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المقدمة
الحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وال محمد األئمة واملهديين وسلم
تسليما كثيرا.
يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم الفصاحة من خالل القرآن
وروايات العترة انطالقا من كونهما الرافدين األساسين للفصاحة ومنبعها ،ويتقدمه
حديث عن هذا املفهوم في كتب البالغة وما اشترطه البالغيون في فصاحة اللفظ
املفرد والكالم املركب ،على أن الكثير من هذه الشروط لم تخل من املآخذ
واالنتقادات البناءة التي تفقدها قيمتها العلمية ،وهي نتيجة طبيعية لعملية تقوم على
االجتهاد الشخص ي تم إلباسها ثوب القداسة والجالل.
ليس الهدف املقصود من هذه الصفحات املحدودة إضفاء داللة جديدة على
الفصاحة عن اجتهاد ورأي ،بقدر ما تهدف الى بيان الداللة الحقيقة للكلمة استنادا
الى الثقلين والكشف عن تلك الفجوة العميقة التي تفصل مفهوم الفصاحة في
القرآن وكالم العترة عنها في كتب اللغة ،ومن خاللها يتبين مدى قيمتها في ميزان الشرع
ليكون منطلقا في رد الشبهات القائمة على ضرورة محاكمة خلفاء هللا بهذه املفاهيم
والدالالت الوضعية.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مبحثين:
املبحث األول تضمن تعريف الفصاحة لغة وفي اصطالح اللغويين والبالغيين،
وبينت فيه الشروط التي ذكروها في تحقق الفصاحة على مستوى الكلمة والكالم،
مقرونا باملآخذ عليها ونقضها في الغالب من القرآن الكريم الذي هو أفصح الكالم
العربي وأبينه على اإلطالق كما يشهد بذلك الجميع.
وفي املبحث الثاني تناولت مفهوم الفصاحة في القرآن الكريم وفي روايات
املعصومين ،وفيه عرضت ملسألة عدم التالزم بين الفصاحة والعصمة ،فمقامات
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خلفاء هللا من األنبياء والرسل واألئمة واملهديين (عليهم السالم) ال تحد بمقدار
الفصاحة التي يتحلون بها وال يخل بها وجود من هو أفصح منهم.
وفي النتيجة ذكرت أهم نتائج البحث ،وألحقته بقائمة للمصادر واملراجع ثم ذيلت
البحث بفهرس للمحتويات.
أسأل هللا أن يتقبل مني هذا اليسير وأن ينفعني به يوم ال ينفع مال وال بنون إال
من أتى هللا بقلب سليم.

يحسن في البدء أن نشير الى معنى الفصاحة في اللغة بحسب ورودها في أهم
املعاجم اللغوية ،ثم نعرج من خالله الى ذكر التعريف االصطالحي لها عند اللغويين
والبالغيين من خالل الحديث عن الشروط التي أوجبوها في تحقق الفصاحة
ومناقشة آرائهم فيها.
الفصاحة لغة:

الفصاحة في اللغة تعني الظهور والبيان والوضوح ،قال ابن منظور في معجم
َ
البيانَ ،فص َح الرجل َفصاحةَ ،فه َو َفصيح م ْن َق ْوم ف َ
الفصاحةَ :
صحاء
لسان العرب( :
ٍ
َ
َْ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
وفصاح وفصح ،ق َ
يب وقضب ،وامرأة
ال س َيب َو ْيه :ك َّسروه تكسير االسم نحو قض
ٍ
ٍ
َ
َ
ٌٍ
ئح َ .تقول َ :ج ٌل َفصيح َو َك َال ٌم َفصيح َأي َبليغَ ،ول َس ٌ
يحة م ْ
وفصا َ
ان
صاح
ف
سوة
ن
ن
ص
ف
ر
ٍ
َ َ
ََ َ
ََْ
َْ
َفصيح َأي َط ْل ٌق َ .وأ ْف َ
ص َح الرجل القو َل ،فل َّما كث َر َوعرف أضمروا الق ْو َل َواكتف ْوا
َ َ َ َ
ب ْالف ْعل م ْثل َأ ْح َس َن َوأ ْس َر َع َوأ ْب َط َأ ،وإنما ه َو َأ ْح َس َن الش َيء َوأ َ
الَ :وق ْد
سرع العمل ،ق
ْ َ َ َ ْ
َ َْ
صف الع ْجم َأ ْف َ
َيجيء في الش ْعر في َو ْ
ص َح يريد به َب َيان الق ْولَ ،وإن كان بغ ْير ال َع َرب َّية،
َ َ َ
َّ
كق ْول أبي الن ْجم:
َأ ْع َج َم في آذانها َفصيحا َي ْعني َ
ص ْو َت ْالح َمار َأ َّنه َأعجمَ ،وه َو في َآذان األتن َفص ٌ
يح
َ
َ
ْ َ
األعجمي ،ب َّ
الضم َفصاحةَ :ت َك َّل َم ب ْال َع َرب َّية وفه َم َع ْنهَ ،وق َ
يلَ :ج َادت لغته
َبي ٌن  .وفصح
ْ
َْ َ ََ
َ ْ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ
بالفصاحةَ ،و َك َذل َك َّ
الصبي،
صح كالمه إفصاحا .وأفصح :تكلم
َح َّتى ال َيل َحن ،وأف
ص َح الصبي في َم ْنطقه إ ْفصاحا إذا َفه ْم َت َما َيقول في َأول َما َي َت َك َّلم َ .وأ ْف َ
ي َقالَ :أ ْف َ
ص َح
َ
َّ
َ َ َ
األ ْغ َتم إذا َفه ْم َت َك َال َمه َب ْع َد غ ْت َمتهَ .وأ ْف َ
صح َعن الش ْيء إفصاحا إذا َب َّينه وكشفه.
َ
ََ
َ َ
يل َت َف َّ
وفصح الرجل َوت َف َّ
ان َع َرب َّي الل َسان َف ْاز َد َاد َفصاحة َ ،وق َ
صح في كالمه.
صح إذا ك
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َّ
َ
َ َ
َ َ َ
َوت َ
ان َفصيحا َو َل َق ْد َفص َح َفصاحةَ ،وه َو َ
البين في
فاصح  :تكلف الفصاحة .يقال :ما ك
الل َسان َ
والبالغة .)1( )...
َ
َ
َّ
وقال ابن دريد( :وأفصح اللبن إذا انجلت رغوته فه َو مفصح وفصح فه َو فصيح
َ َ َّ
َوه َو ح َينئذ َّ
ال الشاعر (وافر):
الصريح .ق
ٍ
َ
َّ
َ
اللبن َّ
الصريح
َولم يخشوا مصالته َعل ْيهم َ ...وت ْحت الرغوة
ْ
َ
َ
ويروى :الفصيح .وأفصح الص ْبح إذا بدا ضوءه وكل ش ْيء وضح لك فقد أفصح
َ
لك) (.)2
وعند الزمخشري :ان الفصح يطلق على اللبن الخالص من الرغوة ،وما عدا هذا
املعنى يكون مجازا ،يقول( :سقاهم لبنا فصيحا وهو الذي أخذت رغوته أو ذهب
لباؤه وخلص منه ،وفصح اللبن وأفصح وفصح ،وأفصحت الشاة :فصح لبنها.
ومن املجاز :سرينا حتى أفصح الصبح ،وحتى بدا الصباح املفصح .وهذا يوم
مفصح وفصح :ال غيم فيه وال قر .وانتظر نفصح من شتائنا أي نخرج ونتخلص .وجاء
فصح النصارى أي يوم بروزهم إلى معيدهم .وهذا مفصحهم أي مكان بروزهم .)3( )...
الفصاحة في اصطالح اللغويين:

بدأت رحلة العلماء مع اللغة في تدوين ما سمعوه عن العرب الخلص والقبائل
املشهورة بالفصاحة التي ظلت منعزلة ومحافظة على سليقتها وسالمة نطقها،
فوضعوا قيودا على أساسها تم انتقاء القبائل التي تؤخذ عنهم اللغة لتكون هي اللغة
النموذجية التي ينبغي أن يحتذى بها في كل العصور بحسب رأيهم.
العلماء هم من حددوا مفهوم الفصاحة فصنفوا على ضوئها لغات العرب إلى
فصيحة وغير فصيحة ،يقول الدكتور تمام حسام( :وأما االنتقاء الثاني  -وهو انتقاء
 -1لسان العرب.544/2 :
 -2جمهرة اللغة.542-541/1 :
 -3أساس البالغة.24/2 :
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قبائل بعينها في وسط الجزيرة دون غيرها من قبائل العرب  -فقد بناه النحاة على
معيار "الفصاحة" .ومن عجب ان الذي حدد مفهوم الفصاحة هم النحاة
واللغويون)(.)1
وينقل لنا الفارابي القبائل الفصيحة التي عنها أخذت اللغة فيقول( :والذين
عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب
هم :قيس وتميم وأسد؛ فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ،وعليهم اتكل
في الغريب ،وفي اإلعراب والتصريف ،ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ،وال عن سكان البراري ممن كان يسكن
أطراف بالدهم التي تجاور سائر األمم الذين حولهم.
فإنه لم يؤخذ ال من لخم ،وال من جذام؛ فأنهم كانوا مجاورين ألهل مصر،
والقبط وال من قضاعة ،وال من غسان ،وال من إياد؛ فانهم كانوا مجاورين ألهل
الشام ،واكثرهم نصارى يقرءون في صالتهم بغير العربية ،وال من تغلب وال النمر،
فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية ،وال من بكر؛ ألنهم كانوا مجاورين للنبط
والفرس ،وال من عبد القيس؛ ألنهم كانوا سكان البحرين؛ مخالطين للهند والفرس،
وال من أزد عمان؛ ملخالطتهم للهند والحبشة ،ولوالدة الحبشة فيهم ،وال من بني
حنيفة ،وسكان اليمامة ،وال من ثقيف ،وسكان الطائف؛ ملخالطتهم تجار األمم
املقيمين عندهم ،وال من حاضرة الحجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين
ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من األمم وفسدت ألسنتهم) (.)2
ولم تكن هذه الشروط موضع اتفاق بين علماء البصرة والكوفة ،فقد اختلفت
املعايير التي اعتمدوها على وفق األسس واملناهج التي بنيت عليها مدرستهم اللغوية
وجعلت لكل منها مدرسة مستقلة عن األخرى ،واورد أحد الباحثين معايير الفصاحة

 -1األصول .97 :
 -2االقتراح.104-101 :
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عند كل من املدرسة البصرية واملدرسة الكوفية ( ،)1فذكر أن البصريين معاييرهم للغة
الفصيحة هي:
.1
.2
.3
.4

أن تكون قد جاءت في القرآن الكريم.
أن تكون قد جاءت في أشعار الجاهليين.
أن تكون مما وثقوا بفصاحته من األعراب املعاصرين لهم.
أن تكون كثيرة االستعمال.

أما أهل الكوفة فاللغة الفصيحة عندهم هي:
.1
.2
.3
.4
.5

أن تكون قد جاءت في القرآن الكريم.
أن تكون قد جاءت في أشعار الجاهليين واإلسالميين.
أن تكون مما سمع واعتقد أنه فصيح.
أن تكون موافقة للقياس الذي يعتقدونه.
أن تكون كثيرة االستعمال.

فراحت ضحية هذا االختالف لغات الكثير من القبائل حتى عدت في طي النسيان
لعدم توفر األمور التي اقترحوها فيهم ،من يدري فلعلها كانت تتسبب في نتاج لغوي
مختلف عما بين ايدينا في املستويات املعجمية والصوتية والصرفية والنحوية وغيرها.
الفصاحة في اصطالح البالغيين:

لم تنل الفصاحة حظها وحقها من الدراسة والتفصيل في كتب املتقدمين بمثل
ما نالتها في العصور الالحقة ،فهي ال تكاد تذكر في مصنفات البالغيين االوائل إال في
النزر اليسير ،فقد تحدثوا عن بعض الجزئيات التي لها صلة باملفهوم الشائع
للفصاحة لدى املتأخرين من البالغيين ،فالجاحظ مثال تطرق في دراساته إلى تنافر
األلفاظ والحروف وبعض العيوب التي تعتري النطق كاللثغة والتمتمة والحبسة
وغيرها من األمور املرتبطة بالفصاحة (.)2
ا
نقال عن :الفصيح في اللغة والنحو حتى أواخر القرن
 -1انظر  :املآخذ على فصاحة الشعر حتى نهاية القرن الرابع الهجري،20 :
الرابع الهجري.
 -2راجع كتاب البيان والتبيين.

مفهوم الفصاحة بين اللغة والشريعة؛ دراسة داللية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

هذه األلفاظ مترادفة عندهم ،يقول الجاحظ( :فمن زعم أن البالغة أن يكون
السامع يفهم معنى القائل جعل الفصاحة أو اللكنة أو الخطأ والصواب واإلغالق
واإلبانة وامللحون واملعرب كله سواء ،وكله بيانا) ( )1ثم اخذ يشق طريقه في كتب
البالغة وصوال إلى الصورة التي عليها الن.
ولعل أبو هالل العسكري (ت :نحو 395هـ) من أوائل البالغيين الذين تحدثوا عن
مصطلح الفصاحة وبينوا مفهومه في االصطالح البالغي وميزوا بينه وبين البالغة في
كتابه الصناعتين ،يقول( :فعلى هذا تكون الفصاحة والبالغة مختلفتين؛ وذلك أن
الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ؛ ألن اللة تتعلق باللفظ دون
املعنى؛ والبالغة إنما هي إنهاء املعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على املعنى.
ومن الدليل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ ،والبالغة تتناول املعنى أن الببغاء
يسمى فصيحا ،وال يسمى بليغا ،إذ هو مقيم الحروف وليس له قصد إلى املعنى الذى
يؤديه) (.)2
والسكاكي (ت 626 :هـ) هو أول من فصل القول في تقسيمات الفصاحة
ومعاييرها ،فذكر أنها (قسمان :راجع على املعنى ،وهو خلوص الكالم عن التعقيد
وراجع على اللفظ ،وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية وعالمة ذلك أن تكون على
ألسنة الفصحاء من العرب املوثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر ال مما أحدثها
املولدون وال مما أخطأت فيه العامة وأن تكون أجرى على قوانين اللغة وأن تكون
سليمة عن التنافر) ( .)3ثم أخذ البالغيون يفصلون القول في هذه الضوابط واملعايير
التي طرحها ويتوسعون فيها.
ولذا سينصب حديثنا في البحث على شروط فصاحة الكلمة والكالم عند
البالغيين ومدى قيمتها في امليزان العلمي ،اما املتكلم الفصيح فهو القادر على االتيان
بكالم فصيح ،وحكم املتكلم يكون تابعا لحكم الكالم الذي يأتي به من جهة الفصاحة
وعدمها.
 -1املصدر نفسه.148/1 :
 -2الصناعتين.8 :
 -3مفتاح العلوم.416 :

 12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

شروط فصاحة الكلمة:

اشترط البالغيون في فصاحة الكلمة الشروط التية:
 -1سالمتها من تنافر الحروف ،أي ما يوجب ثقلها على اللسان وصعوبة النطق
ًّ
أعرابيا سئل عن ناقته فقال :تركتها ترعى الهعخع.
بها ،كما روي أن
فاملشهور عن معظم القبائل العربية أنهم كانوا يميلون الى الخفة ويتجنبون
الثقل ،فكانت هذه السليقة سببا في التصرف في الكثير من القضايا اللغوية في
املستوى الصوتي والصرفي والنحوي وغيرها بدافع التخفيف ،يقول ابن جني( :وذلك
أن األعرابي قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى في نفسه منها أال ترى أن أبا
َ َ َّ
الل ْيل َسابق َّ
الن َهار) [يس ]40 :بالنصب ،قال
العباس حكى عن عمارة أنه كان يقرأ( :وال
ٌ
َ
النهار ,فقلت له فهال قلته فقال :لو قلته
سابق
أبو العباس :فقلت له ما أردت؟ فقال:
لكان أوزن أي أقوى) (.)1
ويعقب ابن جني على هذه الحكاية في موضع اخر من كتابه فيقول( :ففي هذه
الحكاية لنا ثالثة أغراض مستنبطة منها :أحدها تصحيح قولنا :إن أصل كذا كذا
والخر قولنا :إنها فعلت كذا لكذا أال تراه إنما طلب الخفة يدل عليه قوله :لكان
أوزن :أي أثقل في النفس وأقوى من قولهم :هذا درهم وازن :أي ثقيل له وزن.
والثالث أنها قد تنطق بالش يء غيره في أنفسها أقوى منه إليثارها التخفيف) (.)2
ويرى ابن فارس أن العرب قد تقلب الحروف عن اصلها ألجل الخفة ،ومثاله
كلمة (ميعاد) فهي أخف من (موعاد) ،فنطقوا باألولى دون الثانية لخفتها (.)3
وعند الرجوع إلى املعاجم اللغوية ال نجد فيها تعريفا واضحا ومحددا للفظي
الخفة والثقل يمكن ان يكون معيارا نتحاكم اليه بهذا الخصوص ،فغاية ما يفهم من
املعنى اللغوي لهما ان الخفة نقيض الثقل وبالعكس.

 -1الخصائص.384/1 :
 -2املصدر نفسه.249/1 :
 -3انظر  :الصاحبي.21 :
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َ
ففي لسان العرب( :الخفة ضد الثقل والرجوح يكون في الجسم والعقل والعمل
َ ٌ
َّ
َ
َ
َّ
خف َيخف خفا وخفة صار خفيفا فهو خفيف) (.)1
َ
وقال الزبيدي( :الث َقل ،كع َنب :ضد الخ َّفة َق َ
ال الراغب :وهما متقابالن ،فكل َما
ٍ
َْ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
َّ
ٌ
َيت َر َّجح على َما يوزن به أو يق َّدر به ،يقال :هو ثقيل ،وأصله في األجسام ،ثم يقال في
َ
َ
َ َ َ َ
ْ
املَعانيَ ،ن ْحوَ :أ ْث َق َله الغرم والو ْزرَ ،ق َ
ال هللا ت َعالى :أ ْم تسألهم أ ْجرا فهم من َمغ َر ٍم
َْ َ
مثقلون) (.)2
عدم وضوح داللة املفردتين في املعاجم ألقى بظالله على علم اللغة بفروعه
املختلفة ،فال نجد لهما تعريفا واضحة املعالم عند املتخصصين في اللغة ،فهو عند
"فندريس" انطباع يمكن اكتسابه من خالل ممارسة نفس اللغة بعد معرفتها معرفة
دقيقة ،يقول( :وعسر النطق كعكسه ،وهو اليسر  ،من املسائل النسبية املحضة التي
يحسها املتكلم بوضوح على ما يبدو ،ولكنها تختلف في كل لغة عنها في األخرى ،وال
يمكن تقويمها دون معرفة اللغة معرفة دقيقة ،والواقع أن اصلها يرجع الى العادات
املكتسبة من الحركات النطقية) (.)3
لم يكن املعيار الذي طرحه فندريس كافيا لحل اإلبهام الحاصل في املوضوع ،فهو
يربط الخفة والثقل بالعادات املكتسبة من كالم املتحدثين ،وهي تختلف من لغة إلى
أخرى وحتى من متكلم إلى آخر ضمن اللغة الواحدة ،مع إقراره بكونها من املسائل
النسبية.
ويرى الخليل أن الضابط فيه أن تكون مخارج حروف الكلمة متقاربة أو متباعدة
مما تسبب عسرا في نطقها ،وذلك أنه إذا َبعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر  ،وإذا
َ
قرب القرب الشديد كان بمنزلة مش ي املقيد؛ ألنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه،
وكالهما صعب على اللسان (.)4

 -1لسان العرب.79/9 :
 -2تاج العروس.156/ 28 :
 -3اللغة.92 :
 -4النكت في إعجاز القران.96 :
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وينبني على القول بهذا الشرط إخراج بعض ألفاظ القرآن من دائرة الفصاحة
الجتماع عدد من الحروف متقاربة املخرج فيها ،كلفظة (أعهد) في قوله تعالى( :ألم
أعهد إليكم يا بني آدم) [يس ]60 :والتي اشتملت على ثالثة حروف متقاربة وهي الهمزة
والعين والهاء ،وهذا ما تنبه إليه بعضهم فأراد ان يحل هذا اإلشكال لكن بطريقة غير
مجدية فذكر بأن الكالم الطويل املشتمل على كلمة غير فصيحة ال يخرج عن
الفصاحة ،كما ال يخرج الكالم الطويل املشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون
ًّ
عربيا (.)1
وهذه محاولة فاشلة للجمع بين أمرين ،بين الحفاظ على صحة الشرط السابق،
وبين كون القرآن النموذج االعلى للفصاحة من خالل الخلط بين الكلمة وبين الكالم،
فالبحث في تحقق الشرط املذكور يكون بالنظر الى اللفظة الواحدة ،فليست
الفصاحة مما تنتقل بالعدوى من األلفاظ املجاورة ،والكالم ال يعد فصيحا ما لم
تتوفر فيه شروط فصاحة الكلمة من غير تفرقة بين كالم طويل وقصير.
أما عن التنافر نتيجة تباعد مخارج الحروف فهو الخر ال يخلو من الضعف ،فال
نجد تنافرا بين حروف كلمة (العلم) مع تباعد الحرفين العين وامليم في املخرج.
ويرى ابن سنان أن التنافر يحصل نتيجة تقارب مخارج الحروف فقط،
فالحروف شبيهة باأللوان ،فكما أن البصر يأنس باأللوان املتباعدة كذلك السمع
يأنس بالحروف املتباعدة املخارج (.)2
ويضعف الجرجاني رأي من يقول بتحقق الفصاحة ببعض الصفات املتعلقة
ٌ
ٌ
باللفظ كالتالؤم واالنسجام بين الحروف فيقول( :وهذه شبهة أخرى ضعيفة ،عس ى
َّ
ٌ َّ ْ
ْ
ْ
ممن يقدم على القول من غير روي ٍة :وهي أن َي َّدعي أن ال معنى
أن يتعل َق بها متعلق
َّ
للفصاحة سوى التالؤم اللفظي ،وتعديل م َزاج الحروف حتى ال يتالقى في النطق
ٌ
حروف َت ْثقل على َ
اللسان) (.)3

 -1انظر :مختصر املعاني.10 :
 -2انظر  :سر الفصاحة.64 :
 -3دالئل اإلعجاز.57 :
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لهذه األسباب وغيرها أدرك العلماء عدم تمامية الضابطة التي سبق ذكرها،
فاعتبروا الذوق السليم هو املرجع في معرفة الثقل والصعوبة ،وترك الباب مفتوحا
بهذه الصورة أمام األذواق املختلفة ما هو إال محاولة ترقيع فاشل للخلل الواقع في
الضابطة من شأنه أن يزيد املسألة غموضا وتعقيدا؛ فاألذواق ال تختلف من شخص
إلى آخر فحسب ،بل تختلف عند الشخص الواحد إذا تطورت ملكاته الفنية ونما
ذوقه الجمالي (.)1
فكثيرا ما يستشهد البالغيون على الثقل وعدم الفصاحة بكلمة (مستشزرات)
في بيت امرئ القيس التي:
َ
َ
غدائره م ْس َت ْشز ٌ
رات إلى العال تضل العقاص في مث َّنى َوم ْر َسل

()2

في حين يرى بعض الدارسين ان الكلمة تناسب السياق واملوقف الذي يعيشه
الشاعر ،فالتفش ي في صوت الشين وامتالء الفم بالهواء عند النطق به يشبه خفة
املعنى وهي انتشار الشعر وتفرقه هنا وهناك ،وهذا املعنى ال يتحقق باستعمال كلمة
أخرى بطيئة النطق ،ومثل هذا االستعمال يحتاج إلى وعي وذوق (.)3
ويستشهد الدكتور محمد أبو موس ى بنماذج من الكلمات الثقيلة في القرآن
َ
وثقلها أهم مظهر من مظاهر فصاحتها ،مثل كلمة (اثاقلتم) في قوله تعالىَ ( :يا أي َها
َّ َّ َ ْ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
ْ
َّالذ َ
َ
يل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلت ْم إلى األ ْرض) [التوبة]38 :
ين َآمنوا َما لك ْم إذا ق
فعلى الرغم من ثقل الكلمة على اللسان لكنه ينسجم تماما مع املوقف املتمثل في
حال هؤالء املتقاعسين عن الجهاد وتثاقلهم ،فجاء ثقل اللفظ موافقا لبطء موقفهم
وعزوفهم عن الجهاد في سبيل هللا (.)4
فالنظرة املجردة إلى اللفظ بعيدا عن السياق وفق هذه الشروط تؤدي الى
الحكم على بعض كلمات القرآن بعدم الفصاحة ،ومثل هذا الحكم ال يرتضيه
 -1انظر  :أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا.383 :
 -2ديوان امرئ القيس.44 :
 -3انظر  :خصائص التراكيب.63 :
 -4انظر  :خصائص التراكيب.64-63 :
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ْ
البالغيون مطلقا ،يقول الجرجانيَ ( :
َ
تتفاضل الكلمتان
وه ْل يقع في َو ْهم وإن جهد ،أن
َ
نظر إلى مكان تقعان فيه َ
َ
بأكثر من أن
من التأليف والنظم،
املفردتان ،م ْن غير أن ي
ٍ
َ
َ
َ َ َّ
تكون هذه مألوفة مستعملة ،وتلك غريبة وحشية ،أو أن تكون حروف هذه أخف،
َ َ
وامتزاجها َأ َ
حسن ،ومما َيكد اللسان أ ْب َع َد؟
ٌ
َ
َّ
َ
مكانها َ
من النظم،
وهل تجد أحدا يقول( :هذه اللفظة فصيحة) ،إال وهو يعتبر
َ
وحسن مالئمة معناها ملعاني جاراتها ،وفضل مؤانستها لخواتها؟) (.)1
وأيضا فإن ظاهرة التخفيف الذي يميل اليه العرب ليس في كل الحاالت،
فأحيانا يكون التطور من الخفيف الى الثقيل ،بحسب الظروف اللغوية املحيطة
باللفظة ،فالهمزة أثقل الحروف نطقا ( ،)2وقد تستدعي أسبابا معينة كالتقاء
الساكنين إبدالها ألفا وهي أخف الحروف وهي ال تتحرك ( ،)3ومن ذلك قراءة أيوب
السختياني( :غير املغضوب عليهم وال الضألين) بقلب الهمزة ألفا ،تخلصا من التقاء
الساكنين وهما األلف والالم األولى؛ ألن األلف ال يأخذ الحركة فاضطروا الى قلبه إلى
أقرب حرف منه وهو الهمزة ،وهو كما يظهر انتقال من أخف الحروف وهو األلف الى
أثقل الحروف وهو الهمزة (.)4
ويذكر ابن األثير أمرا آخر يؤدي الى ثقل الكلمة وهو توالي الحركات الثقيلة في
الكلمة ،فيشترط في الكلمة الفصيحة أن تكون مبنية على حركات خفيفة ،فتوالي
حركتين خفيفتين في كلمة واحدة ال تعد ثقيلة ،أما توالي حركتين ثقيلتين فيها فتكون
ثقيلة ،ويمثل لذلك بكلمة (جزع) التي تتوالى فيها حركة الضمة ،فيسبب ثقال في
الكلمة (.)5
وال يلبث ابن األثير أن يخالف ما ذكره بإيراده آيات من القرآن توالت فيها الضمة
في الكلمة الواحدة ولم تتسبب في ثقلها ،يقول في نفس الكتاب( :واعلم أنه قد توالت
 -1دالئل اإلعجاز.44 :
 -2انظر  :اإلتقان.340/1 :
 -3النظر  :الكليات.1051 :
 -4سر صناعة اإلعراب.86/1 :
 -5املثل السائر.193/1 :
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ََ
حركة الضم في بعض األلفاظ ،ولم يحدث فيها كراهة وال ثقال؛ كقوله تعالىَ ( :ولق ْد
ْ
ََ
َْ َ
ْ َ ََ ََ
َ
أنذ َره ْم َبطشتنا فت َم َار ْوا بالنذر) [القمر ]36 :وكقوله تعالى( :إ َّن امل ْجرمين في ضال ٍل
َ
َ
َوسع ٍر) [القمر  ]47 :وكقوله تعالىَ ( :وكل ش ْي ٍء ف َعلوه في الزبر) [القمر  ]52 :فحركة الضم
في هذه األلفاظ متوالية ،وليس بها من ثقل وال كراهة وكذلك ورد قول أبي تمام:
ٌ َ ََ
نفس يحتثه نفس ودموع ليس تحتبس
ومغان للكرى دث ٌر عطل من عهده درس
ٍ
ٌ
شهرت ما كنت أكتمه ناطقات بالهوى خرس
فانظر كيف جاءت هذه األلفاظ األربعة كلها مضمومات كلها ،وهي مع ذلك
حسنة ال ثقل بها ،وال ينبو السمع عنها؟
وهذا ال ينقض ما أشرنا إليه؛ ألن الغالب أن يكون توالي حركة الضم مستثقال،
َّ
فإذا شذ عن ذلك ش يء يسير ،ال ينقض األصل املقيس عليه) (.)1
ويوظف القرآن توالي الحركات الثقيلة على الحروف دون ثقل في تنوع عددي
ثالثي ورباعي ،ففي قوله تعالى( :فتطاول عليهم العمر) [القصص ]45 :توالت ثالث
ضمات على كلمة (عمر) ولم تكن اللفظة ثقيلة بهذه الضمات الثالث ،وفي قوله
تعالى( :هذا نزلهم يوم الدين) [الواقعة ]56 :توالت أربع ضمات على كلمة (نزلهم) ولم
تتسبب في ثقل الكلمة كما ال يخفى.
 -2خلوصها من الغرابة ،أي أن تكون الكلمة غريبة ال يفهم معناها إال بالرجوع
الى كتب اللغة ،كما روي عن عيس ى بن عمر النحوي أنه سقط عن حماره ،فاجتمع
عليه الناس ،فقال :ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني ،أي
اجتمعتم تنحوا عني.
أو أن تكون الكلمة تحتمل أكثر من معنى دون قرينة ،كلفظ "مسرجا" في قول
العجاج أحد الرجازين املشهورين:

 -1املثل السائر.194/1 :
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ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا

()1

فإنه لم يعرف ما أراد بقوله "مسرجا" ،حتى اختلف في توجيهه على عدة وجوه.
والحكم على اللفظ بالغرابة والوحشية مسألة نسبية يختلف من مكان إلى آخر
ومن زمان إلى آخر ،فقد يكون غريبا بالنسبة الى بيئة معينة وفي بيئة أخرى تكون
اللفظة مألوفة ومفهومة ،أو قد يكون وحشيا عند املحدثين وهو مألوف وشائع
االستعمال عند القدماء ،يقول ابن األثير( :واعلم أن العرب ،ألنه لغة استعملوا
الوحش ي من الكالم ،فإنهم غير ملومين على ذلك ،وال يكون هيبا في كالمهم؛ ألنه لغة
القوم ،وبه كانت مفاوضاتهم في أحاديثهم وأشعارهم ،وكان كالذي كان لهم طبعا
وخليفة) ( .)2ويعني ذلك أن استعمال هذه الكلمات معيب على املحدثين ،وأما
بالنسبة إلى أهل ذلك الزمان فال يعد األمر مخال بالفصاحة وال يالمون عليه (.)3
ويرى بعض العلماء ان املعاني تكون مالئمة لأللفاظ ،فاملعاني الرقيقة يناسبها
األلفاظ الرقيقة واملعاني الفخمة يناسبها األلفاظ الغريبة الجزلة ،ومثل هذا
َ
َّ
ْ
َ
األسلوب شائع في القرآن ،كقوله تعالى( :قالوا َتالله َت ْف َتؤا َتذكر يوسف َح َّتى َتكون
ْ
َ َ َ
َ
َح َرضا أ ْو تكون م َن الهالكين) [يوسف ،]85 :فجاء بأغرب أنواع القسم (تاهلل) بالنسبة
الى أخواته ،وبأغرب ألفاظ الهالك َ
(ح َرض) بالنسبة الى اخواتها ألنها تناسب شدة
املوقف وهوله (.)4
ومثلما ورد الغريب في القرآن فقد ورد في الحديث أيضا ،وقد ألف بعض العلماء
كتبا خاصة لشرح الغريب في األحاديث ،مثل( :الفائق في غريب الحديث واألثر)
للزمخشري ،و(النهاية في غريب الحديث واألثر) البن األثير ،و(غريب الحديث) ألبي
 -1صبح األعش ى.226/2 :
 -2الجامع الكبير.42 :
 -3نشر السيد احمد الحسن عليه السالم في ( 14يوليو  )2016في صفحته الشخصية على الفيسبوك منشورا جاء فيه
(ستنتصرون و ُي َهزم الفاسدون ،اخرج وقل كلمتك ،أحبتي البقاء في البيوت بعد كل هذا الضيم والظلم عيب) ،وفي حينها
اعترض احد الشيوخ املعممين من الشيعة في تعليقه على استخدامه عليه السالم لكلمة (عيب) وانها خالف الفصاحة،
وطبقا ملا ذكره العلماء في هذا الشأن يكون هذا االستخدام صحيحا ومطابقا لقواعد الفصاحة عند اللغويين لكون اللفظة
ا
مألوفة االستعمال وشائعة في عصرنا ،مع أن اللفظة واردة في أساليب القدماء أيضا.
 -4انظر  :تحرير التحبير .196-195 :
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عبيد القاسم بن سالم ،و(غريب الحديث) البن قتيبة ،و(غريب الحديث) إلبراهيم
الحربي ،و(الدالئل في غريب الحديث) لقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي،
و(غريب الحديث) البن الجوزي ،و(غريب الحديث) للخطابي ،و(غريب الحديث في
بحار االنوار) لحسين الحسني البيرجندي وغيرها.
وعلل بعض العلماء وجود األلفاظ الغريبة في القرآن وأحاديث النبي (صلى هللا
عليه واله وسلم) بتعليالت منها:
إن املخاطبين بها وقت النزول كانوا فصحاء وهم أكثر العرب ،وكانوا يعرفون
دالالت تلك األلفاظ فال يعد استعمالها طعنا في فصاحتها (.)1
وهذا التعليل غير تام فلم يكن العرب آنذاك يفهمون معاني كل األلفاظ
ويدركون مراميها ،فابن عباس يروي أنه لم يكن يدري ما معنى "فاطر" حتى تعلمها
من أعرابيان ( ،)2بل ال تزال بعض ألفاظ القرآن ال يعرف داللتها كالحروف املقطعة
وغيرها (.)3
وذكروا أيضا :إن نصوص القرآن واألحاديث تكفلت ببيان وتفسير ما أبهم من
َ َ
صليه َس َق َر َو َما َأ ْد َ َ
األلفاظ ،كتفسير لفظة (سقر) في قوله تعالىَ ( :سأ ْ
اك َما َسقر ال
ر
ْ َ َ َ َ َ َّ َ ٌ ْ َ َ
َ َ
احة لل َبشر َعل ْي َها ت ْس َعة َعش َر) ( ،)4ومثله في الروايات كقوله( :صلى هللا
تبقي وال تذر لو
عليه واله وسلم)( :كل مسكر حرام ،وحق على هللا أن يسقي كل شارب مسكر من
طينة خبال ،أتدرون ما طينة خبال؟ قالوا :ال ،قال :صديد أهل النار) (.)5
وإذا كانت هذه النصوص قد شرحت بعض األلفاظ الغريبة الواردة فيها ،فإنها
قد تركت التعرض لألخرى ،كالحروف املقطعة ،فهناك الكثير من األلفاظ التي لم
 -1مواهب الفتاح . 87/1 :
َّ
َ َ ُ ْ َ ُ َّ
الث ْور ُّي َع ْن إ ْب َراه َ
يم ْبن ُم َهاجر َع ْن ُم َجاه ٍد َعن ْابن َع َّ
اس َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه َما،
ب
ان
ي
ف
س
ال
ق
(
:
471
/
6
:
 -2جاء في تفسير ابن كثير
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
َ َْ
ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
ض حتى أتا ِني أعر ِابي ِان يخت ِصم ِان ِفي ِبئ ٍر ،فقال أحدهما لصاحبه :أنا فطرتها أي
قال :كنت ال أدري ما فاطر السموات واألر ِ
بدأتها).
 -3كشف اإلمام احمد الحسن (عليه السالم) أسرار هذه الرموز في كتابه (املتشابهات) ،سؤال رقم ( )11فراجعه.
 -4انظر  :املآخذ على فصاحة الشعر  ، 48-47 :نقال عن  :قضايا ومواقف في التراث البالغي.34 :
 -5وسائل الشيعة .356/25 :
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تفسرها تلك النصوص وهذا ما دفع العلماء إلى تأليف الكتب في تفسير الغريب
وشرحه مما مر ذكرها.
ولم يكن هذا الشرط موضع اتفاق بين العلماء ،فبعض علماء اللغة كانوا
يميلون الى الرصين من الكالم الذي يجمع املعاني الغريبة كأبي عمرو بن العالء،
وخلف األحمر ،واألصمعي ،ومنهم من يختار الوحش ي من الشعر كما اختار املفضل
للمنصور من املفضليات ( ،)1وينعت ابن سالم الشاعر ابا ذؤيب الهذلي بالفصاحة
ْ َ
َ
َ َ
رغم وجود الكثير من الغريب في شعره يقولَ ( :وكان فصيحا كثير الغريب مت َمكنا في
الش ْعر) (.)2
وكان املتنبي يميل أحيانا الى التعقيد واستخدام األلفاظ الغريبة ( ،)3وهو وإن لم
يكن من املنتمين الى عصر االحتجاج إال ان عددا من اعضاء مجمع اللغة العربية في
القاهرة قد احتج بشعره (.)4
والفرزدق كان يتجوز في استعمال الوحش ي والغريب ( ،)5فهو وإن عد من
املولدين إال أن سيبويه احتج بشعره في عدة مواضع من كتابه ،والى هذا املعنى يشير
الدكتور عبد اإلله نبهان بقوله( :وجرى النحاة واللغويون على االحتجاج بشعر
الفرزدق كما احتجوا بشعر زهير وامرئ القيس حذوك القذة بالقذة) (.)6
 -3سالمتها من مخالفة القياس الصرفي ،أي أن تكون الكلمة جارية على وفق
قواعد علم الصرف ،مثل كلمة (األجلل) في قول أبي النجم:
الحمد هلل العلي األجلل
فالقياس أن يقول (األجل) باإلدغام.
 -1انظر  :إعجاز القران.116 :
 -2طبقات فحول الشعراء.132/1 :
 -3انظر  :األدب العربي في العصر العباس ي.247 :
 -4القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.697 :
 -5انظر  :نصرة الثائر على املثل السائر.138-137 :
 -6ابن يعيش النحوي :ص.417
 -7خزانة األدب.390/2 :

()7
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وجد البالغيون أن القول بإطالق هذا الشرط بال تقييد يوجه سهام الطعن إلى
القرآن؛ الستعماله ألفاظا مخالفة لقواعد الصرف ،ككلمة (استحوذ) في قوله تعالى:
(استحوذ عليهم الشيطان) [املجادلة ،]19 :فالقياس فيها أن يقال استحاذ عليهم بقلب
الواو ألفا ،فتصحيح الواو حينئذ مخالف للقياس.
فكان لزاما عليهم أن يتداركوا االمر بالشكل الذي يحفظ للقران فصاحته دون
اإلخالل بهذا الشرط ،فعمدوا الى القول باستثناء بعض الكلمات التي ثبت استعمالها
لدى العرب رغم شذوذها ومخالفتها للقياس الصرفي وعدوها فصيحة ،مثل :أبي،
يأبى ،وعور ،واستحوذ ،وقطط شعره (.)1
ويقول السبكي في شرحه للتلخيص( :وقد يرد على املصنف ما خالف القياس،
وكثر استعماله فورد في القرآن ،فإنه فصيح مثل :استحوذ) (.)2
وبهذه الطريقة توالت الجهود لعدم إخراج بعض األلفاظ عن دائرة الفصاحة
رغم مخالفتها لقواعد الصرف ،وهو دليل على وجود فجوة وشقة بين قواعد الصرف
التي بين أيدينا وبين ما ثابت عن العرب من استعماالت لغوية.
وهذا نافع بن أبي نعيم وهو من أكابر القراء السبعة لم يسلم من مخالفة قواعد
التصريف ،فقد قال في معايش (( ،)3معائش) بالهمز ،مع أن لفظة (معايش) ال يجوز
بإجماع علماء العربية على عدم جواز همزها ،فعيب عليه ذلك ،حتى إن أبا
همزها
ٍ
()4
عثمان املازني قال :إن نافعا لم يدر ما العربية .
 -4عدم الكراهة في السمع ،بمعنى أن ال تكون الكلمة غليظة ومستكرهة بحيث
يستقبحها اإلنسان كما يستقبح األصوات املنكرة( ،كالجرش ى) للنفس في قول أبي
الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة:

 -1انظر  :علوم البالغة للمراغي.20 :
 -2عروس األفراح في شرح تلخيص املفتاح.64/1 :
ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ا
َ َ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ
ش ق ِليال َما
ض وجعلنا لكم ِفيها مع ِاي
 -3وردت لفظة (معايش) في القران في موردين :في قوله تعالى (ولقد مكناكم ِفي األر ِ
َ
َ
َت ْش ُك ُر َ
ون) [األعراف  ]10 :وقوله تعالى َ(و َج َع ْل َنا َل ُك ْم ِف َيها َم َعاي َ
ش َو َم ْن ل ْس ُت ْم ل ُه ِب َر ِاز ِق َين) [الحجر .]20 :
ِ
 -4انظر  :املثل السائر.34-33 :
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َّ
َّ
مبارك االسم أغر اللقب كريم الجرش ى شريف النسب

()1

وهذا الشرط في حقيقته يعود إلى الشرطين األول والثاني؛ الن الكراهة في السمع
يعود إلى أحد أمرين إما تنافر الحروف أو غرابة الكلمة ووحشيتها وقد مر الحديث
عنهما.
شروط فصاحة الكالم:

ويشترط فيها بعد فصاحة مفردها وخلوها من العيوب السابقة ما يأتي:
 -1سالمته من تنافر الكلمات مجتمعة ،ويعني بها أن ال يؤدي اجتماع الكلمات الى
ثقل في اللسان وصعوبة في النطق ،وإن كانت مفرداته فصيحة ،يقول الجاحظ( :إذا
كان الشعر مستكرها ،وكانت ألفاظ البيت من الشعر ال يقع بعضها مماثال لبعض،
كان بينها من التنافر ما بين أوالد العالت .وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب
أختها مرضيا موافقا ،كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة) (.)2
والتنافر نوعان:
 -1تنافر شديد ،كقول الشاعر:
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر

()3

فإن كلمات (حرب ،قفر ،قبر) ليست متنافرة وثقيلة ،لكنها ملا اجتمعت مع
بعضها تولد الثقل.
 -2تنافر خفيف ،كقول أبي تمام يعتذر ملمدوحه ،ويتبرأ مما نسب إليه:

 -1انظر  :صبح األعش ى.238/2 :
 -2البيان والتبيين.57/1 :
 -3املصدر نفسه.16/1 :
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كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما ملته ملته وحدي

()1

ذكر صاحب اإليضاح أن منشأ التنافر هو اجتماع الحاء والهاء ( ،)2ورد هذا
القول بأن اجتماع الحاء والهاء ال يولد ثقال ،وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله
()3
َ َ ْ
تعالى( :ومن الليل فسبحه) [الطور. ]49 :
وقيل :إن منشأ الثقل في بيت أبي تمام هو اجتماع الكلمتين وتكرارهما (أمدح
أمدح) (.)4
وقد تكرر حرف امليم في القرآن الكريم ( )16مرة في آية واحدة ولم يؤد ذلك إلى
َّ
ْ ْ َ
َ
الم منا
الثقل في اللسان أو اإلخالل بالفصاحة ،قال تعالى( :قيل يا نوح اهبط َبس ٍ
ََ
ات َع َل ْي َك َو َعلى أ َمم م َّم ْن َم َع َك َوأ َم ٌم َسن َمتعه ْم ث َّم َي َمسه ْم م َّنا َع ٌ
ذاب أل ٌ
يم) [هود:
وب َرك ٍ
ٍ
.]48

وفي هذا يقول القلقشندي( :ليس تكرار الحروف مما يوجب التنافر مطلقا كما
يقتضيه كالمه بل بحسب التركيب ،فقد تتكرر الحروف وتترادف في الكلمات املتتابعة
مع القطع بفصاحتها وخفتها على اللسان وسهولة النطق بها ،أال ترى إلى قوله تعالى:
َ
َّ َ َ
ْ ْ َ
َ
كات َعل ْي َك َو َعلى أ َم ٍم م َّم ْن َم َع َك َوأ َم ٌم َسن َمتعه ْم ث َّم
الم منا وب َر ٍ
(قيل يا نوح اهبط َ بس ٍ
َي َمسه ْم م َّنا َع ٌ
ذاب أل ٌ
يم) كيف اجتمع فيه ست عشرة ميما في آية واحدة ،قد تالصق
منها أربع ميمات في موضع وميمان في موضع ،مع ما اشتملت عليه من الطالوة
والرونق الذي ليس في قدرة البشر اإلتيان بمثله) (.)5
كان على البالغيين أن ال يغفلوا عن قضية السياق ودوره في اختيار األلفاظ
وضرورة التناسب بين اللفظ واملعنى في بحثهم عن الفصاحة ،وما الذي يمنعهم من
استخدام كلمات صعبة النطق في تركيب معبر عن مواقف تتسم بالشدة والخشونة،
َ َ َ
ال َيا ق ْوم
مع إجازتهم مثل هذا االستخدام على مستوى الكلمة ،ففي قوله تعالى( :ق
 -1صبح األعش ى .291/2 :
 -2انظر  :اإليضاح في علوم البالغة .31/1 :
 -3انظر  :عروس األفراح.78/1 :
 -4انظر  :مختصر املعاني .12 :
 -5صبح األعش ى.295-294/2 :
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َأ َ َأ ْيت ْم إ ْن ك ْنت َع َلى َبي َنة م ْن َ بي َو َآتاني َ ْح َمة م ْن ع ْنده َفعم َي ْت َع َل ْيك ْم َأن ْلزمكم َ
وها
ر
ر
ر
ٍ
ََْ ْ َ َ َ
َ
وأنتم لها كارهون) [هود ،]28 :يقول الدكتور محمد ابو موس ى( :وتأمل كلمة
أنلزمكموها ،وما فيها من صعوبة في النطق تحكي صعوبة اإللزام باليات وهم لها
كارهون ،وانظر كلمة فعميت وما فيها من اإلدغام ،والتشديد وكيف تصفان معنى
التعمية واإللباس) (.)1
كما هي العادة في الشروط االخرى لم يحدد البالغيون ضوابط معروفة أو
قواعد مطردة يرجع إليها في تنافر الكلمات ،فلم َ
يبق امامهم سوى االحتكام إلى الذوق
والتعويل عليه ( ،)2وهو معيار نسبي اختلف فيه كبار العلماء ممن يشار اليهم
بامتالكهم سليقة لغوية ومعرفة باألساليب األدبية ،ويكفي شاهدا على ذلك ما ذكرناه
من حكم بعضهم على بعض كلمات القرآن بعدم الفصاحة لثقلها ،واعتبار آخرين
إياها فصيحة ألسباب يخترعها ( ،)3وهذا مرده إلى األذواق املتباينة لدى الناس.
واذا كانوا قد اجازوا استخدام اللفظ الصعب في النطق الثقيل على اللسان في
املواقف التي تتسم بالصعوبة والشدة ،فما الذي يمنع من استخدام مثلها في
التركيب؟
 -2سالمته من التعقيد اللفظي ،وهو أن يكون الكالم مرتبا بطريقة تؤدي الى
خفاء الداللة على املعنى املراد به ،كتقديم الصفة على املوصوف والصلة على
املوصول والفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور بفاصل أجنبي ( ،)4ومثاله قول
املتنبي:
أنى يكون أبا البرايا آدم

وأبوك والثقالن أنت محمد

()5

 -1خصائص التراكيب.64 :
 -2انظر  :البالغة العالية.23 :
 -3كما في كلمة (أعهد) املارة ذكرها في هذا البحث.
ا
ا
 -4وال يشترط فيه أن يكون مخالفا لقواعد النحو ،فقد يكون التقديم جائزا عند النحاة لكنه يتسبب في التعقيد وذلك مثل:
(إال ا
عمرا الناس ضارب زيد) بتقديم املفعول واملستثنى وتأخير املبتدأ ،وهذا جائز في النحو ،واألصل" :زيد ضارب الناس إال
ا
عمرا".
 -5ديوان املتنبي.50 :
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ففصل بين املبتدأ والخبر وهما (أبوك محمد) وقدم الخبر على املبتدأ (والثقالن
أنت) فأدى إلى لبس وخفاء في املعنى ،وتركيب البيت الصحيح:
أنى يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد وأنت الثقالن
وعن مسألة الفصل بين املتالزمين بأجنبي يحدثنا محمد محي الدين عبد الحميد
في تحقيقه لشرح ابن عقيل عن نموذج من االستعمال القرآني لها فيقول:
(والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل املغنى عن الخبر ضميرا بارزا كما
يكون اسما ظاهرا ،وال محل إلنكار ذلك عليهم بعد وروده في الشعر العربي الصحيح،
وفي القرآن الكريم عبارات ال يجوز فيها عربية أن تحمل على ما ذكروا من التقديم
والتأخير ،فمن ذلك قوله تعالى( :أراغب أنت عن آلتهي يا إبراهيم) [مريم ]46 :إذ لو
جعلت "راغب" خبرا مقدما و"أنت" مبتدأ مؤخرا للزم عليه الفصل بين "راغب" وما
يتعلق به وهو قوله "عن آلتهي" بأجنبي وهو أنت ،ألن املبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه،
إذ ال عمل للخبر فيه على الصحيح) (.)1
ويفهم من كالم بعض النقاد بأن التعقيد اللفظي يكون مقبوال إذا كان وراءه
معنى شريف يستحق التعب املبذول في سبيل استخراجه ،يقول القاض ي الجرجاني
َّ
املتعسف
عن املتنبي على لسان خصومه( :كيف يحتمل له اللفظ املعقد ،والترتيب
لغير معنى بديع يفي شرفه وغرابته بالتعب في استخراجه ،وتقوم فائدة االنتفاع بإزاء
التأذي باستماعه ،كقوله:
وفاؤكما كالرْبع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجم ْه
ومن يرى هذه األلفاظ الهائلة ،والتعقيد املفرط ،فيشك أن َ
وراءها كنزا من
الحكمة ،وأن في طيها الغنيمة الباردة؛ حتى إذا فتشها ،وكشف عن سترها ،وسهر ليالي
متوالية فيها حصل على أن وفاء كما يا عاذلي بأن تسعداني إذا درس شجاي ،وكلما

 -1هامش شرح ابن عقيل.193/1 :
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ازداد تدارسا ازددت له ْ
شجوا؛ كما أن الربع أشجاه دارسه .فما هذا من املعاني التي
يضيع لها حالوة اللفظ ،وبهاء الطبع ،ورونق االستهالل) (.)1
 -3سالمته من التعقيد املعنوي ،هو أن يكون الكالم خفي الداللة على املعنى
املراد ،كأن يستعمل كناية أو مجازا بعيدا عن الفهم والوضوح ،أو أن يعمد الى
استعمال الكلمات في غير معناها الحقيقية ،فيس يء اختيار الكلمات فيلتبس االمر على
السامع الفتقارها الى القرائن الدالة على املقصود ،كقول الشاعر العباس بن
األحنف:
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

()2

فكنى هنا بجمود العين عن الفرح والسرور بلقاء االحبة ،وهو استعمال خاطئ؛
ألن الجمود هو خلو العين من الدموع في حال إرادة البكاء منها.
ويعلق الدكتور عامر الثبيتي على هذا الشرط بقوله( :والعجيب أن شراح
التلخيص لم يستطيعوا إيجاد شواهد أخرى للتعقيد املعنوي غير قول العباس
السالف مما يوحي بأن القزويني لم يضع هذا الشرط باستقراء لألخطاء في كالم العرب،
وإنما أراد أن يقابل التعقيد اللفظي بالتعقيد املعنوي وتبعه البالغيون في ذلك) (.)3
 -4سالمته من ضعف التأليف ،بأن ال يكون الكالم مخالفا للمشهور من قواعد
ثابت:
النحو ،كعودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة ،ومثلوا له بقول حسان بن ٍ
ْ
َ َّ
الناس َأ ْب َقى َم ْجده َّ
َو َل ْو َأ َّن َم ْجدا َأ ْخ َل َد َّ
()4
الد ْه َر مطعما
الد ْه َر َواحدا من
ْ
فأعاد الضمير في َ
"م ْجده" على متأخر لفظا ورتبة وهو "مطعما" وهو على خالف
ما اشتهر من القواعد عند النحاة.

 -1الوساطة بين املتنبي وخصومه.98 :
 -2صبح األعش ى.289/2 :
 -3مآخذ على فصاحة الشعر .100 :
 -4شرح ابن عقيل.108/2 :
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على أن األمثلة التي يستشهد بها البالغيون حول عودة الضمير على متأخر لفظا
ورتبة فيها نقاش؛ ألن الخلل يكون في الكلمة وليس في الكالم ،فاستعمال الضمير جاء
مخالفا لألصل ،وهو شرط يخل بفصاحة الكلمة ،أما الكالم عند النحاة فيتكون من
املسند واملسند إليه ،وعندما يكون االستشهاد باملثل قائما على العالقة بين املسند
واملسند يكون الشرط مخال بفصاحة الكالم.
لذلك قال السبكي عن االستشهاد بالعبارة الشائعة (ضرب غالمه زيدا) على
القاعدة السابقة بأنه (ليس مثاال صحيحا ،ألن هذا ليس ضعفا في الكالم فإن الكالم
هنا هو الفعل وفاعله الضعف ،إنما جاء هنا من إضافة الغالم ،أو من تأخر املفعول
بعد تقدم ضميره ،وذلك أمر دائر بين الفاعل وما أضيف إليه ،أو بين املفعول وغيره
ال من الكالم ،أو نقول :الضعف في استعمال هذا الضمير مخل بفصاحة الكلمة ال
الكالم) (.)1
ونعود إلى أصل الشرط وهو كون الكالم املخالف للمطرد من قواعد النحو غير
فصيح ،ال أدري كيف يجتمع القول بكون القرآن (رب الفصاحة والبالغة) ( )2على حد
تعبير السيد الخوئي مع ما تتضمنه من مخالفات صريحة للمشهور من قواعد النحاة
وفي موارد كثيرة ،وهو يعد طعنا في القواعد وليس في القرآن ،يقول السيد الخوئي في
بيانه :إن (القاعدة العربية املستحدثة إذا خالفت القرآن كان هذا نقضا على تلك
القاعدة ،ال نقدا على ما استعمله القرآن) (.)3
وال يزال النصارى يتشبثون بهذه املخالفات الى يومنا هذا فاتخذوا منه وسيلة
للطعن في القرآن ونسبته إلى هللا تعالى ،وكان جواب علماء االسالم بالحفاظ على
هيبة هذه القواعد وتأويل اليات املخالفة لها.

 -1عروس األفراح.76-75/1 :
 -2البيان.77 :
 -3املصدر نفسه.82 :
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وهناك العشرات من املوارد التي خالف فيها القرآن والروايات والقراء والشعراء
()1
لكل منها ،وهي كفيلة بنفي هذا
القواعد املطردة للنحو  ،أكتفي بذكر مثال واحد ٍ
الشرط وإبطاله:
َ
ْ
تمييز األعداد من أحد عشر إلى ت ْس َعة َوت ْسعين مفرد َمنصوب ،وال يجوز جمعه
َ َّ َ
عند جمهور النحاة ( ،)2وفي القرآن ما يخالف هذه القاعدة كقوله تعالىَ ( :وقط ْعناه ْم
ص َ
اس َت ْس َقاه َق ْومه َأ ْن ْ
اضرب ب َع َ
ْاث َن َت ْي َع ْش َر َة َأ ْس َباطا أ َمما َو َأ ْو َح ْي َنا إ َلى م َ
وس ى إ ْذ ْ
اك
َ َّ ْ َ َ
ْ
َ
ْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ََْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ
اس َمش َرَبه ْم َوظللنا َعل ْيه ْم
الحجر فَانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أن ٍ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َّ ْ
ََ َ َ َ
َ َْ
السل َوى كلوا م ْن طي َبات َما َرزقناك ْم َو َما ظلمونا َولك ْن كانوا
الغمام وأنزلنا عليهم املن و
َ
ْ َ
أنف َسه ْم َيظلمون) [األعراف ،]160 :فقد جاء معدود العدد (اثنتي عشرة) في الية بصيغة
الجمع (أسباطا) بدال من صيغة املفرد (سبطا).
وعن محمد بن مسلم قال :قرأ أبو عبد هللا (عليه السالم) ولقد نادينا نوحا
قلت :نوح ! ثم قلت :جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية ،فقال( :دعني من
سهككم) (.)3
فاإلمام الصادق (عليه السالم) يقرأ (نوحا) بالنصب مع كونه فاعال وحقه
الرفع ،فيتنبه محمد بن مسلم لهذه املخالفة النحوية ويشير إليه بتعلم قواعد
النحو ،ولكن اإلمام (عليه السالم) يجيبه جوابا يبين فيها قيمة هذه القواعد،
َ ٌ
فيشبهها بالسهكَّ ،
والس َهك هو رائحة كر َيهة تصدر م َن اإلنسان عندما يعرق ،وهو
َ ْ
َ َ َّ
الل ْحم إ َذا َخن َز ،وريح َّ
وص َدأ ال َحديد وغيرها (.)4
الس َمك
أيضا قبح رائحة
وأما عن مخالفة الشعراء لهذه القواعد فقد روى البغدادي أن عبد هللا بن
إسحاق الحضرمي اعترض على الفرزدق قوله:

 -1ذكرت الكثير من هذه املخالفات في رسالتي للدكتوراه املقدمة إلى معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية في النجف
األشرف واملوسومة بـ (إبطال الحتجاج بالنحو على العصمة) ،وهي متاحة على:
https://bit.ly/2HxFrsO
 -2انظر  :همع الهوامع .348-347/2 :
 -3مستدرك الوسائل.280-279/4 :
 -4انظر  :لسان العرب.445/10 :
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وعض َزمان َيا ْابن َم ْر َوان لم ْ
يدع

َ
َ
من املال إال مسحتا أو مجلف

َ
َق َ
ال :ب َم رفعت أو مجلف؟
َ
َ
َ
َف َق َ
ال :ب َما يسوءك وينوءك ،علينا أن نقول َو َعل ْيكم أن تتأولوا (.)1
وعن قوله تعالى( :وكذلك ننجي املؤمنين) [األنبياء ]88 :قرأ عاصم نجى املؤمنين
مشددة الجيم ،قال الواحدي( :وجميع النحويين حكموا على هذه القراءة بالغلط،
وأنها لحن) (.)2
وبهذا نكون أمام خيارين؛ األول :أن نقر بصحة هذه الشروط ونحكم على القرآن
وأئمة أهل البيت (عليهم السالم) وعلى أئمة القراء والشعراء بعدم الفصاحة ،والخيار
الثاني :أن نحكم على هذه الشروط بعدم القداسة والعصمة وأنها جاءت باجتهاد من
العلماء ،وهذا الخيار الثاني هو املتعين.
وقد صرح بعض النقاد القدامى كابن األثير بمخالفة هذا املبدأ ،فنبه إلى أنه
(ينبغي لك أن تعلم أن الجهل بالنحو ال يقدح في فصاحة وال بالغة).
فالحركات اإلعرابية تكون ضرورية مع وجود لبس وخفاء في الكالم ،عندها تلعب
القواعد النحوية دورا أساسا في كشف املعنى وتوضيح املراد ،وبدونه تكون هذه
القواعد سهكا ال نفع فيها ،ويكون االلتزام بها ضربا من التفنن ونوعا من الترف
اللغوي.
 -5سالمته من كثرة التكرار ،وهو ذكر اللفظ مرة بعد مرة ،مثلوا لها بقول
املتنبي:
وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد

 -1انظر  :خزانة األدب.145/5 :
 -2الوسيط في تفسير القرآن املجيد.249/3 :
 -3ديوان املتنبي.319 :

()3
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فقالوا :إن تكرار (لها منها عليها) سبب ثقال في اللسان ( ،)1وهو يناقض الفصاحة.
ويرد هذا القول بأنه إن كان هناك ثقل في اللسان فهو يدخل في باب التنافر
كالتنافر الحاصل في (وقبر حرب بمكان قفر) وقد مر الحديث عنه ،فليس ثمة ما
يدعو إلى اعتباره شرطا قائما بنفسه.
واملالحظ أن مواقف البالغيين إزاء التكرار متباينة ،تجدهم يمدحونه في باب
ويذمونه في باب آخر ،يمدحونه في باب اإلطناب ويذمونه في باب الفصاحة واإليجاز
والقصر.
يقول السبكي في شرحه للتلخيص( :إن املصنف ذكر في باب القصر أن التكرار
من عيوب الكالم ،وكالم السكاكي أيضا يشعر به ،وذكر املصنف في اإليضاح هنا أنه
ليس بعيب ،وكذلك في باب اإلطناب؛ بل جعله حسنا فإنه أحد أنواع اإلطناب،
وجعله في باب اإليجاز عيبا ،والجمع بين الجميع أن منه الحسن ،ومنه القبيح .ونقل
حازم عن جماعة ،أن التكرار يحسن في مواضع الشوق واملدح والهجاء) (.)2
وقد ورد مثل هذا التكرار في القرآن لكنه لم يولد ثقال في اللسان ،كقوله تعالى:
َ َّ
َ َّ
الش ْمس َوض َحا َها َو ْال َق َمر إ َذا َت َ
الها َو َّ
الن َهار إذا َجال َها) [الشمس ]3-1 :وهكذا تتكرر
(و
َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
الضمائر إلى آخر الية ،وقوله تعالى( :ربنا وآتنا ما وعدتنا) [آل عمران ]194 :وقوله تعالى:
َ
ْ ََ
َّ
َ(و ْ
اعف َعنا َواغف ْر لنا َو ْار َح ْمنا) [البقرة .]286 :فكل هذه التكرارات ليس فيها ثقل،
وبالتالي ال دخل لها في الفصاحة.
 -6سالمته من تتابع اإلضافات ،ومثلوا له بقول الشاعر ابن بابك:
الج َ
ندل َ
حمام َة َجرعا َحومة َ
َ
اسجعي

فأنت بمرأى من س َ
عاد َ
ومسمع

()3

فقد أضيفت حمامة إلى جرعا ،وجرعا الى حومة ،وحومة الى الجندل ،وكثرة
االضافات وتواليها في البيت من عيوب الكالم.
 -1قال ابن األثير( :فقوله  " :لها منها عليها" من الثقيل الثقيل الثقيل)  .املثل السائر .288 :
 -2عروس األفراح.88/1 :
 -3املثل السائر.293 :
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ويرى القزويني أن توالي االضافات يكون معيبا اذا أدى إلى ثقل في اللسان وحينها
يكون داخال في باب تنافر الكلمات ،وإال فال يخل بالفصاحة (.)1
فليست كل اإلضافات املتتابعة تفض ي إلى الثقل ،ففي قوله تعالى( :مثل َدأب
قوم نوح) [غافر ]31 :وقوله تعالى( :ذكر رحمة ربك عبده زكريا) [مريم ]2 :وقوله تعالى:
َ َ
َْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
َ
ََ
ص َدقة) [املجادلة ]12 :وقوله تعالى( :ق ْل ل ْو أ ْنت ْم َت ْملكون
(فقدموا بين يدي نجواكم
َخزائ َن َر ْح َمة َربي) [اإلسراء ]100 :وغيرها من اليات وردت فيها مثل هذه اإلضافات دون
أن تتسبب في ثقل التركيب.
وهكذا ال نجد شرطا من الشروط التي وضعها البالغيون في تحقق الفصاحة لم
تسلم من املآخذ والثغرات ،وهذا االمر ليس بمستغرب من قواعد لم تثبت بدليل
شرعي من القرآن والسنة املتمثلة بروايات املعصومين (عليهم السالم) ،وانما قامت
على اجتهادات العلماء وآرائهم ،فكان من نتيجتها خروج القرآن الكريم والروايات على
الكثير منها ،وبذلك تكون هذه النقوضات طعنا في صحة القواعد ال إخالال بفصاحة
القرآن وكالم املعصومين ،وقد سبقت اإلشارة إلى كالم الخوئي بهذا املعنى.
َ
وترتب عليها أيضا ظهور هذا الكم الهائل من الخالفات حول هذه القواعد َ(ول ْو
ْ َ َّ َ
ْ َ َ
َ َ
كان م ْن عند غ ْير الله ل َو َجدوا فيه اختالفا كثيرا) [النساء ،]82 :وال يزال باب االجتهاد في
البالغة والعلوم اللغوية األخرى مفتوحا؛ إذ ال تزال الدراسات والبحوث تتوالى على
هذا الجانب البالغي الذي يخص فصاحة الكلمة والكالم ،فتحذف شروط وتضاف
أخرى وفقا لآلراء واالجتهادات الشخصية.
ويبدو أن استقراءهم لهذه القواعد كان استقراء ناقصا جدا ،ويظهر ذلك من
خالل محدودية األمثلة التي يستشهدون بها للمسائل البالغية ،فقلما تجد باحثا يأتي
بأمثلة مغايرة ملا هو مألوف في كتب البالغة ،واألكثر من ذلك أن بعضهم تكلف وضع
َّ َ
أبيات يشنع فيها على من يخالف شروطهم ،يقول عبد الرحمن بن حسن َح َبنكة
امليداني الدمشقي (ت1425 :هـ):

 -1اإليضاح.37/1 :
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َ ْ
َ ْ
در َست وعفت
(ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي ،قول أحدهم يصف ديارا
آثارها:
َ
ََ ْ ْ
ص َب َحت َب ْع َد خط َب ْه َجت َها
فأ

َ ََ
ََ ََ
وم َها قلما
كأ َّن قفرا رس

َّ َ َ
َّ
َْ
َ ْ
خط رس َ
ومها.
كأن قلما
فأصب َحت بعد َب ْه َجت َها قفرا،
أي:
ْ
ٌ
مصنوع إلبراز قباحة التعقيد اللفظي ،إذ ليس من املعقول
ويبدو أن هذا البيت
()1
أن يقوله ناطق عربي له ٌ
فكر ما) .

 -1الباغة العربية.125/1 :

أوالً :مفهوم الفصاحة في القرآن

لم يرد لفظ (الفصاحة) ومشتقاته في القرآن إال في مورد واحد ،وذلك في قصة
موس ى (عليه السالم) في سورة القصص ،جاء فيهاَ ( :و َأخي َهارون ه َو َأ ْف َ
صح مني ل َسانا
ََ ْ
َ َ َْ َ
ْ
َ
فأ ْرسله َمع َي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون) [القصص.]34 :
ما يهمنا التركيز عليه في بحثنا هو بيان مفهوم الفصاحة الواردة في الية واتصاف
هارون (عليه السالم) باألفصحية مع أن الثابت في النصوص أن موس ى (عليه
السالم) أفضل منه؛ ألنه من أولي العزم من الرسل ،فكيف ينسجم عدم األفصحية
مع األفضلية في النبوة؟
ينقل املفسرون أن موس ى (عليه السالم) كان يعني من عقدة في لسانه تمنعه من
اإلفصاح عن غايته بسبب احتراق لسانه عندما وضع الجمرة في فمه في قصة نتف
لحية فرعون ()1؛ وألجلها طلب من هللا تعالى أن يرسل معه أخاه هارون مساعدا له
فهو أوضح منه بيانا فاستجاب هللا له وأرسل معه أخاه وزيرا ينطق عنه.

 -1جاء في تفسير نور الثقلين( :في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن الحسن بن محبوب عن العالء بن رزين عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السالم قال :وكان فرعون يقتل أوالد بنى إسرائيل كلما يلدون ويربى موس ى ويكرمه ،وال يعلم أن
هالكه على يده ،فلما درج موس ى كان يوما عند فرعون فعطس موس ى فقال :الحمد هلل رب العاملين فأنكر فرعون ذلك عليه
ا
ا
وقال :ما هذا الذى تقول؟ فوثب موس ى على لحيته وكان طويل اللحية ،فهلبها أي قلعها فأمله أملا شديدا ،فهم فرعون بقتله
فقالت له امرأته :هذا غالم حدث ال يدرى ما يقول وقد لطمته بلطمتك إياه ،فقال فرعون :بل يدرى ،فقالت له :ضع بين
يديه تمرا وجمرا فان ميز بينهما فهو الذى تقول ،فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له :كل ،فمد يده إلى التمر فجاء جبرئيل
عليه السالم فصرفها إلى الجمر فأخذ الجمر في فيه فاحترق لسانه وصاح وبكى ،فقالت آسية لفرعون :ألم أقل لك انه لم
يعقل فعفى عنه) تفسير نور الثقلين.377/3 :
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وعند مراجعة كتب التفاسير القديمة والحديثة نفهم من أقوال املفسرين أن
مدار الفصاحة في الية والتفاوت في مراتبها بين موس ى وهارون تتعلق بالقدرة على
بيان الحجة وإيصال املعنى الى املتلقي بصورة مفهومة ،وهذه الصفة كان موس ى
(عليه السالم) مفتقرا اليها فلم يكن يجيد اإلفصاح عن مقاصده بألفاظ واضحة
َ
ْ
ْ
ص ْدري َو َيس ْر لي َأ ْمري َو ْ
اش َر ْح لي َ
(ق َ
احل ْل عق َدة
ال َرب
بسبب العقدة التي في لسانه:
ْ َ ََْ
َْ
من لساني يفقهوا قولي) [طه.]28-25 :
قال الطباطبائي"( :وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني"
[القصص ،]34 :إذ ليس املراد بتصديقه إياه أن يقول :صدق أخي بل أن يوضح ما أبهم
من كالمه ويفصل ما أجمل ويبلغ عنه بعض الوحي الذي كان عليه أن يبلغه) (.)1
وقال ابن الجوزي( :هو أفصح مني لسانا أي أحسن بيانا ألن موس ى كان في
لسانه أثر الجمرة التي تناولها) (.)2
ومن الواضح أن هذه الية ال تنسجم مع أهم املرتكزات العقائدية لدى علماء
الشيعة والتي تقوم على اتصاف النبي بالكمال والسالمة في قواه البدنية ،وهو شرط
أساس فيهم للقيام بمهامهم التي كلفوا بها ،يقول الدكتور عبد الهادي الفضلي في
ٍ
كتابه (خالصة الحكمة اإللهية):
(ويشترط للنبي بالقيام في مهمة النبوة أن يتوفر على أمرين هما:
 -1الكمال :وهو بأن يكون إنسانا كامال في قواه العقلية وسليما في قواه البدنية
وامينا في تحمل مسؤولية النبوة وصادقا في أدائها) (.)3
ويقول الشيخ بشير النجفي وهو أحد مراجع النجف حاليا:

 -1تفسير امليزان.160/ 14 :
 -2زاد املسير.384/3 :
 -3خالصة الحكمة اإللهية.166-165 :
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(يجب أن يكون [النبي] منزها عن العيوب البدنية والنفسية فال يكون مثال :أعرج
أو أعور أو قبيح املنظر أو أبله  ...الخ .كما ال يجوز أن يكون بخيال أو لئيما أو مجنونا
أو سفيها أو حريصا على الدنيا ،مياال إلى الشهوات) (.)1
ولم يغب عن العلماء تعارض هذا الرأي مع اليات القرآنية التي وصفت نبي هللا
موس ى (عليه السالم) بوجود عقدة في لسانه تمنعه من أداء الرسالة التي كلفه هللا
بها ،فأجاب بعضهم بما يوهم القارئ بأنه رفع لإلشكال وحل للمعضلة القائمة وهو
أن الفرق بين فصاحة موس ى وفصاحة وهارون (عليهما السالم) هو الفرق بين
الفصيح واألفصح ،يقول الشيخ جعفر السبحاني:
ْ
(فإن قلت :أليس ذلك من املنفرات واألنبياء َّ
منزهون عنها ،وإن ذهبت بعد فترة؟
قلت :لم تكن تلك العقدة على نحو تعد عيبا ،والفرق بين موس ى وهارون في بيان
الدعوة ،هو الفرق بين الفصيح واألفصح) (.)2
فهو يبني جوابه على ادعاء أن (أفصح) هنا صيغة تفضيل ،أي ان كال من موس ى
وهارون (عليهما السالم) يتصفان بالفصاحة مع اختالفهما في مقدار اتصافهما بها،
وكون هارون أفصح منه يدل على تغلبه عليه وكثرة اتصافه بها قياسا بموس ى (عليه
السالم).
هذا الجواب يجعلنا أمام صورة خيالية نتصور فيها اثنين من انبياء هللا
يتجشمان عناء التبليغ بدين جديد هو بمثابة هدم ملوروث الباء واالجداد وعليه تقوم
الدولة الفرعونية تاركين وراءهما الخطر الذي سيلحق بهما من جرائه ،وهما بصدد
إجراء استعراض لغوي أمام أعتى وأطغى ملك في وقته يطلب فيه األقل فصاحة
معونة األفصح وحاشاهما من ذلك.

 -1مصطفى الدين القيم.24 :
 -2منية الطالبين.394/20 :
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ويذكر أبو هالل العسكري نقال عن بعض علماء العربية أن (الفصاحة تمام آلة
البيان) ( ،)1ويعني بذلك سالمة جهاز النطق اإلنساني؛ ولذا ال يجوز أن يسمى هللا
تعالى فصيحا.
وطبقا لهذا املعنى ال يعد موس ى (عليه السالم) فصيحا لكونه فاقدا له؛ إذ لم
يسلم جهاز النطق لديه من العلة التي منعته من التحدث بصورة واضحة ومفهومة
للسامع ،كما صرحت به بعض اليات القرآنية والروايات (.)2
هذا وقد أقر بعض العلماء بعدم فصاحة موس ى (عليه السالم) ،كابن عبد ربه
الذي قال في كتابه العقد الفريد( :وقال هللا تبارك وتعالى فيما حكاه عن نبيه موس ى
صلى هللا عليه وسلم واستيحاشه لعدم الفصاحة:
صح مني لسانا َف َأ ْرس ْله َمعي ر ْدءا ي َ
َو َأخي هارون ه َو َأ ْف َ
صدقني) (.)3
مثل هذه األمور اتخذها فرعون وأمثاله من املشكلين على خلفاء هللا وسيلة
ليصرفوا قومهم عن دعوة أنبيائهم واألدلة التي جاؤوا بها ،وهي إشكاالت تافهة ليست
بذات قيمة عند خلفاء هللا وال ارتباط لها بالنبوة والرسالة.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :مع األسف استخف قومه بأتفه
اإلشكاالت التي تتكرر دائما ومررها عليهم ليكفروا بموس ى (عليه السالم( ،إشكاالت
فرعون على موس ى (عليه السالم( غير فصيح ولم يأتي بمعجزة واضحة ال لبس فيها ( َأمْ
َ
َ َ
ََ َ ْ
َ
َ َّ
َ َ
ََ َ
ٌ
أنا خ ْي ٌر م ْن َهذا الذي ه َو َمه ٌين َوال َيكاد يبين فل ْوال ألق َي َعل ْيه أ ْسو َرة م ْن ذ َه ٍب أ ْو َج َاء
ْ ََ َ ْ َ َ
َم َعه املالئكة مقترنين) ،إشكاالن لو تصفحت كل الرساالت ستجدهما ،ولو تصفحت
كل الجاحدين للرساالت ستجدهم يشكلون بهما ،فسبحان من قال تشابهت قلوبهم:
َ
ْ
ال َّالذ َ
ال َّالذ َ
ين َال َي ْع َلمو َن َل ْوَال ي َكلم َنا ا َّلله َأ ْو َت ْأت َينا َآي ٌة َك َذل َك َق َ
َ(و َق َ
ين م ْن ق ْبله ْم مث َل
َ َّ ْ
َ
َ
َ
َ َ ْ
ق ْوله ْم تش َاب َهت قلوبه ْم ق ْد َب َّينا ال َيات لق ْو ٍم يوقنون) [البقرة  ،]118إشكاالت يكررها أئمة
الضالل وفقهاء السوء دائما ويستخفون بها أقوامهم فيوردونهم الهالك فإذا كان موس ى
 -1الصناعتين .7 /
 -2راجع رواية اإلمام الباقر (عليه السالم) املتقدمة بهذا الخصوص.
 -3العقد الفريد.305/2 :
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في لسانه ثقل وأشكل عليه فرعون فهل نجا محمد (صلى هللا عليه وآله) الذي لم يكن
في لسانه ثقل ،وهل نجا القرآن الذي جاء به محمد (صلى هللا عليه وآله) من هذا
اإلشكال الذي ال يفارق أئمة الضالل وال يفارقونه ،ال وهللا فها هم املسيحيون وغيرهم
إلى اليوم يشكلون على القرآن وأنه مخالف لقواعد اللغة العربية في النحو والبالغة
.)1( ).....
فالفصاحة املطلوبة في هذا املوقف التبليغي ملوس ى (عليه السالم) يتعلق
بإيضاح وبيان الرسالة املكلف بإيصالها إلى فرعون وقومه وليس باختيار االفصح من
االلفاظ وتخير وانتقاء األصلح من اللهجات ،كما هو الشائع من مفهوم الفصاحة
لدى الكثيرين ،فداللة الفصاحة في الية ال تتعدى املعنى اللغوي للمفردة وهو الظهور
والبيان ،وهذا ما دفع القدامى من البالغيين الى القول بترادف ألفاظ الفصاحة
والبالغة والبيان والبراعة.
يقول الهاشمي( :يرى اإلمام عبد القاهر الجرجاني وجمع من املتقدمين أن
الفصاحة والبالغة والبيان والبراعةـ ألفاظ مترادفة ال تتصف بها املفردات ،وإنما
يوصف بها الكالم بعد تحري معاني النحو فيما بين الكلم حسب األغراض التي يصاغ
لها) (.)2
ولو كان عند موس ى (عليه السالم) هذا القدر املطلوب من الفصاحة والذي
يمكنه من خاللها تبليغ رسالته بالوجه املطلوب لسارع الى تنفيذ امر هللا ولم يعتذر
عن العقدة التي في لسانه فيطلب مؤازرة اخيه هارون له ليقوم بهذه املهمة عنه.
وإلى هذا املعنى ذهب السبحاني وغيره من العلماء ،فقالوا إن الفصاحة التي
حالت دون أداء موس ى (عليه السالم) لتبليغ فرعون وقومه تتعلق بتبيين الدعوة
وتفصيلها.
يقول السبحاني( :لقد طلب من هللا سبحانه أن يؤيده بأخيه هارون ،وذكر
إحدى مزاياه ،بقوله(َ :و َأخي َهارون ه َو َأ ْف َ
صح مني ل َسانا) وإنما قال ذلك لعقدة كانت
 -1عقائد اإلسالم.199 :
 -2هامش جواهر البالغة.17 :
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ََ ْ
في لسانه ،فلذلك طلب أن يرسله معه ليكون معينا له كما قال( :فأ ْرسله َمع َي
ر ْدءا) معينا (ي َ
صدقني) فهل املراد من تصديقه أن يقول ملوس ى صدقت ،أو يقول
للناس صدق أخي؟ الظاهر أنه ليس بصحيح ألنهم إذا لم يؤمنوا بدعوة موس ى (عليه
السالم) الذي جاءهم باملعاجز الكبيرة ،فكيف يؤمنون بمجرد تصديق األخ أخاه؟ حتى
لو قال صدق موس ى عشر مرات لم يؤثر أبدا ،بل املرادـ كما يظهر هو قيامه بتبيين
رسالته وحقيقة دعوته ويقرر الحجج والبراهين الدالة على صحتها ،والتي ربما ال يقوم
بها موس ى ،لكونه أفصح لسانا وأبين بيانا.
َْ َ
َ َ
ثم إن موس ى (عليه السالم) علل سؤاله هذا بقوله( :إني أخاف أن يكذبون)،
فاليات تدل على أنه كان في قلق من أمرين:
 .1قتله قصاصا قبل أن يتم رسالته.
 .2التقصير في تبيين دعوته ألجل العقدة (اللكنة) في لسانه.
ولذا سأل ربه أن يكون هارون ردءا له أي يجعله رسوال مثله لكن في درجة تالية،
ليكون له معينا وسندا) (.)1
وبذلك تكون داللة الفصاحة في الية متعلقة باإليضاح والبيان وليس بتطبيق
القواعد اللغوية ،وعلى فرض ان املقصود بها االلتزام بهذه القواعد التي اشترط
علماء البالغة تحققها فيها فهي ليست شرطا في الكمال الروحي بعد ان تجسدت
بمراتب أدنى في خليفة من خلفاء هللا وأحد أولي العزم من الرسل ،وبمستويات أعلى
في هارون (عليه السالم) وهو أقل مقاما من أخيه موس ى (عليه السالم).
فمجرد كون هاون أفصح منه مع أفضليته وعلو مقامه يكفي في إبطال ما
يتوهمه العلماء من ضرورة اتصاف خليفة هللا بأعلى درجات الفصاحة وااللتزام
بالقواعد النحوية والصرفية وغيرها من الشروط التي جعلوها من لوازم الفصاحة.

 -1منية الطالبين.393/20 :
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جاء في كتاب عقائد اإلسالم للسيد أحمد الحسن (عليه السالم):
(خليفة هللا موس ى (عليه السالم) لم يكن يجيد النطق بأي لغة بصورة صحيحة
ََ ْ
كما هو واضح في القرآن ،قال تعالىَ ( :و َأخي َهارون ه َو َأ ْف َ
صح مني ل َسانا فأ ْرسله َمع َي
َ ْ َ
صدقني إني َأ َخاف َأ ْن ي َكذبون) [القصصَ ( ]34 :و َيضيق َ
ر ْدءا ي َ
ص ْدري َوال َينطلق ل َساني
َ
َْ
ْ
ََْ ْ َ َ َ
ون ) [الشعراءَ ( ]13 :و ْ
احل ْل عق َدة م ْن ل َساني َيفقهوا ق ْولي) [طه... ]28-27 :
فأرسل إلى هار
فهذا موس ى (عليه السالم) خليفة من خلفاء هللا في أرضه ،ومن أولي العزم من الرسل
وبصريح القرآن والتوراة واتفاقهما أن هناك عقدة في لسانه تمنعه عن اإلفصاح
بألفاظ واضحة تعبر عن املعنى الذي يريده بصورة واضحة ومفهومة للمتلقي ،ومع
هذا أرسله هللا سبحانه وتعالى ولم يحلل عقدة من لسانه كليا ،بل جعل حل هذه
املشكلة  -التي تعيق تبليغ الرسالة اإللهية للمتلقي  -بإرسال مساعد ملوس ى (عليه
السالم) وهو هارون أخاه ،وبهذا أجيب دعاء موس ى (عليه السالم) وحلت مشكلة
َ َ َ ْ
ْ َ
ْ
ص ْدري َو َيس ْر لي َأ ْمري َو ْ
اش َر ْح لي َ
احل ْل عق َدة م ْن ل َساني َيفقهوا
عقدة لسانه( :قال رب
ْ َْ َ َ َ
ْ
اشد ْد به َأ ْزري َو َأ ْشر ْكه في َأ ْمري َك ْي ن َسب َحكَ
َق ْولي َو ْ
اج َع ْل لي َوزيرا من أهلي هارون أخي
َكثيرا َو َن ْذك َر َك َكثيرا إ َّن َك ك ْن َت ب َنا َبصيرا َق َ َ ْ
َ َْ َ َ
َ
ال قد أوتيت سؤلك يا موس ى) [طه،]36-25 :
وهذا القرآن ينقل لنا بوضوح بقاء ثقل لسان موس ى (عليه السالم) حتى بعد إرساله
بفترة من الزمن في قول فرعون وانتقاده لثقل لسان موس ى وعدم تمكنه من اإلفصاح
ْ
ال َيا َق ْوم َأ َل ْي َ
عن املعنى بصورة واضحة للمتلقيَ ( :و َن َادى ف ْر َع ْون في َق ْومه َق َ
س لي ملك
َ
َ ََ
َ َّ
َ َ ََ َ
َ
َْ َ
م ْ
ص َر َو َهذه األ ْن َهار ت ْجري م ْن ت ْحتي أفال ت ْبصرون أ ْم أنا خ ْي ٌر م ْن َهذا الذي ه َو َمه ٌين َوال
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
استخف
َيكاد يبين فلوال ألقي عليه أسورة من ذه ٍب أو جاء معه املالئكة مقترنين ف
َ
ََ َ
َ
َ
َ
ََ ْ َْ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
آسفونا انتق ْمنا م ْنه ْم فأغ َرقناه ْم
ق ْو َمه فأطاعوه إ َّنه ْم كانوا ق ْوما فاسقين فلما
َأ ْج َمع َين َف َج َع ْل َناه ْم َس َلفا َو َم َثال ل ْآلخر َ
ين) [الزخرف.)1( )]56-51 :

 -1عقائد اإلسالم.199-197 :
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ثانياً :مفهوم الفصاحة في الروايات

بالتأمل في بعض الروايات التي ذكرت الفصاحة والفصحاء يتضح لنا ان
مفهومها في الروايات ال يخرج عن إطار القدرة على البيان وتقديم الحجج والبراهين
عند مباغتة السؤال.
ففي احد تعريفات افصح الناس على لسان أمير املؤمنين (عليه السالم):
(املجيب املسكت عند بديهة السؤال) (.)1
فالفصاحة املقصودة في كالم اإلمام (عليه السالم) هي فصاحة البيان ،وأفصح
الناس هو من يقدم بيانا وافيا وجوابا شافيا يقطع الشبهات في معرض السؤال
املفاجئ ،بحيث يكون جوابه من الحجة والبرهان ما يلجم به أفواه الخرين ،وهذا
املعنى بعيد عن املفهوم البالغي للفصاحة والذي يستند الى العلوم اللغوية كاألصوات
والصرف والنحو وغيرها ،فما كل لغوي بارع يقدر على تقديم هكذا إجابات ،وهذا
املعنى أكده اإلمام (عليه السالم) في رواية أخرى له ،قال فيها( :بخ بخ لعالم علم
فكف وخاف البيات فأعد واستعد إن سئل أفصح وإن ترك سكت كالمه صواب
وسكوته عن غير عي عن الجواب) (.)2
وعند التأمل في األحاديث التي تناولت الفصاحة نجد أن معظم تركيزها انصب
على الجانب االستعمالي لها واقترنت اإلشادة أو الذم بمدى التحلي بها وكيفية
توظيفها في سبيل تحقيق أهداف أسمى وأنبل من مجرد التفاصح وإبراز البراعة
واملقدرة اللغوية.
ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى قسمين:
 -1اإلشادة بالفصاحة:
وتضمنت هذه املجموعة روايات أشادت بالفصاحة ومدحته واعتبرته من زينة
اإلنسان ،مثل الروايات التية:
 -1آمالي الطوس ي .977 :
 -2غرر الحكم .170 :
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عن الباقر (عليه السالم)( :إن هللا أعطى املؤمن البدن الصحيح واللسان
الفصيح) (.)1
وقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :جمال الرجل فصاحة لسانه) (.)2
وعنه (صلى هللا عليه وآله)( :الفصاحة زينة الكالم) (.)3
 -2ذم الفصاحة:
وفي مقابل ذلك توجد أحاديث أخرى تذم الفصاحة وتحذر من االتصاف بها
لكونها مدعاة للشر وشعبة من شعب النفاق ،ومن هذه األحاديث:
َّ
عن رسول هللا (صلى هللا عليه واله وسلم) انه قال لعبد هللا بن رواحة( :كف
َ
ََ َ
َ
َعن َّ
الس ْجع ف َما أ ْعط َي َع ْب ٌد شيئا ش ًّرا م ْن طالق ٍة في ل َسانه) (.)4
وعنه (صلى هللا عليه واله وسلم)( :قال الحياء والعي شعبتان من اإليمان
والبذاء والبيان ( )5شعبتان من النفاق) (.)6
في الحقيقة ال يوجد تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات كما يبدو في
الظاهر ،فالفصاحة فن للتحدث بمستوى أرقى ،وإذا ما سخر هذا الفن لتحقيق
األهداف اإللهية واإلنسانية فإنه سيكون سببا في اإلشادة بصاحبها ،وإذا ما وظفت
بصورة غير صحيحة وكانت مبعثا للتباهي فإنها تكون سببا في استحقاق الذم
والتوبيخ ،ومن الروايات التي صرحت بهذا املعنى قول االمام الباقر (عليه السالم) املار
ذكره( :إن هللا تعالى أعطى املؤمن البدن الصحيح ،واللسان الفصيح ،والقلب
الصريح ،وكلف كل عضو منها طاعة لذاته ولنبيه ولخلفائه ،فمن البدن الخدمة له
 -1بحار األنوار.303/64 :
 -2مسند الشهاب.164/1 :
 -3جامع األخبار.337 :
 -4تفسير القرطبي.281/12 :
 -5قال املناوي( :البيان املذكور هو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبا) فيض القدير :
.428/3
 -6سنن الترمذي.375/4 :
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ولهم ،ومن اللسان الشهادة به وبهم ،ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم ،فمن
شهد باللسان ،واطمأن بالجنان ،وخدم باألركان أنزله هللا الجنان) ( ،)1فاللسان
الفصيح كما يقرر الباقر (عليه السالم) يكون مدحا وفضيلة للمؤمن اذا استعمل
استعماال صحيحا في طاعة هللا ورسوله واوصيائه (عليهم السالم) ،يكون محمودا اذا
سخر لطاعة خليفة هللا والدعوة له ،ويكون مذموما اذا جعل ميزانا ملحاكمة خلفاء
هللا وقانونا ملعرفتهم من خالله.
هل فصاحة اللسان من شروط العصمة:

وإلى جانب كون الفصاحة سبيال الى تحصيل الثواب والتقرب من هللا فهي احد
مقومات الكمال الذي أشارت إليه بعض الروايات ،مثل رواية االمام الصادق (عليه
السالم)( :ثالث خصال من رزقها كان كامال :العقل والجمال والفصاحة) ،والكمال
املقصود في هذه الرواية وغيرها هو الكمال الظاهري ،فالفصاحة ليست شرطا في
الكمال الروحي ،بل هي زينة من زينة الدنيا وبهاء من بهائه كما جاء في الروايات
السابقة (الفصاحة زينة الكالم) و(جمال الرجل فصاحة لسانه) ،واتصاف املؤمن
بالخصوص بها يزيده جماال وبهاء كونه متعلقا بالكالم والتحدث وهو من األمور
الظاهرية املتربطة بالجسد املادي ،تماما كما يرتدي ثوبا جميال فيظهر بمظهر حسن،
فهو تعالى لم ينظر الى عالم األجسام منذ ان خلقه (.)2
فاملطلوب من اإلنسان هو العمل وإن كان مقصرا في الفصاحة ،ففي (الزبور) في
السورة الخامسة والستين نقال عن هللا تعالى( :أفصحتم في الخطبة وقصرتم في
العمل فلو أفصحتم في العمل وقصرتم في الخطبة لكان أرجى لكم ،ولكنكم عمدتم إلى
آياتي فاتخذتموها هزوا وإلى مظاملي فاستهزأتم بها وعلمتم أن ال هرب مني وأمنتم
فجائع الدنيا) (.)3

 -1بحار األنوار.303/64 :
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ال " :إ َّن َ
ض إ َل ْيه منَ
هللا َج َّل َث َن ُاؤ ُه َل ْم َي ْخ ُل ْق َخ ْل اقا َأ ْب َغ َ
َ
 -2عن موس ى ب ِن يس ٍار ،أنه بلغه أن الن ِبي صلى الله علي ِه وسلم ق
ِ ِ ِ
ِ
ُ َ
ُ ََ َ
ُّ ْ
الدن َياَ ،وِإ َّن ُه ُم ْنذ خل َق َها ل ْم َي ْنظ ْر ِإل ْي َها " .انظر  :شعب اإليمان للبيهقي.102/13 :
 -3بحار األنوار.48/14 :
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خالفا ملا يصوره لنا من يحاكمون خلفاء هللا في أرضه بهذه الفصاحة ويعتبرونها
قانونا لتمييزهم من املدعين الكاذبين للمقامات اإللهية ،على أننا أوضحنا فيما سبق
أفصحية هارون على موس ى (عليهما السالم) مع أنه كان أعلى مقاما من هارون
وصرحت به عدد من اليات القرآنية ،فعدم فصاحة موس ى (عليه السالم) لم يقدح
بعصمته وفصاحة هارون (عليه السالم) لم يقدمه على موس ى (عليه السالم) ،فقد
بقي على حاله محجوجا بموس ى (عليه السالم) وبقي موس ى (عليه السالم) أكبر
عصمة وأعلى مقاما منه.
فمثل هذا املنطق قد اعتمده فرعون معيارا للتفاضل والتكامل ،وهذا ما دفعه
إلى التفاخر بكونه خيرا من موس ى ووصفه بأنه (ال يكاد يبين) [الزخرف ،]52 :وصفه
بعدم الفصاحة ليشغل قومه بهذا اإلشكال التافه عن االدلة التي جاء بها لتأكيد
رسالته اإللهية في الدعوة إلى اإليمان باهلل تعالى.
ويعتبر الجاحظ العقدة التي في لسان موس ى (عليه السالم) ضربا من االمتحان
واالبتالء الذي قد تقتضيه املصلحة في ذلك الزمان ،فيقول:
ََ ْ
(وقال موس ى عليه السالمَ :و َأخي هارون ه َو َأ ْف َ
صح مني لسانا فأ ْرسله َمعي ر ْدءا
ْ َ
صدقني .وقالَ :و َيضيق َ
ي َ
ص ْدري َوال َينطلق لساني .رغبة منه في غاية اإلفصاح
بالحجة ،واملبالغة في وضوح الداللة ،لتكون األعناق إليه أميل ،والعقول عنه أفهم،
والنفوس إليه أسرع ،وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة ،ويبلغ أفهامهم على بعض
املشقة .وهلل عز وجل أن يمتحن عباده بما شاء من التخفيف والتثقيل ،ويبلو
أخبارهم كيف أحب من املحبوب واملكروه .ولكل زمان ضرب من املصلحة ونوع من
املحنة ،وشكل من العبادة) (.)1
فخليفة هللا تكفيه من الفصاحة ما يمكنه معها من أداء رسالته وتبليغها الى
املكلفين بجالء ووضوح ،وهذه النسبة من الفصاحة كانت معدومة في موس ى (عليه
السالم) فحل البديل هارون (عليه السالم) محلها لغرض أداء املهمة التي كلف بها.

 -1البيان والتبيين.31/1 :
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وبهذا يتبين لنا املعنى املقصود من قول اإلمام الصادق (عليه السالم)( :أعربوا
كالمنا فإنا قوم فصحاء) ( ،)1فاإلعراب هنا ليس اإلعراب باملعنى النحوي ،وإنما املعنى
اللغوي وهو اإلبانة واإليضاح طبقا ملا جاء في املعاجم اللغوية ،فصدور الرواية سابق
لنشأة هذا املصطلح النحوي.
ْ
ْ َ َ
َ
يقول األزهري( :اإل ْع َراب والتعريب َم ْعناه َما َواحدَ ،وه َو اإل َبانة .يقال :أعرب َعنه
َ
َ َ
َ َ
َ
وع َّرب أي أبان وأفصحَ .ويقال :أعر ْب َع َّما في ضميرك أي أب ْنَ .ومن َهذا يقال
لسانه
َ
ََْ
ْ
()2
ْ
للرجل إذا أفصح في الكالم :قد أعرب) .
َْ
َ َ َ َ
وقال ابن فارس(َ :أ ْع َر َب َّ
الرجل َع ْن نفسه ،إذا َب َّين َوأ ْوض َح) (.)3
وفقا للمفهوم القرآني والروائي للفصاحة يكفي أحدنا أن يأتي بكالم مفهوم
وعبارات واضحة خالية من الغموض واإلبهام ،ويقيم عليه الحجج والبراهين
الساطعة يقطع بها الطريق أمام الشكوك واألوهام ،فيكون بذلك أفصح الناس
وأعربهم وإن خالف الشروط الوضعية التي ابتدعها البالغيون.

 -1وسائل الشيعة.83/27 :
 -2تهذيب اللغة.219/2 :
 -3معجم مقاييس اللغة.299/4 :

الخاتمة:
يمكن إجمال أهم ما قاد إليه البحث فيما يأتي:
 -1لم تكن الضوابط واملعايير التي اشترطها علماء اللغة في الفصاحة مستمدة
من منابعها وهي القرآن وكالم العترة وإنما بنيت على االجتهاد الشخص ي للعلماء،
فجاءت قواعدهم مشحونة باملآخذ والثغرات ،وترتب عليها اخراج ما يفترض به أن
يكون املصدر األساس لهذه القواعد عن إطار الفصاحة ،وعد بعض الكالم السوقي
فصيحا ملوافقتها للشروط واملواصفات املوضوعة لها.
 -2وردت مفردة الفصاحة في القرآن الكريم في مورد واحد يدور مفهومها حول
القدرة على بيان الحجة وايصال الرسالة الى السامع بشكل واضح ومفهوم ،جاء ذلك
في قصة موس ى (عليه السالم) واللكنة التي كان يعاني منها ،حتى أصبح عائقا أمام
تبليغ الرسالة املكلف بأدائها إلى قومه ،فطلب من هللا أن يبعث معه أخاه هارون
لكونه أفصح منه لسانا وأظهر بيانا.
 -3كون هارون (عليه السالم) أفصح من موس ى مع أن األخير أعلى منه مقاما
وأرفع منزلة يقودنا إلى نتيجة مهمة مفادها أن الفصاحة ليست شرطا في خلفاء هللا،
وال يقلل عدم اتصافهم بها من مقاماتهم وكماالتهم الروحية ،بل هي زينة من زينة
االنسان ومظهر من مظاهر جماله .نعم ،يمكن أن تكون سببا في تحصيل الثواب
للمؤمن ومبعثا للمدح واإلشادة اذا ما وظفت بصورة سليمة في خدمة خليفة هللا
وطاعته ،كما انها تكون طريقا للذم اذا اس يء استخدامها وأصبحت مجرد أداة
للتباهي واالستعالء على الخرين ،وأيضا قانونا ملحاكمة خلفاء هللا بها.
 -4لم يخرج مفهوم الفصاحة في روايات املعصومين (عليهم السالم) عن إطار
القدرة على بيان املقصد وتقديم الحجج والبراهين عند بديهة السؤال ،مما يخلق بونا
شاسعا بينه وبين مفهومها عند اللغويين والبالغيين.
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 -5يكفي في اتصاف شخص ما بالفصاحة أن يكون قادرا على بيان املعنى
وإيصاله إلى املتلقي بوضوح ،وهذا القدر من الفصاحة كان يتصف بها خلفاء هللا من
االنبياء والرسل واألئمة (عليهم السالم) ،مع أن بعضهم كان يفتقر اليها كموس ى (عليه
السالم) ،ولم يقدح ذلك في نبوته وعلو مقامه.

 القرآن الكريم عقائد االسالم يليه يسألونك عن الروح ،السيد احمد الحسن ،اصدارات انصار االماماملهدي عليه السالم  /العدد ( ،)204الناشر :شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،
(2016م – 1437هـ).
 -1ابن يعيش النحوي ،عبد اإلله النبهان ،منشورات اتحاد الكتاب العرب.1997 ،
 -2أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا ،دراسة نقدية ملواقف الخصوم واألنصار ،عبد
هللا بن حمد املحارب ،الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،مطبعة املدني ،ط1412 ،1
هـ  1992 -م.
 -3اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت:
911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،الطبعة1394 :هـ 1974 /م.
 -4األدب العربي في العصر العباس ي ،ناظم رشيد ،نشر وطبع وتوزيع :مديرية دار الكتب
للطباعة والنشر ،جامعة املوصل 1410 ،هـ 1989 -م.
 -5أساس البالغة ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت:
538هـ)  ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت -
لبنان ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م.
 -6األصول  -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  ، -تمام حسان ،عالم
الكتب 1420 ،هـ  2000 -م.
 -7إعجاز القرآن للباقالني ،أبو بكر الباقالني محمد بن الطيب (ت403 :هـ) ،تحقيق:
السيد أحمد صقر ،الناشر :دار املعارف – مصر ،ط1997 ،5م.
 -8االقتراح في علم أصول النحو ،جالل الدين السيوطي (ت 911 :هـ) ،قرأه وعلق
عليه :د .محمود سليمان ياقوت ،دار املعرفة الجامعية 1426 ،هـ  2006 -م.
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 -9األمالي ،محمد بن الحسن الطوس ي ،تحقيق وتصحيح :بهراد الجعفري وعلي اكبر
الغفاري  ،ناشر  :دار الكتب االسالمية  -تهران 1380 ،ه.
 -10اإليضاح في علوم البالغة ،محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو املعالي جالل الدين
القزويني الشافعي املعروف بخطيب دمشق (ت739 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد املنعم
خفاجي ،الناشر :دار الجيل  -بيروت ،ط( ،3د-ت).
 -11بحار األنوار  ،محمد باقر املجلس ي ،الناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان( ،د-ت).
 -12البالغة العالية علم املعاني ،عبد املتعال الصعيدي  ،قدم له وراجعه وأعد
فهارسه :د .عبدالقادر حسين ،ملتزم الطبع والنشر :مكتبة الداب ومطبعتها
بالجماميز ،ط 1411 ،2هـ 1991 -م.
َّ َ
 -13البالغة العربية ،عبد الرحمن بن حسن َح َبنكة امليداني الدمشقي (ت1425 :هـ)،
الناشر :دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بيروت ،ط 1416 ،1هـ  1996 -م.
 -14البيان في تفسير القرآن ،ابو القاسم املوسوي الخوئي ،الناشر :أنوار الهدى،
املطبعة :فروردين( ،د-ت).
 -15البيان والتبيين ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ،الليثي أبو عثمان الشهير
بالجاحظ (ت255 :هـ) ،الناشر :دار ومكتبة الهالل ،بيروت 1423 ،ه.
 -16الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موس ى الحسيني الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش -
محمد املصري ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت 1419 -هـ 1998 -م.
 -17تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو
الفيض امللقب بمرتض ى َّ
الزبيدي (ت1205 :هـ) ،تحقيق :مجموعة من املحققين،
الناشر :دار الهداية( ،د-ت).
 -18تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،عبد العظيم بن الواحد
بن ظافر ابن أبي اإلصبع العدواني البغدادي ثم املصري (ت654 :هـ) ،تقديم
وتحقيق :الدكتور حفني محمد شرف ،الناشر :الجمهورية العربية املتحدة -
املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي( ،د-ت).
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 -19تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم
الدمشقي (ت774 :هـ) ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،منشورات محمد علي بيضون  -بيروت ،ط 1419 - ،1هـ.
 -20تفسير القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
شمس الدين القرطبي (ت671 :هـ)  ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،
الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ  1964 -م.
 -21تفسير نور الثقلين ،عبد علي بن جمعة العروس ي الحويزي ،تصحيح :هاشم
الرسولي ،الناشر :انتشارات إسماعيليان ،ط( ،1د-ت).
 -22تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت370 :هـ) ،تحقيق:
محمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،ط2001 ،1م.
 -23جامع االخبار او مفاتيح اليقين في اصول الدين ،محمد بن محمد السبزواري،
تحقيق :عالء آل جعفر ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،ط1413 ،1
هـ  1993 -م.
 -24الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيس ى أبو عيس ى الترمذي السلمي،
الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون( ،د-
ت).
 -25الجامع الكبير في صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،نصر هللا بن محمد بن محمد
بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الفتح ضياء الدين املعروف بابن األثير الكاتب
(ت637 :هـ) ،تحقيق :مصطفى جواد ،الناشر :مطبعة املجمع العلمي1375 ،ه.
 -26جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت 321 :هـ) ،تحقيق :رمزي
منير بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليين – بيروت ،ط1987 ،1م.
 -27جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي
(ت1362 :هـ) ،ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصميلي ،الناشر :املكتبة
العصرية ،بيروت( ،د-ت).

 50ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

 -28خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093 :هـ)،
تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،
 1418هـ  1997 -م.
 -29الخصائص ،أبي الفتح عثمان بن جني ،الناشر :عالم الكتب  -بيروت ،تحقيق:
محمد علي النجار( ،د-ت).
 -30خصائص التراكيب دارسة تحليلية ملسائل علم املعاني ،محمد محمد أبو موس ى،
الناشر :مكتبة وهبة ،ط1414 ،7هـ 1996 -م.
 -31خالصة الحكمة اإللهية ،د .عبد الهادي الفضلي ،مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي طبقا ملذهب أهل البيت (ع) ،ط 1428 ،1هـ  2007 -م.
 -32دالئل اإلعجاز في علم املعاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد
الفارس ي األصل الجرجاني الدار (ت471 :هـ) ،تحقيق :محمود محمد شاكر أبو فهر،
الناشر :مطبعة املدني بالقاهرة  -دار املدني بجدة ،ط1413 ،3هـ 1992 -م.
 -33ديوان امرئ القيس ،دار صادر ،بيروت( ،د-ت).
 -34ديوان املتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر -بيروت1403 ،هـ 1983 -م.
 -35زاد املسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (ت597 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،الناشر :دار الكتاب العربي -
بيروت ،ط 1422 ،1هـ.
 -36سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي (ت392 :هـ) الناشر :دار
الكتب العلمية بيروت-لبنان ،ط1421 ،1هـ2000 -م.
 -37سر الفصاحة ،أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي
(ت466 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ط1402 ،1هـ_1982م.
 -38شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي
الهمداني املصري (ت769 :هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر:
دار التراث  -القاهرة ،دار مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه  ،ط، 20
 1400هـ  1980 -م.
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 -39شعب اإليمان ،أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ ْس َر ْوجردي الخراساني ،أبو
بكر البيهقي (ت458 :هـ) ،حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي
عبد الحميد حامد ،أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه :مختار أحمد الندوي،
صاحب الدار السلفية ببومباي  -الهند ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،ط 1423 ،1هـ  2003 -م.
 -40الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أحمد بن فارس
بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين (ت395 :هـ) ،الناشر :محمد علي بيضون،
ط1418 ،1هـ1997-م.
 -41صبح األعش ى في صناعة اإلنشا ،أحمد بن علي القلقشندي ،تحقيق :د .يوسف علي
طويل ،الناشر :دار الفكر  -دمشق ،ط.1987 ،1
 -42الصناعتين ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران
العسكري (ت395 :هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،
الناشر :املكتبة العنصرية  -بيروت 1419 ،هـ.
 -43طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم بن عبيد هللا الجمحي بالوالء ،أبو عبد هللا
(ت232 :هـ) ،تحقيق :محمود محمد شاكر  ،الناشر :دار املدني  -جدة( ،د-ت).
 -44عروس األفراح في شرح تلخيص املفتاح ،أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو حامد بهاء
الدين السبكي (ت 773 :هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد الحميد هنداوي ،الناشر :املكتبة
العصرية للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان ،ط 1423 ،1هـ  2003 -م.
 -45العقد الفريد ،أبو عمر ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن
حدير بن سالم املعروف بابن عبد ربه األندلس ي (ت328 :هـ) ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بيروت ،ط 1404 ،1هـ.
 -46علوم البالغة ،احمد مصطفى املراغي ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط،3
 1414هـ 1993 -م.
 -47غرر الحكم ودرر الكلم ،املفهرس من كالم أمير املؤمنين علي بن أبي طالب ع  -عبد
الواحد بن محمد التميمي المدي ،ترتيب وتدقيق :عبد الحسن دهيني ،دار الهادي،
بيروت  -لبنان ،ط 1413 ،1هـ1992 -م.
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 -48فيض القدير شرح الجامع الصغير ،زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري (ت1031 :هـ)،
الناشر :املكتبة التجارية الكبرى  -مصر ،ط.1356 ،1
 -49القرارات النحوية والتصريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة جمعا ودراسة وتقويما
إلى نهاية الدورة الحادية والستين عام  1415هـ  1995 -م ،خالد بن سعود بن
فارس العصيمي ،دار التدمرية ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،دار ابن حزم،
بيروت  -لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م.
 -50لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقي (ت711 :هـ) ،الناشر :دار صادر  -بيروت ،ط 1414 ،3
هـ.
 -51اللغة ،فندريس ،ترجمة  :عبد الحميد الدواخلي ،محمد القصاص ،تقديم :فاطمة
خليل ،القاهرة ،املركز القومي للترجمة.2014 ،
 -52املآخذ على فصاحة الشعر حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،عامر بن عبد هللا
الثبيتي ،الجامعة اإلسالمية ،ط 1428 ،1هـ  2007 -م  .متاح على:
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_6057.pdf
 -53املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
الشيباني ،الجزري ،أبو الفتح ،ضياء الدين ،املعروف بابن األثير الكاتب (ت:
637هـ) ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،الناشر :املكتبة العصرية للطباعة
والنشر  -بيروت  1420 ،هـ.
 -54مختصر املعاني ،سعد الدين التفتازاني ،الناشر :دار الفكر ،ط1411 ،هـ.
 -55مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حسين النوري الطبرس ي (ت 1320 :هـ)،
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث( ،د -ت).
 -56مسند الشهاب ،أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون
القضاعي املصري (ت 454 :هـ)  ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط.1986 – 1407 ،2
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 -57مصطفى الدين القيم ،بشير حسين النجفي ،الناشر مؤسسة االنوار النجفية
للثقافة والتنمية ،ط  2010 ،7م  1431 -ه.
 -58معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت:
395هـ)  ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر:
1399هـ 1979 -م.
 -59مفتاح العلوم ،يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو
يعقوب (ت626 :هـ) ،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور  ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان  ،ط 1407 ،2هـ  1987 -م.
 -60منية الطالبين في تفسير القرآن املبين ،جعفر السبحاني ،متاح على:
http://ar.tohid.ir/ar/index/book?bookID=377&page=4
 -61مواهب الفتاح في شرح تلخيص املفتاح ،ابن يعقوب املغربي ،نشر أدب الحوزة،
متاح على:
https://ia601304.us.archive.org/6/items/FP84261/01_84261.pdf
 -62امليزان في تفسير امليزان ،محمد حسين الطباطبائي ،صححه واشرف على طباعته:
حسين االعلمي ،الناشر :منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،ط.1997 ،1
 -63نصرة الثائر على املثل السائر ،صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي ( 764هـ)،
تحقيق :محمد علي سلطاني ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق( ،د-ت).
 -64النكت في إعجاز القرآن ،علي بن عيس ى بن علي بن عبد هللا ،أبو الحسن الرماني
املعتزلي (ت384 :هـ) ،تحقيق :محمد خلف هللا ،د .محمد زغلول سالم ،الناشر :دار
املعارف بمصر  ،ط1976 ،3م.
 -65همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) ،تحقيق  :عبد الحميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية – مصر،
(د -ت).
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 -66وسائل الشيعة (آل البيت( ،الحر العاملي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم
إلحياء التراث ،املطبعة :مهر  -قم ،الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء
التراث  -قم  -ايران ،ط.1414 ،2
 -67الوساطة بين املتنبي وخصومه ،أبو الحسن علي بن عبد العزير القاض ي الجرجاني
(ت392 :هـ) ،تحقيق وشرح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي،
الناشر :مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه( ،د-ت).
 -68الوسيط في تفسير القرآن املجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي
الواحدي النيسابوري الشافعي (ت468 :هـ) ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد
عبد املوجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور
أحمد عبد الغني الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ
الدكتور عبد الحي الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط  1415 ،1هـ -
 1994م.
 -69موقع ألكترونيhttp://ihelrs.org :

