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 األبعاد التواصلية للغة اجلسم في احلديث
النبوي الشريف

د. غ�ساب من�سور �ل�سقر

 :¢üî∏ŸG
يهدف هذ� �لبحث �إلى در��سة �الأبعاد �لتو��سلية للغة �جل�سم يف �حلديث �لنبوي �ل�سريف. ولتحقيق ذلك فقد 

حنا مفهوم لغة �جل�سم، و�أهميتها، و�أن�ساقها، و�أثرها يف �لتو��سل يف �حلديث �لنبوي �ل�سريف. و�سّ

وقد تو�سلنا يف نهاية هذ� �لبحث �إلى �أنَّ للّغة �جل�سم �أثًر� مهًما يف �لتو��سل غري �للفظي يف �حلديث �لنبوي 
ت عن مظاهر �ل�سلوك �لنف�سي، وعملت  �ل�سريف؛ فكانت م�ساحبة للغة �للفظية، ومكملة �إياها، و�سارحة لها، وعربَّ

على ا�ستنباط كوامن الذات الإن�سانية، وبواطنها لدى املتلقي.

á«°SÉ°SCG äÉë∏£°üe:  لغة �جل�سم، �الأبعاد �لتو��سلية، �حلديث �لنبوي �ل�سريف.
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The Communication Dimensions of Body 

Language in Prophetic Tradition

Dr. Ghassab Mansoor Al Saqr

Abstract: 

This research aims to study the Communication Dimensions of Body Language in 

Prophetic Tradition. To achieve this, we have explained the concept of body language, 

and its importance, systems, and its impact on communication in Prophetic Tradition.

We have reached the end of this research and concluded that the language of the 

body plays an important role in non-verbal communication in Prophetic Tradition; it 

was associated with verbal language, and complements it, and explains, and expresses 

manifestations of psychological behavior, and works on the development of the self-

contained human, and is internal to the recipient. 

Keywords: Body language, The Communication Dimensions, Prophetic Tradition.
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�جل�سم عامل مليء باللغات غري �للفظية، فهو ال 
ميتلك معنى يف ذ�ته، بل ميتلك هذ� �ملعنى من وقع 
من   - لغاته  من  و�حدة  لغة  يجعل  مّما  ��ستعماالته، 
 - �لوجه  تعبري  �أو  �ليد،  �إ�سارة  �أو  �لعني،  نظرة  نحو 
بوؤرة ل�سريورة غري متناهية من �لتاأويات و�لدالالت.

توؤدي لغة �جل�سم يف �ملو�قف �ملختلفة يف �حلديث 
غري  �لتو��سل  يف  مهمة  وظيفة  �ل�سريف  �لنبوي 
�للفظي؛ �إذ تعرّب عن مظاهر �ل�سلوك �لنف�سي، وتعمل 
على ا�ستنباط كوامن الذات الإن�سانية وبواطنها لدى 
�ملتلقي؛ وعليه �سنعمل على تفكيك �أن�ساق لغة �جل�سم 
�ل�سريف، بو�سفها لغة م�ساحبة  �لنبوي  يف �حلديث 
للّغة �للفظية، ومكملة �إياها، و�سارحة لها، وفق �ُسَننها 
�ملنتمية �إليها؛ الأنَّ متلقي �حلديث �لنبوي �إذ� جتاهلها 

قد يغّيب داللتها، ويقع يف لب�ص كبري. 

�لتو��سل  �أن�ساق  من  ن�سق  هي  �جل�سم  فلغة  �إًذ�، 
وما  �أهّمّيتها؟  وما  مفهومها؟  فما  �للفظي.  غري 
يف  �لتو��سلية  �أبعادها  وما  ت�سملها؟  �لتي  �الأن�ساق 

�حلديث �لنبوي �ل�سريف؟

:)Body language( º°ù÷G á¨d Ωƒ¡Øe - 1

للّغة �جل�سم - يف �لل�سانيات �حلديثة - ت�سميات 
�حلركات  ولغة  �جل�سد،  لغة  نحو:  على  متعددة، 
�جل�سمية، ولغة �لكّينات، و�للغة �لب�سرية، و�لتو��سل 
باحلركات، �أو و�سائل �لتعبري غري �للفظية، و�لتو��سل 

غري �للفظي)1(...�إلخ.

�الأطر�ف  بني  يجري  نف�سي  حو�ر  �جل�سم  ولغة 
�لنطق،  بينهم، ال من خال  �ملنتقلة  و�ملعاين  �ملعنية 

لاإن�سان  �لعامة  و�ملامح  �ل�سمت  خال  من  بل 
�ل�سامت؛ على نحو نظر�ت �لعيون، وتعبري�ت �لوجه، 
ر�ساالت  تر�سل  �إ�سار�ت  هي  �أو  �جل�سم)2(.  وحركات 
حمددة، يف مو�قف خمتلفة، تظهر �مل�ساعر �لدفينة 
�أو  �ملعلومات  خالها  من  فت�سل  لل�سطح،  وتخرجها 

�الأفكار )3(.

ولقد ��ستخدمنا م�سطلح )لغة �جل�سم( يف هذ� 
�لبحث؛ الأنَّ لفظة )�جل�سم( تطلق على �لبدن �لذي 
�لقر�آن  يف  ��سُتخِدمت  �إذ  وحركة؛  وروح  حياة  فيه 
نحو  على  طالوت،  و�سف  يف  �الأولى:  مرتني،  �لكرمي 
َقْد  �إِنَّ �هلّلَ  َنِبيُُّهْم  َلُهْم  ما جاء يف قوله تعالى: »َوَقاَل 
َلُه �مْلُْلُك َعَلْيَنا  �أَنَّى َيُكوُن  َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْ�  َبَعَث 
َن �مْلَاِل َقاَل �إِنَّ  َوَنْحُن �أََحقُّ ِبامْلُْلِك ِمْنُه َومَلْ ُيوؤَْت �َسَعًة مِّ
�ْسِم  َو�جْلِ �ْلِعْلِم  يِف  َب�ْسَطًة  َوَز�َدُه  َعَلْيُكْم  َطَفاُه  ��سْ �هلّلَ 
َو�هلّلُ ُيوؤِْتي ُمْلَكُه َمن َي�َساُء َو�هلّلُ َو��ِسٌع َعِليٌم« ]�لبقرة: 
عن  �حلديث  معر�ص  يف  جاءت  و�لثانية:   ،]247

عقولهم،  ح�ساب  على  باأج�سامهم  �ملنافقني  �هتمام 
ْيَتُهْم  َر�أَ »َو�إَِذ�  تعالى:  قوله  يف  يت�سح  ما  نحو  على 
ُهْم  نَّ َكاأَ ِلَقْوِلِهْم  َت�ْسَمْع  َيُقوُلو�  َو�إِن  �أَْج�َساُمُهْم  ُتْعِجُبَك 
�ْلَعُدوُّ  ُهُم  َعَلْيِهْم  ْيَحٍة  �سَ ُكلَّ  َيْح�َسُبوَن  َدٌة  �َسنَّ مُّ ُخ�ُسٌب 
 .]4 ]�ملنافقون:  ُيوؤَْفُكوَن«  �أَنَّى   ُ �هللَّ َقاَتَلُهُم  َفاْحَذْرُهْم 
لتدل  مر�ت؛  �أربع  وردت  فقد  )�جل�سد(،  لفظة  �أما 
وفاته  بعد  �الإن�سان  بدن  �أو  �جلامد،  �لتمثال  على 

وخروج �لروح منه)4(. 

لفظية  غري  لغة  �لبحث:  هذ�  يف  �جل�سم  ولغة 
�حلديث  مر�سل  ير�سلها  �الإن�سان،  ج�سم  عن  ت�سدر 
�لتي  و�الأفكار  �ملعاين  عن  للتعبري  �ل�سريف؛  �لنبوي 

يريد تو�سيلها للمتلقي، و�لتاأثري فيه تاأثرًي� �إيجابًيا.
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�لّداللة  يف  �جل�سم  لغة  مكانة  ميّيز  ما  لعلَّ 
و�أحاديث  قر�آنية،  �آيات  من  يطالعنا  ما  و�لتو��سل 
ذكر  ورد  �لتي  �لقر�آنية  �الآيات  فمن  �سريفة.  نبوّية 
َكْيَف  َقاُلو�  �إَِلْيِه  �َساَرْت  »َفاأَ تعالى:  قوله  فيها  �الإ�سارة 
ا« [�سورة مرمي: 29[. لقد  ِبيًّ ُنَكلُِّم َمن َكاَن يِف �مْلَْهِد �سَ
متثلت لغة �جل�سم يف هذه �الآية بـاإ�سارة مرمي عليها 
�ل�سام �إلى �بنها عي�سى عليه �ل�سام؛ جو�ًبا الفرت�ء 
�َسْيًئا  ِجْئِت  َلَقْد  َمْرمَيُ  »َيا  قالو�:  عليها عندما  قومها 
وتهكمو�  مدلولها،  ففهمو�   ،]27 مرمي:  ]�سورة  ا«  َفِريًّ
قال  لذلك  منه؛  �لكام  حلدوث  ��ستنكاًر�  عليها؛ 
�مْلَْهِد«  يِف  َكاَن  َمن  ُنَكلُِّم  »َكْيَف  عنهم:  حكاية  تعالى 
ِبيًّا]�سورة مرمي: 29[. فهذه �الإ�سارة عّو�ست �لكام  �سَ

يف �أثناء تو��سل مرمي عليها �ل�سام مع قومها.

يعمر  بن  يحيى  عن  �لنبوية:  �الأحاديث  ومن 
�بن  عمر  حّدثني  يقول  عمر  بن  �هلل  عبد  �سمع  �أنَّه 
لَّى �هلُل  �خلطاب قال: »َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َر�ُسوِل �هلِل �سَ
َعَلْيِه َو�َسلََّم َذ�َت َيْوٍم؛ �إِْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل �َسِديُد َبَيا�ِص 
َفِر،  َعِر، اَل ُيَرى َعَلْيِه �أََثُر �ل�سَّ َياِب، �َسِديُد �َسَو�ِد �ل�سَّ �لثِّ
لَّى �هلُل  ِبيِّ �سَ �لنَّ �إَِلى  َجَل�َص  َحتَّى  �أََحٌد،  ا  ِمنَّ َيْعِرُفُه  َواَل 
ْيِه  َكفَّ َع  َوَو�سَ ُرْكَبَتْيِه،  َلى  �إِ ُرْكَبَتْيِه  َفاأَ�ْسَنَد  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه 
ُثمَّ  َمِليًّا،  َفَلِبْثُت  �ْنَطَلَق  ُثمَّ  َقاَل:   )...( َفِخَذْيِه،  َعَلى 
اِئُل؟ ُقْلُت: �هلُل َوَر�ُسوُلُه  َقاَل ِل: َيا ُعَمُر �أََتْدِري َمِن �ل�سَّ

يُل �أََتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم«)5(.   ُه ِجرْبِ نَّ �أَْعَلُم، َقاَل: َفاإِ

من  جمموعة  �حلديث  هذ�  يف  تعا�سدت  لقد 
�للغات غري �للفظية ذ�ت �الأبعاد �لتو��سلية، من لون 
�لثياب �إلى لون �ل�سعر، �إلى لغة �جل�سم. لقد �سدرت 
عن هذ� �ل�سائل لغات غري لفظية د�لة على ف�سل �أدب 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �أمام  فجل�ص  �ملتعلم؛ 
م�سنًد� ركبتيه �إلى ركبتيه، وو��سًعا يديه على فخذيه 
تاأدًبا، و�سنيًعا منبًها لاإ�سغاء �إليه، وفيه عامة د�لة 

على �لتو��سع و�لتجاوز عّما يبدو من جفاء �ل�سائل. 

لغة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  ��ستخدم  لقد 
عن  �لنف�ص،  يف  وير�ّسخه  �ملعنى،  ح  ليو�سّ �جل�سم؛ 
عليه  فهو �سلى �هلل  �لعقل.  مع  �سغل �حلو��ص  طريق 
وينبه  �لذ�كرة،  وين�ّسط  �لنظر،  ي�سرتعي  و�سلم 

�لغافل، فكان عميق �الإح�سا�ص �سادق �النفعال.

لقد عني �لقدماء بلغة �جل�سم عناية فائقة، ولعّل 
�جلاحظ ]159هـ- 255هـ[ �أّول من فطن �إلى �أهميتها 
�أنو�ع  ثاين  �الإ�سارة  جعل  �إّنه  �إذ  �لتو��سل؛  عملية  يف 
�ملعاين  على  �لّدالالت  الأ�سناف  تق�سيمه  يف  �لبيان 
من لفظ وغريه �إلى خم�سة �أ�سياء: �للفظ، و�الإ�سارة، 
�للفظ(،  )�سورة  و�خلّط  )�حل�ساب(،  و�لعقد 
بغري  �لناطقة  عبارة،  بغري  �لّد�ّلة  )�حلال  و�لّن�سبة 
لفظ، �مل�سرية بغري يد وال طرف، وهي ظاهرة يف خلق 

�ل�سمو�ت و�الأر�ص، وكل �سامت وناطق( )6(.

�سريكان؛   - �جلاحظ  عند  و�ّللفظ-  و�الإ�سارة 
�لعون  ونعم  �سريكان،  و�ّللفظ  »و�الإ�سارة  قال:  �إذ 
�أكرث ما تنوب  هي له، ونعم �لرتجمان هي عنه، وما 
تغدو  فهل  وَبْعُد  �خلّط،  عن  تغني  وما  �ّللفظ،  عن 
�الإ�سارة �أن تكون ذ�ت �سورة معروفة، وِحلية مو�سوفة 
�الإ�سارة  ويف  ودالالتها.  طبقاتها،  يف  �ختافها  على 
َمْرَفق كبري، ومعونة  بالّطْرف، و�حلاجب وغري ذلك 
بع�ص،  من  �لّنا�ص  بع�ص  ي�سرتها  �أمور  يف  حا�سرة 
وُيخفونها من �جللي�ص، وغري �جللي�ص، ولوال �الإ�سارة 
مل يتفاهم �لّنا�ص معنى خا�ّص �خلا�ّص، وجلهلو� هذ� 
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ه  �أنَّ لوال  �لكلمة  هذه  تف�سري  �أنَّ  ويرى  �لَبتَّة«،  �لباب 
يدخل يف باب �سناعة �لكام لف�سرها لنا )7(.

مبلغ  من  �أبلغ  �جلاحظ  عند  �الإ�سارة  ومبلغ 
�أبعد  �الإ�سارة  وت، يعزز ذلك قوله: »هذ� ومبلغ  �ل�سّ
ا باب تتقدم فيه �الإ�سارة  وت، فهذ� �أي�سً من مبلغ �ل�سّ
�ل�سوت«. ويورد �جلاحظ �أبياًتا لبع�ص �ل�ّسعر�ء ُتبنّي 

فيما تتقّدم فيه �الإ�سارُة �ل�سوَت؛ منها:

                É n¡p∏ rgnCG ná nØ r« pN p rÚn©dG p± rô n£pH ränQÉ n°TCG

pº``````````````````````s∏ nµnànJ r n⁄nh mQƒ oYò ne nIQÉ n°TpEG

              É` kÑ nM rô ne n∫É nb ró nb n± rô s£dG s¿CG rânæ n≤ rjnCÉ na
(8) pº```````` s«nàoŸG pÖ« pÑ n◊ÉH kÓ r¡ n°S nh kÓ rgnCGh 

�أنَّ لغة  �لبيتني؛ ليدلل على  �ساق �جلاحظ هذين 
�جل�سم ت�سبق �للغة �للفظية يف بع�ص �ملو�قف، و�أنَّها 
قادرة على تو�سيل �لفكرة و�ملعنى بكل ي�سر. فاجلاحظ 
ي�سور �أثر �لعني عند لقاء �لعا�سقني يف ح�سرة �الأهل، 
وكيف ��ستطاعت �لعني �أن تف�سي �ل�سام بني �الأحبة، 
و�أن تظهر ما يف �لقلب، فعّو�ست �لكام و��ستطاعت 
�أن تقول كلَّ �سيء دون كام. ومّما ال ريب فيه، �أنَّ لغة 
�أف�سل و�سيلة  �جل�سم يف مقامات �حلرج �الجتماعي 

للتو��سل.

باب  عند   - 392هـ[  ]322هـ-  جني  �بن  ووقف 
على   - و�لكام  �لقول  بني  �لف�سل  على  �لقول 
بقول  م�ست�سهًد�  �ملعنى،  تاأدية  �جل�سم يف  لغة  �أهمية 

�ل�ساعر)9(:

         ká nYÉ nWnh É k© rª n°S : p¿Énæ r« n©dG o¬nd rândÉ nb nh

oÖ s≤ãoj És nŸ uQ tódG pπ rã pª nc rä nórHnCG nh

فالعينان يف قول �ل�ساعر ال قول لهما على �حلقيقة، 
لكنَّ لغة �جل�سم �ملتمثلة يف �لع�سو �جل�سمي )�لعني( 
و�لطاعة؛  �لوالء  �الإعان عن  �لكام يف  م�سّد  �سّدت 
من  متخلقة  داللة  من  وجده  ما  جني  �بن  ح  يو�سّ �إذ 
�سوت،  منها  يكن  مل  و�إن  »فاإنَّه  بقوله:  �لعامة  هذه 
فاإنَّ �حلال �آذنت باأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا: 

ح هذ� �ملو�سع عنرتة بقوله: �سمًعا وطاعة«، وقد و�سَّ

         ≈nµnà r°TG oI nQ nhÉ nëo rŸG rÉ ne r… pQ rónj n¿É nc rƒnd

.(10) r» pªu∏ nµ oe , nΩ r nÓnµ rdG nºp∏ nY rƒnd , n¿É nµnd nh

463هـ[  ]390هـ-  �لقريو�ين  ر�سيق  �بن  وهذ� 
بحديث  �الإ�سارة  بجمالية  �حتّج  قد  �ألفيناه  �لذي 
عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما �الآتي: »�أَنَّ َر�ُسوَل 
�أَْو  َوِبَزَماٍن  ِبُكْم  َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: َكْيَف  لَّى �هلُل  �هللَّ �سَ
ا�ُص ِفيِه َغْرَبَلًة، َتْبَقى  ُيو�ِسُك �أَْن َياأِْتَي َزَماٌن ُيَغْرَبُل �لنَّ
َو�أََماَناُتُهْم،  ُعُهوُدُهْم،  َمِرَجْت  َقْد  ا�ِص،  �لنَّ ِمَن  ُحَثاَلٌة 
اِبِعِه«)11(،  �أَ�سَ َبنْيَ  َك  َو�َسبَّ َهَكَذ�،  َفَكاُنو�  َو�ْخَتَلُفو�، 
وذكر �أنَّ مبلغ �الإ�سارة �أبلغ من مبلغ �ل�سوت، ولي�ست 
فرط  على  دالة  عنده  هي  بل  والتكلف،  احل�سو  من 
�ملقدرة و�حلذق)12(. فال�سورة �لذهنية �ملعنوية �لتي 
�لد�ل �الأيقوين �حلركي ت�سبيك  ت�سرتفد داللتها من 
�ملر�د  �أن  وبيَّنت  �للفظية،  �للغة  حت  �الأ�سابع قد و�سَّ

هو الختالط والختالف.

موؤلفه  يف  631هـ[  ]551هـ-  �الآمدي  وي�سري 
بقوله:  �الإ�سارة  �إلى  �الأحكام(  �أ�سول  يف  )�الإحكام 
�للفظّية  �الأدّلة  دالالت  فلتوقف  �لعربّية،  علم  »و�أّما 
من  و�لعقد  �حلّل  �أهل  و�أقو�ل  نة  و�ل�سُّ �لكتاب  من 
�الأّمة على معرفة مو�سوعاتها لغة من جهة: �حلقيقة، 
و�ملجاز، و�لعموم، و�خل�سو�ص، و�الإطاق، و�لتقييد، 
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و�حلذف، و�الإ�سمار، و�ملنطوق، و�ملفهوم، و�القت�ساء، 
و�الإ�سارة، و�لتنبيه، و�الإمياء« وغري ذلك مّما ال ُيعرف 

يف علم غري �لعربية)13(. 

وقد تكون �الإ�سارة يف كثري من �أبو�ب �لفقه �أقوى 
ُبِعْثُت  من �لكام، مثل قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: » 
�هلل  �سلى  �لر�سول  ف  فعرَّ  )14(» َكَهاَتنْيِ اَعَة  َو�ل�سَّ �أََنا 
عليه و�سلم قرب ما بينه وبني �ل�ساعة مبقد�ر زيادة 
�لو�سطى على �ل�سبابة، فاإ�سارته �سلى �هلل عليه و�سلم 
لها من  �ل�ساعة  قيام  مبعثه من  لبيان قرب  باإ�سبعه 
�أ�سد من �لقول:  �لو�سوح و�لوقع و�لثبات يف �الأذهان 
على  ُبنيت  �لتي  �الأفكار  ومن  �ل�ساعة.  قرب  بعثت 
�لتكلم  للرجل  �أنَّهم كرهو�  �لفقهاء  لغة �جل�سم عند 
�إال  عليه  ينكر  فا  غريه  تكلم  و�إن  يخطب،  و�الإمام 

باالإ�سارة)15(. 

منهم  كثري  د  �أكَّ فقد  �لغربيون،  �لباحثون  �أما 
ر�أ�سهم  وعلى  �لتو��سل،  يف  �جل�سم  لغة  �أهمية 
 Ferdinand de Saussure[ �سو�سري  دو  فرديناند 
بينها  �ل�سلة  وجود  �إلى  �أ�سار  �لذي   ]1839- 1913

ت�سارلز  �هتمام  �للفظية. وال يخفى علينا  �للغة  وبني 
 ]Charles S. Peirce 1839- 1914[ �ساندرز بور�ص 
 Barbara وباربار� بييز Allan  بها كذلك. وي�سري �آالن
Pease �إلى �أنَّ تاأثري لغة �جل�سم يعادل خم�سة �أ�سعاف 

تاأثري �للغة �للفظية، و�أنَّه عندما ال يتناغم �سخ�سان، 
وال  �للفظية،  غري  �لر�سائل  على  يعتمد�ن  فاإنهما 
ري  ويرى  �للفظي)16(.  �للغوي  باملحتوى  يهتمان 
�أنَّ   ]Ray BirdWhistell 1918- 1994[ بوردي�سل 
�أ�سا�سية،  �ت�سال  �أن�ساق  �للفظية  و�للغة  �جل�سم  لغة 
ال ميكن �لف�سل بينهما، و�أنَّ �لن�سق �الت�سال ينبثق 

من خال عاقتهما �ملتد�خلة)17(.

عاقات  ن�سوء  على  �جل�سم  لغة  حتليل  ي�ساعد 
�ت�سال جديدة مع �الآخرين؛ �إذ ت�سهم هذه �الت�ساالت 
�لتعاون و�لتاحم بني �الأفر�د، وت�ساعد  �جلديدة يف 
�لروح  رفع  �إلى  وتوؤدي  بينهم،  �لثقة  ج�سور  مد  على 
ما  وهو  �إنتاجهم،  زيادة  على  وتعمل  لديهم،  �ملعنوية 
كذلك  وت�سهم  �ملرجوة.  �الأهد�ف  حتقيق  �إلى  يوؤدي 
جماعات  د�خل  و�نفعاالتهم  �الأفر�د  ر�سى  ك�سف  يف 
معينة، و��ستخا�ص مميز�تهم �لثقافية و�حل�سارية، 
وتبيان مقوماتهم �ل�سلوكية و�حلركية، يف �لتعامل مع 

�الأ�سياء و�ملو�قف د�خل �سياقات معينة)18(.

�جل�سم  للّغة  �لبالغة  �الأهمية  �سبق،  مّما  يّت�سح 
له  وكٌل  غريه،  من  متيزه  وقفة  له  فكٌل  �لتو��سل،  يف 
�بت�سامة خا�سة به، فبع�سهم يعرّب بنظر�ته، وبع�سهم 
حتمل  ر�سالة  �إلى  �إ�سارة  كل  لتتحَول  بر�أ�سه،  �الآخر 
�إاّل  �أحياًنا.  �أعمق من �لكام  يف طياتها معاين تكون 
�أنَّ �عتمادنا على �لكام يجعلها تبقى جمّرد مكّمًا 
كونها  فح�سب؛  �للفظية  �للغة  لفهم  ومي�ّسًر�  ومعّزًز� 
و�أف�سلها. وهذ� ال مينعنا من  �لتو��سل  و�سائل  �أرقى 
الأّن  و�لدر��سة؛  �لبحث  من  حّقها  و�إعطائها  تنميتها 
�أبعاده  لتبيان  ن�سعى  �أن  ي�ستحق  عامل  �جل�سم  لغة 

�لتو��سلية.

وتختلف �الأبعاد �لتو��سلية للغة �جل�سم من ثقافة 
�لبلد�ن  يف  �حَلْلَقة  عامة  تدّل  فمثًا  �أخرى،  �إلى 
�أوروبا،  بلد�ن  ومعظم  �الإجنليزية،  باللغة  �لناطقة 
)ال  فرن�سا  يف  ْفر  �ل�سّ وعلى  �ملو�فقة،  على  و�آ�سيا 
�سيء(، وعلى �ملال يف �ليابان، وعلى �لفّوهة يف بع�ص 
بلد�ن حو�ص �لبحر �ملتو�سط)19(. وت�سري هّزة �لر�أ�ص 
يف بلغاريا �إلى �ملو�فقة)20(، و�إلى �لرف�ص و�الإنكار يف 

�لثقافة �لعربية. 
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�لنبوي  �حلديث  يف  �جل�سم  لغة  �أن�ساق  وتوؤدي 
يف  نوجزها  �لتو��سلية،  �الأبعاد  من  جملة  �ل�سريف 

�الآتي ذكره:

:∞jô°ûdG …ƒÑædG åjó◊G ‘ º°ù÷G á¨d ¥É°ùf3 - �أ

�جل�سم  للغة  �لتو��سلية  �الأبعاد  نتعرف  لكي 
�للغات  نتاأمل  دعونا  �ل�سريف،  �لنبوي  �حلديث  يف 
�حلديث  يف  �جل�سم  �أجز�ء  خمتلف  عن  �ل�سادرة 
و�ليد،  و�لعني،  �لوجه،  وهي:  �ل�سريف،  �لنبوي 

و�لّرجل، و�لّر�أ�ص، و�لفم، و�الأذن، على �لنحو �الآتي:

 :¬LƒdG - 1-3

�الإن�سان  ج�سم  يف  �الأع�ساء  �أكرث  �لوجه  ُيَعدُّ 
�لذي ت�سدر عنه �الإ�سار�ت �لتي تقوم بوظيفة مهمة 
�لرتكيز  يكون  �إذ  �الآخرين؛  مع  �لتو��سل  عملية  يف 
عاك�سة  مر�آة  الأنَّه  �لتو��سل،  �أثناء  يف  عليه  من�سًبا 
�لّد�خلّية، فيعك�ص ما يف  �الإن�سان وم�ساعره  لعو�طف 
ذ�ت �ساحبه من حاالت �نفعالية ووجد�نية، على نحو 
�حلب �أو �ل�سفقة �أو �ال�ستياء، �أو �لتذمر، �أو �لغ�سب؛ 
�إذ يرى كل من كناب (Knapp) وهال (Hall) �أنَّ �لوجه 
و�لفرح،  �لغ�سب،  رئي�سة:  �نفعاالت  �ستة  عن  يعرّب 

و�حلزن، و�لّده�سة، و�ال�سمئز�ز، و�خلوف)21(.  

عندما نتاأمل �الأحاديث �لنبوية �ل�سريفة جند �أنَّ 
مو��سع  يف  تكررت  �لوجه  عن  �ل�سادرة  �جل�سم  لغة 
�هلل  �سلى  �لر�سول  حالة  عن  للتعبري  وذلك  عديدة، 
�لذين  �الأ�سخا�ص  �أو  �ل�سحابة  حالة  �أو  و�سلم  عليه 

عنتهم هذه �الأحاديث.

حول  �لوجه  ع�سات  يف  يحدث  �لذي  فالتغرّي 
غري  لغة  و�جلبني-  �لعينني،  وحول  و�خلدين،  �لفم، 

ذ�ت  �ستى،  نف�سية  دالالت  طياتها  يف  حتمل  لفظية 
�أبعاد تو��سلية، نلخ�سها يف �الآتي ذكره:

 :á«gGôµdG 1-1-3

لقد ظهرت على وجه �لر�سول �لكرمي لغات �جل�سم 
رح بها عندما ر�أى  �لد�لة على �لكر�هية، و�إن مل ي�سّ
عائ�سة  زوجه  ��سرتتها  �لتي  �لنمرقة  على  �لت�ساوير 
ر�سي �هلل عنها، على نحو ما جاء يف �حلديث �الآتي: 
ا  اِويُر، َفَلمَّ ُرَقًة ِفيَها َت�سَ ْت ُنْ َها ��ْسرَتَ »َعْن َعاِئ�َسَة، �أَنَّ
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَم َعَلى �ْلَباِب  َر�آَها َر�ُسوُل �هلِل �سَ
�ْلَكَر�ِهَيُة،  َوْجِهِه  يِف  َفُعِرَفْت  �أَْو  َفَعَرْفُت،  َيْدُخْل،  َفَلْم 
َفَقاَلْت: َيا َر�ُسوَل �هلِل �أَُتوُب �إَِلى �هلِل َو�إَِلى َر�ُسوِلِه َفَماَذ� 
َما  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل  �أَْذَنْبُت؟ 
ْيُتَها َلَك، َتْقُعُد َعَلْيَها  َباُل َهِذِه �لنُّْمُرَقِة؟ َفَقاَلْت: ��ْسرَتَ
َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل  ُدَها،  َوَتَو�سَّ
�أَْحُيو�  َلُهْم:  َوُيَقاُل  ُبوَن،  ُيَعذَّ َوِر  �ل�سُّ َهِذِه  َحاَب  �أَ�سْ �إِنَّ 
اَل  َوُر  �ل�سُّ ِفيِه  �لَِّذي  �ْلَبْيَت  �إِنَّ  َقاَل:  ُثمَّ   « َخَلْقُتْم  َما 
�لوجه  على  تظهر  �للغات  وهذه  �مْلََاِئَكُة«)22(.  َتْدُخُلُه 
بتغري  وتكون  �سلًبا،  ما  مبوقف  �الإن�سان  يتاأثر  عندما 
تكون  وقد  و�ال�سمر�ر،  �الحمر�ر  بني  �لب�سرة  لون 
تقطيب  نحو  من  كامًا  �لوجه  مامح  يغطي  عبو�ًسا 
�حلاجبني و�إغاق حدقة �لعينني و�سم �ل�سفتني. لقد 
�للفظية،  غري  �للغوية  �لر�سالة  هذه  عائ�سة  فهمت 
و��ستجابت لها بقولها: �أتوب �إلى �هلل ور�سوله. فاللغة 
غري �للفظية �لد�لة على �إظهار �لكر�هية على �لوجه 
�أبلغ و�أي�سر من �للغات �للفظية؛ الأنَّها تتجلى للمتلقي 

من غري تّكلف.

:ÜôµdGh Ö©àdG 2-1-3

 لقد حدث تغرّي �آخر يف وجه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 



د. غصاب منصور الصقر األبعاد التواصلية للغة الجسم في الحديث  النبوي الشريف

359

نزل  عندما  جبينه  من  �ل�سديد  �لعرق  نزول  يف  متّثل 
�لعرق  �ل�سام. فنزول هذ�  �لوحي جربيل عليه  عليه 
من جبينه �لكرمي يف يوم �سديد �لربودة لغة ج�سمية 
�إلى �سدة  �لتعب و�لكرب نظًر�  د�لة على كرثة معاناة 
باأمر  ي�سعر  و�سلم  عليه  والأنَّه �سلى �هلل  �ملوقف،  هول 
طارئ ز�ئد على طباع �لب�سر، على نحو ما ورد ذلك يف 
حديث عائ�سة زوج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �الآتي: 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َيْنِزُل َعَلْيِه  لَّى �هللَّ »َفَلَقْد َر�أَْيُت َر�ُسوَل �هلِل �سَ
ُم َعْنُه َو�إِنَّ َجِبيَنُه  ِد َفَيْف�سِ ِديِد �ْلرَبْ �ْلَوْحُي يِف �لَيْوِم �ل�سَّ

ُد َعَرًقا«(23). َلَيَتَف�سَّ

 :á°ûgódG 3-1-3

ا  من �للغات �جل�سمية �لتي تظهر على �لوجه �أي�سً
بن  �ل�سعب  وجه  على  ظهرت  �لتي  �لده�سة  مامح 
جثامة �لليثي عندما مل يقبل منه �لر�سول �سلى �هلل 
عليه و�سلم �حلمار �لوح�سي �لذي �أهد�ه �إياه على نحو 
ما جاء يف حديث �بن عبا�ص ر�سي �هلل عنهما عندما 
لَّى �هلُل  ِبيِّ �سَ اَمَة �إَِلى �لنَّ ْعُب ْبُن َجثَّ قال: »�أَْهَدى �ل�سَّ
ُه َعَلْيِه«)24(.  ِرٌم، َفَردَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم ِحَماَر َوْح�ٍص، َوُهَو حُمْ
�لتغري  لغات  قر�أ  قد  و�سلم  عليه  فالر�سول �سلى �هلل 
�ل�سعب  وجه  على  ظهرت  �لتي  و�لده�سة  و�الإ�سفاق 
ا مَلْ  دون �أن يتكلم، فا�ستدرك بلغة لفظية قائًا له: »�إِنَّ

ا ُحُرٌم«)25(. ُه َعَلْيَك �إاِلَّ �أَنَّ َنُردَّ

 :ìôØdG 4-1-3

�لتي  �للون  �إلى بع�ص تغرّي�ت  ي�سري رو�ة �حلديث 
تظهر على وجه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �أو �أحد 
�سحابته، مثل: �الإ�سر�ق، و�لتهلل، و�لربق، و�الحمر�ر، 
ما جاء يف حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها:  نحو  على 
َعَلْيَها  َدَخَل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوَل  »�أَنَّ 

َما  َت�ْسَمِعي  »�أمََلْ  َفَقاَل:  َوْجِهِه،  �أَ�َساِريُر  ُق  َترْبُ َم�ْسُروًر�، 
يُّ ِلَزْيٍد، َو�أُ�َساَمَة، َوَر�أَى �أَْقَد�َمُهَما: �إِنَّ َبْع�َص  َقاَل �ملُْدجِلِ
َهِذِه �الأَْقَد�ِم ِمْن َبْع�ٍص«)26(. فتقرير لغة �جل�سم �لتي 
من  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  وجه  على  ظهرت 
خالل ا�ستنارة اخلطوط التي يف جبينه اأدى اإيحاًء داًل 
�لتي ت�سيء وت�ستنري من  �الأ�سارير  �لفرح. فهذه  على 
�لفرح عك�ست �سخ�سية �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
و�سعوره بال�سعادة؛ الأنَّ �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� 
�ُسرَّ ��ستنار وحهه، على نحو ما جاء يف حديث كعب بن 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �إَِذ� �ُسرَّ  ِ �سَ مالك: »َوَكاَن َر�ُسوُل �هللَّ
ُه ِقْطَعُة َقَمٍر، َحتَّى ُيْعَرَف َذِلَك  ��ْسَتَناَر َوْجُهُه، َحتَّى َكاأَنَّ

ِمْنُه«)27(.
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�لنبي  وجه  يف  و�ل�سرور  �لفرح  لغات  تظهر  كما 
�لغ�سب  لغات  تظهر  فكذلك  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
مظهر  من  ومعرفتها  قر�ءتها  ميكن  عليه،  و��سحة 
من  ترتّكب  �جل�سمية  �للغات  فهذه  �ل�سريف.  وجهه 
�الأحمر،  و�للون  و�لعني  �لوجه  عن  �ل�سادرة  �للغات 
 (Lexeme)

�لوجه و�لعني. في�سبح لك�سيم)28( فيتلّون 
 �لغ�سب، 

 (Sememe)
�للون �الأحمر يحمل �سيميم)29( 

�هلل  �سلى  �لر�سول  وجه  مامح  تغري  يف  يت�سح  كما 
�نفعاله جتاه  ليعرب عن  عينيه؛  و�حمر�ر  و�سلم  عليه 
�للقطة، على نحو ما  �ساأله �لرجل عن  �لذي  �ل�سوؤ�ل 
لَّى  ِبيَّ �سَ جاء يف حديث زيد بن خالد �جلهني: »�أَنَّ �لنَّ
�هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �َساأََلُه َرُجٌل َعِن �للَُّقَطِة، َفَقاَل: �ْعِرْف 
ْفَها �َسَنًة،  َها، ُثمَّ َعرِّ ِوَكاَءَها، �أَْو َقاَل ِوَعاَءَها، َوِعَفا�سَ
ُة  الَّ َها �إَِلْيِه َقاَل: َف�سَ ُثمَّ ��ْسَتْمِتْع ِبَها، َفاإِْن َجاَء َربَُّها َفاأَدِّ
�ْحَمرَّ  َقاَل  �أَْو  َوْجَنَتاُه،  ْت  �ْحَمرَّ َحتَّى  َب  َفَغ�سِ �الإِِبِل؟ 
َها،  َوَلَها، َمَعَها �ِسَقاوؤَُها َوِحَذ�وؤُ َوْجُهُه، َفَقاَل: َوَما َلَك 
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َجَر، َفَذْرَها َحتَّى َيْلَقاَها َربَُّها َقاَل:  َتِرُد �مَلاَء َوَتْرَعى �ل�سَّ
ْئِب«)30(.  ِخيَك، �أَْو ِللذِّ ُة �لَغَنِم؟ َقاَل: َلَك، �أَْو اِلأَ الَّ َف�سَ
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ج�سم  يف  �لوحيد  و�جلزء  �لدماغ،  �أد�ة  �ليد  ُتعدُّ 
و�لر�بطة  �لعينني،  حتت  دوًما  هو  �لذي  �الإن�سان 
باليد  و�الإ�سارة  �خلارجي)31(.  �لعامل  مع  �ملف�سلة 
ونقل  �الآخرين،  مع  للّتو��سل  ت�ستخدم  ج�سمية،  لغة 
�لتو��سل،  تاأثري  وزيادة  �النتباه،  وجذب  �الأفكار، 
من  بالكثري  �الحتفاظ  على  �الأفر�د  وم�ساعدة 
�ملعلومات �لتي ي�سمعونها)32(، و�سبط �لتفاعل �لبيني 
�ل�سم  لدى  �لوحيدة  �لتو��سلية  �للغة  وهي  بينهم. 

و�لبكم. 

�ل�سريف دالالت  �لنبوي  �ليد يف �حلديث  تختزل 
تو��سلية متنوعة، عرب جمموعة  �أبعاًد�  وتوؤدي  �ستى، 
و�ليقظة  �لتاأني�ص  نحو  على  �جل�سم،  لغات  من 
و�لت�سوير  و�لظرفية،  و�لرف�ص،  و�لدعاء،  و�لتنبيه، 
يف  تو�سيحها  وميكننا  و�لرمز،  و�لتاأكيد،  �الأيقوين، 

�الآتي ذكره:
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�لر�سول �سلى �هلل عليه   ومن نحو ذلك ما فعله 
و�سلم عندما و�سع يده �ل�سريفة على ر�أ�ص �بن عبا�ص 
يف  جاء  ما  نحو  على  ومباركة،  و��ستئنا�ًسا  تلطًفا 
َع  »َفَو�سَ �الآتي:  عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�ص  �بن  حديث 
َيْفِتُلَها،  �لُيْمَنى  ِباأُُذيِن  َو�أََخَذ  َر�أْ�ِسي،  َعَلى  �لُيْمَنى  َيَدُه 
 ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ لَّى  َف�سَ
َحتَّى  َطَجَع  ��سْ ُثمَّ  �أَْوَتَر،  ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ 
َخَرَج  ُثمَّ   ، َخِفيَفَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ  لَّى  َفَقاَم َف�سَ ُن،  �ملُوؤَذِّ �أََتاُه 
لغة  �أنَّ  �ملثال  هذ�  يف  نلحظ  ْبَح«)33(.  �ل�سُّ لَّى  َف�سَ

فعندما  و�الأذن؛  و�لر�أ�ص  �ليد  من  بت  ُركِّ �جل�سم 
��ستئنا�ًسا،  �لداللة  كانت  �لر�أ�ص  مع  �ليد  ��سرتكت 
ومن  �إيقاًظا.   �أ�سبحت  �الأذن  مع  ��سرتكت  وعندما 
على  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  يد  و�سع  ذلك 
�هلِل  َر�ُسوَل  »�أَنَّ  �الآتي:  �حلديث  يف  كعب  بن  �أَُبي  يد 
لِّي.  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َناَدى �أَُبيَّ ْبَن َكْعٍب َوُهَو ُي�سَ �سَ
لَّى  ِ �سَ َر�ُسوُل �هللَّ َع  َفَو�سَ َقُه.  حَلِ َاِتِه  ِمْن �سَ َفَرَغ  ا  َفَلمَّ
َيْخُرَج  �أَْن  ُيِريُد  َوُهَو  َيِدِه  َعَلى  َيَدُه  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل 
ِمَن  َتْخُرَج  اَل  �أَْن  اَلأَْرُجو  �إيِنِّ  َفَقاَل:  �مْلَ�ْسِجِد.  َباِب  ِمْن 
ْوَر�ِة، َواَل يِف  �أُْنِزَل يِف �لتَّ َتْعَلَم �ُسوَرًة، َما  �مْلَ�ْسِجِد َحتَّى 
�جل�سم  فلغة  ِمْثَلَها«)34(.  �ْلُفْرَقاِن  يِف  َواَل  يِل،  �اْلإِجْنِ
�لل�سانية)35(  �لوحد�ت  �ساأن  �ساأنها  �حلديث  هذ�  يف 
�هلل  �سلى  �لر�سول   يد  )و�سع  للتقرير:  بعًد�  متلك 
لاإيحاء:  و�آخر  كعب(،  بن  �أُبي  يد  على  و�سلم  عليه 
)�لتاأني�ص و�لتقريب و�لتنبه على �الإقبال عليه ملا يرد 
عليه من جهته من قول �أو فعل(. وقد يكون �ملق�سود 
من �للم�ص �لتنبيه على نحو ما جاء يف حديث عائ�سة 
لَّى  ر�سي �هلل عنها: »ُكْنُت �أََناُم َبنْيَ َيَدْي َر�ُسوِل �هلِل �سَ
�هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َوِرْجَاَي يِف ِقْبَلِتِه َفاإَِذ� �َسَجَد َغَمَزيِن 
َيْوَمِئٍذ  َو�ْلُبُيوُت  َب�َسْطُتُهَما،  َقاَم  َفاإَِذ�  ِرْجَليَّ  ُت  َفَقَب�سْ

اِبيُح«)36(.  َلْي�َص َلَها َم�سَ
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على  د�لة  ج�سمية  لغة  �ل�سماء  نحو  �ليدين  رفع 
و�لت�سرع  وجلَّ  عزَّ  �هلل  من  و�ملغفرة  �لرحمة  طلب 
�هلل  ر�سي  مالك  بن  �أن�ص  حديث  ذلك  ومن  �إليه، 
َيَدْيِه  َيْرَفُع  اَل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  لَّى �هلُل  ِبيُّ �سَ عنه: »َكاَن �لنَّ
ُه َيْرَفُع َحتَّى  يِف �َسْيٍء ِمْن ُدَعاِئِه �إاِلَّ يِف �اِل�ْسِت�ْسَقاِء، َو�إِنَّ

ُيَرى َبَيا�ُص �إِْبَطْيِه«)37(. 
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عند �لتعّذر على �الإن�سان �لتو��سل مع �إن�سان �آخر 
بج�سمه  �ال�ستعانة  �إلى  يلجاأ  �ساة،  مقام  يف  وهو 
�جل�سم  لغة  ذلك  ومن  يريده.  ما  تو�سيل  �أجل  من 
�الآمرة بالبقاء و�ال�ستمر�رية يف �ل�ساة �لتي �أر�سلها 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم عرب يده �ل�سريفة �إلى 
بكر  �أبو  ففهمها  عنه،  �هلل  ر�سي  �ل�سديق  بكر  �أبي 
�لر�سول �سلى �هلل عليه  ومكث مكانه و�سلى ب�ساة 
بكر:  �أبي  ب�ساة  �لنا�ص  و�سلى  جال�ص،  وهو  و�سلم 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �أَْي َكَما  َلْيِه َر�ُسوُل �هلِل �سَ »َفاأَ�َساَر �إِ

�أَْنَت«)38(.
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�أكل  رف�سه  عن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  عرّب 
ب �لذي قدمته �إليه زوجه ميمونة ر�سي �هلل عنها  �ل�سّ
ال�سمئز�زه  وذلك  �ليد؛  كف  يف  �ملتمثلة  �جل�سم  بلغة 
منه، على نحو ما جاء يف �حلديث �الآتي: »َعْن َخاِلِد 
َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوِل  َمَع  َدَخَل  ُه  �أَنَّ �ْلَوِليِد،  ْبِن 
�إَِلْيِه  َفاأَْهَوى  ُنوٍذ  حَمْ بٍّ  ِب�سَ َفاأُِتَي  َمْيُموَنَة  َبْيَت  َو�َسلََّم 
َبْع�ُص  َفَقاَل:  ِبَيِدِه،  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوُل 
لَّى  �سَ ِبيَّ  �لنَّ و�  �أَْخرِبُ َمْيُموَنَة:  َبْيِت  يِف  ِتي  �لاَّ �ْسَوِة  �لنِّ
ُهَو  َفَقاُلو�:  ِمْنُه،  َياأُْكَل  �أَْن  ُيِريُد  ا  مِبَ َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيَدُه، َقاَل:  ِ �سَ ، َفَرَفَع َر�ُسوُل �هللَّ بٌّ �سَ
ُه مَلْ َيُكْن  ؟ َقاَل: اَل، َوَلِكنَّ ِ َفُقْلُت: �أََحَر�ٌم ُهَو َيا َر�ُسوَل �هللَّ
ْرُتُه،  َفاْجرَتَ َخاِلٌد:  َقاَل  َعاُفُه  �أَ َفاأَِجُديِن  َقْوِمي  ِباأَْر�ِص 

لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيْنُظُر«)39(.  ِ �سَ َفاأََكْلُتُه َوَر�ُسوُل �هللَّ
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هي �الإ�سارة �إلى �ملعامل �لو��سحة، �أو �جلهات �ملعلومة، 
�إلى  �الإ�سارة  �أمثلة  ومن  �الأوقات.  �أو  �الأ�سخا�ص،  �أو 

�الأماكن �ملعلومة قول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف 
جبل �أحد: »َهَذ� َجَبٌل ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه، �للَُّهمَّ �إِنَّ �إِْبَر�ِهيَم 
اَلَبَتْيَها«)40(. ومن ذلك  َبنْيَ  َما  ُم  �أَُحرِّ َو�إِينِّ  َة  َمكَّ َم  َحرَّ
ر�سي  �بن عمر  للجهة يف حديث  نة  �ملعيِّ �ليد  �إ�سارة 
َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوَل  »�أَنَّ  عنهما:  �هلل 
َة، َفَقاَل: ِبَيِدِه َنْحَو �مْلَ�ْسِرِق �ْلِفْتَنُة  َقاَم ِعْنَد َباِب َحْف�سَ
ْيَطاِن«)41(. فكانت �ليد  َهاُهَنا ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن �ل�سَّ
حتتاج  مبهمة  �إ�سارية  لغة  و)ههنا(  باإ�سارتها،  د�لة 
�إلى �الإبانة و�لتو�سيح، و�الإ�سارة �حل�سية فيها �أفادت 
�لذي  بـ)ههنا(  �ملق�سود  وعّينت  �حلا�سر  �ملتلقي 
�للفظية  �للغة  بوجود  �إال  تعيينه  �ملتلقي  ي�ستطيع  ال 
على  �الإ�سارة  تدل  وقد  عنها.  �أبانت  �لتي  )�مل�سرق( 
ظرف �لزمان، على نحو ما جاء يف حديث عبد �هلل 
َعَلْيِه  لَّى �هلُل  ِ �سَ َر�ُسوِل �هللَّ َمَع  �أوفى: »�ِسْرَنا  �أبي  �بن 
ْم�ُص، َقاَل: َيا ِبَاُل،  ا َغَرَبِت �ل�سَّ اِئٌم، َفَلمَّ َو�َسلََّم، َوُهَو �سَ
، َلْو �أَْم�َسْيَت؟ َقاَل:  ِ �ْنِزْل َفاْجَدْح َلَنا، َقاَل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ
، �إِنَّ َعَلْيَك َنَهاًر�،  ِ �ْنِزْل َفاْجَدْح َلَنا، َقاَل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ
َر�ُسوُل  َف�َسِرَب  َفَجَدَح،  َفَنَزَل  َلَنا،  َفاْجَدْح  �ْنِزْل  َقاَل: 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، ُثمَّ َقاَل: �إَِذ� َر�أَْيُتُم �للَّْيَل َقْد  ِ �سَ �هللَّ
ُبِعِه  �سْ اِئُم، َو�أَ�َساَر ِباأُ �أَْقَبَل ِمْن َها ُهَنا َفَقْد �أَْفَطَر �ل�سَّ

ِقَبَل �مْلَ�ْسِرِق«)42(.

 :π«∏≤àdG 6-2-3

�أبي هريرة ر�سي  ومن هذ� �لباب ما جاء يف حديث 
�هلل عنه يف يوم �جلمعة عندما قال: »�أَنَّ َر�ُسوَل �هلِل 
ِفيِه  َفَقاَل:  ُمَعِة  �جْلُ َيْوَم  َذَكَر  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ
�هلَل  َي�ْساأَُل  لِّي  ُي�سَ َوُهَو  ُم�ْسِلُم،  َعْبُد  ُيَو�ِفُقَها  اَل  �َساَعُة 
�هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوُل  �َساَر  َو�أَ اُه،  �إِيَّ �أَْعَطاُه  �إاِلَّ  �َسْيًئا 
�جل�سم  لغة  دت  �أكَّ لقد  ُلَها«)43(.  ُيَقلِّ ِبَيِدِه  َو�َسلََّم  َعَلْيِه 
)�ليد( �للغة �للفظية )�ل�ساعة(؛ ليكون �ملعنى �ملر�د 
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وال غمو�ص.  لب�ص  فيه  يوجد  ال  و��سًحا،  �ل�ساعة  من 
فاالإ�سافة �لتي �أ�سافتها هذه �للغة غري �للفظية �إلى 
)�ليد(؛  �لب�سرية  �الأيقونة  ��ستح�سار  هي  �ملعنى 
)�لتقليل(؛  داللة  �إلى  وتتو�سل  �لعيون  لت�ساهدها 
وغز�رة  وقتها،  لي�سارة  عليها  ا  وح�سً فيها  ترغيًبا 

ف�سلها.

 :ó«MƒàdG IÉaÉæe 7-2-3

عملية  يف  كثرية  و�أفكاًر�  دالالت  �لرمز  يحمل 
عن  باأفكار  تزودنا  �لدينية  فالرموز  �لتو��سل. 
�ملعتقد�ت �لدينية ل�سنف معني من �لب�سر)44(.  ومثال 
َكاَن  َرُجًا  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه: »�أَنَّ  ذلك عن 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم:  لَّى �هللَّ َبَعْيِه َفَقاَل َر�ُسوُل �هلِل �سَ َيْدُعو ِباإِ�سْ
باأ�سبعني(  )�الإ�سارة  �جل�سم  لغة  �إنَّ  ْد«)45(.  �أَحِّ ْد  �أَحِّ
�الإ�سارة  و�لو�جب  للتوحيد،  منافية  �لدعاء  عند 
باليدين �لتي ترمز �إلى �لت�سرع و�لرغبة، �أو باالأ�سبع 

�لو�حد �لذي يرمز �إلى �لتوحيد.

 :∫ƒª°ûdGh QÉ°ûàf’G 8-2-3

قد ت�ستخدم �ليد للتعميم، ومن ذلك حديث �أن�ص بن 
لَّى �هلُل َعَلْيِه  ِ �سَ مالك ر�سي �هلل عنه: »َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
اِر؟ َقاُلو�: َبَلى َيا  ُكْم ِبَخرْيِ ُدوِر �الأَْن�سَ َو�َسلََّم: �أَاَل �أُْخرِبُ
ِذيَن َيُلوَنُهْم َبُنو َعْبِد  اِر، ُثمَّ �لَّ جَّ ، َقاَل: َبُنو �لنَّ ِ َر�ُسوَل �هللَّ
�خَلْزَرِج،  ْبِن  �حَلاِرِث  َبُنو  َيُلوَنُهْم  ِذيَن  �لَّ ُثمَّ  �الأَ�ْسَهِل، 
َفَقَب�َص  ِبَيِدِه  َقاَل  ُثمَّ  �َساِعَدَة  َبُنو  َيُلوَنُهْم  ِذيَن  �لَّ ُثمَّ 
�ِمي ِبَيِدِه، ُثمَّ َقاَل: َويِف ُكلِّ  اِبَعُه، ُثمَّ َب�َسَطُهنَّ َكالرَّ �أَ�سَ
باإ�سارة  �جل�سم  لغة  تتمثل   .)46(» َخرْيٌ اِر  �الأَْن�سَ ُدوِر 
قب�ص �ليد وب�سطها؛ لاإخبار عن خري دور �الأن�سار. 
(Isotopy) �حلا�سل يف هذ� �حلديث 

�لت�ساكل)47(  �إنَّ 
يتمثل يف �الأيقونة �لب�سرية �مل�ساحبة للغة �للفظية، 

�سلى  �لر�سول  �سوره  �لذي  و�ل�سمول  �النت�سار  فحال 
�هلل عليه و�سلم بحركة قب�ص يده �ل�سريفة وب�سطها، 
كحال �ل�سخ�ص �لذي ي�سع بيده �سيًئا، وي�سم �أ�سابعه 

عليه، ثم يرميه فينت�سر، في�سمل كل �سيء. 

 :Oó©dG 9-2-3

قد تاأتي �إ�سارة �ليد مو�سحة عدد �أيام �سهر رم�سان، 
على نحو ما جاء يف حديث �بن عمر ر�سي �هلل عنهما: 
اَن،  َرَم�سَ َذَكَر  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �هلِل �سَ َر�ُسوَل  ”�أَنَّ 
ْهُر َهَكَذ�، َوَهَكَذ�، َوَهَكَذ� -  َرَب ِبَيَدْيِه َفَقاَل: �ل�سَّ َف�سَ
وُمو� ِلُروؤَْيِتِه، َو�أَْفِطُرو�  اِلَثِة - َف�سُ ُثمَّ َعَقَد �إِْبَهاَمُه يِف �لثَّ
َثَاِثنَي“)48(.  َلُه  َفاْقِدُرو�  َعَلْيُكْم  ْغِمَي  �أُ ْن  َفاإِ ِلُروؤَْيِتِه، 
قد  �حلديث  هذ�  يف  �للفظية  غري  �للغة  �أنَّ  نلحظ 
تكونت من �لد�ل: �سرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
بيده على �الأخرى، و�إ�سارته باأ�سابعه، و�ملدلول: عدد 

�أيام �سهر رم�سان.

 :Êƒ≤jC’G ôjƒ°üàdG 10-2-3

ي�ستخدم �الإن�سان يده �أو يديه كلتيهما؛ لت�سوير مر�ده 
�حلديث  يف  ��ستخدم  �لنوع  وهذ�  وتف�سريه.  و�سرحه 
�لنبوي �ل�سريف م�ساحًبا للغة �للفظية �أو �سارًحا لها 
�سلى  �لر�سول  ��ستخد�م  ذلك  ومن  عنها،  بديًا  �أو 
حتريفها  طريق  عن  �ل�سريفة  يده  و�سلم  عليه  �هلل 
وحتريكها؛ لي�سور مر�ده من مفهوم �لهرج، فقامت 
نحو  على  �ملق�سود،  �ملعنى  بها  وُفِهَم  �لكام،  مقام 
”َعِن  عنه:  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبي  ورد يف حديث  ما 
�لِعْلُم،  ُيْقَب�ُص  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ ِبيِّ  �لنَّ
َر�ُسوَل  َيا  ِقيَل  �لَهْرُج،  َوَيْكرُثُ   ، َو�لِفنَتُ �جَلْهُل  َوَيْظَهُر 
ُه  َكاأَنَّ َفَها،  َفَحرَّ ِبَيِدِه  َهَكَذ�  َفَقاَل:  �لَهْرُج؟  َوَما   ، ِ �هللَّ
�للفظية  �للغة  لك�سيم  مقارنة  عند  �لَقْتَل“)49(.  ُيِريُد 
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)حتريف  �للفظية  غري  �للغة  لك�سيم  مع  )�لهرج( 
�ليد( جند �أنَّهما يحمان �ل�سيميمات �الآتية ]+ �سر+ 

�سرب+ قتل[. 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  حديث  ذلك  ومن 
ح فيه - عرب �أيقونة �الأ�سابع - منزلة كافل  �لذي و�سّ
�أَْو  َلُه  �ْلَيِتيِم  ”َكاِفُل  قال:  عندما  �جلنة،  يف  �ليتيم 
اَبِة  بَّ ِة َو�أَ�َساَر َماِلٌك ِبال�سَّ نَّ ِه �أََنا َوُهَو َكَهاَتنْيِ يِف �جْلَ ِلَغرْيِ

َو�ْلُو�ْسَطى“)50(.

:Ú©dG 3-3

ويف  �لنا�ص،  بني  �لتو��سل  يف  كبري  �أثر  للعني 
و�أحا�سي�ص،  م�ساعر  من  �لنف�ص  تخفيه  عّما  �لك�سف 
وقد ي�ستدل من حركاتها على �أحو�ل �لدماغ من هّم 
�أو غ�سب �أو خوف؛ فالعني �حلمر�ء �لتي ت�سبه �جلمر 
�ساحبها غ�سوب مقد�م، و�لعني �ملتلونة بلون �ل�سر�ب 
�لبارزة  �لعني  وت�سري  جاهل،  ف�ساحبها  �ل�سايف 
�جلنب،  �إلى  و�مل�سطربة  و�ل�سفر�ء  �لوقاحة،  �إلى 
و�لزرقاء �ملختلطة ب�سفرة �إلى رد�ءة �الأخاق، وذلك 
�لنقط  وتدل  و�لك�سل،  �لبادة  على  تدل  �لزرقة  الأنَّ 
�ل�سود�ء  و�حلدقة  �ل�سر،  على  �حلدقة  حول  �لكثرية 
�لدماء،  و�سفح  �لفتك  على  مذهبة  �سفرة  فيها  �لتي 
كالفريوزج  و�خل�سر�ء  �لرب�قة،  �لزرقاء  �لعني  �أما 
�لعني  و�أما  �أردياء،  فاأ�سحابها  �لكرمي(،  )�حلجر 

�لنرية �لتي تربق، ف�ساحبها �سبق)51(.

ج�سمية  لغات  �ل�سريف  �لنبوي  �حلديث  يف  للعني 
فرت�سل  �الأ�سخا�ص،  بني  �لتو��سل  عملية  يف  متعددة، 
فكانت  �سلًبا.  �أو  �إيجاًبا  فيهم  فتوؤثر  و��سحة،  دالالت 
هناك �لعني �ملتعجبة، و�لطالبة، و�حلا�سدة، و�لر��سية، 
�لباكية  و�لعني  عنها،  �لغطاء  و�ملك�سوف  و�ملعجبة، 

�خلا�سعة. وميكننا تو�سيحها على �لنحو �الآتي:

 :Öé©àdG 1-3-3

وطبيعة  عامة،  �لعني  تعّينها  �لتي  �لدالالت  من 
منه،  تعجًبا  معني  �سيء  متابعة  داللة  �لنظرة خا�سة 
عندما  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  فعل  ما  مثل 
�لعبا�ص ب�سره حتى خفي عليه تعجًبا من  �سرع يتبع 
مالك  بن  �أن�ص  ما جاء يف حديث  نحو  على  حر�سه. 
اٍل  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم مِبَ ِبيُّ �سَ ر�سي �هلل عنه: »�أُِتَي �لنَّ
وُه يِف �مَل�ْسِجِد َوَكاَن �أَْكرَثَ َماٍل  ِمَن �لَبْحَرْيِن، َفَقاَل: �ْنرُثُ
ِ �سّلى �هلل عليه و�سلم، َفَخَرَج َر�ُسوُل  �أُِتَي ِبِه َر�ُسوُل �هللَّ
َيْلَتِفْت  َومَلْ  َاِة  �ل�سَّ �إَِلى  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ
َكاَن  َفَما  �إَِلْيِه،  َفَجَل�َص  َجاَء  َاَة  �ل�سَّ ى  َق�سَ ا  َفَلمَّ �إَِلْيِه، 
ا�ُص، َفَقاَل َيا َر�ُسوَل  َيَرى �أََحًد� �إِالَّ �أَْعَطاُه، �إِْذ َجاَءُه �لَعبَّ
َعِقيًا،  َوَفاَدْيُت  َنْف�ِسي  َفاَدْيُت  َفاإيِنِّ  �أَْعِطِني،   : ِ �هللَّ
َفَحَثا  ُخْذ  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  ِ �سَ َر�ُسوُل �هللَّ َلُه  َفَقاَل 
َر�ُسوَل  َيا  َفَقاَل:  َي�ْسَتِطْع،  َفَلْم  ُيِقلُُّه  َذَهَب  ُثمَّ  َثْوِبِه،  يِف 
َفاْرَفْعُه  َقاَل:  اَل  َقاَل:   ، �إَِلَّ َيْرَفْعُه  ُهْم  َبْع�سَ �وؤُْمْر   ، ِ �هللَّ
، َقاَل: اَل َفَنرَثَ ِمْنُه، ُثمَّ َذَهَب ُيِقلُُّه، َفَقاَل: َيا  �أَْنَت َعَليَّ
َقاَل:  اَل  َقاَل:   ، َعَليَّ َيْرَفْعُه  ُهْم  َبْع�سَ �وؤُْمْر   ، ِ �هللَّ َر�ُسوَل 
، َقاَل: اَل َفَنرَثَ ِمْنُه، ُثمَّ �ْحَتَمَلُه، َفاأَْلَقاُه  َفاْرَفْعُه �أَْنَت َعَليَّ
لَّى �هلُل  ِ �سَ َعَلى َكاِهِلِه، ُثمَّ �ْنَطَلَق، َفَما َز�َل َر�ُسوُل �هللَّ
َرُه َحتَّى َخِفَي َعَلْيَنا - َعَجًبا ِمْن  َعَلْيِه َو�َسلََّم ُيْتِبُعُه َب�سَ
َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَم  َفَما   - ِه  ِحْر�سِ

َوَثمَّ ِمْنَها ِدْرَهٌم«)52(. 

 :Ö∏£dG 2-3-3

قد يكون من �لعني نظر يفيد داللة �لطلب، وهذ� ما 
ر�أى  عندما  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  مع  حدث 
يف  جاء  ما  نحو  على  �لرحمن،  عبد  بيد  �ل�سو�ك 
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 : ِ َعَليَّ حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها: »�إِنَّ ِمْن ِنَعِم �هللَّ
َبْيِتي،  يِف   َ ُتُويفِّ َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ 
َبنْيَ  َجَمَع   َ �هللَّ َو�أَنَّ  َوَنْحِري،  �َسْحِري  َوَبنْيَ  َيْوِمي،  َويِف 
ْحَمِن، َوِبَيِدِه  ِريِقي َوِريِقِه ِعْنَد َمْوِتِه: َدَخَل َعَليَّ َعْبُد �لرَّ
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم،  ِ �سَ َو�ُك، َو�أََنا ُم�ْسِنَدٌة َر�ُسوَل �هللَّ �ل�سِّ
َو�َك«)53(،  �ل�سِّ ُيِحبُّ  ُه  نَّ �أَ َوَعَرْفُت  �إَِلْيِه،  َيْنُظُر  َفَر�أَْيُتُه 
وما كان من عائ�سة ر�سي �هلل عنها �إال �أن فهمت هذه 
»�آُخُذُه  بقولها:  لفظية  بلغة  لها  و��ستجابت  �لنظرة، 
َلَك؟« فاأجابها �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بلغة غري 
لفظية: »َفاأَ�َساَر ِبَر�أْ�ِسِه: �أَْن َنَعْم« للداللة على �ملو�فقة، 
�هلل  �سلى  للنبي  و�أعطته  �لرحمن  عبد  من  فتناولته 
با�ستخد�م  تَّ  قد  �لتو��سل  يكون  وبهذ�  و�سلم؛  عليه 
�هلل  �سلى  �لر�سول  عيني  عن  �ل�سادرة  �جل�سم  لغة 
عليه و�سلم ور�أ�سه �ل�سريفة، و�للغة �للفظية �ل�سادرة 
�لوظيفة  وتكون  عنها،  �هلل  ر�سي  عائ�سة  �سوؤ�ل  عن 
�أي  تعوي�سية،  وظيفة  �جل�سم  لغة  بها  قامت  �لتي 

عو�ست �للغة �للفظية، و�أدت �ملعنى على �أكمل وجه. 
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�لنف�ص  �نفعاالت  عن  �لتعبري  يف  مهم  دور  للعني 
�الإن�سانية)54(، وبالذ�ت �نفعال �حلا�سد جتاه حم�سوده 
من �أجل  �إيقاع �ل�سرر فيه. ومن �أمثلة �حل�سد ما جاء 
ى َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة �َسْهَل  يف حديث �أبي �أمامة �الآتي: »َر�أَ
َواَل  َكاْلَيْوِم  َر�أَْيُت  َما  َو�هلِل  َفَقاَل:  َيْغَت�ِسُل  ُحَنْيٍف،  ْبَن 
لَّى  اأٍَة َفُلِبَط �َسْهٌل َمَكاَنُه، َفاأََتى َر�ُسوَل �هلِل �سَ بَّ ِجْلَد خُمَ
�هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفِقيَل َلُه: َهْل َلَك يِف �َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف؟ 
�أََحًد�؟  َلُه  ِهُموَن  َتتَّ َهْل  َفَقاَل:  َر�أْ�َسُه  َيْرَفُع  َما  َو�هلِل 
لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوُل  َفَدَعا  َرِبيَعَة،  ْبَن  َعاِمَر  ِهُم  َنتَّ َقاُلو�: 
َيْقُتُل  َعَاَم  َقاَل:  َعَلْيِه  َظ  َفَتَغيَّ َعاِمًر�  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل 
َعاِمٌر  َلُه  َفَغ�َسَل  َلُه  َفاْغَت�ِسْل  ْكَت  َبرَّ �أاََل  �أََخاُه؟  �أََحُدُكْم 

َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوِمْرَفَقْيِه َوُرْكَبَتْيِه َو�أَْطَر�َف ِرْجَلْيِه َوَد�ِخَلَة 
ا�ِص  �لنَّ َمَع  �َسْهٌل  َفَر�َح  َعَلْيِه  بَّ  �سَ ُثمَّ  َقَدٍح،  يِف  �إَِز�ِرِه 
�أنَّ عامر  �ٌص«)55(. نلحظ من هذ� �حلديث  َباأْ ِبِه  َلْي�َص 
�لعني،  عن  �ل�سادرة  �جل�سم  لغة  �أر�سل  ربيعة  بن 
)�حل�سد(  �ل�سيء  لانفعال  �مل�ساحب  �لنظر  وهي 
دون  يغت�سل،  وهو  بن حنيف  �سهل  ر�أى ج�سم  عندما 
�أن يدعو له بالربكة، وهو ما �أدى �إلى �إ�سابته بال�سرر 
و�ملر�ص �ل�سديد. وقد يكون �سبب هذ� �حل�سد ناجًتا 
عن �لغرية، �أو عن �حلقد، �أو غري ذلك من �الأ�سباب 
�أثر  عن  يقل  ال  �أثر  �لنظرة  لهذه  فكان  �لذميمة. 
�ليد عندما  لغة �جل�سم �الأخرى، من نحو  ��ستخد�م 
�لر�سول  �سبهها  ولهذ�  مثًا؛  �ل�سرب  يف  ت�ستخدم 

�سلى �هلل عليه و�سلم بالقتل.
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وتتجلى هذه �لداللة يف حديث �مل�سور بن خمرمة 
�أَْقِبَيًة  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �هلِل �سَ َر�ُسوُل  »َق�َسَم  �الآتي: 
، �ْنَطِلْق  َرَمُة: َيا ُبَنيَّ َرَمَة �َسْيًئا، َفَقاَل خَمْ َومَلْ ُيْعِط خَمْ
َفاْنَطَلْقُت  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوِل  �إَِلى  ِبَنا 
َمَعُه، َقاَل: �ْدُخْل َفاْدُعُه ِل، َقاَل: َفَدَعْوُتُه َلُه، َفَخَرَج 
َقاَل:  َلَك  َهَذ�  ُت  َخَباأْ َفَقاَل:  ِمْنَها،  َقَباٌء  َوَعَلْيِه  �إَِلْيِه 
َرَمُة«)56(. متثلت �للغة غري  َي خَمْ َفَنَظَر �إَِلْيِه َفَقاَل: َر�سِ
�لقباء  �إلى  بنظرة خمرمة  �للفظية يف هذ� �حلديث 
و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �إياه  �أعطاه  �لذي 

فكانت هذه �لنظرة د�لة على �لر�سى.
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و�الإعجاب،  �لر�سى،  داللة  قر�ءة  �أمثلة  من 
و�ال�ستح�سان ما جاء يف حديث �بن عبا�ص ر�سي �هلل 
لَّى �هلُل َعَلْيِه  عنهما: »كان �لف�سل رديف ر�سول �هلل �سَ
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َو�َسلََّم فجاءت �مر�أة من خثعم، وجعل �لف�سل ينظر 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  �إليها وتنظر �إليه، فجعل �لنبي �سَ
يا  فقالت:  �الآخر،  �ل�سق  �إلى  �لف�سل  وجه  ي�سرف 
ر�سول �هلل �إن فري�سة �هلل على عباده يف �حلج �أدركت 
�أبي �سيًخا كبرًي� ال يثبت على �لر�حلة، �أفاأحج عنه؟ 

قال: نعم، وذلك يف حجة �لود�ع«)57(.
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»َكاَن  عنها:  �هلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  ذلك  ومن 
ُه  ِحيٌح: �إِنَّ لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل َوُهَو �سَ َر�ُسوُل �هلِل �سَ
 ُ ِة ُثمَّ ُيَخريَّ نَّ مَلْ ُيْقَب�ْص َنِبيٌّ َقطُّ َحتَّى ُيَرى َمْقَعُدُه يِف �جْلَ
َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ �هلِل  ِبَر�ُسوِل  َنَزَل  ا  َفَلمَّ َعاِئ�َسُة:  َقاَلْت 
َو�َسلََّم َوَر�أْ�ُسُه َعَلى َفِخِذي ُغ�ِسَي َعَلْيِه �َساَعًة، ُثمَّ �أََفاَق 
ِفيَق  ْقِف، ُثمَّ َقاَل: �للُهمَّ �لرَّ َلى �ل�سَّ َرُه �إِ َفاأَ�ْسَخ�َص َب�سَ
�إنَّ  َيْخَتاُرَنا.«)58(.  اَل  �إًِذ�  ُقْلُت:  َعاِئ�َسُة:  َقاَلْت  �اْلأَْعَلى 
�ل�سقف(  �إلى  �لب�سر  )ت�سخي�ص  �للفظية  �للغة غري 
�لتي �سدرت عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �أثناء 
)�للهم  بقوله:  تلتها  �لتي  �للفظية  و�للغة  �حت�ساره، 
�نك�ساف  على  و��سحة  داللة  لهما  �الأعلى(  �لرفيق 
وروؤية  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  نبينا  نظر  �أمام  �لغطاء 

مقعده يف �جلنة. 
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و�لعني  �لبكاء،  بالعني  تقرتن  �لتي  �الأ�سياء  من 
�لباكية لها دالالت كثرية، من نحو �خل�سوع �أو �خلوف 
ما  ذلك  على  يدل  ومّما  ...�إلخ.  �جلزع  �أو  �حلزن  �أو 
جاء يف ذكر �لعني �لباكية يف حديث �لر�سول �سلى �هلل 
يوم  �لتي يظلهم �هلل يف ظله  �ل�سبعة  و�سلم عن  عليه 
ُ يِف ِظلِِّه َيْوَم اَل ِظلَّ �إاِلَّ ِظلُُّه:  �لقيامة: »�َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم �هللَّ
ِ َتَعاَلى، َوَرُجٌل َذَكَر  �إَِماٌم َعاِدٌل، َو�َسابٌّ َن�َساأَ يِف ِعَباَدِة �هللَّ

ْت َعْيَناُه، َوَرُجٌل -َكاَن- َقْلُبُه ُمَعلٌَّق يِف  َ َخاِلًيا َفَفا�سَ �هللَّ
َقا،  : �ْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ ِ ا يِف �هللَّ ابَّ �مْلَ�ْسِجِد، َوَرُجَاِن حَتَ
َنْف�ِسَها،  َلى  �إِ َوَجَماٍل  ٍب  َمْن�سِ َذ�َت  �ْمَر�أٌَة  َدَعْتُه  َوَرُجٌل 
َدَقٍة، َفاأَْخَفاَها  َق ِب�سَ دَّ ، َوَرُجٌل َت�سَ َ َفَقاَل: �إيِنِّ �أََخاُف �هللَّ
َحتَّى اَل َتْعَلَم �ِسَماُلُه َما ُتْنِفُق ميينه«)59(. لي�ص �ملق�سود 
من  �لدمع  نزول  �حلديث  هذ�  يف  �لدمع  في�سان  من 
�لذي  �لنف�سي  �الأثر  به  يق�سد  و�إنا  بغز�رة،  �لعني 
�أحدثته هذه �للغة يف �لنف�ص، وهو �خل�سوع؛ وبهذ� تكون 
�للغة غري �للفظية قد تكونت من �لد�ل: في�سان �لدمع، 

و�ملدلول: �خل�سوع.
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�أكرث  �لنف�سانية  �الأحو�ل  على  �لر�أ�ص  داللة  ُتَعدُّ 
�أنَّ  »ذلك  عليها،  �الأع�ساء  �سائر  داللة  من  متاًما 
و�لعقل،  �لفهم،  الأجل  �إن�ساًنا  كان  ا  �إنَّ �الإن�سان 
�لدماغ  هو  �الأحو�ل  هذه  وحمل  و�حلفظ  و�لذكر، 
فاإنَّ �لر�أ�ص �سومعة �حلو��ص، ومعدن �حلفظ و�لفكر 
و�لذكر، وذلك يدل على �أنَّ �لر�أ�ص �أكمل �الأع�ساء يف 

ظهور �الآثار �لنف�سانية«)60(.

يف  �سيوًعا  �الإ�سار�ت  �أكرث  من  �لر�أ�ص  و�إ�سارة 
وجامًعا  للدماغ،  حامًا  �لر�أ�ص  كون  �الإن�سان،  ج�سم 
بع�ص  عن  د�ّلة،  عامات  وهي  �خلم�ص،  للحو��ص 
بني  ثقافية  �ختافات  وجود  على  �لتنبيه  مع  �ملعاين 
�ملجتمعات حول ��ستخد�م �لر�أ�ص، كونه و�سيلة للتعبري 
�لتي  و�لدالالت  �حلركات  هذه  ومن  �لرمزي)61(. 
�الإن�سان  يرفع  عندما  و�لكربياء  �لتاأمل  عليها:  تدل 
�خل�سوع  �أو  �خلوف  �أو  �خلجل  �أو  �أعلى،  �إلى  ر�أ�سه 
�أو  �لفتنة  �إلى  �أو �لدعوة  و�ال�ست�سام عندما ينك�سه، 

�لغو�ية �أو �ملاطفة عندما يحنيه جانًبا)62(. 
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�لر�أ�ص ح�سور يف �حلديث  �ل�سادرة عن  وللّغات 
يف  ظاهرة  ج�سمية  لغات  وهي  �ل�سريف،  �لنبوي 
�لداللة و�لتو��سل، وقد جتلت يف هيئات متباينة، على 

�لنحو �الآتي:
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�الإمياءة يف �أثناء �ل�ساة لغة ج�سمية د�لة على 
�ل�سفر،  منها:  مانعة،  الأ�سباب  و�ل�سجود؛  �لركوع 
فقد كان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ي�سلي �إمياء 
ر�كب على  �سيء، وهو  ي�سع وجهه على  �أن  من غري 
ما  نحو  على  �لقبلة،  غري  �إلى  متوجه  وهو  ر�حلته، 
»َكاَن  عنهما:  �هلل  ر�سي  عمر  �بن  حديث  يف  جاء 
َعَلى  َفِر  �ل�سَّ يِف  لِّي  ُي�سَ َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ ِبيُّ  �لنَّ
�للَّْيِل،  َاَة  �سَ �إِمَياًء  ُيوِمُئ  ِبِه  َهْت  َتَوجَّ َحْيُث  َر�ِحَلِتِه، 
فتقرير  َر�ِحَلِتِه«)63(.  َعَلى  َوُيوِتُر  �لَفَر�ِئ�َص  �إِالَّ 
بالركوع  �إيحاء  هو  �لر�أ�ص(  )�إمياءة  �جل�سم  لغة 

و�ل�سجود.
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وح�سن  �لتطّيب  و�سر�ئعه  �الإ�سام  �آد�ب  من 
دين  �الإ�سام  الأنَّ  عر؛  �ل�سَّ وترّجل  و�لتنّظف  �لزّي 
ر�آه  �لذي  �لرجل  ولكن ما حدث مع  نظافة وجمال. 
على  ذلك،  َعْك�ُص  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول 
�الآتي:  �هلل  عبد  بن  جابر  حديث  يف  جاء  ما  نحو 
َثاِئَر  َرُجًا  َفَر�أَى  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  ِبيُّ �سَ �لنَّ »�أََتاَنا 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أنكر  لقد  �أْ�ِص«)64(.  �لرَّ
َهَذ�  َيِجُد  »�أََما  بقوله:  منظره  قبح  �لرجل  هذ�  على 
�لثائر(  )�لر�أ�ص  فلك�سيم  �َسْعَرُه«)65(.  ِبِه  ُن  ُي�َسكِّ َما 
يحمل �ل�سيميمات �الآتية: ]+غري مرجل +غري نظيف 

�ملنظر[. +منتف�ص +قبيح 
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ومن ذلك حديث �أبي �أمامة �الآتي: »َر�أَى َعاِمُر ْبُن 
َر�أَْيُت  َما  َو�هلِل  َفَقاَل:  َيْغَت�ِسُل  ُحَنْيٍف،  ْبَن  �َسْهَل  َرِبيَعَة 
اأٍَة َفُلِبَط �َسْهٌل َمَكاَنُه، َفاأََتى َر�ُسوَل  بَّ َكاْلَيْوِم َواَل ِجْلَد خُمَ
َلَك يِف �َسْهِل  َهْل  َلُه:  َفِقيَل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  لَّى �هلُل  �هلِل �سَ
ِهُموَن َلُه  ْبِن ُحَنْيٍف؟ َو�هلِل َما َيْرَفُع َر�أْ�َسُه َفَقاَل: َهْل َتتَّ
ِهُم َعاِمَر ْبَن َرِبيَعَة، َفَدَعا َر�ُسوُل �هلِل  �أََحًد�؟ َقاُلو�: َنتَّ
َظ َعَلْيِه َقاَل: َعَاَم  َفَتَغيَّ لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َعاِمًر�  �سَ
َلُه  َفَغ�َسَل  َلُه  َفاْغَت�ِسْل  ْكَت  َبرَّ �أاََل  �أََخاُه؟  �أََحُدُكْم  َيْقُتُل 
َعاِمٌر َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوِمْرَفَقْيِه َوُرْكَبَتْيِه َو�أَْطَر�َف ِرْجَلْيِه 
َمَع  �َسْهٌل  َفَر�َح  َعَلْيِه  بَّ  �سَ ُثمَّ  َقَدٍح،  يِف  �إَِز�ِرِه  َوَد�ِخَلَة 
�ٌص«)66(. فلغة �جل�سم )عدم �لقدرة  ا�ِص َلْي�َص ِبِه َباأْ �لنَّ
�لذي  و�لوعك  �ل�سرع  على  تدل  �لر�أ�ص(  رفع  على 
�أبي  بن  عامر  ح�سد  جر�ء  حنيف  بن  �سهل  �أ�ساب 

ربيعة له. 

 :(º©f)`H hCG (’)`H áHÉLE’G 4-4-3

ومن �الأمثلة على ذلك ما جاء يف حديث �أن�ص بن 
اٌح  �أَْو�سَ َعَلْيَها  َكاَن  َجاِرَيًة  »�أَنَّ  مالك ر�سي �هلل عنه: 
�َسَها َيُهوِديٌّ ِبَحَجٍر، َفَدَخَل َعَلْيَها َر�ُسوُل  َخ َر�أْ َلَها َفَر�سَ
َمْن  َلَها:  َفَقاَل  َرَمٌق،  َوِبَها  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ  ِ �هللَّ
َمْن  َقاَل:  ِبَر�أْ�ِسَها،  اَل،  َفَقاَلْت:  َقَتَلِك؟  ُفَاٌن،  َقَتَلِك؟ 
ُفَاٌن  َقاَل:  ِبَر�أْ�ِسَها،  اَل،  َقاَلْت:  َقَتَلِك؟  ُفَاٌن  َقَتَلِك؟ 
لَّى  ِ �سَ َقَتَلِك؟ َقاَلْت: َنَعْم، ِبَر�أْ�ِسَها، َفاأََمَر ِبِه َر�ُسوُل �هللَّ
متثلت  لقد  َحَجَرْيِن«)67(.  َبنْيَ  َفُقِتَل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل 
�للغة �الإ�سارية �جل�سمية يف هذ� �حلديث بـ )�إمياءة 
�لر�أ�ص(؛ �إذ وردت ثاث مر�ت: يف �ملرتني �الأوليني، 
بـ  )�الإجابة  �لنفي  على  للداللة  �أعلى  �إلى  باحلركة 
للداللة  �أ�سفل  �إلى  باحلركة  �لثالثة،  �ملرة  ويف  »ال«(، 
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على �الإثبات )�الإجابة بـ »نعم«(؛ وبهذ� تكون �إمياءة 
�لر�أ�ص �إلى �أ�سفل قد �أدت بعًد� تو��سلًيا مهًما، وترتب 
�ليهودي.  من  �لق�سا�ص  وهو  �سرعًي،  حكًم  عليها 
�أنَّ هذه �الإمياءة قد حملت داللتني  و�لر�ئع يف �الأمر 

متعار�ستني �سلبية و�إيجابية. 
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ومثال ذلك حديث �سهل بن �سعد: »�أَنَّ �ْمَر�أًَة، َجاَءْت 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَقاَلْت: َيا َر�ُسوَل �هلِل  َر�ُسوَل �هلِل �سَ
لَّى  �سَ �هلِل  َر�ُسوُل  �إَِلْيَها  َفَنَظَر  َلَك،  َنْف�ِسي  اِلأََهَب  ِجْئُت 
َبُه، ُثمَّ َطاأَْطاأَ  وَّ َظَر �إَِلْيَها َو�سَ َد �لنَّ عَّ �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َف�سَ
ُه مَلْ َيْق�ِص ِفيَها �َسْيًئا َجَل�َسْت  نَّ ُة �أَ ِت �مْلَْر�أَ ا َر�أَ َر�أْ�َسُه، َفَلمَّ
ْن مَلْ َيُكْن  َحاِبِه، َفَقاَل: �أَْي َر�ُسوَل �هلِل �إِ َفَقاَم َرُجٌل ِمْن �أَ�سْ
ْجِنيَها«)68(. تكونت �للغة غري �للفظية  َلَك ِبَها َحاَجٌة َفَزوِّ
�لتقريري،  �مل�ستوى  م�ستويني:  من  �حلديث  هذ�  يف 
�لذي متثل يف طاأطاأة ر�أ�ص ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم عندما وهبته �ملر�أة نف�سها ليتزوجها، و�مل�ستوى 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  حياء  على  دلَّ  �لذي  �الإيحائي، 
و�عتذ�ره  �لطلب،  لهذ�  رف�سه  وعلى  �ل�سديد،  و�سلم 

منها.
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�أن�ص بن مالك ر�سي �هلل  نحو ما جاء يف حديث 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، �ْفَتَقَد َثاِبَت ْبَن  ِبيَّ �سَ عنه: »�أَنَّ �لنَّ
�أَْعَلُم َلَك ِعْلَمُه،  ، �أََنا  ِ َقْي�ٍص، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ
َفَقاَل:  �َسُه،  َر�أْ �ًسا  ُمَنكِّ َبْيِتِه،  يِف  َجاِل�ًسا  َفَوَجَدُه  َفاأََتاُه 
ْوِت  �سَ َفْوَق  ْوَتُه  �سَ َيْرَفُع  َكاَن   ، �َسرٌّ َفَقاَل:  ُنَك؟  �َساأْ َما 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه، َوُهَو ِمْن  ِبيِّ �سَ �لنَّ
�لر�أ�ص(  �الإ�ساري )تنكي�ص  �لد�ل  �إنَّ  اِر«)69(.  �لنَّ �أَْهِل 
�لذي و�سح �حلالة �لنف�سانية �لتي مير بها ثابت بن 

�هلل  �سلى  �لنبي  �سوت  فوق  �سوته  رفع  نتيجة  قي�ص؛ 
عليه و�سلم يدل بو�سوح على ندمه وحزنه وخوفه من 
اإحباط عمله ودخوله النار، فلما اأتوا النبي �سلى اهلل 
عليه  �هلل  �سلى  قال  قال،  مبا  و�أخربوه  و�سلم  عليه 

ة«)70(. نَّ و�سلم: »اَل، َبْل ُهَو ِمْن �أَْهِل �جْلَ
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�لداللة  يف  و��سحة  ج�سمية  لغة  ْجُل  �لرِّ �إ�سارة   

خال  فمن  و�لرك�ص،  �مل�سي  و�سيلة  وهي  و�لتو��سل، 
ِم�ْسَية �ملرء ن�ستطيع �أن نتعّرف �أحا�سي�سه وم�ساعره؛ الأنَّ 
�مل�سي يعّد جزًء� من �سخ�سّيته، فكل �سخ�ص له م�سية 
بخطو�ت  يتمتعون  �ل�سعد�ء  فاالأ�سخا�ص  به؛  خا�سة 
وقفاتهم  وتكون  ببطء،  مي�سون  و�ملقهورون  خفيفة، 
توّلد  �مل�سية  فاإنَّ  وعليه  ثقيلة)71(؛  و�أقد�مهم  منحنية، 
�نطباًعا عاًما عن قوة �سخ�سية �ل�سخ�ص �أو ��ستعجاله 

�أو تاأنيه، وُتظهر �سحته �أو ر�ساقته �أو جماله)72(. 

و�لناظر �ملتدبر يف �الأحاديث �لنبوية �ل�سريفة يقف 
على تلكم �لدالالت �ملتباينة بتباين لغاتها من م�سي �أو 

وقوف �أو جلو�ص ... �إلخ، ومن هذه �للغات �جل�سمية:
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ومن ذلك حديث حممًد� بن زيد: »َعْن �أُمِّ �َسَلَمَة، 
لِّي �مْلَْر�أَُة  لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: �أَُت�سَ ِبيَّ �سَ َلِت �لنَّ َها �َساأَ �أَنَّ
ْرُع  يِف ِدْرٍع َوِخَماٍر َلْي�َص َعَلْيَها �إَِز�ٌر؟، َقاَل: �إَِذ� َكاَن �لدِّ
�ملعنى  �إلى  بالنظر  َقَدَمْيَها«)73(.  ُظُهوَر  ي  ُيَغطِّ �َساِبًغا 
نط  يف  قدميها(  ظهور  )يغطي  لتعبري  �لتقريري 
لتغطية  ي�ستخدم  �للبا�ص  �أنَّ  جند  ملدلوله،  �إنتاجه 
�أما كونه يحمل معنى  �لقدمان،  �جل�سم ومن �سمنه 
يف  �مل�سلمة  �ملر�أة  عورة  �سرت  على  يدلُّ  فهو  �إيحائًيا، 

�سوء �ل�سن �لديني �الإ�سامي.
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قال:  �أنَّه  عمه  عن  متيم  بن  عباد  حديث  نحو 
يِف  ُم�ْسَتْلِقًيا  و�َسلم  َعليِه  �هلل  لى  �سَ �هلل  َر�ُسوَل  »َر�أَْيُت 
�إنَّ  �الأُْخَرى«)74(.  َعَلى  ِرْجَلْيِه  �إِْحَدى  ًعا  َو��سِ �مْلَ�ْسِجِد 
لغة  �ال�ستلقاء  حالة  يف  �الأخرى  على  جل  �لرِّ و�سع 
�هلل  �سلى  فالر�سول  �ال�سرت�حة.  على  د�لة  ج�سمية 
ذلك،  جو�ز  لبيان  �مل�سجد  يف  ذلك  فعل  و�سلم  عليه 
وكان ذلك يف وقت �ال�سرت�حة ال عند جمتمع �لنا�ص 
ملا ُعِرف عنه �سلى �هلل عليه و�سلم من �جللو�ص بينهم 

بالوقار �لتام.
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َثِني َيْحَيى، َعْن َماِلٍك، َعْن َيِزيَد ْبِن  ومن ذلك: »َحدَّ
 ِ لَّى َمَع َر�ُسوِل �هللَّ ْن �سَ �ٍت، َعمَّ اِلِح ْبِن َخوَّ ُروَماَن، َعْن �سَ
ْوِف، �أَنَّ  َاَة �خْلَ َقاِع �سَ لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيْوَم َذ�ِت �لرِّ �سَ
لَّى  . َف�سَ ْت َطاِئَفٌة ِوَجاَه �ْلَعُدوِّ فَّ ْت َمَعُه، َو�سَ فَّ َطاِئَفًة �سَ
ُثمَّ  اِلأَْنُف�ِسِهْم.  و�  َو�أمََتُّ َقاِئًما،  َثَبَت  ُثمَّ  َرْكَعًة.  َمَعُه  ِتي  ِبالَّ
اِئَفُة �اْلأُْخَرى،  ، َوَجاَءِت �لطَّ و� ِوَجاَه �ْلَعُدوِّ فُّ َرُفو� َف�سَ �ْن�سَ
َثَبَت  ُثمَّ  َاِتِه.  �سَ ِمْن  َبِقَيْت  ِتي  �لَّ ْكَعَة  �لرَّ ِبِهُم  لَّى  َف�سَ
و� اِلأَْنُف�ِسِهْم، ُثمَّ �َسلََّم ِبِهْم«)75(. فال�ساة  مَتُّ َجاِل�ًسا، َو�أَ
وقوًفا على �الأقد�م يف مقام تو��سلي ديني �إ�سامي دون 
ركوع �أو �سجود ال ريب �أنَّها لغة ج�سمية تنبئ عن �نفعال 
مهم، �أال وهو داللة �خلوف، الأنَّ �الإ�سام يهتم بحياة 
ما  وهذ�  عليها.  �حلفاظ  �إلى  ويدعو  �مل�سلم  �الإن�سان 

ي�سمى ب�ساة �خلوف.
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�أو  وقوفه  �أو  م�سيته  هيئة  يف  د�لة  لغة  للمري�ص 
جلو�سه، ت�سي بحاله �لتي هو عليها، فمن ذلك م�سية 
�لذي  مر�سه  �أثناء  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 

مات فيه؛ �إذ �أمر �سلى �هلل عليه و�سلم �أبا بكر لي�سلي 
ِبِرْجَلْيِه  »َيُخطُّ  رجلني  بني  يهادى  وخرج  بالنا�ص، 
�أَُبو  َر�آُه  ا  رفعهما،«َفَلمَّ على  قدرته  لعدم  �الأَْر�َص«)76( 
ُبو َبْكٍر  َر �أَ ، َفَتاأَخَّ لِّ َلْيِه �أَْن �سَ ُر، َفاأَ�َساَر �إِ َبْكٍر َذَهَب َيَتاأَخَّ
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �إَِلى  ِبيُّ �سَ ُ َعْنُه، َوَقَعَد �لنَّ َي �هللَّ َر�سِ

ْكِبرَي«)77(.  ا�َص �لتَّ َجْنِبِه، َو�أَُبو َبْكٍر ُي�ْسِمُع �لنَّ
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�لرئي�سة؛  حك  و�ل�سّ �البت�سامة  منطقة  �لفم  يعّد 
�مل�ساعر  من  كبرًي�  عدًد�  تختزل  �لفم  منطقة  فاإنَّ 
�نفر�ج  عن  ناجتة  �إ�سارة  حك  فال�سّ و�الأحا�سي�ص، 
حالتي  يف  و�لربوز  �النك�ساف  عن  للتعبري  �ل�سفتني 
اأو  هزًوا،  اأو  �سروًرا،  الظاهر  والّر�سى  النب�ساط 
حك �أكرث من ع�سو من نحو  عجًبا)78(. وي�سهم يف �ل�سّ
�لفم، و�ل�ّسفتني، و�لوجه مبا يظهر عليه من عامات 
ي�سحب  وقد  بدوُّها،  حيث  من  و�الأ�سنان  �ل�سرور، 

حك �سوت كالقهقهة)79(. �ل�سّ

لقد كان للفم ح�سور يف �حلديث �لنبوي �ل�سريف، 
ولغة ج�سمية و��سحة �ملعامل يف �لداللة و�لتو��سل، على 
نحو ما جاء يف حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه: » �أَنَّ 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَل:  ِ �سَ َرُجًا َجاَء �إَِلى َر�ُسوِل �هللَّ
ِ َهَلْكُت، َقاَل: َوْيَحَك َوَماَذ�؟ َقاَل: َوَقْعُت  َيا َر�ُسوَل �هللَّ
ْعِتْق  َفاأَ َفَقاَل:  َقاَل:  اَن،  َرَم�سَ ِمْن  َيْوٍم  يِف  �أَْهِلي  َعَلى 
 ، ُمَتَتاِبَعنْيِ �َسْهَرْيِن  ْم  َف�سُ َقاَل:  �أَِجُد،  َما  َقاَل:  َرَقَبًة، 
َقاَل:  ِم�ْسِكيًنا،  نَي  �ِستِّ َفاأَْطِعْم  َقاَل:  �أَ�ْسَتِطيُع،  َما  َقاَل: 
لَّى �هلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ِبَعَرِق  ِبيُّ �سَ َتى �لنَّ َما �أَِجُد، َقاَل: َفاأَ
ِبِه،  ْق  دَّ اًعا، َقاَل: ُخْذُه َفَت�سَ ِفيِه َخْم�َسَة َع�َسَر �سَ ٍر  مَتْ
ِ َما َبنْيَ اَلَبَتِي �مْلَِديَنِة  َقاَل: َعَلى �أَْفَقَر ِمْن �أَْهِلي؟ َفَو�هللَّ
َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  ِ �سَ َر�ُسوُل �هللَّ ِحَك  َف�سَ �أَْهِلي،  ِمْن  �أَْحَوُج 
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 َ �هللَّ َو��ْسَتْغِفِر  ُخْذُه  َقاَل:  ُثمَّ  �أَْنَياُبُه،  َبَدْت  َحتَّى  َو�َسلََّم 
َو�أَْطِعْمُه �أَْهَلَك«)80(. فلغة �جل�سم )�ل�سحك حتى تبدو 
ردة  و�سلم  عليه  �لر�سول �سلى �هلل  �أطلقها  �الأنياب( 
فعل للحو�ر �لذي د�ر بينه وبني �لرجل �لذي وقع على 
�لطماأنينة يف قلبه،  ليلقي  �أهله يف يوم من رم�سان؛ 
�أن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  منه  طلب  حينما 
دق بعرق �لتمر �لذي جاء به، كفارة لذنبه، لكنَّ  يت�سّ
�لرجل يرى �أنَّه ال يوجد �أحوج منه به. فاأمره �لر�سول 

�سلى �هلل عليه و�سلم باإطعامه �أهله. 

:¿PC’G 7-3

�لكائنات  قبل  من  ي�ستخدم  ع�سو  �الأذن 
بحا�سة �ل�سمع،  يعرف  ما  ال�ست�سعار �ل�سوت �سمن 
�ل�سيو�ن  من  ويتكون  �جل�سم.  تو�زن  بحفظ  ويقوم 
�ل�سفلي  �جلزء  وي�سّمى  �خلارجي،  �ل�سمعي  و�لنفق 
وم( وتتكون  �ملتدل من �ل�سيو�ن ب�سحمة �الأذن )�لرَّ

من مادة دهنية)81( . 

ترتبط �سحمة �الأذن باجلانب �ملتعلق باالأحا�سي�ص 
يحمل  ما  �إن�سان  �أذن  ب�سحمة  فاالإم�ساك  و�مل�ساعر، 
دالالت متنوعة، مثل: �لتهديد، �أو �لتنبيه، �أو �لتاأني�ص. 

لقد وردت �للغة �جل�سمية �ل�سادرة عن �الأذن يف 
�ل�سريف مركبة مع لغتني ج�سميتني  �لنبوي  �حلديث 
حديث  يف  جاء  ما  نحو  على  و�لر�أ�ص(،  )�ليد  هما: 
َمْيُموَنَة  ِعْنَد  َناَم  ُه  »�أَنَّ عنهما:  �هلل  ر�سي  عبا�ص  �بن 
َقاَل:  َخاَلُتُه  َوِهَي  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ ِبيِّ  �لنَّ َزْوِج 
 ِ َطَجَع َر�ُسوُل �هللَّ َطَجْعُت يِف َعْر�ِص �ْلِو�َساَدِة، َو��سْ َفا�سْ
ِبيُّ  �لنَّ َفَناَم  ُطوِلَها،  يِف  َو�أَْهُلُه  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ
�أَْو  �للَّْيُل،  َف  �ْنَت�سَ �إَِذ�  َحتَّى  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ
لَّى �هلُل  ِبيُّ �سَ ِبَقِليٍل، ��ْسَتْيَقَظ �لنَّ َبْعَدُه  �أَْو  ِبَقِليٍل،  َقْبَلُه 

ْوَم َعْن َوْجِهِه ِبَيِدِه، ُثمَّ َقَر�أَ  �َسُح �لنَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَجَعَل مَيْ
�إَِلى  َقاَم  ُثمَّ  ِعْمَر�َن،  �آِل  �ُسوَرِة  �آِخِر  ِمْن  �آَياٍت  �ْلَع�ْسَر 
َقاَم  ُثمَّ  وَءُه،  ُو�سُ َفاأَْح�َسَن  ِمْنَها،  اأَ  َفَتَو�سَّ ُمَعلََّقٍة،  �َسنٍّ 
َنْعُت ِمْثَل  ا�ٍص: َفُقْمُت َف�سَ ِ ْبُن َعبَّ لِّي، َقاَل َعْبُد �هللَّ ُي�سَ
 ِ َع َر�ُسوُل �هللَّ َنَع، ُثمَّ َذَهْبُت َفُقْمُت �إَِلى َجْنِبِه َفَو�سَ َما �سَ
َو�أََخَذ  َر�أْ�ِسي  َعَلى  �ْلُيْمَنى  َيَدُه  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  �سَ
 ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ لَّى  َف�سَ َيْفِتُلَها،  �ْلُيْمَنى  �أُُذيِن 
ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ   ، َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ 
لَّى َرْكَعَتنْيِ  ُن، َف�سَ َطَجَع َحتَّى َجاَءُه �مْلُوؤَذِّ �أَْوَتَر، ُثمَّ ��سْ

َاِة«)82(. ، ُثمَّ َخَرَج �إَِلى �ل�سَّ َخِفيَفَتنْيِ

�ل�سالف  �حلديث  يف  �الأولى  �جل�سم  لغة  تكونت 
�لذكر يف تعبري: »فجل�ص مي�سح �لنوم عن وجهه« من 
)�ليد مع �لوجه(، لتدلَّ على �إز�لة �لك�سل عن �لوجه 
مب�سحه. وبالنظر �إلى هذه �للغة من م�ستوى �لتقرير، 
جند �أنَّها  تدّل على �أنَّ �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أد�ر �بن عبا�ص وجعله عن ميينه، ولكن �إذ� ما نظرنا 
�إليها من م�ستوى �الإيحاء، فاإنَّنا جند �أنَّ �لر�سول �سلى 
�هلل عليه و�سلم فعل ذلك تلطًفا و��ستئنا�ًسا. وجاءت 
لغة �جل�سم �لثانية �لتي وردت يف هذ� �حلديث �لنبوي 
من  مكونة  َيْفِتُلَها«  �ْلُيْمَنى  ِباأُُذيِن  َخَذ  »َو�أَ �ل�سريف: 

)�ليد، و�الأذن(؛ لتدل على �لتاأني�ص و�ال�ستيقاظ .

              :á“ÉN

�حلديث  يف  �جل�سم  للّغة  �ملتاأنية  للقر�ءة  ميكن 
�لنبوي �ل�سريف �أن تو�سلنا �إلى جمموعة من �لنتائج، 

نلخ�سها يف �الآتي ذكره:

�للفظية  �للغة  خال  من  �لب�سر  بني  �لتو��سل  يتم  ال   -1

فح�سب، بل يتعدى ذلك لي�سمل لغات غري لفظية، من 
نحو لغة �جل�سم �لتي تتمثل يف حركات �جل�سم وهيئاته.
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جمموعة  بل  و�حًد�،  ن�سًقا  �جل�سم  لغة  لي�ست   -2

�الإن�ساين،  �جل�سم  باأع�ساء  ترتبط  �الأن�ساق،  من 
وتتمثل يف لغات �جل�سم �الآتية: لغة �لوجه، و�لعني، 
و�لر�أ�ص، و�لفم، و�الأذن. وميكن  و�ليد، و�لرجل، 

تف�سيله على �لنحو �الآتي:

من  فعالة  وو�سيلة  للتو��سل،  مهمة  قناة  �لوجه:  �أ- 
�لو�سائل �لتي ت�ساعد يف �إظهار �النفعاالت و�مل�ساعر، 
فله �أبعاد تو��سلية كثرية، وهي: �لكر�هية، و�لتعب 

و�لكرب، و�لده�سة، و�لفرح، و�لغ�سب.

�الآخرين  مع  للتو��سل  مهمة  ج�سمية  لغة  �ليد:  ب- 
وت�سبط  �النتباه،  جتذب  فاإنَّها  �الأفكار؛  ونقل 
وتوؤدي  فيهم،  وتوؤثر  �ملتو��سلني  بني  �لتو��سل 
�لتاأني�ص،  �الآتي:  �لنحو  على  متنوعة،  وظائف 
و�لظرفية،  و�الأمر،  و�لدعاء،  و�لتنبيه،  و�ليقظة 
و�ل�سمول،  و�النت�سار  �لتوحيد،  ومنافاة  و�لتقليل، 

و�لعدد، و�لت�سوير �الأيقوين.

ج- �لعني: لغة ج�سمية متعددة �لدالالت، وموؤثرة يف 
�إذ تر�سل معاين  �الأ�سخا�ص؛  �لتو��سل بني  عملية 
و��سحة فتوؤثر فيهم، وهذه �ملعاين هي: �الإعجاب، 

وك�سف �لغطاء، و�خل�سوع.

د- �لر�أ�ص: حامل للدماغ وجامع للحو��ص �خلم�ص، وهو 
لغة ج�سمية د�لة على كثري من �ملعاين و�لدالالت 
�الآتي ذكره:  �لتو��سلية، نوجزها يف  �الأبعاد  ذ�ت 
�لركوع و�ل�سجود، وقبح �ملنظر، و�لوعك و�ل�سرع، 

و�الإجابة با �أو بنعم، و�لرف�ص، و�حلزن. 

جل: لغة ج�سمية و��سحة يف �لداللة و�لتو��سل،  هـ- �لرِّ
�ل�سريفة  �لنبوية  �الأحاديث  يف  �ملتدبر  و�لناظر 
لغاتها  بتباين  �ملتباينة  �لدالالت  تلكم  على  يقف 
�لدالالت  وهذه  جلو�ص،  �أو  وقوف،  �أو  م�سي،  من 

هي: �ل�سرت، و�ال�سرت�حة، و�خلوف، و�ملر�ص.

و- �لفم: منطقة �البت�سامة و�ل�سحك و�ل�سرور، فهي 
و�الأحا�سي�ص  �مل�ساعر  من  كبرًي�  عدًد�  تختزل 

�سروًر� �أو هزًو� �أو عجًبا. 

 ز- �الأذن: لغة غري لفظية ت �لتو��سل بها يف �حلديث 
ب�سحمتها  �الإم�ساك  خال  من  �ل�سريف  �لنبوي 

للداللة على �ال�ستئنا�ص و�ال�ستيقاظ.

3 - لقد كانت لغة �جل�سم يف �حلديث �لنبوي �ل�سريف 
و�سارحة  �إياها،  ومكملة  �للفظية،  للغة  م�ساحبة 
�ملعنى،  و�لداللة على  �الإبانة  لها يف  ود�عمة  لها، 

و�إي�سال �لفكرة �إي�سااًل �أو�سح. 
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