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النبوي
ة
من الفصاحة
ٌعمٕب دمحم
ك
عتد هللا أتٕتكر

ملخص:

ىذه املقالة تدكر حوؿ فصاحة النيب عليو أفضل الصالة كالسالـ ،كما تضمنت تعريف الفصاحة مبعناىا املعجمي كاالصطالحي،
كحاكؿ الباحثاف فيها إسراد الفرؽ بُت الفصاحة كالبالغة ،كأتيا كذلك بذكر أقواؿ العلماء يف الفصاحة النبوية ،كاختتما مبالحظات
عما يربىن على تلك الفصاحة النبوية ،كانتهت ابهلوامش كاملراجع.
املقدمة
اامد

زتدان ييوف لقاالو خران ،كالصالة كالسالـ على نبيو دمحم ،صالةن داامةن على دمر األايـ تًتل ،كعلى آلو كأصحابو الذين أخفى

كسهل لو النطق جبوامع
هبم ذمم الشرؾ قهران كقسرا.كشيرا ملن خص إماـ أنبياءه كخامت رسلو بيماؿ الفصاحة بُت البدك كااضرٌ ،
اليلم ،فأعجز بلغاء ربيعة كمضر ،كأنزؿ عليو اليتاب ً
املعجز الذم حتدل بو مصاقع بلغاء األعراب ،كأاته بفضلو كحيمتو أسرار
جل شأنو األسلوب ااييم ،فبلٌغ رسالتو ،كنصح أمتو ،كأفضل الصالة كأمت السالـ على نبيو دمحم
البالغة كفصل اخلطاب ،كما أعطاه ٌ

املبعوث رزتةللعاملُتالقاال  (:إف من البياف لسحران).i
تنطوم ىذه الورقة على العناصر اآلتية:

تعريف الفصاحة املعجمي واالصطالحي:

ii

الفصح  :مصدر فصح فالف فالان  :فاقو يف الفصاحة ،كالفصح ،ىاب القر  ،كعيد للنصارل ،كالفصح رتع فصيح.
ىذا ،كيذكر الشيخ عبد الرزتن حنبية اليداين يف تعريف الفصاحة ما يلي:
"الفصاحة عند أىل اللٌغة :البياف ،كا ًإلفصاح :ا ًإلابنة .يقاؿ لغة :فىصح الرجل فىصاحة فىػهو فصيح ،إ ا كا ىف يف ً
كالم ًو قادران على أف
ي
يى يي ى
ه
بوضوح دكف ىع ٍج وز ،كال تى ُّ
لي وؤ ،أك تعثُّ ور ،يف نيطٍ ًق األلٍ ىفاظ ،أك يف اختيار اليلمات الدالة على ما ييريد إيضاحو من املعاين
يػيبىػًٌُت يمىراده
و
ل ٍل يمتىل ٌقُت.
صااح.
كُي ىم يع "فىصيح" على فيصحاء ،كفً و
يٍ
صح .كاألنٍػثىى فصيحةه ،ي
كى َّن فى ى
صاح كفي ي
iii
فصحي ،إ ا كاف طىٍلقان يف نطق اليالـ مبينان الى يػىتىػ ىعثَّر" .
كيقاؿ :لسا هف
فصيح ،إ ا كاف املر ياد مٍنوي كاضحان .ي
ي
كيقاؿ :ه
كالـ ه
ه
للناس يف تفسَت الفصاحة كالبالغة أقواؿ خمتلفة مل أجد فيما بلغٍت منها ما يصلح لتعريفهما بو كال ما يشَت إىل الفرؽ بُت كوف
املوصوؼ هبما اليالـ ككوف املوصوؼ هبما املتيلم فاألكىل أف نقتصر على تلخيص القوؿ فيهما ابالعتبارين فنقوؿ كل كاحدة منهما
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تقع صفة ملعنيُت أحدمها اليالـ كما يف قولك قصيدة فصيحة أك بليغة كرسالة فصيحة أك بليغة كالثاين املتيلم كما يف قولك شاعر
iv
فصيح أك بليغ ،ككاتب فصيح أك بليغ ،كالفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فيقاؿ كلمة فصيحة كال يقاؿ كلمة بليغة".
v
مٍت
الظهور،قاؿ هللا تعاىل:ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ أم ي
أبُت ًٌ
كالفصاحة لغةن :البيا يف ك ي
مٍت قوالن.
أأهر َّ
منطقان ك ي
قاؿ األصمعي :سبل عبيد هللا بن عتبة عن الفصاحة فقاؿ" :دنو املأخذ ،كقرع ااجة ،كقدح املراد ،كقليل من كثَت"vi.كىذا من حيث
تعريف الفصاحة يف اللغة،
أما مفهوـ الفصاحة يف اصطالح علماء البالغة فهو على النظاـ اآليت:
الفصاحة يف اصطالح علماء البالغة:
كر علماء البالغة َّ
فصيح،
ككصفان للمتيلٌم ،فيقاؿ :كلمةه فصيحة ،ك ه
ككصفان لليالـٍ ،
أف الفصاحة أتيت كصفان لليلمة الواحدةٍ ،
كالـ ه
كمتيلٌم فصيح.
كخمىالفة القياس ،ككراىة
فصاحة اليلمةٌ ،أما اليلمة الفصيحة :فهي اليلمة العربية اليت ىختٍليو من أربعة عيوب كىي :التنافر ،كالغرابة ،ي
السمع هلا.vii
َّ
نصو:
معرفا ليلمة الفصاحة يف االصطالح ما ٌ
علي بن انيف الشحود ٌ
كيقوؿ الشيخ ٌ
ً
ً
املأنوسة االستعماؿ بُت اليت ً
الشعراء
األلفاظ البيًٌ ًنة الظاىرةً ,املتبادرةً إىل الفهم ,ك
اصطالح أىل املعاين :عبارةه عن
"كالفصاحةي يف
ً
َّاب ك ٌ
ً
ملياف يحسنها.
viii
فصيح"
فصيح ،
اليالـ  ،كاملتيلًٌ ىم  ،ي
فالفصاحةي
فيقاؿ  :كلمةه فصيحةه  ،ك ه
تشمل اليلمةى  ،ك ى
كمتيلم ه
كالـ ه
ه
ي

* الفرق بني الفصاحة والبالغة

فرؽ البالغيٌوف بُت مصطلحي البالغة كالفصاحة ،فذكركا عبارات مربىنة على الفرؽ بُت اليلمتُت ،فقالوا :
فسميت
البالغة من قوهلم :بلغت الغاية إ ا انتهيت إليها كبلٌغتها غَت .كمبلغ الشيء منتهاه .كاملبالغة يف الشيء :االنتهاء إىل غايتوٌ .
البالغة بالغة ألهنا تنهى املعٌت إىل قلب السامع فيفهمو.ix).
كالبالغة اصطالحا :مطابقة اليالـ ملقتضى اااؿ ،ك لك أبف ييوف على طبق مستلزمات املقاـ ،كحاالت املخاطب ،مثال ملقاـ
اهلوؿ كالـ ،كملقاـ اجلد كالـ..كىيذا.
كالبالغة تقع كصفا لليالـ كللمتيلم ،فيقاؿ:كالـ بليغ ،كمتيلم بليغ ،كال يقاؿ كلمة بليغة.
كدما يستحسن كره يف ىذا اجملاؿ ما يشًتط يف اليالـ البليغ حسب ما أكرده عبد الرزتن حسن حنبية امليداف ،فيشًتط يف اليالـ
البليغ شرطاف:
"الشرط األكؿ :أف ييوف فصيح املفردات كاجلمل.
اطب بو.
الشرط الثاين :أف ييوف مطابقان ملقتضى حاؿ من يُيى ي
كل و
حالة منها حتتاج طريقةن من اليالـ تالامها ،كانت البالغة يف اليالـ تستدعي انتقاء
كملا كانت أحواؿ املخاطبُت خمتلفة ،ككانت ُّ
ٌ
x
املرجو" .
ثل
األم
التأأَت
مبلغ
نفسو
من
اليالـ
وغ
ل
لب
بو،
املخاطب
االة
مالءمة
األكثر
يقة
ر
ط
ال
ٌ
ي
ٍ
ٌ
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كأما الفصاحة فقد قاؿ قوـ :إهنا من قوهلم :أفصح فال هف عما يف نفسو إ ا أأهره ،كالشاىد على أهنا ىي اإلأهار قوؿ العرب :أفصح
األعجمي إ ا أابف بعد أف مل يين يفصح كيبُت،
الصبح إ ا أضاء .كأفصح اللنب إ ا اذملت عنو رغوتو فظهر .كفصح أيضان .كأفصح
ٌ
xi
عرب عما يف نفسو كأأهره على جهة الصواب دكف اخلطأ.
كفصح اللحاف إ ا ٌ
كإ ا كاف األمر على ىذا فالفصاحة كالبالغة ترجعاف إىل معٌت كاحد كإف اختلف أصالمها ،ألف كل كاحد منهما إمنا ىو اإلابنة عن
املعٌت كاإلأهار لو.
تتضمن معٌت اآللة كال
يسمى هللا تعاىل فصيحان ،إ كانت الفصاحة ٌ
كقاؿ بعض العلماء :الفصاحة دتاـ آلة البياف ،فلهذا ال ُيوز أف ٌ
يتضمن من دتاـ البياف.xii
ُيوز على هللا تعاىل الوصف ابآللة كيوصف كالمو ابلفصاحة ملا ٌ
يسمياف فصيحُت لنقصاف آلتهما عن إقامة ااركؼ .كقيل زايدة األعجم لنقصاف آلة
برىن العلماء على لك أبف األلثغ كالتمتاـ ال ٌ
يعرب عن اامار ابهلمار ،فهو أعجم ،كشعره فصيح لتماـ بيانو.
نطقو عن إقامة ااركؼ ،ككاف ٌ
فعلى ىذا تيوف الفصاحة كالبالغة خمتلفتُت ،ك لك أ ٌف الفصاحة دتاـ آلة البياف فهى مقصورة على اللفظ ،ألف اآللة تتعلٌق ابللفظ دكف
املعٌت ،كالبالغة إمنا ىي إهناء املعٌت إىل القلب فيأهنا مقصورة على املعٌت.
تتضمن اللفظ ،كالبالغة تتناكؿ املعٌت أ ٌف الببغاء يسمى فصيحان ،كال يسمى بليغان ،إ ىو مقيم ااركؼ
كمن الدليل على أ ٌف الفصاحة ٌ
كليس لو قصد إىل املعٌت الذم يؤديو.
يسمى اليالـ الواحد فصيحان بليغان إ ا كاف كاضح املعٌت ،سهل اللفظ ،جيد السبك ،غَت مستيره فج ،كال
كقد ُيوز مع ىذا أف ٌ
متيلٌف كخم ،كال مينعو من أحد األمسُت شيء ،ملا فيو من إيضاح املعٌت كتقوًن ااركؼ.
يسمى فصيحان حىت ُيمع مع ىذه النعوت فخامة كشدة جزالة ،1فييوف مثل قوؿ النيب صلى
كشهدت قومان يذىبوف إىل أ ٌف اليالـ ال ٌ
xiii

املنبت ال أرضان قطع كال أهران أبقى "
هللا عليو كسلم " أال إ ٌف ىذا ال ٌدين متُت فأكغل فيو برفق ،فإ ٌف ٌ
كمثل كالـ ااسُت بن علي رضى هللا عنهما :إف الناس عبيد األمواؿ ،كالدين لغو على ألسنتهم حيوطونو ما درت بو معايشهم فإ ا
قل الداينوف .كمثل املنظوـ قوؿ الشاعر:
حمصوا ابالبتالء ٌ
xiv
قركهنا
اخلطى فوؽ رؤكسهم  ...كما
ترل غابة
الصوا ًر ي
ٍ
أشرفت فوؽ ٌ
ٌ
قيل للعتايب  :ما البالغة ؟ قاؿ " :كل من أفهمك حاجتو من غَت إعادة كال خلسة كال إستعانة فهو بليغ" .
قيل لو  :ما االستعانة ؟ قاؿ  :أال ترل الرجل إ ا حدث قاؿ  :اي ىناه  ،كاستمع إىل  ،كافهم  ،كألست تفهم ؟ ..ىذا كلو عى
xv
كفساد".
النَتة فهو بليغ".
كل من أفهمك حاجتو فهو بليغ .كإمنا عٌت :إف أفهمك حاجتو ابأللفاظ ااسنة ،كالعبارة ٌ
ىذا ،كقوؿ العتٌايبٌ " :
كيقوؿ أبو ىالؿ أبف ىذا اليالـ اليحملعلى أاىره  ،كلو زتل على أاىره للزـ أف ييوف األلين بليغا ،ألنو يفهمنا حاجتو ،بل كيلزـ
يدؿ على غرضو بعجمتو أك لينتو أك إميااو أك إشارتو ،بل لزـ أف
كل أحد ال يعدـ أف ٌ
كل الناس بلغاء حىت األطفاؿ ،أل ٌف ٌ
أف ييوف ٌ
السنور بليغا ،أل ٌان نستدؿ بضغااو على كثَت من إرادتو .كىذا أاىر اإلحالة".xvi
ييوف ٌ
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ىذا ،يرمز الباحثاف إىل كر فصاحة املتيلم كبالغتو ملا لذلك من الصلة هبذا املوضوع :كأما فصاحة املتيلم فملية يقتدر هبا على
التعبَت عن املقصود بلفظ فصيح ،كأما بالغة اليالـ فمطابقتو ملقتضى اااؿ مع فصاحتو ،كمقتضى اااؿ؛ أف يعرب ابلتنيَت يف حملو،
كابلتعريف يف حملو كما أشبو لك ،كابجلملة أف يطابق الغرض املقصود كارتفاع شأف اليالـ إمنا ييوف هبذه املطابقة ،كارمطاطو بعدمها.
كأما بالغة املتيلم فملية يقتدر هبا على أتليف كالـ بليغ كاختلف يف رتب البالغة ىل ىي متناىية أـ ال كااق أهنا إف نظر إىل
اللغات الواقعة املتناىية فمراتب البالغة فيها ال بد كأف تيوف متناىية ألف البالغة على ما كران عاادة إىل مطابقة الشريف من األلفاظ
للصحيح من املعاين من غَت زايدة يف املقصد كال نقصاف عنو يف البياف.xvii
كدما جتدر اإلشارة إليو أف القرآف اليرًن يتمتع أبعلى قمة الفصاحة ،كمنزلة علية يف البالغة ،يقوؿ يف لكعلي بن انيف الشحود:
ً
ً
فمن عرؼ إعجازه كمساالو كدقااقو كقواعده فما دكنو من الفصاحة
الوحي املتلو) ىو ركةي سناـ الفصاحةٍ ،
" ي
يعترب القرآ يف اليرًن ( ي
و
تعلم الوحيُت فعليهتعلم
الوحي
ُّ
املعنوم) ككالمها بلساف عريب مبُتٍ ،
فمن أراد ى
كاف ى
أعلم بو ,كيلي القرآ يف يف الفصاحة يسنَّةه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( ي
البالغ".xviii
العربية ،مث يلي الوحيُت كالـ العرب كإدراكو أيضان ال يتم إال بتعلم العربية ك ة
أقوال العلماء يف الفصاحة النبوية:

"ييعتىرب البليغ شجرةنمورقةن يف نضارهتا كركااها فتتسق لو أسباب من األكضاع البيانية،فًتىطريقتو مستقلة يف عقدىا كإخراجها،كيثمر

كيتفاكت ذتره يف أشجار البالغة كثرة كنضجا كماء كحالكة ،فبالغة السماء يف القرآف اليرًن،مث بالغة األرض يف كالمو ملسو هيلع هللا ىلص،فصار
xix

الناس بعد لك أرتعورميث طاركا أك كقعوا".

اف يف ىذا اجملاؿ إىل إيراد أقواؿ العلماء يف الفصاحة النبوية كمدل ارتقاء أدبو صلوات هللا كسالمو عليو.
ك يهدؼ الباحث
ارتقى األدب النبوإيىل بعيد الغاية كأقصى املدل ،ك لك ألف أداءه ملسو هيلع هللا ىلص لليالـ على أمت ما يتفق بطبيعة اللغة،كىو كذلك قاام على
النهاية رتاال ككماال.
كنظرا إىل أف البالغة مبفهومها الفٍت ،ىي(:جودة العمل األديب ،ك لك ألف الشعراء يف العصر اجلاىلي كاإلسالمي ،كانوا يقفوف
xx

عند اختيار األلفاظ كاملعاين كالصور).

فاأللفاظ إ نا ىي اللبنة األساسية لبناء أم نوع من اليالـ ،كإ ا كاف البناء يقول بقوة اللبنات ،فيذلك فإف اليالـ يقول بقوة
األلفاظ ،كييوف لك حبسن اختيارىا ،كحسن الًتابط كاالنسجاـ يف تركيبها .
ىذا ،كقد كر الدكتور منصور عبد الرزتن أبف أداة التعبَت ختتلف ابختالؼ الفنوف ،فيقوؿ":كاعتبارا إىل أف املوسيقى كالتصوير،
كالنحت ،كاألدب ،ىي الفنوف اجلميلة ،ككل ىذه الفنوف ينطبق عليها أهنا تعبَت عن جتربة شعورية يف صورة موحية ،فغايتها األكىل ىي
التصوير كالتأأَت ...كأداة التعبَت الفنية ختتلف يف كل فن عنها يف اآلخر ،فهي يف املوسيقى أصوات كمسافاة  ،كيف التصوير ألواف
xxi

أحجاـ كأكضاعه ،كما أف األداة يف األدب كانت ألفاظ كعبارات".
كخطوط ،أما يف النحت فهي
ه
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ىذا ،فإف األلفاظ إ ا أحسن يف اختيارىا ،فاليالـ بال أدىن شك يبدك فصيحا كبليغا ،كيزداد ركنقا كرتاال ،فيقبلو الناس قبوال
حسنا.
كمن اجلدير ابلذكر " أف األدب يف مهمتو يصور العقل كالشعور من انجية األديب متجها إىل عقل القارئ كالسامع ابلثقافة
xxii

كاإلفادة ،كإىل عواطفو ابلتأأَت فيبعثها قوية صادقة سامية حترؾ ااياة كاألحياء إىل أمسى غاايت اجملد كاليماؿ".

فاأللفاظ املستخدمة يف كل ما صح نقلو عن أفضل األنبياء كاملرسلُت ،تراىا طريفة يف نفسها؛ ك لك ألهنا مسموعة من الفصحاء،
فهي رتيلة يف نفسها من حيث إفرادىا ،كمن حيث إضافتها إىل غَتىا ،كما أهنا حمتفظة حبيويتها.
كتتجلى عظمة األدب كاألسلوب النبوم يف ركااع بديعة مرموقة يف عامل اإلبداع اجلميل كالوضع ااسن،ككانت صياغتو فريدة من
نوعها،كبالغتو متسمة ابملطابقة ملقتضى اااؿ.
كقد كصفت عااشة أـ املؤمنُت بالغتو عليو الصالة كالسالـ بقوهلا":ما كاف رسوؿ هللا يسرد كسردكم ىذا،كلين كاف يتيلم بيالـ ٌبُت
حيفظو من جلس إليو.كيف ركاية":كاف رسوؿ هللا حيدث حديثا لو عده العاد ألحصاه".xxiii
كىذا كصف شامل كصااب يف تركيب كجيز كما يشَت إىل حسن أتأٌر السيدة عااشة أبسلوب من تصفو ،كمعٌت لك أف كالمو عليو
الصالة كالسالـ متسم بسمة التفصيل كالًتتيل كالتبيُت حبيث ُيرج كل لفظة كعليها طابعها من النفس.فخصاؿ كالمو من إحياـ
كضبط كحسن أداء كجالء املقصد،كقوة املغزل،إ ان ال يشاركو فيها منطق أحد،كال تتواىف إىل غَته،كما أهنا ال تتساكل يف سواه.
xxiv

ككاف ييره الفحش من القوؿ ،فيقوؿ (:ما كاف الفحش يف شيء إال شانو كما كاف ااياء يف شيء إال زانو).

كابجلملة فإف اختيار األلفاظ ُيتلف ابختالؼ كأيفة النص كالغرض العاـ منو ،ككذلك اللهجة اليت يستخدمها املتيلم،
كاألبنية كالًتاكيب اللغوية املستعمل هبا يف النص كغَت لك  ،فياف للنيب عليو أفضل الصالة كأمت التسليم قدـ املعلى يف فصاحة
األلفاظ كجودة يف ترابطها ،كحسن يف اختيارىا ،فصلوات هللا كسالمو على خَت من نطق ابلضاد.
كدما يدؿ على سيادة الفصاحة النبوية،أنو ليختار أحسن الًتاكيب كأفصح اللغات طبعا ملن ُياطبهم من األعراب كالقباال
العربية ،فيخاطب كل قوـ بلحنهم كعلى مذىبهمxxv ،كمثاؿ لك ما ركم عنو أنو قاؿ(:ليس من امربامصياـ يف امسفر).يعٍت ليس من
الرب الصياـ يف السفر،فقد تيلم بلغة إحدل القباال الذين يبدلوف من (أؿ)التعريفية حرؼ (أـ).
ك مثل ىذا ال ييوف إال عن تعليم أكتلقُت،أك ركاية عن أحياء العرب،حي بعد آخر،كىذا مل يهيأ لو من املذكور شيئ

 ،كال

يوجد يف العرب قاطبة من رتع هللا لو قوة الفير كاستمرارىا كدتينها ،مع صفاء ااس ،كالبصَتة النافذة ،كاستقامة األمر كلو كتصريف
xxvi

اللغة تصريفا متمينا،كاشتقاؽ يف أساليبها كمفرداهتا كالنيب عليو أفضل الصالة كالسالـ.
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كصف القاضي عياض فصاحة النيب عليو أفضل الصالة كالسالـ كصفا شامال بقولو(:كأما فصاحة اللساف كبالغة القوؿ فقد
كاف ملسو هيلع هللا ىلص من لك ابحملل األفضل كاملوضع الذم ال ُيهل سالسة طبع،كبراعة منزع،كإُياز مقطع،كنصاعة لفظ،كجزالة قوؿ،كصحة
و
معاف،كقلة تيلف،أكيت جوامع اليلم،كخص ببدااع ااًيم،كعلًٌم ألسنة العرب،فياف ُياطب كل أمة منها بلساهنا،كحياكرىا

بلغتها،كيباريها يف منزع بالغتها،حىت كاف كثَت من أصحابو يسألونو يف غَت موطن عن شرح كالمو كتفسَت قولو،من تعلَّم حديثو ً
كس ىَته
علم لك كحتققو،ككالمو مع قريش كاألنصار كأىل ااجاز كذمد،كيالمو مع املشعار اهلمداين كطهفة النهدم.xxvii)...
كدما جتدر اإلشارة إليو أف الفصاحة النبوية فاقت فصاحة من سواه ،ك لك ملا اشتملت عليو من العجااب يف ألفاأها مفرداهتا
كتراكيبها.
كأكضح الدكتور سيد أزتد رتعة سالمفصاحتو صلوات هللا كسالمو عليو بيونو أفصح الناس حيث ال جتد فيو ىجنة
التيلف،كترل كالمو أكجز،كمعانيو أصح،بل ككالمو متميز عن غَته أبسلوبو،فيقوؿ":أنو أفصح الناس لساان،كأكضههم بياان،كأكجزىم
دكف كثَت من جوامع كلمو ،كمن
كالما،كأجزهلم ألفاأا،كأصحهم معاين،ال يظهر فيو ىجنة التيلف،كال يتخللو فيهقة التعسف.كقد ٌ

كالمو الذم ال يشاكل يف فصاحتو كبالغتو،كمع لك فال أييت عليو إحصاء،كال يبلغو استقساء،كلو مزج كالمو بغَته لتميٌز
أبسلوبو،كلظهر فيو آاثر التنافر،فلم يلتبس حقو من ابطلو،كلباف صدقو من كذبو ىذا،كمل يين متعاطيا للبالغة كال خمالطا ألىلها من
xxviii

خطباء أك شعراء أك فصحاء،كإمنا ىو من غرااز طبعو،كبداية جبلتو،كما اؾ إال لغاية تراد كحادأة تشاد".

كال عجب يف فصاحتو عليو الصالة كالسالـ إ أنو مضراي،قريشيا كىامشيا،خصو ربو بعناية التأديب كالًتبية،كىيأه للوحي،كزتلو التبليغ
كالتبياف،فهو خَت من نطق ابلضاد
كقد أأبت العلماء قطعا على أنٌو عليو الصالة كالسالـ أفصح الناس،كيقوؿ يف لك اإلماـ السيوطي...( :كنعلم قطعا غَت شك أف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف أفصح الناس،فلم يين ليتيلم إال أبفصح الًتاكيب،كأشهرىا كأجزهلا،كإ ا تيلم بلغة غَت لغتو فإنو يتيلم بذلك مع
xxix

أىل تلك اللغة على طريق اإلعجاز،كتعليم هللا لك لو من غَت معلم).

ىذا،كال غرك أف الفصاحة تنفجر من النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث ٌأدبو ربو كأحسن أتديبو ليتحدل أقطاب البياف العريب،يقوؿ يف لك

الفن البياين لييوف أقول أأرا،كأيسر فهما،كأبدع دتثيال،كليس عليها
الرافعي":كُييئ النيب،فتجيئ ااقيقة اإلهليٌة معو يف مثل بالغة ٌ

فن لغة أبكملها"xxx.فإ ٌف اليالـ
فن الناس رتيعا،كما تيوانلبالغة ٌ
خالؼ من ااس ،كىذا ىو األسلوب الذم ُيعل إنساان كاحدا ٌ
النبوم جامعا جلميع صفات الفصاحة،فيالمو فصيح ،كما أف ىيبة النطق ليالمو ملسو هيلع هللا ىلص فصيحة أيضا،حيث أهنا مثَتة يف

األمساع،مثلجة للصدكر كمثمرة للمعاين ااييمة.
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فعاال يف
ككفى للنيب فخرا،أنٌو خرج من قريش،ككاف اسًتضاعو يف بٍت سعد بن بير،فهو إ ان أعرب العرب،فنشأتو تلكقد لعبت دكرا ٌ

كل من نشأ يف بٍت سعد بن بير ككاف قريشيٌا هبذه
فصاحة كالمو عليو أفضل الصالة كالسالـ،مع أنٌو ليس من الالزـ أف يظفر ٌ
الفصاحة املفردة اخلالصة.

كأخرج الطرباين عن أيب سعيد اخلدرم قاؿ":قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اان أعرب العرب كلدت يف قريش كنشأت يف بٍت سعد أؼىن أيتيٍت
اللحن".xxxi
كالرجل قد ييوف قريشيا مسًتضعا يف بٍت سعد،كييوف نطقو بعد لك غَت سليم،أك ييوف صوتو غَت حمبوب،أك ييوف ترتيبو
ليلماتو غَت مأنوس،فيتاح لو اليالـ اجلميل مثٌ يعوزه النطق اجلميل.
ٌأما دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فقد كاف رتاؿ فصاحتو يف نطقو كجماؿ فصاحتو يف كالمو،كخَت من كصفو بذلك عااشة اهنع هللا يضر،حيث قالت:

"ما

xxxii

كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسرد سردكم ىذا،كلين كانيتيلم بيالـ ٌبُت فصل حيفظو من جلس إليو".

فنطقو عليو الصالة كالسالـ منزه من عيوب ااركؼ كخمارجها،ككانت قدرتو على كضعها يف أحسن موضع

 ،كإيقاعها يف

كل لك بال تيلف كال تش ٌدؽ،فهو إ نا صاحب كالـ سليم،يفهمو من حضره أك استلقي عليو.
أحسن مواقعها،ك ٌ
"ككاف النيب عليو أفضل الصالة كالسالـ أفصح العرب،كمل يك من املتيلفُت،كال يهدؼ إىل تزيُت اليالـ،بل ال ينبغي إليو
كسيلة من كساال الصنعة،ككاف قولو غَت
جماكز مقدار اإلبالغ يف املعٌت الذم يريده عليو أفضل الصالة كأمت التسليم".xxxiii
كأبلغ اإلبالغ يف كالـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص،ىو أف جتتمع املعاين املتياأرة يف قصار من اليلمات،كليس لك فحسب،بل ترل العلوـ جمتمعة يف
كلمات بسيطة،حبيث تيوف جملدات إ ا قاـ الشراح بتحليلها ،كال شك أف ىذا ال يصدر إال عن رجل شهد السماء كاألرض لو
ابلبالغة كالفصاحة الناصعة.
اخلامتة:
شاء القدر اإلهلي انتهاء ىذة املقالة الوجيزة ،كاليت اشتملت على العناصر األساسية اآلتية:
 املقدمة. التعريف املعجمي كاالصطالحي للفصاحة. -الفرؽ بُت الفصاحة كالبالغة.
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 أقواؿ العلماء يف الفصاحة النبوية. كالحظ الباحثاف أبف القرآانليرًن ركة سناـ الفصاحة.تعلم الوحيُت فعليهتعلم العربية.
 كيلي القرآ يف يف الفصاحة يسنَّةه النيب ملسو هيلع هللا ىلص (الوحي املعنوم) ككالمها بلسانعريب مبُت ،فمن أراد ى ككاف نطق النيب ملسو هيلع هللا ىلص منزه ا من عيوب ااركؼ كخمارجها. كأنو ُياطب كل قوـ بلحنهم كعلى مذىبهم. كأف النيب عليو أفضل الصالة كالسالـ أفصح العرب،كمل يك من املتيلفُت. أف الفصاحة تنفجر من النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث ٌأدبو ربو كأحسن أتديبو ليتحدل أقطاب البياف العريب.فصلوات هللا كسالمو عليو.اهلوامش كاملراجع:
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 -iابن أيب الدنيا أبو بير،الصمت كآداب اللساف ،ت :أبو إسحاؽ  ،دار اليتاب العريب ،بَتكت ،ط، 1410 ،1،ص307

إكماؿ األعالـ بتثليث اليالـ ،ت:سعد بن زتداف الغامدم ،مية امليرمة1404،ىػ 1984ـ ،ج ، 2،ص484

-iiدمحم بن عبد هللا الطااي،
 - -iiiامليداين ،عبد الرزتن حسن حبنية ،البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا ،دار القلم ،دمشق1416 ،ق  ،ج ،1ص88
 -ivالقزكيٍت  ،دمحم بن سعدالدين ،اإليضاح يف علوـ البالغة ،دار إحياء العلوـ – بَتكت ،ط 1998 ، 4ص7
v

 -سٕرج انمظض ،اٌَح34 :
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 -viiiعلي بن انيف الشحود ،اخلالصة يف علوـ البالغة،

ص2

 - -ixأبو ىالؿ ااسن بن عبد هللا ،كتاب الصناعتُت :اليتابة ك الشعر ، ،الشاملة ،10000:قسم املعاجم  ،ج ،1ص3
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xi
عبد الرزتن حسن حبنية امليداين ،البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا انًرجع انساتك َفسّ ٔانظفحح.xii
 -عبد الرزتن حسن حبنية امليداين ،البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهناانًرجع انساتك َفسّ ٔانظفحح.
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xvii
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-xxxiالطرباين،أبو القاسم،سليماف بن أزتد ،املعجم اليبَت ،الشاملة،

اإلصدار ،10000:ج357 ،7

 -xxxiiلًتمذم  ،دمحم بن عيسى ،اجلامع الصحيح ،ت  :أزتد دمحم شاكر كآخركف ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكت ،ج5
xxxiii

 ،ص600

-انرافعً  ،يظطفى طادق - ،ذارٌخ آداب انعرب ،انًرجع انساتك ،انجزء انثاًَ ،ص236

UDUS SOKOTO
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