر ْب ِف ن َز ِار ْب ِف َم َعّد ْب ِف َع ْدَن َ
اس ْب ِف ُم َ
إْلَي َ
ِ
ه
طمِ ِب ب ِف أَِبي كداع َةَ ،قاؿَ :قاؿ اْلعبهاس :بَم َغو ه
ركى اإلماـ أحمد بف حنبل في مسنده بسند "ع ِف اْلم ه
كؿ
صمى هللاُ َعَمْيو َك َسم َـ َب ْع ُ
ََ َ
َ
ْ
ض َما َيُق ُ
َ َ َ ُ َ ُ َ
ُ
النهاسَ ،قاؿَ :فص ِع َد اْل ِمْنبرَ ،فَقاؿ " :م ْف أََنا؟ " َقاُلكا :أَْن َت رسكؿ هللاَِ ،فَقاؿ " :أََنا مح هم ُد بف عب ِد هللاِ ب ِف عب ِد اْلم ه
طمِ ِبِ ،
ه
هللا َخَم َق اْل َخْم َق
ف
إ
ُ َ ْ ُ َْ
ََ
ُ
َ
َ
َُ ُ
َ
ْ َْ ُ
َ
َ َ
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ٍ
ٍ
ِ
كتاَ ،ف َج َعَمِني فِي َخْي ِرِى ْـ
َف َج َعَمِني ِفي َخْي ِر َخْمقِوَ ،ك َج َعمَ ُي ْـ ِف ْرَق َتْي ِفَ ،ف َج َعَمِني ِفي َخْي ِر ِف ْرَقةَ ،ك َخَم َق اْلَقَب ِائ َلَ ،ف َج َعَمِني فِي َخْي ِر َقِبيَمةَ ،ك َج َعمَ ُي ْـ ُبُي ً
َبْي ًتاَ ،فأََنا َخْي ُرُك ْـ َبْي ًتا َك َخْي ُرُك ْـ َنْف ًسا ".9

ب  أسماؤه الكريمة:

لمنبي عميو الصالة كالسالـ أسماء كثيرة تعكس شرؼ المسمى كمدى تحميو بالفضائل كاآلداب كالميزات ،أشيرىا خمسة كىي خاصة بو
َف الهنِب هي صهمى هللا عَمي ِو كسهمـَ ،قاؿ« :أََنا مح همٌد ،كأََنا أَحم ُد ،كأََنا اْلم ِ
كحده ،جاء في صحيح مسمـ " أ ه
احي ،هال ِذي ُي ْم َحى ِبي اْل ُكْف ُرَ ،كأََنا
َُ
ُ َ ْ ََ َ َ
َْ َ
َ
َ
َ
َ
11
ِ
ِ هِ
ه
ِ
ِ
ِ
هاس َعمَى َعقِبيَ ،كأََنا اْل َعاق ُب َكاْل َعاق ُب الذي َلْي َس َب ْع َدهُ َنِبي "
اْل َحاش ُر الذي ُي ْح َش ُر الن ُ
المزمل ،كالمدثّر ،كالرؤكؼ،
أما األسماء األخرى فقد يشاركو فييا غيره مف األنبياء منيا  :المذ ّكر ،كالرحمة ،ك ّ
النعمة  ،كاألميف ،ك ّ
كّ

المبشر ،كالنذير ،كالمبيف ،كالداعي إلى هللا  ،كاليادي ،كالسراج المنير ،كالشفيع كالمشهفع،كالصادؽ كالمصدكؽ ،
كالشييد ،كالرحيـ ،الشاىد ،ك ّ
. 11
كالمختار كالمصطفى
ج  سيرتو وعظمة أخالقو :

ِ
عرؼ بالصدؽ،
كاف عميو الصالة كالسالـ
أكمل الناس خمق ًة كصكرةً كنشأةً كتربي ًة  ،خمُقُو القرآف يرضى لرضاه كيغضب لغضبوُ ،
َ
ط في أقكالو
عب ق ّ
كاألمانة ،كالكقار ،كالحمـ ،كالحياء ،كالرحمة ،كالعفك ،كالتكاضع ،كالعدؿ ،كترؾ الفكاحش كالظمـ كالصفات المذمكمة ،لـ ُي ْ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
يف ،أ ْ ِ ِ ِ ِ
صمى
اؿ :أَتَْي ُت َعائ َش َةَ ،فُقْم ُتَ :يا أُهـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
كال في أفعالو كال في أخالقو َ " ،ع ْف َس ْعد ْب ِف ى َشا ِـ ْب ِف َعام ٍرَ ،ق َ
َخبريني ب ُخمُ ِق َرُسكؿ هللا َ
ِ ه
آف "  13ركاه أحمد في مسنده.
اف ُخمُُق ُو اْلقُ ْر َ
هللاُ َعَمْيو َك َسم َـَ ،قالَ ْتَ " :ك َ
14
ظ الَْقل ِ
ت فَظًّا غَلِي َ
هك ل ََعلَى ُخل ٍُق َع ِظ ٍيم ﴾.15
ك ﴾ كقكلو أيضا َ ﴿ :وإِن َ
ْب ًَلنْ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
كقد كصفو هللا تعالى فقاؿ َ ﴿ :ول َْو ُكنْ َ

أميا لـ يتعمـ القراءة كال الكتابة كلـ يتتممذ عمى يد أحد ،كفي ذلؾ حكمة كبيرة حتى ال يقكؿ الكافركف كالجاحدكف
أضف إلى ذلؾ فقد كاف ّ
بأف ىذا الذي ّيدعي ما ّيدعي عّممو بشر .
ّ

د  نبوتو وتبميغو لمرسالة الربانية العالمية الخاتمة :

ال كيتحقق
لما بمغ عميو الصالة كالسالـ سف األربعيف ّنبأه هللا تعالى كأكحى إليو ،كأكؿ ما ُبدأ بو الرؤيا الصادقة ،فكاف ال يرى رؤيا إ ّ
16
اك
الناس كاّفة قاؿ تعالى َ ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
صدُقيا ،كبعد ستة أشير نزؿ عميو جبريل بالكحي القرآني ليحمل رسالة رب العالميف كيبمغيا إلى ّ
17
اعيا إِ ََل هِ
ِ
اك َش ِ
اه ادا ومب ِّ ِ
إِهًل َكافهةا لِلن ِ ِ
ريا َونَ ِذ ايرا َولَكِ هن أَ ْكثَ َر النه ِ
اَّلل ِبِِذْنِِه
هِب إِ هَّن أ َْر َسلْنَ َ
َمو َن﴾  ،كقكلو أيضا َ ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ش ارا َونَذ ايرا (َ )54و َد ا
َ َُ
اس ًَل يَ ْعل ُ
هاس بَش ا
و ِسر ِ
ريا ﴾ .18
َ َا
اجا ُمن ا

أما المعنكية فأعالىا كأعظميا القرآف الكريـ الحاكي لعمكـ األكليف كاآلخريف
كلتأييد رسالتو الربانية أُعطي معجزات معنكية كحسية ّ ،
19
وإِنهك لَعلَى خل ٍُق ع ِظ ٍيم
أما الحسية
كتحدى بو الجف كاإلنس أف يأتكا بمثمو فعجزكا ،يضاؼ إلى ذلؾ كماالت أخالقية لقكلو تعالى ّ ، ﴾ َ ُ َ َ َ ﴿ :
فمنيا ماىك سماكي كانشقاؽ القمر ،كرد الشمس بعد مغيبيا ،كاستسقاؤه عميو الصالة ك السالـ رّبو ألمتو حيف تأخر المطر ،كمنيا ما ىك
21
اَّلل عَلَيْ َ ِ
اب
ك الْكتَ َ
أرضي كنبع الماء مف بيف أصابعو ،كتسبيح الحصى في كفو ،كحنيف الجذع شكقا إليو كغيرىا  ،قاؿ تعالى َ ﴿ :وأَنْ َز َل هُ
اَّلل عَلَي َ ِ
ك ما ََل تَ ُكن تَعلَم وَكا َن فَ ْ ِ
َوا ْْلِك َ ه
يما﴾. 21
ض ُل ه ْ
ك عَظ ا
ْمةَ َوعَل َم َ َ ْ ْ ْ ُ َ
  2فصاحتو المنفردة :

عد أفصح
أف الفصاحة ىي صفة تجتمع في الكالـ كىيئة النطق بو كفي مكضكعو ،كقد تكامل ذلؾ في فصاحة دمحم إذ ُي ّ
يرى العقاد ّ
22
ناطق بالضاد كأعرب العرب ،فقد أُكتي جماؿ النطق كالكالـ كالمكضكع  ،ك خير مف كصفو ىك عائشة رضي هللا عنيا إذ قالت َ « :ما
َّللاِ ه
ِ
َّللا َعَمْي ِو كسهمـ َيس ُرُد س ْرَد ُكـ َى َذا ،كلَ ِكنهوُ َك َ ه ِ
ظوُ َم ْف َجَم َس إَِلْي ِو» . 23
ص ٌلَ ،ي ْحَف ُ
َك َ
صمى ه ُ
اف َرُس ُ
اف َيتَ َكم ُـ ب َك َال ٍـ ُيَبّينُوَُ ،ف ْ
َ
ََ َ ْ َ ْ
كؿ ه َ
كاف عميو الصالة كالسالـ أفصح العرب " ،ال يتكّمف القكؿ ،كال يقصد إلى تزيينو ،كال يبغي إليو كسيمة مف كسائل الصنعة ،كال يجاكز
الفجاءة كما َيْب َده مف أغراض الكالـ عف
ثـ ال يعرض لو في ذلؾ سَقط كال استكراه؛ كال تستزُّلو ُ
بو مقدار اإلبالغ في المعنى الذي يريدهّ ،
ثـ أنت ال
األسمكب الرائع ،كعف النمط الغريب كالطريقة المحكمة ،بحيث ال يجد النظر إلى كالمو طريقاً يتصفح منو صاعداً أك منحد اًر؛ ّ

مقدار إنساني مف
مما يخرج بو الكالـ كليس فكقو
تعرؼ لو إ ّ
ٌ
ال المعاني التي ىي إلياـ النبكة ،كنتاج الحكمة ،كغاية العقل ،كما إلى ذلؾ ّ
24
البالغة كالتسديد كبراعة القصد " .

كما ىذه الفصاحة إالّ تكفيقا مف هللا تعالى ،إذ بعثو إلى العرب الذيف ينقادكف مف ألسنتيـ ،كليـ في ذلؾ مقامات مشيكرة في الفصاحة
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كالبياف ،كمتفاكتكف في معرفة المغة فمنيـ الفصيح كاألفصح ،كمنيـ المضطرب كالجافي ،كمنيـ الخالص في منطقو كذك المكثة ،فكاف عميو

الصالة كالسالـ يعمـ حقائق المغة كأسرارىا ،فيخاطب كل قكـ بمحنيـ كعمى مذىبيـ ،فيككف أفصحيـ خطابا ،كأبينيـ عبارًة ،كأسدىـ لفظا،
كلـ ُيعرؼ ذلؾ لغيره مف العرب . 25
ألف
إنفرد عف فصحاء العرب مف حيث ّأنو " ُم ّ
نزه عف النقص الذي يعتري الفصحاء مف جيتيا أحيان ًا كثيرة كقميمةّ :
ألنيا طبيعية فيو؛ ك ّ
مما انفرد بو نبينا  -صمى
النفس العظيمة الكامم َة التي غمبت عمى ّ
مف كرائيا تمؾ َ
كل أثر إنساني يصدر عنيا ... ،كىي مف الجية المغكية ّ

هللا عميو كسمـ  -في عربيتو ،كما يمنعو منيا كانهما أنزؿ القرآف بمسانو لساف عربي مبيف "

26

.

القاطع عمى
ىاف
ىناؾ عامالف أساسياف في الفصاحة  :األكؿ تمثّل في ّأنو تكفيق مف هللا ك إلياـ منو لتككف الحجةُ بو
أظير كالبر َ
َ
َ
رسالتو ،أما الثاني فككنو مف قريش التي ىي مف أفصح المغات كألينيا " ،كقد نشأ النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه
كتقم َب في أفصح القبائل كأخمصيا
ّ
تزكجو في بني
كم
يش،
ر
ق
في
كمنشؤه
بكر،
بف
سعد
في
كرضاعو
ة،
ر
ى
ز
بني
في
الو
ك
أخ
ك
ىاشـ،
بني
في
مكلده
فكاف
،
ا
بيان
أعذبيا
منطقاً ،ك
ً
ُ ّ
أسد ،كمياجرتو إلى بني عمرك ،كىـ األكس كالخزرج مف األنصار ،لـ يخرج عف ىؤالء في النشأة كالمغة " .27

  3بالغتو المنقطعة النظير :

النبي عميو الصالة كالسالـ أفصح العرب ك أبمغيـ بيانا كخطابا ،بمغ مف البياف اإلنساني أعمى مراتبو ال يبمغ شأكه أحد ،فيك يتبكأ

المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ.

متميػػز يعج ػز عػػف بمكغيػػا فصػػحاء العػػرب كبمغاؤىػػا ،فيػػك يجمػػع بػػيف
يػػرى مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي ّ
ػق خػػاص ّ
أف لمبالغػػة النبكيػػة نسػ ٌ
أمػا المغػةُ فيػي لغػة الكاضػع بػالفطرة القكيػة المسػتحكمة ،كالمنصػرؼ معيػا
الخالص مف ّ
سر المغػة كالبيػاف كالحكمػة كيشػرح ذلػؾ كيقػكؿ ّ " :

أمػا الحكمػة فتمػؾ حكمػةٌ النبػكة،
أمػا البيػاف فبيػاف أفصػح النػاس نشػأة ،كأقػكاىـ مػذىباً ،كأبمغيػـ مػف الػذكاء كاإلليػاـ ،ك ّ
باإلحاطة كاالستيعاب ،ك ّ
28
أمر في اإلنساف مف فكؽ اإلنسانية. ".
كتبصير الكحي
كتأديب هللا ،ك ٌ
ُ
ُ

كن ّزه عف
كجل عف الصنعةُ ،
عدد حركفو ككثُر ُ
قل ُ
عدد معانيوّ ،
كصف الجاحع )ت255ق( أسمكب كالمو فقاؿ  " :كىك الكالـ الذي ّ
كي ّس ر بالتكفيق .كىك الكالـ الذي ألقى هللا
ال عف ميراث حكمة ،كلـ يتكمـ إ ّ
التكّمف ...فمـ ينطق إ ّ
حف بالعصمةُ ،
ال بكالـ قد ّ
كشّيد بالتأييدُ ،

كغش اه بالقبكؿ كجمع لو بيف الميابة كالحالكة ،كبيف حسف األفياـ ،كقمة عدد الكالـ ،مع استغنائو عف إعادتو ،كقمة حاجة
عميو المحبةّ ،

السامع إلى معاكدتو.
ُّ
طب الطكاؿ بالكالـ القصار ،كال
لـ تسقط لو كممة ،كال زلّت بو قدـ ،كال بارت لو حجة ،كلـ يقـ لو خصـ ،كال أفحمو خطيب ،بل يبذ ُ
الخ َ
أعدؿ
أقصد لفظا ،كال
ط أع هـ نفعا ،كال
يمتمس إسكات الخصـ إالّ بما يعرفو الخصـ ،كال
ثـ لـ يسمع الناس بكالـ ق ّ
َ
ّ
َ
يحتج إالّ بالصدؽّ ...
كزنا ،كال أجمل مذىبا ،كال أكرـ مطمبا ،كال أحسف مكقعا ،كال أسيل مخرجا ،كال أفصح معنى ،كال أبيف في فحكى ،مف كالمو صمّى هللا عميو
كسّمـ كثي ار ".29

أما فصاحة المساف كبالغة القكؿ ،فقد
ّ
تحدث القاضي عياض بف مكسى اليحصبي السبتي)ت544ق( في فصاحتو كبالغتو قائالً  " :ك ّ
كاف صمى هللا تعالى عميو كسمـ مف ذلؾ بالمحل األفضل ،كالمكضع الذى ال يجيل ،سالمة طبع ،كبراعة منزع ،كايجاز مقطع ،كنصاعة

أمة بمسانيا،
لفع ،كجزالة قكؿ ،كصحة معاف ،كقمة تكّمف ،أكتى جكامع الكمـُ ،
ص ببدائع الحكـُ ،
كخ ّ
كعّمـ ألسنة العرب ،فكاف يخاطب ّ
كل ّ
31
كثير مف أصحابو يسألكنو فى مكطف عف شرح كالمو كتفسير قكلو " .
كيحاكرىا بمغتيا ،كيبارييا فى منزع بالغتياّ ،
حتى كاف ٌ

صح نقمو مف كالـ النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمى جية الصناعتيف المغكية
لمرافعي
يفصل فيو الكالـ النبكي فيقكؿ  " :إذا نظرت فيما ّ
ٌ
مكضع ّ
ِ
اضح الصمة بيف
كالبيانية ،رأيتو في األكلى ُم َ
فخـ الجممة ك َ
حكـ الكضع َ
جزؿ التركيب .متناس َب األجزاء في تأليف الكمماتَ :
سدد المفع ُم َ
ثـ ال ترى فيو حرف ًا مضطرب ًا؛ كال لفظة مستدعاة لمعناىا أك مستكرىة عميو؛ كال كممة
المفع كمعناه كالمفع كضريبو في التأليف كالنسقّ ،
ِ
ِ
جيد
لسره في االستعماؿ؛ كرأيتو في الثانية حسف
اضح التفضيل ،ظاى َر الحدكد َ
أتـ منيا أداة لممعنى كتأتّياً ّ
المعرض بيف الجممة ،ك َ
ُ
غيرىا ّ
31
ِ
بديع اإلشارة ،غريب الممحة ،ناصع البياف " .
يفو،
ر
تص
في
الحيمة
اسع
ك
المعنى؛
متمكف
،
الرصف
َ
السر،
صابة
ا
ك
المأخذ،
كدنك
القكؿ،
كحكمة
الخطاب،
كفصل
المعنى؛
سمك
مف
ىناؾ،
بعدىا يضيف قائال  " :فإذا أنت أضفت إلييا ما
ّ

ص بو
كل طبقة مف الكالـ ،كما يمتحق بيذه كأمثاليا مف مذىبو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -في اإلفصاح ،كمنحاه في التعبير ،مما ُخ ّ
كفصل التصرؼ في ّ
خاصة ،مف عظمة النفس ،ككماؿ العقل ،كثقكب الذىف كمف المنزَعة الجيدة ،كالمساف المتم ّكف  -رأيت مف جممة
دكف الفصحاء ،ككاف لو ّ

سر المغة كمف البياف كمف
ذلؾ نسق ًا في البالغة قّمما يتييأ في ُمثكؿ أغراضو كتساكؽ معانيو لبميغ مف البمغاء ،إذ يجمع الخالص مف ّ
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الحكمة  -بعضيا إلى بعض " .32

أف السمة الغالبة عمى أسمكب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في كالمو المحمكد بيف أيدينا ىي سمة اإلبالغ كأقكى ما فييا ّأنو
يرى عباس محمكد العقاد ّ
أكتي جكامع الكمـ  ، 33كيعرفيا قائال  " :اجتماع المعاني الكبار في الكممات القصار ،بل اجتماع العمكـ الكافية في بضع كممات ،كقد

يبسطيا الشارحكف في مجمدات " .34

َّللاِ صهمى هللا عَمي ِو كسهمـ ،يُقكؿ« :ب ِع ْثت ِبجك ِ
ِ
ام ِع
كقد جاء شرح لمعناىا في حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو إذ قاؿ َ " :سم ْع ُت َرُس َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ََ
كؿ ه َ
ضعت ِفي ي ِدي» َقاؿ أَبك عب ِد ه ِ
َف جك ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َِ
صر ُت ِبالرْ ِ
يت ِبمَف ِاتي ِح َخ َزِائ ِف األ َْر ِ
الكمِـِ :أ ه
َّللا
ام َع َ
ض َف ُك ِ َ ْ
َ ُ َْ
الكمـَِ ،كُن ْ
َ
َف ه َ
َّللاَ " :كَبَم َغني أ ه َ َ
ُّعبَ ،كَبْيَنا أََنا َنائ ٌـ أُت ُ َ
الكتُ ِب َقبمَوِ ،في األَم ِر ِ ِ
يجمع األُمكر َ ِ
ِ
ؾ " .35
يرَة ،هالِتي َك َان ْت تُ ْك َت ُب ِفي ُ
الكاحدَ ،كاأل َْم َرْي ِف ،أ َْك َن ْح َك َذل َ
ْ ُ
الكث َ
ََُْ ُ َ
ْ َ
حدد دمحم الصالح الصديق معناىا قائال  " :المراد بجكامع الكمـ القرآف الكريـ سمي بو إليجازه كاحتكائو عمى المعاني الكثيرة ،كاألسرار
ّ
الدقيقة ،كاإلشارات المطيفة ،كالشتمالو أيضا عمى ما جمعتو الكتب السماكية مف العمكـ السنية ،كالمعاني األخبار...ككالـ الرسكؿ أيضا
جكامع ،قميمة المفع ،كثيرة المعنى ،بعيدة المرمى ،صادقة ال تحتمل الصدؽ ك الكذب"  36مدعما بقكلو تعالى َ ﴿ :وَما يَ ْن ِط ُق َع ِن ا َْلََوى ( )3إِ ْن

وحى (﴾)5
ُه َو إِهًل َو ْح ٌي يُ َ

37

.

بأف الجكامع يقصد بيا القرآف حينما جمع هللا تعالى المعاني الكثيرة
جاء ذلؾ المعنى في صحيح مسمـ حينما ُشرح الحديث نفسو كقيل ّ
38
في ألفاظ يسيرة ،ككالـ عميو الصالة كالسالـ كاف بالجكامع بمعنى قميل المفع كثير المعنى" ,

كقد أكرد مصطفى صادؽ الرافعي بعض األمثمة عف جكامع الكمـ النبكية كشرحيا شرحا بالغيا كبيانيا أذكر مثاليف لمتكضيح فيقكؿ" :
مجتمع النار كالكقكد ،فميما كانت صفة الحرب ،فإف ىذه
الكطيس :ىك التنكر
حنيف " :اآلف َح ِمي الكطيس " ك
كقكلو في صفة الحرب يكـ ْ
ُ
ُ
الكالـ أكال ،ككأنما ىي تمثل لؾ دماء نارية أك نا ًار دمكية!
الكممة بكل ما يقاؿ في صفتيا ،ككأنما ىي نار مشبكبة مف البالغة تأكل
َ
ىدنة عمى َدخف ،كاليدنة :الصمح كالمكادعة كالدخف :تغير الطعاـ إذا أصابو الدخاف في حاؿ طبخو فأفسد
كقكلو في حديث الفتنةْ :

طعمو .كىذه العبارة ال َيعدليا كالـ في معناىا ،فإف فييا لكناً مف التصكير البياني لك أذيبت لو المغة كميا ما كفت بو ،كذلؾ أف الصمح إنما
يككف مك َادعة كليناً؛ كانصرافاً عف الحربًّ ،
ككفا عف األذى؛ كىذه كميا مف عكاطف القمكب الرحيمة فإذا بني الصمح عمى فساد ،ككاف لعم ٍة
مف العمل ،غمب ذلؾ عمى القمكب فأفسدىا ،حتى ال يسترح غيره مف أفعاليا ،كما يغمب الدخف عمى الطعاـ ،فال يجد آكمو إال رائحة ىذا
الدخاف ،كالطعاـ مف بعد ذلؾ مشكب مفسد " .39

سر البياف في العبارة
ثـ معنى ثالث ،كىك النكتة التي مف أجميا اختيرت ىذه المفظة بعينيا ،ككانت ّ
بعدىا يكاصل الشرح فيقكؿ ّ " :
حرب قد طفئت نارىا بما سكؼ
أف الصمح ال يككف إ ّ
كل عبارة تككف في ىذا المعنى كذلؾ ّ
ال أف تطفأ الحرب .فيذه ٌ
كّميا ،كبيا فضمت ّ

فإف
يككف فييا نا اًر أخرى .كما يمقى الحطب الرطب عمى ّ
ثـ يستكِقد فيستعر فإذا ىي نار تمظى ،كما كاف فكقو الدخاف ّ
النار تخبك بو قميالًّ ،
النار كال َجرـ مف تحتو ،كىذا كمو تصكير لدقائق المعنى كما ترى ،حتى ليس في اليدنة التي تمؾ صفتيا معنى مف المعاني يمكف أف
41

الدخف "" .
يتصكر في العقل إال كجدت المكف البياني يصكره في تمؾ المفظة لفظة " َ
جمع دمحم الصالح صديق األحاديث النبكية الدالة عمى جكامع الكمـ في كتابو " جكامع الكمـ النبكية"  ،أذكر منيا عمى سبيل التمثيل ال
الحصر :

ُ " بعثت بجكامع الكمـ " ركاه البخاري كمسمـ
الصكـ ُجّنة " ركاه البخاري
" 
ُ



بعضو بعضا " أخرجو البخاري كمسمـ كالترمذي كالنسائي عف أبي مكسى
"
المؤمف لممؤمف كالبنياف ّ
يشد ُ
ُ
أكمل المؤمنيف إيمانا أحسنُيـ ُخمقا " أخرجو الترمذي كأحمد كابف حباف
"
ُ

أدكميا كا ْف قل " أخرجو البخاري كمسمـ
ُّ " 
أحب األعماؿ إلى هللا ُ
ياح بفالة " ركاه ابف ماجة عف أبي مكسى األشعري
مثل الريشة تقّمبيا الر ُ
مثل القمب ُ
ُ " 
مف شاب شيبة في اإلسالـ كانت لو نك ار يكـ القيامة " أخرجو الترمذي
ْ " 
ُ " يبعث كل عبد عمى ما مات عميو " ركاه مسل عف جابر

552
Fatima Zahra Nahmar



" أد األمانة إلى مف ائتمنؾ ،كال تخف مف خانؾ " أخرجو جمع مف األئمة الكبار كأتي داكد كالترمذي ك الدارقطني كالطبراني
كالبييقي كغيرىـ

أيسره " أخرجو أبك داكد كصححو الحاكـ
خير الصداؽ ُ
ُ " 
ككل أمر ُيعتذر منو " ركاه الديممي في مسند الفردكس كسنده حسف كالحاكـ
ّ " إياؾ ُّ
كقميل فاعمُو " أخرجو العسكري عف أبي الدرداء
الصمت حكمة
" 
ُ
ٌ
 " أفمح مف ُرزؽ ّلبا " أخرجو البخاري كالبييقي

تشبو بقكـ فيك منيـ " أخرجو أبك داكد كصححو ابف حباف
 " مف ّ
 " ما عاؿ مف اقتصد " ركاه أحمد عف ابف مسعكد ،كركاه الخطيب عف أنس ،كالطبراني كالبيقيي عف ابف عمر
يجف عرّقو " ركاه ابف ماجة
أف ه
 " أعطكا
أجره قبل ْ
األجير َ
َ
 العمماء أمناء أمتي " أخرجو الديممي
 " اإلسالـ َيعمك كال ُيعمى " أخرجو الدارقطني

سر جمالية البياف النبكي بحر عميق ال قعر لو،
كخالصة القكؿ ّ
فإف الغكص في ّ
كمحاكلتي لمكشف عنو ىك غيض مف فيض ،كقطرة مف بحر ،كقد خرجت بالنتائج اآلتية :

تجسد ذلؾ في البياف النبكي الذي
 دمحم عميو الصالة كالسالـ يمثل الكماؿ المطمق في التككيف اإلنساني كالعممي كالركحاني ك ُ
الخمقي كقد ّ
البمغاء .
فاؽ كالـ أفصح الفصحاء كأبمغ ُ
 البياف النبكي في فصاحتو كبالغتو يتبكأ المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ

سر المغة كمف البياف كمف
متميز يعجز عف بمكغيا بمغاء العرب كفصحاؤىا تمّثل في الجمع بيف الخالص مف ّ
 لمبالغة النبكية نسق خاص ّ
الحكمة
 دمحم عميو الصالة كالسالـ ىك أفصح العرب لسببيف  :األكؿ ّ :أنو تكفيق مف هللا تعالى كالياـ منو ،كالثانيّ :أنو مف قريش التي ىي مف
أفصح المغات كألينيا .
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