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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي الهادي األمين وعلى آل
أما بعد :
بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسانٍ إلى يوم الدين َّ ،
قام البحث بال َكشف عن الدور البالغي للجسد اإلنَساني بوصفه واحدا من ال َساليب التي
َ
الحق  ، ،فقد وظف البيان النبوي الشريف الجسد
اَستخد َمها َ الرسول  --في إيصال دعوته إلى دين
َّ
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The body in the noble hadith of the Prophet, a
rhetorical study in Sahih al-Bukhari
Ahmed Mowaffaq Hussein Al-Jubouri
Abstract
The research reveals the rhetorical role of the human body as
one of the methods used by the Messenger in communicating his call to the
religion of truth. Polluted concepts, his heart and mind got a great deal of
them, for the noble Prophetic hadith has given the human body a new artistic
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value represented in its reporting role in expressing precise meanings with
addressed different nationalities -which the Messenger - Peace be upon hi
The research .and for all generations and at different levels of knowledge
reveals the rhetorical role of the human body as one of the methods used by
the Messenger in communicating his call to the religion of truth. Polluted
concepts, his heart and mind got a great deal of them, for the noble
Prophetic hadith has given the human body a new artistic value represented
in its reporting role in expressing precise meanings with which the
addressed different nationalities and for all -Messenger - Peace be upon him
generations and at different levels of knowledge
.Keywords:( body, rhetoric, al-Bukhari, external, internal)
_______________
*
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المقدمة
 وهذا يعود إلى، لقد احتل الجسد اإلنساني مكان ًة كبيرةً و استخداماً واسعاً في اللغة العربية

ٍ الطاقة التي تختزنها لغة الجسد وما لها من تأ
ثير في اآلخرين فهي تتجاوز حدود اإلفهامهم إلى
 فاهتمام أهل العربية به يعود إلى، تحقيق استجابة في مشاعرهم بالقبول أو الرفض ألمر معين
 والحال الذي يطابقه للمتكلم وهذا ما حدا بنا إلى دراسته، الزحم البياني الذي تحققه وحداته اللغوية
بالغياَّ في أبلغ النصوص البشرية وهو الحديث النبوي الشريف الذي نطق به الرسول سيدنا ونبينا
0 -- محمد
________
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*تدريسي في المعهد التقني الحويجة /الجامعة التقنية الشمالية
ونظ اًر لقلة الدراسات البالغية الخاصة بالجسد ؛ عقدنا النية للخوض في هذا المجال وفي أشرف
النصوص بعد القرآن الكريم وهو الحديث النبوي الشريف اذ أتخذه البيان العربي مثالً يحتذى به "
فالرسول --وقد صنعه هللا على عينه يرسل الحديث سليق ًة و إلهاماً  ،سليماً مما يعتري كالم
الناس من خلل أو اضطراب "(0)1
وقد كان الهدف من الدراسة هو الوقوف على أسرار النظم النبوي في توظيفه البالغي للجسد
اإلنساني والذي تميز بالحيوية  ،والحركة  ،والدقة العالية في اإلبانة عن المعنى  ،وبيان قدرته في
تحقيق األهداف التي بعث من أجلها الرسول سيدنا محمد 0 --
و تم تقسيم البحث الى مطلبين األول هو الجسد الخارجي وهو يختص بالجانب البالغي
لألعضاء الخارجية من الجسد اإلنساني  ،والمطلب الثاني جاء بعنوان الجسد الداخلي و المقصود
به هو دراسة بالغية لألعضاء الداخلية للجسد اإلنساني  ،وبعض هذه األعضاء يحدد مكانه داخلي
أو خارجي على وفق سياق النص فالبطن يمكن أن تكون من األعضاء الخارجية إذا قصد بها
المعنى الخارجي  ،ويمكن أن تكون داخلي ًة إذا قصد بها المعنى الداخلي من الجسد اإلنساني ،
فضالً عن تقديمنا جدولً احصائياً بالمواضع التي استخدم فيها الرسول --أعضاء

الجسد

اإلنساني في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري  ،وعليه تم تقسيم الدراسة إلى قسمين
:تحليلي و احصائي 0
المطلب األول :الجسد الخارجي
يقصد بالجسد الخارجي هي األعضاء البارزة للعيان من جسد اإلنسان ومنها القدم  ،واليد  ،والعين ،
الرجل  ، ،والفم  ،والشعر وغيرها من األعضاء إذ سنتناول بالتحليل قسماً منها ونحاول بيان دورها
في التعبير عن المعنى الكلي الذي بني من أجله النص الشريف 0

1

 -خطبة الوداع دراسة بالغية تحليلية ،جليل رشيد فليح  ،آداب الرافدين ع ،13 ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل

1981م409 0
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 -1القدم
ٍ
َّ
ٍ
مختلفة  ،فقد تنوعت في
وصور
وظف الرسول --لفظة القدم للتعبير عن معاني كثيرٍة ،

ٍ
ٍ
مختلفة لتكون عامال للكشف عن مكنونات المعاني التي في داخله فهو يستمد نوره
أشكال و قوالب
من النور الرباني  ،ومن المواضع المهمة التي استخدم فيها الرسول( القدم) والتي بنى المعنى الكلي
للنص الشريف عليها ما روي عنه قوله ِ (:إ َّن
َخ َم ِ
ص َق َد َم ْي ِه َج ْمَرَت ِ
ان َي ْغلِي ِمْن ُه َما ِد َما ُغ ُه َك َما
أْ

ِ
َه ِل َّ
ام ِة َر ُج ٌل َعَلى
َه َو َن أ ْ
أْ
الن ِار َع َذ ًابا َي ْوَم اْلقَي َ
َي ْغلِي اْل ِمْر َج ُل َواْلُق ْمُق ُم)( 0 )2فترى هنا َّ
أن لنا

الرسول --قد عرض في هذا النص الشريف مشهداً من مشاهد العذاب يوم القيامة  ،و يقال َّ
إن
هذا الرجل هو أبو طالب عم الرسول  --وهو أقل أهل النار عذابا يوم القيامة(0)3

لقد شبه الرسول --ما يحصل من الجمرة التي توضع في باطن القدم بما يحصل
بـ(اْل ِمْر َج ُل َواْلُق ْمُق ُم)  ،و(المرجل) القدر من النحاس أو من أي معدن آخر  ،و(القمقم ) إناء ضيق
الرأس يسخن فيه الماء (0 )4
َّ
إن الدور اإلبالغي لـ "أخمص القدم" و "الدماغ " يكمن في الصورة الترهيبية المتحققة في
النص  ،و التي نراها بدرجة عالية من الوضوح والذي يعود سببه إلى األسلوب النبوي الشريف ودقته
في توظيف هذه المناطق من الجسد و روعته تحقيق في تحريك المشاعر اإلنسانية 0
لقد أنطلق العذاب من أخمص القدم و هو المكان الذي ل يالمس األرض و يكون أكثر تحسساً
من مناطق القدم األخرى  ،ومن شدة ح اررة هذه الجمرة يغلي الدماغ وهو منطقة بعيدة عن باطن
القدم  ،متلما يغلي الطعام في األناء وهو ما جعل صورة العذاب أكثر حسية و أكثر تصو ار ؛ َّ
ألن
تحققها في الخيال يكون بسهولة ويكون واضحاً للعيان  ،وهذا يحقق السرعة والدقة في تحقيق

2

 -صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري (ت256ه) تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط1

3

 -ينظر  :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي

4

 -ينظر ،المصدر نفسه334/9:

،دار طوق النجاة 1422 ،هـ144/8: 0

المصري ،أبو العباس ،شهاب الدين (ت 923هـ)  ،ط 7المطبعة الكبرى األميرية ،مصر  1323 ،ه333/9 :0
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الستجابة عند المتلقي  ،وخصوصاً َّ
إن هناك انفعالً يحدث عند المتلقي بصورة غير واعية مفاده أذا
كان هذا أقل أهل النار عذاباً  ،فكيف بمن شدد عليه العذاب ؟ ،و إذا كان هذا حال الدماغ من
الجمرة الصغيرة فما بال بقية األعضاء ؟ العظام  ،الحشاء  ،أصابع القدم 000الخ ،فلم يستخدم
الرسول --مناطق محددة من الجسد للتعبير عن معاني مجردة لكن بداية العذاب تنطلق من القدم
 ،فال يخفى ما في هذا السلوب النبوي الشريف من دقة عالية في عرض مشهد أقل أهل النار عذاباً
يوم القيامة 0
 -2الرأس
لقد استخدم الرسول --الرأس في مواضع كثيرة للتعبير به عن معان مختلفة فهو " صومعة
البدن  ،وجامع الحواس الخمسة الظاهرة  ،ومنه تتجلى اآليات  ،وتتراءى العالمات  ،و تصدق
األمارات"(0)5
ِ
يعوا َوإ ِ
ِن
اس َم ُعوا َوأَط ُ
ومن المواضع التي استخدم فيها الرسول --الرأس ما روي عنه قوله ْ ( :
ِيبةٌ)( ، )6إذ ورد هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري في باب
اس ُت ْع ِم َل َحَب ِش ٌّي َكأ َّ
َن َ ْأر َسهُ َزب َ
ْ

إمامة العبد والمولى  ،و يوصي فيه الرسول  --المسلمين بالتماسك خلف أمام واحد وعدم التشتت

 ،فوقوف المسلمين خلف أمام واحد دليل على تماسكهم و عدم فرقتهم وضعفهم0

وقد وظف الرسول" --الرأس" باستخدام فن التشبيه للتعبير عن معنى التحقير والسخرية  ،قال

العينى (ت855هـ) في شرح الحديث" هذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم العتداد بها"

()7

0

َّ
أن أسلوب التحقير الواضح في النص الشريف والذي تم تقديمه باستخدام "الرأس" ليس المقصود

منه الهبوط بالمستوى اآلدمي أو ما يمس كرامة اإلنسان و تحقيق لذة عند المتلقي أو متعة معينة
وذلك بسبب جانب خلقي في رأس فئة من الناس تشبيهه بالزبيبة  ،والدليل على ذلك َّ
أن السخرية لم

تكن طاغية على النص ،فالمقصود تيقنكم من وجود عبد حبشي من خالل الصفات الجسمانية البارزة

5

-ا السياسة في علم الفراسة  ،محمد بن أبي طالب األنصاري (ت737ه)  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت ،

2005م45: 0
6
7

-صحيح البخاري 178/1:

 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

الدين العينى (ت 855هـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت (،د0ت) 228/5:
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لكم بالكامل وهي طبيعة أجسامهم المعروفة ومنها أن يكون رأسه كالزبيبة  ،والذي يقول العيني في
توجيهه " :يريد سوادها ،وقيل يريد قصر شعرها واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب "

()8

وقال

الكرماني" كأن رأسه زبيبة أي :حبة من العنب يابسة سوداء ،وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة

وعدم العتداد بها ،وقيل :معناه صغيرة ،وذلك معروف في الحبشة.)9(".

تأثير من الشكل الحقيقي الموجود في الطبيعة من خالل
فالتقبيح المتحقق بفن التشبيه هو أكثر
اً
إب ارزه لجوانب القبح في الشيء والذي يغفل الشخص اإلنتباه او التركيز عليه ،أي َّ
أن هناك زخماً

بيانياً متحققاً الهدف منه إبراز صفة العبودية في الشخص من خالل توظيف هذا الجزء من الجسد ،

وليس التقبيح هو المقصود لذاته  ،بل ل بد من وجود شيء آخر كلف به هذا الجزء المهم من

الجسد في تحقيقه  ،وهي تغليب المصلحة العامة على األهواء الشيطانية المترسخة في نفوس كثير

من أبناء المجتمع الواحد والقائمة على تقسيم أبناء المجتمع إلى طبقات ومراتب  ،ووضع اسس قوي ًة
من أجل بناء مجتمع إسالمي متماسك قائم على طاعة ولي األمر عندما يحكم بما أمر هللا 0

 -3اليد

تعد اليد من أهم أعضاء الجسد اإلنساني ويعود ذلك إلى الوظائف الكثيرة التي تقوم بها والتي عد
الجاحظ (ت255ه) لها عشرون استعمالً في باب أسمه" فضل اليد"

()10

 ،المر الذي انعكس على

وجودها في الستعمال اللغوي أذ كان حضورها كبي اًر في لغة عند العرب وفي القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف مقارنة مع بقية أعضاء الجسد وعبرت عن معاني ودللت متنوعة 0
ومن المواضع التي استخدم الرسول --فيها "اليد" هو ما روته أم المؤمنين عائشة –رضي

ِ
ض أ َْزَوا ِج َّ
ع ِب َك
هللا عنها -فتقول  " :أ َّ
َن َب ْع َ
َسَر ُ
الن ِب ِي ُ --قْل َن ل َّلن ِب ِي --أَُّيَنا أ ْ
َخ ُذوا َق َصَب ًة َي ْذَر ُعوَن َها َف َكاَن ْت َس ْوَد ُة أَ ْط َوَل ُه َّن َي ًدا َف َعلِ ْمَنا َب ْع ُد أََّن َما َكاَن ْت
أَ ْط َوُل ُك َّن َي ًدا َفأ َ
الص َد َقةَ"(.)11
َسَر َعَنا ُل ُحوًقا ِب ِه َوَكاَن ْت ُت ِح ُّب َّ
َّ
الص َد َق ُة َوَكاَن ْت أ ْ
يعد هذا الحديث النبوي الشريف من النصوص المهمة في مجال التنظير البالغي  ،إذ يضع

ال
ُل ُحوًقا َق َ
ول َي ِد َها
ُ
ط َ

الذين ينكرون وجود المجاز في اللغة العربية في حيرة من أمرهم  ،فهذا النص هومن بين النصوص

8

 -عمدة القارئ 228/5:

9

-المصدر ننفسه 228/5 :

10

 -الحيوان  ،أبو عثمان بحر الجاحظ (ت255ه) تحقيق  :عبد السالم هارون  ،مكتبة مصطفى ابابي الحلبي وأولده

 ،ط ،1مصر 1983،م168/1: 0
11

-صحيح البخاري 137 /2 :
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التي رسخت وجود المجاز في اللغة العربية  ،فهو أول اختالف في توجيه معنى النص في بيت
الرسول --لكنه خالف مقبول  ،فأم المؤمنين  -رضي هللا عنها -كانت ترى ًّ
إن المعنى في

النص الشريف يحمل على الحقيقة  ،أي َّ
إن طول اليد هو حقيقة فكانت أم المؤمنين سودة أطولهن
يداً  ،لكن بعدما توفي رسول --كانت أول من توفيت من زوجات الرسول  --هي زينب-
رضي هللا عنها -أي َّ
إن المعنى المقصود في النص الشريف هو المعنى المجازي وهو الصدقة
والذي تميزت به زينب -رضي هللا عنها -عن بقيت زوجات الرسول  --والتي قالت فيها أم

خير في الدين من زينب وأتقى هلل ،وأصدق
المؤمنين عائشة -رضي هللا عنها " :-لم أر امرأة قط ًا
حديثًا ،وأوصل للرحم ،وأعظم صدقة ،وأشد ابتذالً لنفسها في العمل الذى تتصدق به ،وتتقرب به إلى
هللا عز وجل "(0)12

و يقول الشريف الرضي في توجيه المعنى في هذا النص الشريف " :كنايته --عن هذا

البر  ،أن يعطيه
المعنى بطول اليد مجاز ،ألن األغلب أن يكون ما يعطيه اإلنسان غيره من الرفد و َّ
ذلك بيده "

()13

 ،أي َّ
إن " طول اليد" هو كناية صفة كثرة الصدقة والتي امتازت بها على زوجات

الرسول أم المؤمنين زينب –رضي هللا عنها-

أن "طول اليد" ليس هو المقصود لذاته  ،بل َّ
َّ
أن هناك طولً في اليد جديداً فضل به رسول--

زوجاته أحداهما على األخرى  ،وهو الطول الذي تمتد به اليد لتضمد جراح اآلخرين  ،وتمسح دموع
اليتامى  ،وتطعم الفقراء  ،وتكسي العراة  ،ومصدر قوتها هو العقيدة القوية المبنية على الصدق

والذي منه سميت الصدقة بهذا السم وهو التصديق بكل ما جاء اإلسالم

()14

0

-4األذن

تتميز الوظيفة التي تقوم بها األذنان هي ًّ
أن لهما استعمالً خاصاً في سياق األسلوب القرآني

الكريم على بقية وظائف الجسد النساني وخاصة النظر  ،فقد تقدم السمع على البصر في أغلب
المواضع  ،وهذا يتوافق مع ما أثبته العلم الحديث  ،فقد بين العلماء المختصون َّ
إن األعضاء البشرية

12

 -شرح صحيح البخاري لبن بطال  ،أبو الحسن علي بن خلف (ت 449ه) تحقيق أبو تميم ياسر بن أبراهيم ،

مكتبة الرشد ، 2،السعودية  ،الرياض 2003 ،م418/3: 0
13

 -المجازات النبوية  ،الشريف الرضي(محمد بن حسين )  ،تحقيق ،مروان العطية  ،د 0محمد رضوان الداية

،ط ،1المستشارية الثقافية اليرانية  ،دمشق 1978 ،م60: 0

14

 الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف  ،أحمد زكريا  ،ط  ،دار المكتبي ،سوريا 2002 ،م256: 0140
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المختصة بالسمع تكتمل قبل األعضاء البشرية المختصة بالنظر لإلنسان وهو جنين في بطن أمه

()15

أما في الدماغ َّ
فأن المكان المخصص
 ،فضالً عن ذلك فإ َّن العين مقدمة على األذن في الرأس َّ
للسمع مقدم على المكان المخصص للنظر

()16

0

فنالحظ هنا َّ
إن الرسول  --قد استخدم في النص "األذن" في أكثر من موضع  ،ومنه ما

رواه عنه أبو وائل  ،عن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال " :ذكر عند َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم
ِ ِ ()17
ِ
ط ِ
ال َّ
ال ِ -في أُ ُذنه".
الش ْي َ ُ
ان في أُ ُذَن ْيه  ،أ َْو َق َ
رج ٌل نام ليله حتَّى أصبح قال ذاك َر ُج ٌل َب َ
يستخدم الرسول --في النص األذن وباألسلوب الكنائي للتعبير عن سلوك مخالف لقواعد
العبادة الربانية  ،فذكر رجل نام ليله حتى يصبح َّأنما هو أشاره إلى تركه للصالة  ،وترك الفريضة
هو معصية لما أمر به هللا سبحانه وتعالى  ،وقد وظف الرسول --األذن و أحدى قذارات

الشيطان من أجل تكوين صورة تقبيحية تحقيريه حسية تتناسب مع من تعمد ترك صالة الفرائض و
السنن 0

وقال شراح الحديث الشريف في توجيه هذا المعنى آراء عديدةً منها " :أنه كناية عن استهانة
الشيطان والستخفاف والزدراء به ،يعني أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف

المعد للبول ،إذ من عادة المستخف بالشيء غاية الستخفاف أن يبول عليه  ،ومنها أنه كناية عن

سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصالة حتى ل يسمع الذكر"(.)18

َّ
إن القيمة اإلبالغية لـ"األذن " في هذا النص الشريف تكمن في كونها األنسب في هذا السياق

البالغي فهي مختصة بسماع صوت المؤذن للصالة  ،فضال عن ذلك فأن حاسة السمع هي الحاسة
التي تبقى فعالة في حالة نوم النسان بخالف البصر  ،والدليل في ذلك قوله تعالى:ﱡﭐ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭼ

()19

أي َّ
إن اإلرادة الربانية قد عطلت حاسة السمع عند أهل

الكهف لمدة معينة من أجل يستمر نومهم0
15

 -ينظر  ،األعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن الكريم  ،د .صادق الهاللي  ،د .حسين رضوان

16

 -ينظر  ،المصدر نفسه 47:

17

 -صحيح البخاري148/4:

18

 -مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،أبو الحسن عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان هللا بن

سليمان اللبيدي  ،لهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  ،السعودية27: 0

حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت 1414هـ)  ،ط ، 3إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -الجامعة السلفية -
بنارس الهند  1404هـ1984 ،م215/4: 0
19
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َّ
إن الحواس اإلنسانية هي من الوسائل التي يتم بها تحقيق الستجابة بالقبول أو الرفض عند

المتلقي  ،فهي تستأنس وتطيب بما هو طيب  ،وترفض وتنفر كل خبيث ومكروه وهذا ما أكد عليه

أبو هالل العسكري في قوله " :النفس تقبل اللطيف ،وتنبو عن الغليظ ،وتقلق من الجاسى البشع؛
وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه ،وتنفر عما يضاده ويخالفه؛ والعين تألف الحسن،

وتقذى بالقبيح؛ واألنف يرتاح للطيب 000والفم يلتذ بالحلو ،ويمج المر؛ والسمع يتشوف للصواب

الرائع و ينزوي عن الجهير الهائل؛ واليد تنعم باللين ،وتتأذى بالخشن؛ والفهم يأنس من الكالم

بالمعروف ،ويسكن إلى المألوف ،ويصغى إلى الصواب ،ويهرب من المحال ،وينقبض عن الوخم،
ويتأخر عن الجافى الغليظ ،ول يقبل الكالم المضطرب إل الفهم المضطرب ،والروية الفاسدة" (.)20

َّ
إن األسلوب النبوي الشريف قد وظف الجسد اإلنساني من أجل تنفير المتلقي وتحفيزه لترك هذا
السلوك الشيطاني و المتمثل في عدم تلبية النداء إلى الصالة وذ لك بعرضه لما تكره النفس وتنفره ،
ومنه بول الشيطان الذي يكون في اإلذن فالنفس بفطرتها تكره البول العتيادي  ،فكيف بالبول

الشيطاني وهو يتغلغل في األذنين أو األذن الواحدة ؟0

َّ
إن التوظيف النبوي الشريف لألذن َّإنما غني بفكرته فقد كون صورة حسية تقبيحية تحقيريه تعد

تنبيهاً وتحفي اًز لكل من يسمع صوت المؤذن للصالة ويصدعنه  ،وكل ذلك نتيجة التالحم بين الهيمنة

الحسية على الصورة وبين الهدف اإلبالغي المنشود في النص والذي يجعل اإلنسان المسلم يترك
األمر الشيطان ول يرضى لنفسه أن يكون بالصورة التي بينها النص الشريف 0

-6الخد
يعد هذا الموضع من الجسد واحد من بين أعضاء الجسد اإلنساني التي كانت تستخدم قبل

اإلسالم للتغني بجمال المرأة  ،أي َّ
إن خد المرأة هو األكثر ظهو اًر من خد الرجل ،وعندما جاء اإلسالم

رمم سلوك العرب ولغتهم واستخدم هذا الموضع من الجسد للتعبير عن معاني معينة  ،ومنها ما قاله
ِ ِ ِ ()21
وب َوَد َعا ِب َد ْع َوى اْل َجاهلَّية"
ود َو َش َّ
س ِمَّنا َم ْن َل َ
ط َم اْل ُخ ُد َ
الرسول َ " --ل ْي َ
ق اْل ُجُي َ

20

 -الصناعتين  ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري (ت395هـ) تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل

إبراهيم ،المكتبة العنصرية – بيروت  1419 ،هـ0:57
21

 -صحيح البخاري 103/2 :
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يعد هذا الحديث النبوي الشريف واحداً من بين النصوص النبوية الكثيرة التي منع فيها الرسول

 -أعرافاً اجتماعي ًة متنوع ًة والتي كانت مهيمنة على الواقع اإلنساني آنذاك ومنها النياحة و الضربض على الصبر
على الجسم  ،فقد أمر النبي--بالقتصاد فى الحزن والفرح ،وترك الغلو فى ذلك ،وح َّ
عند المصائب واحتساب أجرها على هللا ،وتفويض األمور كلها إليه(0)22

لقد وظف الرسول --السلوب المجازي المرسل وبعالقته الجزئية للتعبير عن معنى حرمة

الضرب على الوجه فقد أطلق لفظة "الخدود " -وهو جمع لفظة "لخد " -وهو الجزء و أراد الكل وهو
الوجه  ،وهذا ما أكد عليه شراح الحديث النبوي الشريف(0)23

لقد خص الرسول  --الخدود وأراد الوجه ألنها هي النسب في الذكر وهي التي تكون

مستهدفة في الظرب في الغالب

()24

 ،أي إن الهدف من هذا السلوك الجاهلي هو معرفة اآلخرينبشدة

حزن ذوي المتوفي على الشخص الميت والمعزة له  ،وهذا اإلظهار كان ول يزال في بعض مجتمعاتنا

يظهر بطر ٍق متنوعة فمنها :النياحة  ،والعويل  ،وقص الشعر ،وشق المالبس وغيرها من السلوكيات

األخرى ،إل َّ
إن الظرب على الخدود هو من أبرز الطرق التي كانت مستخدمة آنذاك إلظهار الحزن ؛

ألنه من أبرز أماكن الجسد برو اًز  ،فمثالً قص الشعر يمكن أن يغطى بما يوضع على الرأس إل َّ
إن

الوجه بخالف ذلك  ،فضال عن ذلك فإن مكان "الخدود" من الجسم هو من مواطن الجمال اإلنساني
وخصوصاً المرأة  ،فتشويهها وضربها هو تضحية بشيء ثمين من مواطن جسدها حزناً على ما

فقدته0

َّ
إن ذكر "الخدود " هو دخول إلى البواعث النفسية التي تقف وراء هذا السلوك  ،ومخاطبة العقل

اإلنساني وتحطيم ما فيه من اعتقادات فاسدة  ،واستبدالها بكل ما يشجع اإلنسان على الصبر ،وتثبيت
النفوس بالرجوع إلى هللا عند وقوع المصائب ،والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال0
المطلب الثاني :الجسد الداخلي

22

 -ينظر  ،شرح صحيح البخاري ألبن بطال 277/3:

23

 -ينظر  ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  ،حمزة محمد قاسم  ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،الجمهورية

24

 -ينظر  ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  ،حمزة محمد قاسم  ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،الجمهورية

العربية السورية ،مكتبة المؤيد ،الطائف ،المملكة العربية السعودية 1990 ،م 380/2 :
العربية السورية ،مكتبة المؤيد ،الطائف ،المملكة العربية السعودية 493/ 5: 1990 ،
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يقصد بالجسد الداخلي هي األعضاء غير البارزة للعيان من جسد اإلنسان ومنها القلب  ،والكبد ،

والرئة  ،وغيرها من األعضاء وهي األقل استعمالً في الحديث النبوي الشريف بالمقارنة مع األعضاء

الداخلية 0
-1القلب

"القلب" هو العضو الرئيس في الجسد وله وظائف عضوية حقيقية مجازية إذ قال
الرسول الكريم  ": --إ َّن ِفي اْل َج َس ِد ُم ْض َغ ًة ِإ َذا َصَل َح ْت َصَل َح اْل َج َس ُد ُكُّل ُه َ ،وِإ َذا َف َس َد ْت َف َسَد
اْل َج َس ُد ُكُّل ُه أَالَ َو ِهي اْلَقْل ُب"( )25فصالح الجسد المجازي هو من صالح القلب المجازي  ،وفساد
َ
الجسد المجازي هو بفساد القلب المجازي فتصبح الحواس معطلة بالكامل وغير قادرة على العيش
بصورة صحيحة والتي باعثها اإليمان باهلل سبحانه وتعالى"0 "26
وقد وظف السلوب النبوي الشريف هذا العضو من الجسد في إيجاد أو بيان صور و ايحاءات
َ " :س ْب َع ٌة
منحت النص قدرة اكثر في توصيل المعاني بدقة عالية ومنها ما روي عنه --قوله
ِ ِ ِ ِ
ِ ُّ
َّللا ِفي ِظلِ ِه َي ْوَم الَ ِظ َّل ِإالَّ ِظُّل ُه ِ
ق ِفي
ام اْل َع ِاد ُل َو َش ٌّ
اب َن َشأَ في عَب َادة َربِه َوَر ُج ٌل َقْلُب ُه ُم َعَّل ٌ
ُيظل ُه ُم َّ ُ
اإل َم ُ
ِ
اْلمس ِ ِ
ِ
ال
اج َت َم َعا َعَل ْي ِه َوَت َفَّرَقا َعَل ْي ِه َوَر ُج ٌل َ
ات َمْن ِص ٍب َو َج َم ٍ
امَأَر ٌة َذ ُ
اجد َوَر ُجالَ ِن َت َح َّابا في هللا ْ
ََ
طَلَب ْت ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َخالًيا
َّللا َوَر ُج ٌل َت َصَّد َق أ ْ
ال ِإني أ َ
َخ ُ
َخ َفى َح َّتى الَ َت ْعَل َم ش َماُل ُه َما ُتْنف ُ
ق َيميُن ُه َوَر ُج ٌل َذ َكَر َّ َ
اف َّ َ
َفَق َ

اه" (0)27
َف َف َ
اض ْت َع ْيَن ُ
ق ِفي اْلم َس ِ
فنالحظ َّ
اج ِد " وهو مشهد
أن الرسول " --القلب " في قوله َ " :وَر ُج ٌل َقْلُب ُه ُم َعَّل ٌ
َ

حسي استخدم فيه الرسول --الستعارة المكنية فقد شبه القلب االمالزم للمساجد بالمصابيح

التي تنير المكان الذي توضع فيه و تطرد الظالم بجامع الهداية  ،ثم حذف المصباح وكنى عنه
بقوله " :معلق" 0

25

-صحيح البخاري 20/1:

26

 -ينظر  :اإل ستعارة في القرآن الكريم  ،أحمد فتحي رمضان  ،رسالة ماجستير  ،بإشراف الدكتور جليل رشيد فليح ،

كلية اآلداب  ،جامعة الموصل 1988 ،م88 0
27
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إ َّن األسلوب النبوي الشريف جعل من لفظة " القلب" صورة محسوسة فالقلب الذي امتأل بالنور
اإليماني أصبح ينار بوجوده كل شيء  ،وهو البؤرة الرئيسية التي بني عليها كل النص  ،فمن أمتأل
قلبه باإليمان يحكم بالعدل  ،و يحفظ صاحبه في اجتماعهم وتفرقهم  ،ويرد امرأة ذات منصب وجمال
دعته إلى زنى وردعه في ذلك هو القلب الذي استمد نوره من النور اللهي  ،ويتصدق فيخفي صدقته
ويبغى مرضاة هللا  ،ورجل يبكي بعد ذكره هلل في الخفاء فتفيض عيناه بالدمع ألن الحب لمالقاة هللا
ونيل مرضاته قد سيطر واستولى على قلبه 0
َّ
أن التوظيف اإلستعاري ل ـلفظة " القلب" جعلت له إيحاءات جديدة مكتسبه من خالل تعلقه
المسجد  ،كل هذا يبرز أذا رجعنا بالكلمة المستعارة "المصباح المعلق" إلى أصلها الوضعي  ،ثم
نتذوق ما حققه التركيب الجديد  ،وهذا ما أكده الناقد النكليزي ريتاردز اذ قال  " :إَّنه ل يراد في
النظام الستعاري إبدال كلمات بقدر ما يراد به عملية التفاعل  ،ذلك َّ
بأن المعنى في الستعارة ل
يختفي  ،فالدللة القديمة للمفردة تظهر  ،و إل فلن تكون هناك الستعارة  ،ولكن هذا المعنى
األساسي يتراجع إلى خط خلفي وراء المعنى الستعاري  ،وهكذا تقوم بين المعنيين عالقة تفاعل
ٍ
وتماه  ،ومن خالل هذا التفاعل يبرز المعنى الستعاري "0"28

-2البطن
وهي أحد أعضاء الجسد التي لها معاني متعددة ومنها ما يعاب بها على الرجل حين يكون بديناً
وهذا ما أكد عليه اإلسالم  ،فقد روي عن عمر بن الخطاب إنه " رأى رجال عظيم البطن فقال  :ما

هذا ؟ قال  :بركة هللا فقال  :عذاب من هللا " (0)29

28

 -فلسفة البالغة بين التقنية والتطور  ،د 0رجاء عيد  ،ط ، 1دار المعارف ،مصر 1977 ،م42: 0

29

 -المعجم  ،أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العربي بن األعرابي  ،تحقيق عبد المحسن بن أبراهيم  ،دار ابن

الجوزي 1997،م177/2: 0
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ومن المواضع التي استخدم فيها الرسول "البطن " ما روته عنه

أم سلمة _رضي هللا عنها_

َن رسول َّ ِ
"ال ِذي ي ْشرب ِفي ِإَن ِ
َّللا  --قال َّ :
زوج َّ
اء اْل ِف َّض ِة ِإَّن َما ُي َجْرِجُر ِفي َب ْط ِن ِه
َ َُ
النبي  --أ َّ َ ُ َ
()30
َن َار َج َهَّن َم"
يعد الحديث النبوي الشريف صورة حسية ترهيبية رائعة في بيانها عن المعنى الواضح في النص

وهو حرمة الشرب في آواني الفضة  ،فقد تعانقت الفنون البالغية لرسم لوحة متكاملة واضحة عن
العقاب الذي يصيب من يشرب بها ،فهذا النص قد اتبع فيه الرسول --اسلوب اليجاز والتوخي
العالي للتعبير عن الوعيد والترهيب فمن " يشرب " 000يكون عقابه " يجرجر" فقد عبر عن معنى
"الزجر والتحذير والتحريم" (0)31
لقد وظف الرسول  "--البطن" لتصوير محل العذاب الذي سيحل بمن "يشرب في إناء من
فضة" وهو يتناسب مع الهدف الذي نظم من أجله الحديث الشريف فاألكل والشرب محلهما البطن ،
وهو الموطن األول لبدء عملية الستفادة منهما قبل الجسم اإلنساني كما هو معلوم 0
و قد استخدم الرسول --في هذا النص اسلوب المجاز المرسل في قوله "نار جهنم" فيمكن أن
تكون العالقة هنا مسببية أي أن فعله محرم وسيشرب نار جهنم يوم القيامة  ،و يمكن أن تكون
العالقة هنا بأعتبار ما سيكون وهو َّ
أن الذي يشرب في هذه اآلواني المحرمة سيكون نا اًر يوم القيامة
0
وقدد حقق التوظيف البالغي لـلفظة "لبطن" معنى عال في الترهيب و هذا ل يتحقق لو وظف في

مكان آخر من الجسد  ،فالعذاب داخل الجسد اإلنساني وليس خارجياً أو مجاو اًر له  ،فضالً عن ذلك
َّ
فإن النار في البطن لها" جرجرة " وهي تعني هنا " :صوت الماء في حلق الشارب أو في اإلناء
المقصود به صوت جرع الشارب إذا شرب وهي كلمة مستعارة مأخوذة من جرجرة العجل من اإلبل

30
31

 -صحيح البخاري 146/7:

 :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم

النمري القرطبي (ت463هـ) ،تحقيق  ،مصطفى بن أحمد العلوي  ,محمد عبد الكبير البكري  ،و ازرة عموم األوقاف

والشؤون اإلسالمية – المغرب  1387 ،هـ105/16 0
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وهي هديره وصوت يسمع من حلقه يردده"

أي َّ
أن النار في بطنه لها صوت وهذا يتناسب مع

()32

شدتها وقوتها فهي نار جهنم  ،ألن النار العتيادية الضعيفة ل يكاد يسمع لها صوت بخالف النار

القوية فإ َّن قوة صوتها بحسب قوتها  ،فالنار التي تكون في بطن من يشرب في األواني المحرمة من

شدتها يكون لها صوت  ،وهي تنخر في بطنه ول سبيل للخالص منها  ،وهذا يعنى شدة العذاب

الذي يتحقق من كبر المعصية ،فاختيار البطن في هذا النص قد حقق في النفس المتلقية له تأثي اًر
على نحو عميق عن طريق عرضه لمشهد العذاب بطريقة خاصة تقشعر منها األبدان  ،كل ذلك يدل
على دقة السلوب النبوي في توظيف الجسد اإلنساني إليصال رسالة معينة0

-3األقتاب

تطلق هذه اللفظة على ما في البطن"( ، )33وقد تميزت باستعمالها القليل في الحديث النبوي الشريف ،
ِ
ومنها ما ذكره األمام البخاري في صحيحه عن الرسول َّ --إنه قال ُ" :ي َجاء ِب َّ ِ
ام ِة
ُ
الر ُجل َي ْوَم اْلقَي َ
الن ِار عَليهِ
ِ
ِ
ِ
ق أَ ْق َت ُاب ُه ِفي َّ
َفُيْلَقى ِفي َّ
اه َفَي ْج َتم ُع أ ْ
َه ُل َّ َ ْ
ور اْلح َم ُار ِبَر َح ُ
الن ِار َف َتْن َدل ُ
ور َك َما َي ُد ُ
الن ِار َفَي ُد ُ
ِ
ِ
آمُرُك ْم
َي ُفالَ ُن َما َش ْأُن َك أََل ْي َ
ْمُرَنا باْل َم ْعُروف َوَتْن َهى َ ،ع ِن اْل ُمْن َك ِر َق َ
َفَيُقوُلو َن أ ْ
ال ُ :كْن ُت ُ
س ُكْن َت َتأ ُ
آت ِ
ِ ِ
اكم ع ِن اْلمْن َك ِر و ِ
ِ
يه"(0)34
ِباْل َم ْعُروف َ ،والَ آتيه َ ،وأَْن َه ُ ْ َ
ُ َ
يعد النص تغليظا لعقوبة من يدعي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ول يبدأ بنفسه  ،و ل فرق

في ذلك بين الرجل والمرأة  ،و إذ وظف البيان الجسد لعرض األبانة عن ذلك في قوله  " :تندلق أقتابه

" و "األقتاب" في اللغة جمع "قتب" ويعني " :ما تح َّوي البطن"
()36

يعا"
من مخرجه سر ً

()35

 ،والندلق هو " :خروج َّ
الشيء

 ،فيكون معنى الحديث تنصب أمعاؤه من جوفه وتخرج سريعة"

()37

0

َّ
إن القيمة البالغية للجسد في هذا النص تتميز بالتكثيف العالي المتحقق في عرض مشهد من
مشاهد العذاب الذي سيحل بهذه الفئة من الناس  ،فيسمح لك بتخيل حجم األلم كلما تعمقت فيه بعقلك
32

 -الستذكار  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا القرطبي (ت 463هـ) ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض

33

 -لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت

 ،دار الكتب العلمية – بيروت  ،ط2000 ، 1م351/0:8

711هـ)  ،ط، 3دار صادر  -بيروت 1414 -هـ661/1: 0
34

-صحيح البخاري 147/4:

35

-لسان العرب 661/1:

36

-المصدر نفسه 102/10:

37

 ينظر  ،أرشاد الساري 290/5:147
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وحسك ألدراك حجم الصورة البشعة التي سيكون عليها هؤلء الناس ،فهي قابلة على إعطاء المزيد
من المعاني للتعبير عن شدة العذاب وقوته  ،تحقق تحفي اًز للمتلقي تدفعه على تقويم نفسه قبل البدء

بإرشاد الخرين تجنباً من الوقوع في العذاب والذي اصبح واضحاً عنده وجلياً من خالل هذا التوظيف
النبوي للجسد 0

فضالً عن ذلك َّ
فأن الذي عزز صورة العذاب في هذا النص الشريف هو تعددها  ،والحركة

المستمرة للمعذب  ،وعدم موته  ،فخروج ما في البطن من أعضاء ل يؤدي الى الموت  ،بل تستمر

حركته وهنا يستخدم البيان النبوي التشبيه للسخرية من هذا الشخص فقد شبًّهه بالحمار في دورانه على
آت ِ
وف  ،والَ ِ
الرحى  ،فضال عن تصريحه بالذنب الذي أوصله إلى هذه الحال " ُكْن ُت آمرُكم ِباْلمعر ِ
يه ،
ُُ ْ َ ُْ
َ
آت ِ
اكم ع ِن اْلمْن َك ِر و ِ
يه" 0
َوأَْن َه ُ ْ َ
ُ َ
-4األمعاء

وهي أحد أعضاء الجسد الداخلي لإلنسان و التي يتم بها اكمال عملية الهضم وامتصاص
المواد الغذائية كما هو معلوم  ،وقد استخدم الرسول هذا الجزء من الجسد في أكثر من موضع ومنها ما
اح ٍد واْل َك ِ
ِ ِ ِ
ِ
رواه أبو هريرة  --عن الرسولَّ --
ْك ُل ِفي َس ْب َع ِة
افُر َيأ ُ
أن قال"َ :يأ ُ
ْك ُل اْل ُم ْسل ُم في م ًعى َو َ

أ َْم َع ٍاء"0

اختلف العلماء في توجيه المعنى في هذا النص النبوي الشريف حتى َّإنه اصبح مشكالً في معناه

فقد حسبوا " إ ًن األكل هنا هو األكل المعروف وأن الكافر يأكل كما يأكل المؤمن سبع مرات  .فعلموا
أن هذا المعنى ليس صحيحاً  ،وهو خالف مشهود  .فأجابوا عن اإلشكال أجوبة ليس فيها مقنع .

فمنها أن طائفة قالت  :إن الحديث مراد به كافر معين ومؤمن معين000و إن األكل هنا جنس يتناول
أنواعاً  .يتناول األكل حقيقة  ،ويتناول اللبس  ،والسكن  ،والدخار  ،والجمع  ،وكل ما فيه تمتع"(0)38

وقيل في معناه " :أن الغالب من حال المؤمنين قلة األكل لعلمهم أن مقصود الشرع من األكل

ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوي على عبادة هللا تعالى وخوفهم من حساب الزيادة على ذلك بخالف

الكفار فإنهم غير واقفين مع المقصد الشرعي وإنما هم تابعون لشهوات أنفسهم مسترسلون فيها غير

خائفين من تبعة الحرام وورطته فصار أكل المؤمن لما ذكرناه إذا نسب ألكل الكافر كأنه سبعة وليس

 -38مشكالت الحاديث النبوية  ،عبد هللا علي النجدي القصيمي  ،ط  ،1دار القلم  ،بيروت 1985 ،م95 : 0
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ذلك أم ار مطردا في حق كل مسلم ،وكافر فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثي ار بحسب العادة أو

لعارض ويكون في الكفار من يعتاد قلة "(0)39
إن السلوب النبوي الشريف قد ًّ
َّ
وظف " المعاء" باستخدام أسلوب الكناية إلبراز تقبيح اإلنسان
الكافر في طبيعة األكل  ،فقد ابرزه وهو يأكل بسبعة أمعاء وهو يختلف عن الطبيعة المعروف لإلنسان

العتيادي  ،وهذا الذي عزز ابراز الصورة التقبيحية للكافر بإظهار الصفات الجسدية المخلوقة خلقة

غريبة حتى صارت المعاء وكأنها بارزة و مذلهة للمتلقي بأمتالكه سبعة أمعاء  ،وقد أكد الكثير من

المنظرون الغربيون على مواطن الجمال والقبح في الجسد فقالوا " الجمال في المخلوق السوي الممتاز
بتناسب األعضاء و انسجامها  ،و حسن شكلها  ،وصفاء لونها  ،أما القبح عندهم  ،فهو الشذوذ

و النحراف عن الشائع المألوف(" )40

39

 -طرح التثريب في شرح التقريب  ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي (ت 806هـ )  ،تحقيق:

40

-النقد الجمالي  ،روز غريب ،دار العلم للماليين  ،بيروت  1952،م 14 :

عبد القادر محمد علي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 2000م17/6: 0
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جدول اب ألحاديث النبوية الرشيفة يف حصيح البخاري اليت اس تخدم فهيا الرسول- -اجلسد

تَ

النص النـبـوي اــلشـرـيف

1
2
4
4
5
6

اْل ُم ْسلِ ُم َم ْن َسلِ َم اْل ُم ْسلِ ُمو َن ِم ْن لِ َس ِان ِه َوَي ِد ِه
ف َن ْعَل ْي َك َب ْي َن َي َد َّي ِفي اْل َجَّن ِة
َفِإ ِني َس ِم ْع ُت َد َّ
َن َي ْج َت َاز َب ْي َن َي َد ْي ِه َفْلَي ْد َف ْع ُه
َحٌد أ ْ
َفأََرَاد أ َ
ِ
اع ْي ِه َكاْل َكْل ِب
اع َت ِدُلوا ِفي ُّ
ْ
الس ُجوِد َ ،والَ َيْب ُس ْط ذَر َ
َسَر ُ ِ
َخ ُذوا َق َصَب ًة
ال أَ ْط َوُل ُك َّن َي ًدا َفأ َ
أْ
ع ب َك ُل ُحوًقا َق َ
الس ِار ِ
ق ِفي ُرُب ِع ِديَن ٍار.
ُت ْق َ
ط ُع َي ُد َّ

7

ِ
الص َد َق ِة
ول َو َخ ْيُر َّ
اْلَي ُد اْل ُعْلَيا َخ ْيٌر ِم َن اْلَي ِد ُّ
الس ْفَلى َو ْاب َد ْأ ب َم ْن َت ُع ُ
ظ ْه ِر ِغًنى
َع ْن َ
ِِ
ق
َي ْع َم ُل ِبَيده َفَيْن َف ُع َن ْف َس ُه َوَي َت َصَّد ُ
ِِ
ِن َن ِبي ِ
طعاما َق ُّ
هللا
َن َيأ ُ
ط َخ ْيًار ِم ْن أ ْ
ْك َل ِم ْن َع َم ِل َيده َوإ َّ َّ
َما أ ََك َل أ َ
َحٌد َ َ ً
ْك ُل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِه
َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
ان َيأ ُ
السالَ ُم َ -ك َ
َت ْأ ُخ ُذ َف ْو َق َي َد ْي ِه.
الرَاي َة َغ ًدا َر ُجالً ُي ْف َت ُح َعَلى َي َد ْي ِه
ُع ِطَي َّن َّ
أل ْ
َن َف ِ
ط ْع ُت َي َد َها.
َل ْو أ َّ
اط َم َة ْابَن َة ُم َح َّم ٍد َسَرَق ْت َلَق َ
َب ْيَن َما أََنا َن ِائ ٌم َأرَْي ُت ِفي َي َد َّي ِس َو َارْي ِن ِم ْن َذ َه ٍب
اب َش ِدي ٍد
َفِإ ِني َن ِذ ٌير َل ُك ْم َب ْي َن َي َد ْي َع َذ ٍ

8
9
10
11
12
13
14
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صحيح البخاري
10
1149
509
532
1420
6790
1427
1445
2072
2444
3009

3475
3621
4770

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

ِ
َ 15
يك
َّللا َوُك ْل ِبَي ِمين َك َوُك ْل ِم َّما َيلِ َ
َيا ُغالَ ُم َسمِ َّ َ
ِ ِِ
اه
َ َ 16و َم ْن َت َح َّسى َس ًّما َفَقَت َل َن ْف َس ُه َف َس ُّم ُه في َيده َي َت َح َّس ُ
َ 17
ط ُع
ق اْل َحْب َل َف ُتْق َ
ق اْلَب ْي َض َة َف ُت ْق َ
َّللا َّ
ط ُع َي ُد ُه َوَي ْس ِر ُ
الس ِار َق َي ْس ِر ُ
َل َع َن َّ ُ
َي ُد ُه
طع اْلي ُد ِفي رب ِع ِديَن ٍار َفص ِ
اع ًدا
ُُ
ُ َ 18ت ْق َ ُ َ
َ

ساَجهاالًَفسئلواَفأ ْفت َْو َ
 َ 19اتخذَالناسَرؤو ً
َ
َ
تَ
النص النبوي الشريف

 َ 20إذاَرفعَرأْسهَقبْلَاإلمامَأ ْنَيجْ علََّللاَرأْسهَرأْسَحم َ
ار
يَكأنَرأْسهَزبيبةَ َ
سمعواَوأطيعواَوإنَا ْ
 َ 21ا ْ
ست ْعملَحبش ٌّ
 َ 22ا ْغتسلواَ ي ْومَ ا ْلجمعةَ وا ْغسلواَ رؤوسك ْمَ وإ ْنَ ل ْمَ تكونواَ
جنبًا َ
 َ 23ي ْعقدَالشيْطانَعلىَقافيةَرأْسَأحدك َْم َ
 َ 24أتانيَ الليْلةَ آتيانَ فأتيْناََعلىَ رجلَ طويلَ الَ أكادَ أرىَ
رأْسهَطو َالً َ
 َ 25ج ْعدَالرأْسَأعْورَعيْنهَا ْلي ْمنىَكأنَعيْنهَعنبةَطافيةَ
 َ 26أناَوارأْساهَْلقدَْهم ْمتََ،أ ْوَأردْتَأ ْنَأ ْرسلَإلىَأبيَب ْكرَ
وابْنهَوأعْهدَأ ْنَ
 َ 27رأيْتَكأنَا ْمرأةًَس ْوداءَثائرةَالرأْسَخرجتْ َمنَا ْلمدينةَ
سرىَ َ
 َ 28و ْليبْصقْ َع ْنَيسارهََ،أ ْوَتحْ تَقدمهَالي ْ
 َ 29منَا ْغبرتْ َقدماهَفيَسبيلَهللاَحرمهََّللاَعلىَالنارَ .
 َ 30فأ ْنزل ْنَسكينةًَعليْناَوثبتَاأل ْقدامَإ ْنَالقيْنا َ
 َ 31فقعدَأحدهماَع ْندَرأْسيَواآلخرَع ْندَرجْ ليَفقالَأحدهماَ
لآلخرَماَوجعَالرجلَقالَم ْطبوبَقالَ َ
 َ 32للهمَأ ْمضَألصْحابيَهجْ رته ْمََ،والَترده ْمَعلىَأعْقابه ْمَ َ
 َ 33إنَ أ ْهونَ أ ْهلَ النارَ عذابًاَ ي ْومَ ا ْلقيامةَ لرجلَ توضعَ فيَ
أ ْخمصَقدميْهَج ْمرةَي ْغليَم ْنهاَدماغهَ َ.
َ
 َ 34ورجلَق ْلبهَمعلقَفيَا ْلمساجدَ
 َ 35إنَعيْنيَتنامانََ،والَينامَق ْلبي َ
 َ 36أنَاألمانةَنزلتْ َفيَج ْذرَقلوبَالرجالَ َ
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 َ 37رأيْتَالناسَي ْعرضونَعليَوعليْه ْمَقمصَم ْنهاَماَيبْلغَ
الثُّديَ َ
 َ 38فإذاَفعلواَذلكَعصمواَمنيَدماءه ْمَوأ ْمواله ْمَ َ
سلمَإيمانًاَواحْ تسابًاَ َ
 َ 39منَاتبعَجنازةَم ْ
 َ 40فإنَ دماءك ْمَ وأ ْموالك ْمَ وأعْراضك ْمَ بيْنك ْمَ حرامَ كح ْرمةَ
ي ْومك ْمَهذاَ َ
 َ 41وإذاَأتىَا ْلخالءَفالَيمسَذكرهَبيَمينهَ َ
 َ 42لتس ُّونَصفوفك ْمََ،أ ْوَليخالفنََّللاَبيْنَوجوهك ْمَ َ
 َ 43فيصْرفََّللاَوجْ ههََعنَالنارَ َ
سجدَعلىَسبْعةَأعْظمَََ َ
 َ 44أ ْنَي ْ
 َ 45والَيبْس ْطَأحدك ْمَذراعيْهَا ْنبساطَا ْلك ْلَبَ َ
تَ
النص النبوي الشريف
 َ 46ي ْعقدَالشيْطانَعلىَقافيةَرأْسَأحدك َْم َ
 َ 47بالَالشيْطانَفيَأذنهَ َ
َ
َ
 َ 48ليْسَفيَوجْ ههَم ْزعةَلحْ مَ َ
 َ 49والَيكفَث ْوبهََ،والَشعر َه َ
 َ 50خراَعلىَوجوههماَ َ
 َ 51هلَْتجدَرقبةًَت ْعتقهاَ َ
 َ 52صغارَاألعْينَذ ْلفَاألنوفَ َ
سنَ َ
 َ 53م ُّخَسوقهماَم ْنَوراءَاللحْ مَمنَا ْلح ْ
 َ 54فإنَالشيْطانَيبيتَعلىَخيْشومهَ َ
 َ 55والَترده ْمَعلىَأعْقابه ْمَ َ
 َ 56اللهمَاجْ علَابْنيَمثْلهَفتركَثدْيهاَوأ ْقبلَعلىَالراكبَ َ
 َ 57فأحْ مرَج ْعدَعريضَالصدْرَوأماَموسىَفآدمَجسيمَسبْطَ َ
 َ 58رجلَالشعرَي ْقطرَرأْسهَما ًءَ َ
 َ 59ويتكلمونَبأ ْلسنتناَ َ
سنانَسفهاءَ000الَيجاوزَإيمانه ْمَ
 َ 60ق ْومَحدثاءَاأل ْ
حناجره َْم َ
 َ 61والَأشقَبطونه ْمَقالَثمَنظرَإليْهَ َ
 َ 62دْعجَا ْلعيْنيْنَعظيمَاأل ْليتيْنَخدلجَالساقيْنَ َ
 َ 63أليْسَالذيَأ ْمشاهَعلىَالرجْ ليْنَفيَال ُّد ْنياَقاد ًراَعلىَأ ْنَ
ي ْمشيهَعلىَوجْ ههَي ْومَا ْلقيامةَ َ
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 َ 64ماَالَعيْنَرأتْ ََ،والَأذنَسمعتْ ََ،والَخطرَعلىَق ْلبَ
بشرَ َ
 َ 65فإنهَأشدَُّتفصيًاَم ْنَصدورَالرجالَمنَالنعمَ َ
 َ 66ق ْومَي ْقرؤونَا ْلق ْرآنَالَيجاوزَحناجره َْم َ
ست ْوصواَبالنساءَفإنَا ْلم ْرأةَخلقتْ َم ْنَضلعَوإنَأعْوجَ
 َ 67ا ْ
ش ْيءَفيَالضلعَأعْالهَ
 َ 68كلَبيمينكَ َ
 َ 69ا ْلم ْؤمنَيأْكلَفيَمعًىَواحدَوا ْلكافرَيأْكلَفيَسبْعةَأ ْمعاءَ
 َ 70الذيَيشْربَفيَإناءَا ْلفضةَإنماَيج ْرجرَفيَب ْطنهَنارَ
جهنمَ َ
 َ 71كذبَب ْطنَأخيكَ َ
ار َ
سفلَمنَا ْلك ْعبيْنَمنَاإلزارَففيَالن َ
 َ 72ماَأ ْ
َ
تَ
النص النبوي الشريف
ارَا َ
 َ 73ويْلكَقط ْعتَعنقَصاحبكَقط ْعتَعنقَصاحبكَمر ً
 َ 74أل ْنَي ْمتلئَج ْوفَأحدك ْمَق ْي ًحاَخيْرَلهَم ْنَأ ْنَي ْمتلئَش ْع ًرا َ
َ
 َ 75ووجهْتَوجْ هيَإليْكَوفو ْ
ضتَأ ْمريَإليْكَوأ ْلجأْتَظهْريَ
إليْكَ
 76ي ْعرقَالناسَي ْومَا ْلقيامةَحتىَي ْذهبَعرقه ْمَفيَاأل ْرضَ
سبْعينَذراعًاَوي ْلجمه ْمَحتىَيبْلغَآذانه ْمَ
َارتدُّواَعلىَأدْبارهمَ
 77الَع ْلمَلكَبماَأحْ دثواَب ْعدكَإنهم ْ
ا ْلقهْقرى
سلمَيشْهدَأ ْنَالَإلهَإالََّللاَوأنيَرسولَ
 79الَيحلَُّدمَا ْمرئَم ْ
هللاَ
 َ 80خالفواَا ْلمشْركينَوفرواَاللحىَوأحْ فواَالشواربََ،وكانَ
ابْنَعمرَإذاَحجََ،أوَاعْتمرَقبضَعلىَلحْ يتهَفماَفضلَ
أخذ َه َ
ساَ
 81الَت ْرف ْعنَرؤوسكنَحتىَي ْ
ستويَالرجالَجلو ً
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الخـ ـات ـم ـة
-2

يعد استخدام الرسول  --للجسد هو بمثابة تقويم لألسلوب العربي في الكتابة  ،وهذا يتناسب

مع السلوك الذي أمر به اإلسالم  ،فقد كان الجسد العاري شائع الستخدام في العصر الجاهلي عند

الشعراء والكتاب العرب

فكشفوا عورات النساء والرجال بكل حرية  ،ومن دون قيد  ،إل َّ
إن البيان

النبوي الشريف  ،قد ارتقى بالقيمة الفنية للجسد فوظفه إليصال معاني ببالغة عالية  ،فرمم ألفاظ
العرب مثلما رمم قيمهم وأخالقهم 0

-3

لم يكن استخدام الرسول --للجسد تجريديا فقد وظفه السلوب النبوي للتعبير عن أ ٍ
فكار

معينة  ،فهو يخاطب الفطرة اإلنسانية لكي يضعها في طريقها الصحيح الذي خلقت من أجله 0

 -4لقد حقق استخدام الجسد في الحديث النبوي الشريف مشاهد ترهيبية  ،عن طريق تكوين صورة ذات
طاقة حسية عالية  ،والتي لها األثر الكبير في تقريب المجرد إلى الذهني  ،فقد ظهر لنا في
ٍ
مشاهد العذاب مواطن تتسم باإليحاء العالي  ،و إثارة َّ
بعيدة 0
التخيل عند المتلقي إلى حدود

وسع الحديث النبوي الشريف الدور الرمزي ألعضاء الجسد اإلنساني  ،وكان استعمال اليد هو
 -5لقد َّ
األكثر هيمنة من بين بقية األعضاء األخرى للتعبير عن معاني متنوعه  ،فقد عبرة عن معنى

الكرم  ،والصدقة  ،وسؤال الناس ،والكسب  ،والقوة  ،وعن الذات النسانية وغيرها من المعاني

األخرى0

154

