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  ممخصال

يتناكؿ البحث ظاىرة مف أىػـ الظػكاىر البالغيػة، أه كىػي أنمػاط المفارقػة فػي 
الحػػػديث النبػػػكم، حيػػػث نتعػػػرض لمتكجيػػػات البالغيػػػة لدراسػػػة الحػػػديث النبػػػكم لػػػدل 
البالغيػػيف القػػدمال كالمحػػدييف، حيػػث اتسػػـ الػػدرس البالغػػي الحػػديث بتػػداخؿ الحقػػؿ 

ىيـ البالغيػة القديمػة، ممػا فػتح ًفاقنػا جديػدة فػي الػدرس البالغػي، المساني مػ  المفػا
م  التركيز عمى إبراز ماىية المفارقػة، كأنماطيػا، كأيرىػا الػدهلي فػي الػنصي كتمييػد 

كيتنػاكؿ البحػث المفارقػة فػي المفػظ كالتركيػب فػي  لمكلكج في المكضكع محؿ الدراسة.
لفػاظ كالتراكيػب فػي األحاديػث النبكيػة، الكتاب محؿ الدراسةي خػالؿ دراسػة تحميميػة ل  

بػػػراز جكانػػػب المفارقػػػة فييػػػا، مسػػػتفيدنا مػػػف ًرال البالغيػػػيف القػػػدمال، فػػػي الطبػػػاؽ  كا 
باإلضػػػافة إلػػػى لسػػػانيات الػػػنص البالغيػػػة، مػػػف بػػػركز  كالتراكيػػػب المغكيػػػة، كالتقابػػػؿ،

الجانػػب التػػداكلي، كمراعػػاة ًليػػات الخطػػاب فػػي الػػنص، بمػػا انعكػػس عمػػى المفارقػػة، 
كيتنػاكؿ البحػث المفارقػة التصػكيرية فػي الحػديث النبػكم مػف الت ػبيو  سيـ إبرازىا.كأ

كالمجاز كالكناية، حيث تضافرت لسانيات النص مػ  النسػيا التصػكيرم إلبػراز جانػب 
حػػداث التػػأيير المرجػػك فػػي المتمقػػي. كمػػا يتنػػاكؿ  المفارقػػة فػػي النصػػكص المختػػارة، كا 

م، بحيث يتمكف المتكمـ مف اسػتيعاب مكقػؼ البحث مفارقة المكقؼ في الحديث النبك 
لػة مػف خػالؿ  كامؿ منتػزع مػف البي ػة المحيطػة، مػ  القػدرة عمػى إبػراز القضػية المتناكى
جانب المفارقة، كيعتمد عمييا في إبراز ما يدعك إليػو، حيػث جػالت مفارقػة المكقػؼ، 
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Abstract  :  

    The thesis deals with one of the most important  rhetoric 

phenomenon. It is the patterns of paradox in the prophetic 

tradition and we are going to tackle the rhetoric orientation 

while studying the prophetic tradition for the traditional and 

modern rhetoricians . The rhetoric moral is characterized  by 

mingling the linguistic field with the old rhetoric concepts. 

This led to opening new horizons in the rhetoric moral , side 

by side the concentration on paradox : its identity, patterns, 

the semantic effect on the text as an introduction for starting 

the subject we will study . The thesis deals with the paradox 

in the enunciating and structure in the book we study, 

through analytic study of the utterance and structures in the 

prophetic speech demonstrating the paradox sides in it 

benefiting from the opinions of traditional rhetoricians in the 

antithesis, antonyms and structures. In addition to the 

rhetoric linguistics of the text including the pragmatic 

eminence and caring for the text speech techniques. All these 

things are reflected on the paradox and means of its 

prominence.  The thesis deals with pictorial paradox in the 

prophetic tradition including simile, trope and writing in 

which the text linguistics and pictorial structures to show the 

paradox in the selected texts are mingled to produce the 

hoped influence for the recipient. The thesis also deals with 
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the paradox in situations in the prophet' tradition ( Hadith ) 

so that the speaker can grasp the whole situation extracted 

from the surrounding environment with the ability of 

presenting the case through the tackled paradox, he depends 

on it to show what he needs. Paradox of situation in the 

prophet' s tradition comes from two themes:  First, the world 

affairs and all that is related to the recipient' s  objects in life; 
Second, the after life affairs and all that is related to the 

recipient' s objects after death. The researcher discusses the 

previous themes and he seeks to show all the patterns of the 

paradox concluding the thesis with the results he found.  

Keywords: 

   Patterns of paradox, Utterance, Language structure, 

Situation paradox, World affairs. 
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 ادلقذهة
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمػػد هلل حمػػدنا كييػػرنا طيبنػػا مباركنػػا فيػػو كمػػا ينبغػػي لجػػالؿ كجيػػو كعظػػيـ سػػمطانو، 
كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى أفصػػح العػػرب لسػػاننا، كأعػػذبيـ نطقنػػا، كأعػػرفيـ بمكاقػػ  الخطػػاب، 

  -:ذـــعـــوب كعمى ًلو كصحبو أجمعيف .

لبالغػي الػذم ه ينضػبي إذ يجمػ  فػي طياتػو كيظؿ الحديث النبػكم ال ػريؼ المعػيف ا
"  عمػػؽ المفػػظ، كجزالػػة التركيػػب، كالقػػدرة الفا قػػة عمػػى التصػػكير البػػدي  بمػػا يال ػػـ المقػػاـي

 حكمػة ىػي التػي الجامعػة الكمػـ مػف النػكع ىذا النبكية البالغة في كير عينو السبب كلذلؾ
 ىػػك يػػـ البيػػاف، فػػي وكضػع تركيػػب مػػف غرابتػػو تكػػكف الػذم النػػكع ذلػػؾ غيػػر كىػػك البالغػة،

 .(ُ)كسمـ" عميو اهلل صمى كالمو أكير

بعػث مػف أجميػا الػدعكة كالتبميػ   التيالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ةكلما كانت ميم
ا أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف رَّبّْؾى يىاحيث قاؿ اهلل تعالى "   .(ِ)" أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْ  مى

ذه الميمة، فكاف بيانو في أعمى درجات الفصػاحة فقد أيىده اهلل بما يعينو عمى أدال ى
كاإلقنػػاع، كقػػد كانػػت دعكتػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  ػػاقة حيػػث كاجيػػت عقػػكهن معانػػدة ، 
كأفكػػارنا قاصػػرة ككػػاف ىمػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ تربيػػة ىػػذه النفػػكس كتيػػذيبيا ، كتمكػػيف 

سػب حػاؿ المخػاطبيف الحقا ؽ في نفكسيا ، فجػال فػي بيانػو جممػة مػف األسػاليب التػي تنا
ا ، كتقريرنا. قناعن ا كا   تكضيحن

                                         

تأليؼ: مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد القادر  ( تاريخ ًداب العرب،ُ)
 .ِِِ/ِق(، دار الكتاب العربي، دط، ُّٔٓالرافعي )ت

  ٕٔ( سكرة الما دة ًية ِ)
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كمػػف ىنػػا، جػػالت ىػػذه الدراسػػة تميػػؿ جيػػدنا متكاضػػعنا فػػي دراسػػة أنمػػاط المفارقػػة فػػي 
الحديث النبكم ال ريؼ، كدكرىا في إبراز الفكرة التي تناكليا النبي صػمى اهلل عميػو كسػمـ 

 فيما كرد عنو مف أحاديث. 

ئ فػػي مقدمػة كتمييػػد كياليػة مباحػػث، كخاتمػػة،  كقػد اقتضػػت طبيعػة المكضػػكع أف يجػ
 فأما المقدمة : ففييا حديث عف أىمية المكضكع ، كخطتو .

كأما التمييد: ففيو حديث مكجز عػف ماىيػة المفارقػة كأنماطيػا كأيرىػا الػدهلى فػي الػنص، 
ا التكجيات البالغية فى دراسة الحديث بيف القدمال كالمحدييف.  كما تناكؿ أيضن

 كؿ: المفارقة المفظية في الحديث النبكم ال ريؼ كا تمؿ عمى مطمبيف:المبحث األ 

 المطمب األكؿ: المفارقة في المفظ المفرد.

 المطمب اآلخر: المفارقة في التركيب.

 المبحث الياني: المفارقة التصكيرية في الحديث النبكم ال ريؼ، كجال في مطمبيف:

 المطمب األكؿ: التصكير القا ـ عمى الت بيو 

 المطمب اآلخر: التصكير القا ـ عمى المجاز كالكناية 

 المبحث اليالث: مفارقة المكقؼ في الحديث النبكم ال ريؼ، كجال في مطمبيف:

 المطمب األكؿ: مفارقة المكقؼ فيما يتعمؽ باألمكر الدنيكية.

 المطمب اآلخر: مفارقة المكقؼ فيما يتعمؽ باألمكراألخركية.

 ا البحث، كتكصياتو الخاتمة كفييا أىـ نتا 
 كأف يككف حجة لنا ه عمينا. صاحبو.كاهلل أساؿ أف يجعؿ ىذا الجيد في ميزاف حسنات 

خر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد،  ًك
 كعمى أىمو كصحبو أجمعيف.
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 التوهٍذ:
 بالغٍة) هاهٍة ادلفارقة وأمناطها وأثرها، والتىجهات ال

 يف دراسة احلذٌث النبىي بني القذهاء واحملذثني ( 
 

 كي تمؿ عمى مطمبيف:

 ماىية المفارقة كأنماطيا،كأيرىا الدهلى في النص  -ُ
 التكجيات البالغية في دراسة الحديث النبكم بيف القدمال كالمحدييف -ِ
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 ولاأل طلبادل
 هاهٍة ادلفارقة، وأمناطها، وأثرها الذاليل يف النص

 تعريؼ المفارقة فيما يمي: نحصري

ك"الفػػال كالػػرال  التعريػػؼ المغػػكم: يعػػكد أصػػؿ المفػػظ إلػػى الجػػذر المغػػكم )فػػرؽ(، - أ
، ك"الفىػٍرؽ: تىفريػؽه بىػيف (ُ)كالقاؼ أصيؿ صحيح يدؿ عمػى تمييػز كتزييػؿ بػيف  ػي يف"

ا ف(ِ) ىي ٍيف فىرَّقا حتى يىفتًرقا كيىتىفىرَّقا" قػد فرىقتيمػا فىٍرقػان"، ك"كًؿ  ىٍي ىٍيًف فصمت بىينيمى
(ّ) ،
ؽ لإلفساد تفريقنا، كانفرؽ ال يل كتفرؽ كافترؽ"  .(ْ)ك"قيؿ: فرؽ لمصالح فرقنا، كفرَّ

التعريػؼ اهصػػطالحي: يصػعب تحديػػد مػدلكؿ محػػدد لممفارقػة، عمػػى النحػك الػػذم  - ب
 تباينت تعريفات القدمال كالمحدييف لو.

ض مػػف المخاطىػب ازدكاجيػػة كيعرّْفيػا محمػد العبػػد بأنيػا "صػػيغة مػف التعبيػػر تفتػر 
اهستماع، بمعنى أف المخاطب يدرؾ في التعبير المنطكؽ معنى عرفيِّا يكمف فيػو مػف 
ناحية، كمف ناحية أخرل يدرؾ أف ىذا المنطكؽ، في ىػذا السػياؽ بخاصػة، ه يصػمح 

 .(ٓ)معو أف يؤخذ عمى قيمتو السطحية"
                                         

ق(، ّٓٗ( معجػػـ مقػػاييس المغػػة ألحمػػد بػػف فػػارس زكريػػال القزكينػػي الػػرازم، أبػػك الحسػػيف )تُ)
 .ّْٗ/ْـ، ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗعبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر،  تحقيؽ:

( كتػػاب العػػيف ألبػػي عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ الفراىيػػدم البصػػرم ِ)
 .ُْٕ/ٓإبراىيـ السامرا ي، دار كمكتبة اليالؿ،  -ق(، تحقيؽ: ميدم المخزكميَُٕ)ت

ق(، تحقيػؽ: رمػزم منيػر ُِّريػد األزدم )ت( جميرة المغة ألبي بكر محمػد بػف الحسػف بػف دّ)
 .ْٖٕ/ِـ، ُٕٖٗ، ُبعمبكي، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط

( لسػػاف العػػرب لمحمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى، أبػػك الفضػػؿ، جمػػاؿ الػػديف بػػف منظػػكر األنصػػارم ْ)
 .ِٗٗ/َُىػ، ُُْْق(، دار صادر، بيركت، ُُٕالركيفعى اإلفريقى )ت

نيػػػة: دراسػػػة ٓ) ، ِفػػػي بنيػػػة الدهلػػػة، تػػػأليؼ: محمػػػد العبػػػد، مكتبػػػة اآلداب، ط( المفارقػػػة القًر
 .ُٓـ،  صََِٔ-قُِْٔ
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دههت يقصػػػدىا طبيعػػػة المفارقػػػة، التػػػي تحمػػػؿ كيػػػدؿ التعريػػػؼ السػػػابؽ عمػػػى 
المتكمـ، تخالؼ الدههت الظاىرة لكالمو، كىػك مػا اعتبػره الجرجػاني، مػف تفرقتػو بػيف 

 المفيػكـى  بػالمعنى: تعنػي المعنػى، معنػى ك المعنى، كمعنى المعنى، إذ يقكؿ "المعنػى،
 المفػظً  مػف تىٍعًقػؿ أف المعنػى: كبمعنػى كاسطة، بغير إليو تىًصؿي  كالذم المفًظ، ظاىرً  مف
" معنى ًإلى المعنى ذلؾى  بؾى  ييفضي يـ ى،معنن  ًخرى

(1). 
ال ػخص الػػذم ك  ق جػػكىر المفارقػة،ِّٗكمػا راعػى القاضػػي الجرجػاني المتػكفى

ػػؾ بظػػاىر تحسُّػػو النػػكاظر، كأنػػت تحيمػػو عمػػى بػػاطف  يكردىػػا فػػي كالمػػو، بأنػػو "يحاجُّ
مو الضما ر"  .(ِ)تحصّْ

جػاني بقكلػػو: "ككػػأف كفػي ىػػذا الصػػدد يعمَّػؽ عػػز الػػديف إسػماعيؿ عمػػى قػػكؿ الجر 
الجمػػاؿ عنػػده كػػامف فػػي البػػكاطف، ه ظػػاىر فػػكؽ السػػطكح، ككػػأف إدراكػػو فػػي مكامنػػو 

 .(ّ)مككؿ إلى الضما ر الب رية"

، كمػػػردُّ ىػػػذا إلػػػى يفالمفارقػػػة ه تيػػػدرىؾ إه بػػػالكقكؼ عمػػػى مػػػراد المػػػتكمـ الحقيقػػػ
ل بحيػػث ينػػدرج تحػػت قػػكؿ أبػػي إسػػحؽ المكصػػمي: "إف مػػف األ ػػيال أ ػػياك ال ػػعكر 

 .(ْ)تحيط بيا المعرفة، كه تؤدييا الصفة"
                                         

ق(، تحقيؽ: محمكد ُْٕ( ده ؿ اإلعجاز ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني )تُ)
ـ، ُِٗٗ -ىػػػػ ُُّْ، ّمحمػػػد  ػػػاكر أبػػػك فيػػػر، مطبعػػػة المػػػدني بالقػػػاىرة، دار المػػػدني بجػػػدة، ط

ُ/ِّٔ. 
ق(، ِّٗكساطة بػيف المتنبػي كخصػكمو ألبػي الحسػف عمػي بػف عبػد العزيػر القاضػي الجرجػاني )ت( الِ)

عمي محمد البجاكم، مطبعة عيسى البابي الحمبػي ك ػركاه،  -تحقيؽ ك رح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
 .ُِْص

ق(، ُِْٖ( األسس الجمالية في النقد العربي: عرض كتفسير كمقارنة، تأليؼ: عز الديف إسماعيؿ )تّ)
 .ُٔٔـ، صُْٕٗ، ّدار الفكر العربي، ط

ق(، َّٕ( المكازنػة بػػيف  ػػعر أبػػي تمػػاـ كالبحتػػرم ألبػي القاسػػـ الحسػػف بػػف ب ػػر اآلمػػدم )تْ)
 .ُْْ/ُـ، ُْٗٗ، ُتحقيؽ: السيد أحمد صقر، دار المعارؼ، مكتبة الخانجي، ط
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 َِّٖ 

 هفهىم النوط
 كالطػػال كالمػػيـ لغػػة: يعػػكد أصػػؿ المفػػظ إلػػى الجػػذر المغػػكم )نمػػط(، ك"النػػكف -
: أيضػا كالػنمط. الطريػؽ ىػذا أم الػنمط ىذا الـز: ، ك"يقاؿ(ُ)اجتماع" عمى تدؿ كممة

 .(ِ)األنكاع" مف كالنكع الضركب ، مف الضرب
ا: ىػػك " -  لجماعػػة أك لفػػرد ممٌيػػز مػػذىب أك ك ػػكؿ كأسػػمكب ةطريقػػ اصػػطالحن

 نمػػط عمػػى ىػػـ -العتيػػؽ الػػنَّمط عمػػى بنايػػةه  -العمػػؿ نمػػط -كاحػػد نىمػػطو  عمػػى كالميػػو"
 الَّتػػي كخصا صػػيا العػػيش طريقػػة: المعي ػة نمػػط -الحيػػاة نمػػط -مت ػػابيكف: كاحػد

 ه رتيػب،: كاحػد نمط عمى العمؿي  يسير -كعممو كمجتمعو بيتو في اإلنسافي  يعتمدىا
 .(ّ)يتغٌير"

كيػػػدؿ التعريػػػؼ السػػػابؽ عمػػػى أف مفيػػػكـ المفارقػػػة ه يخػػػتص بمجػػػاؿ األدب 
فحسػػب، بػػؿ يتصػػؿ بعديػػد مػػف المجػػاهت، حيػػث يكػػكف لمظػػاىر دهلػػة معينػػة، بينمػػا 

 ي ير كاق  الحاؿ إلى دهلة أخرل مخالفة لمظاىر.

عامػػؿ كيكمػف ظيكرىػػا الالفػت فػػي األدب إلػى أف "لغػػة األدب أكيػر قػػدرة عمػى الت
َـّ  عمػػى تنػػاكؿ  مػػ  مػػا يقػػكؿ النػػاس أك يفكػػركف أك ي ػػعركف أك يعتقػػدكف، كمػػف يػػ

كما ىك كاقػ  الحػاؿ، كىػذا  ،قدعتى كبيف ما يي  ،الفرؽ بيف ما يقكؿ الناس كما يفكركف
 .(ْ)بالضبط المجاؿ الذم تن ط فيو المفارقة"

                                         

 .ِْٖ/ٓ( مقاييس المغة هبف فارس، ُ)
 .ُْٕ/ٕ(  لساف العرب هبف منظكر، ِ)
ىػػ(، عػالـ الكتػب، ُِْْ( معجـ المغة العربية المعاصػرة، أحمػد مختػار عبػد الحميػد عمػر )ت ّ)

 .ِِٖٔ/ّـ، ََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُط
( المفارقة، مكسكعة المصطمح النقدم، دم. سي. ميكيؾ، ترجمة: عبد الكاحد لؤلؤة، المؤسسة ْ)

 .ُٕـ، صُّٗٗ، ُالعربية لمدراسات كالن ر، ط



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َّّٖ 

نية كت ػػػير الفقػػػرة إلػػػى طبيعػػػة المفارقػػػة التػػػي تيعنػػػى بكافػػػة التكجيػػػات اإلنسػػػا
 الفكرية، العقدية كاإلنسانية، كتيتـ بإبراز الفجكة بيف المتخيَّؿ كالكاقعي.

تميمت المفارقة لدل البالغييف القػدمال فيمػا يعتمػد عمػى التنػاقض أك التضػاد، 
 كيػدكر حػكؿ اهخػتالؼ بػيف الظػاىر الكاضػح، كالمسػتتر المخػالؼ، ميػؿ: "اهلتفػػات،

 العػػارؼ، تجاىػػؿ الػػذـ، ي ػػبو بمػػا المػػدح تأكيػػد الخػػركج، حسػػف الرجػػكع، اهعتػػراض،
 الصػفة، فػي اإلفػراط كالكنايػة، التعػريض التضػميف، حسف الجد، بو يراد الذم اليزؿ
، ه مػػا لػزكـ الت ػػبيو، حسػف ، كجميعيػػا تعتمػد عمػػى مخالفػػة (ُ)اهبتػػدال" حسػف يمػػـز

المعنى الظاىر، إلى معنى ًخر مقصكد، مف ذـ ظاىرم ييراد بو المدح، كمعنػى مػراد 
يكتفػػي المػػتكمـ بػػإيراد مػػا يػػدؿ عميػػو، كغيرىػػا ممػػا يعتمػػد عمػػى ازدكاجيػػة المعنيػػٍيف: 

 الظاىر كالباطف.

حصػػر أنمػػاط  القػػكؿ بصػػعكبةإلػػى  (دم مكيػػؾأمػػا أنػػكاع المفارقػػة، فقػػد ذىػػب )
تيجػػة ذلػػؾ أف تراكمػػت مجمكعػػة غيػػر متجانسػػة مػػف أسػػمال نالمفارقػػة، ك"كػػاف مػػف 

مفارقػة ذات أيػر ككميػدم،  -مػيالن -ة الككميديػة األنكاع مػف المفارقػة، فنجػد المفارقػ
ز المأسػػاة، كىػػي بيػػذا المعنػػى تنػػاظر )مأسػػاة لكػػف المفارقػػة المأسػػاكية مفارقػػة تميّْػػ

سكفككميس( كما تناظر المفارقة الدرامية التي ه تقتصر عمى المأساة أك الػدراما أك 
فارقػػػة عمػػػى كقػػػد تفيػػػد )المفارقػػػة الذاتيػػػة( أف يحػػػس المػػػرل بالم حتػػػى عمػػػى األدب،

 .(ِ)ؼ بما يرادؼ مفارقة ال خصية"حساب نفسو... كنجد مفارقة التصرَّ 

                                         

العباس، عبد اهلل بف محمػد المعتػز بػاهلل ابػف المتككػؿ ابػف المعتصػـ ابػف الر ػيد  ( البدي  ألبيُ)
 .ِِـ، صَُٗٗ -ىػ َُُْ، ُق(، دار الجيؿ، طِٔٗالعباسي )ت

 .ِّ( المفارقة، مكسكعة المصطمح النقدم، دم. سي. ميكيؾ، صِ)
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 َّْٖ 

كي ػػػير قػػػكؿ دم مكيػػػؾ السػػػابؽ إلػػػى اصػػػطباغ المفارقػػػة بالتجربػػػة اإلنسػػػانية 
المتعمقة بيا، كىك ما يؤدم إلى صعكبة حصر أنماطياي ككف التجارب اإلنسػانية ه 

 يمكف حدُّىا بحد. 

نحصػػار المفارقػػة بػػيف داخػػؿ اإلنسػػاف )الػػذات(، كمػػا يػػدؿ القػػكؿ السػػابؽ عمػػى ا
 كخارجيا )خارج الذات(.

 كيت كؿ مفيكـ المفارقة اآلخر بحسب التجربة اإلنسانية.

 كيتفرع عمى ذلؾ أ كاؿ عدة لممفارقة عمى النحك اآلتي:
 مفارقة المنافرة: حيث تقـك عمى التناقض في المكقؼ بحكـ عالقة التضاد المعنكم. -
 كتقكـ عمى التعارض بيف األحداث بحيث تتكلد المفارقة. مفارقة األحداث: -
 المفارقة الدرامية: حيث ترتبط المفارقة بالمغزل النفسي لمصراع. -
مفارقة اهستخفاؼ بالذات: كتظير فييا المصارحة م  الػنفس فيبػرز التنػاقض بػيف  -

 .(ُ)القناع الظاىرم لم خص كباطنو المناقض لمظاىر

ػو عمػى فيػـ  ،أما أير المفارقة في النص فيكمف في تحريؾ ذىف السام ، كحضّْ
ػا مػف الصػراع الػذىني،  بحيػث يػػؤدم المعنػى المقصػكد، عمػى النحػك الػذم يميػؿ نكعن

"انعداـ المفارقة أك اهختالؼ إلى انعداـ الصراع أك الت ابؾ، كذلؾ يؤدم بدكره إلػى 
 .(ِ)انعداـ أك ضعؼ الحركة"

 لمصطمح المفارقة بما يمي: تحديد اإلطار المعرفي يمكفكفي الختاـ، 

                                         

 .ٕٖ-ٕٓ( ينظر: المفارقة، دم. سي. ميكيؾ، صُ)
ق(، دار األرقػـ لمطباعػة ُُْْأليؼ: قػيس الحمػزة الخفػاجي )تتػ ( المفارقة في  ػعر الػركاد،ِ)

 .ّٗكالن ر، بابؿ، العراؽ، ص
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 َّٖٓ 

مفػػاىيـ: مخالفػػة الظػػاىر،  تبػػرز التعريفػػات المغكيػػة كاهصػػطالحية لممفارقػػة -
عمػى النحػك الػذم يتجػو بمفيػكـ المفارقػة كالتباعد بيف المعنيػٍيف: الظػاىر كالبػاطف، 

 نحك التبايف بيف الكاق  كالمتخيَّؿ.
فارقػػة، كتفرَّعػػت اعتمػػد البالغيػػكف القػػدمال عمػػى التضػػاد كركيػػزة معنكيػػة لمم -

صػكرىا لػػدييـ فػػي أنمػػاط لغكيػػة فػػي المقػػاـ األكؿ، كىػػك مػػا تجمَّػػى فػػي المصػػطمحات 
، حتػػى إف ابػػف المعتػػز قػػد عػػدَّ ألكاننػػا مػػف البػػدي  تقتػػرب كييػػرنا مػػف مفيػػكـ المػػكرىدة

 المفارقة. 
أك عدـ حصرىا في قكالػب لغكيػة بعينيػا، إلى لممفارقة  دعت النظرة الغربية -

إلػى اهصػطباغ بصػبغة التجربػة اإلنسػانية تمتػد أنماطيػا  غيػري كػكف كؿ يابت ه يت
ذاتيػػا، فتت ػػكؿ بحسػػب تفصػػيالتيا، ممػػا ين ػػأ عنػػو: المفارقػػة الككميديػػة، الذاتيػػة، 

 تت عَّب أنماطو. كغيرىما مما 
ممػػا يخػػتص بػػو ، الجانػػب النفسػػي لممػػتكمـ كالسػػام مفارقػػة المكقػػؼ راعػػي ت -
ي ػترؾ مػػ  كييػػر ممػػا  عمػى النحػػك الػػذم، اـدراسػة سػػياؽ المقػػالبالغػػي مػػف الػدرس 

ف اختمؼ في التسمية كاهصطالح.  أكرده البالغيكف القدمال، كا 
و لػػ  بفنػػكف الكػػالـ كالتعبيػػر، ممػػا تتسػػ المػػتكمـ إلمػػاـعمػػى تعتمػػد المفارقػػة  -

المغػػػة، فيػػػتمكف السػػػام  مػػػف تحديػػػد المعنػػػى البػػػاطف المسػػػتتر الػػػذم تيػػػدؼ إليػػػو 
لحػػديث النبػػكم ال ػػريؼي إذ أكتػػي النبػػي، صػػمى اهلل المفارقػػة، كىػػك مػػا تػػكافر فػػي ا

عميو كسمـ القدرة عمى إيػراد المعنػى، كمعنػى المعنػى، عمػى النحػك الػذم أ ػار إليػو 
 ًنفنا. ر الجرجانيىعبد القا

كبنػػال عمػػى مػػا سػػبؽ، فسػػكؼ يتنػػاكؿ البحػػث النمػػاذج المختػػارة، مػػف الحػػديث 
البالغيػة، كحػاؿ السػام  بمػا  النبكم ال ػريؼ، مراعينػا منطػكؽ الحػديث مػف الناحيػة

 يتَّسؽ م  يقافتو المستمدَّة مف البي ة.
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 َّٖٔ 

 خراَ طلبادل
 دراسة احلذٌث النبىي  التىجهات البالغٍة يف

 بني القذهاء واحملذثني
اسػتحكذ الحػػديث النبػكم ال ػػريؼ عمػى اىتمػػاـ البالغيػيف القػػدمال كالمحػػدييف، 

إذ كجػدكا فيػو ة البالغيكانبو برز جفتناكلكه بالدرس في مؤلفاتيـ عمى النحك الذم ي
ػت تػيال ةمفصػاحة المتفػرّْدل  متكامالن مياهن  يفػكؽ سػا ر الكػالـ  لمػا اعػزُّ نظيػرنا، كنمكذجن

ا يخاطػػب "كػؿ قػػكـ بمحػػنيـ ي إذ لنبػي صػػمى اهلل عميػػو كسػمـفػي حػػؽ ا فػرادة ككضػػكحن
عبػارة، كلػـ  كعمى مذىبيـ، يـ ه يككف إه أفصػحيـ خطابنػا، كأسػدَّىـ لفظنػا، كأٍبيىػنىيـ

ييعرىؼ ذلؾ لغيره مف العرب"
(ُ). 

كقػد بػذؿ البالغيػػكف القػدمال جيػكدنا حيييػػة فػي دراسػة الحػػديث النبػكم، فمػػنيـ 
مف أفرد لمفرداتو مؤلفػات بأكمميػا، متنػاكهن معانييػا، مػكردنا لغريبيػا، بينمػا لػـ تخػؿ 

اد لكييػػر سػا ر المؤلفػات البالغيػػة مػف إيػراد األحاديػػث النبكيػة فػي معػػرض اهست ػي
 مف القضايا البالغية.

ػػا عػػف القػػدمال فػػي دراسػػة الحػػديث النبػػكم بالغيِّػػا،  كلػػـ يقػػؿ المحػػديكف اىتمامن
فضػػالن عػػف سػػا ر فنػػكف المغػػة، كىػػك مػػا ميَّػػؿ مسػػيرة حافمػػة تعاضػػد فييػػا القػػدمال 
كالمحديكف إلبراز أكجػو التميػز فػي الحػديث النبػكم ال ػريؼ مػف كافػة الكجػكه التػي 

ق( يتناكؿ أكجػو البالغػة ّٓٗلعربية ، فنجد أف اإلماـ العسكرم )ت عرفتيا عمكـ ا
في الحديث النبكم، مػ  التركيػز عمػى الجانػب التصػكيرم فيػو، كقكلػو عميػو الصػالة 

                                         

( إعجاز القًرف كالبالغة النبكية، تأليؼ: مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف ُ)
ـ، ََِٓ -ىػػػ ُِْٓ،  ٖق(، بيػػركت، طُّٔٓعبػػد القػػادر دار الكتػػاب العربػػي الرافعػػي )ت

 .ُٓٗص
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 َّٖٕ 

ا ه المنبتَّ  كالسالـ: فإفَّ   الغػرَّة، دال، تميػت بالسَّػالمة أبقى، كفى ظيرنا كه قط  أرضن
 لتصكيرية في الحديث النبكم ال ريؼ.، لما تعددت مكاضعو ا(ُ)العرَّة كتحيى

، كاسػػتجالل منػػاب  إيػػراد جكامػػ  الكمػػـ النبػػكم عمػػى مغكيػػكف كػػذلؾحػػرص ال كمػػا
مف ذلؾ ألفػاظ لػو عميػو الصػالة  ق(: "ِْٗقكؿ اليعالبي )تذلؾ ي فيك البياف فيو، 

كالسالـ، لـ تسبقو العرب إلييا كقكلو: إياكـ كخضػرال الػدَّمف، كػؿ الصػيد فػي جػكؼ 
ىدنةه عمػى دخػف، كجماعػةه عمػى  مات فالفه حتؼ أنفو، ه تنتطح فييا عنزاف،الفرا، 
، كاىػػػتـ ، كىػػػي ألفػػػاظ كتراكيػػػب انفػػػرد بيػػػا النبػػػي، صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ(ِ)أقػػػذال"

 بتدكينيا البالغيكف.

ق(: أسػػػػرار البالغػػػػة كده ػػػػؿ ُْٕكه يمكػػػػف إغفػػػػاؿ مؤلفػػػػات الجرجػػػػاني )ت
نبػكم، كك ػفو عػف جكانػب البالغػة فيػو، اإلعجػاز، مػف حيػث است ػياده بالحػديث ال

يىؿي  ، مىػف يعمّْـ اٌلذم كقكلو، صمى اهلل عميو كسمـ: مى  فػي كمػا ضػيؼه  الػدنيا فػي الخيػرى
ال بالحنيفيَّة عاريَّة، أتيتكـ يديو كنيارًىا، كغيرىػا مػف األحاديػث النبكيػة  ليمييا البىٍيضى

ال الحػديث النبػكم مػف ، ممػا يعكػس يػر (ّ)التي تناكؿ أكجػو البالغػة كالفصػاحة فييػا
كافػػة الكجػػكه، بحيػػث اعتمػػد عمييػػا الجرجػػاني، كأحػػد البالغيػػيف األعػػالـ فػػي الػػدرس 

 البالغي القديـ.

                                         

الصػناعتيف ألبػى ىػالؿ الحسػف بػف عبػد اهلل بػف سػيؿ بػف سػعيد بػف يحيػى بػف ميػراف  ( كتابُ)
محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، المكتبػػة -ق(، تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد البجػػاكم ّٓٗالعسػػكرم )ت

 .ُٕٗ-ّٖ-ٖىػ، صُُْٗالعصرية، بيركت، 
ق(، ِْٗ( التمييؿ كالمحاضػرة، عبػد الممػؾ بػف محمػد بػف إسػماعيؿ أبػك منصػكر اليعػالبي )تِ)

 .ِِـ، صُُٖٗ -ىػ َُُْ، ِتحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك، الدار العربية لمكتاب، ط
ق(، قػرأه ُْٕ( أسرار البالغة ألبي بكر عبد القاىر بػف عبػد الػرحمف بػف محمػد الجرجػاني )تّ)

-ُُٖكعمػػؽ عميػػو: محمػػكد محمػػد  ػػاكر، مطبعػػة المػػدني بالقػػاىرة، دار المػػدني بجػػدة، ص
َُِ-ِِٕ. 
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 َّٖٖ 

ػػص ابػػف األييػر )ت ق( بابنػػا فػػي جكامػ  الكمػػـ، فحػػدَّه بحػد مػػا لػػـ ّٕٔكقػد خصّْ
يكف ألحد فيو قكؿ سابؽ، كمف يـ، جالت البالغة النبكية فيما لػـ يسػبؽ إليػو أحػد 

كتعبيػر فصػػيح يػربط بػػيف  لفػاظ كالتراكيػػب، أك المجػاز، ميػػؿ: حمػي الػػكطيس،مػف األ 
ب، ك"الفػػرؽ ر اسػػتعرت الحػػ احتػػداـ القتػػاؿ كخيػػاؿ السػػام ، كىػػك أفضػػؿ مػػف قكلنػػا:

كر، كىك مػكطف الكقػكد كمجتمػ  النػار، كذلػؾ يخيّْػؿ إلػى بينيما أف الكطيس ىك التنُّ 
قُّدىا"يا يّْ مً السام  أف ىناؾ صكرة  بيية بصكرتو في حى   .(ُ)كتىكى

ػػاجانبنػػا بالغيِّػػا  ، فػػي الميػػاؿ السػػابؽ،كقػػد أبػػرز ابػػف األييػػر فػػي الحػػديث  ميمن
ده بمػػػا لػػػـ يسػػػبؽ إليػػػو أحػػػد فػػػي األلفػػػاظ أك التراكيػػػب أك النبػػػكم، يتميَّػػػؿ فػػػي تفػػػرُّ 

 التصكير.

ق( جانبنا ًخر مف جكانب البالغة النبكية، مف انػدراج ْٕٓ)ت عمكمكيتناكؿ ال
السُّػػنَّة  فػػيرة تحػػت المفػػظ القميػػؿ، فيقػػكؿ: "كليػػذا، فػػإف النػػاظريف المتكػػاي المعػػاني

الميسػػتىخرىجة  المعػػانيالنَّبكيَّػػة الدَّالَّػػة عمػػى األحكػػاـ ال ػػرعية، كالًحكىػػـ األدبيػػة ه تػػزاؿ 
ؿ األزماف" ر األعكاـ، كتطاكي ة طريَّة عمى تكرُّ  .(ِ)منيا غىضَّ

كمناسػبتيا لكػؿ زمػاف كمكػاف، إلى طبيعة البالغػة النبكيػة،  عمكمكي ير قكؿ ال
 فضالن عف جمي  البي ات عمى اختالفيا كتنكُّعيا.

كممػػا ه يحػػيط بػػو الحصػػر است ػػياد البالغيػػيف بالحػػديث النبػػكم ال ػػريؼي إذ 
تعددت مكاض  دراسة كاهست ياد بالحػديث النبػكم فػي عديػد مػف المؤلفػات األدبيػة 

                                         

السػػػا ر فػػػي أدب الكاتػػػب كال ػػػاعر لضػػػيال الػػػديف بػػػف األييػػػر، نصػػػر اهلل بػػػف محمػػػد ( الميػػػؿ ُ)
ق(، تحقيؽ: أحمد الحكفي، بدكم طبانة، دار نيضة مصر لمطباعة كالن ر كالتكزي ، ّٕٔ)ت

 .ٖٕ/ُالفجالة، القاىرة، 
ني ( الطراز ألسرار البالغة كعمـك حقا ؽ اإلعجاز ليحيى بف حمزة بف عمي بػف إبػراىيـ، الحسػيِ)

 .ْٗ/ِىػ، ُِّْ، ُق(، المكتبة العصرية، بيركت، طْٕٓالعمكٌم الطالبي )ت
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 َّٖٗ 

ح األع ػى فػػي صػػناعة اإلن ػػا صػػب -كالبالغيػة، ميػػؿ: العقػػد الفريػػد هبػف عبػػد ربػػو 
 ػػرح نيػػا البالغػػة هبػػف أبػػي  -األدب لمنػػكيرم فنػػكف فػػي األرب نيايػػة -لمقمق ػػندم

الحديػػد المػػدا ني، كغيػػرىـ ممػػا جػػال تنػػاكليـ لبالغػػة الحػػديث النبػػكم فػػي معػػرض 
 المكضكعات المطركحة لمدراسة.

 ػريؼ مفػردات الحػديث النبػكم ال بدراسػة -كػذلؾ –ى اىتماـ المغكييف كقد تجم
 فػػي ق( كتػػاب: الغػػريبيفَُْفػػألَّؼ أبػػك عبيػػد اليػػركم )تفػػي مؤلفػػات القػػدمال، 

كالحديث، كحكل قدرنا كبيرنا مف األحاديث النبكية التي تضُـّ ألفاظنا مػف غريػب  القًرف
، كىػػك عمػػؿ معجمػػي يفيػػد دارسػػي بالغػػة الحػػديث النبػػكمي بتكضػػيح (ُ)كػػالـ العػػرب

رس البالغػي، فضػالن عػف جيػكد  ػرَّاح الحػديث يخػدـ الػدبمػا معاني األلفاظ الغريبػة 
 في ىذا المجاؿ، مما ه يتس  المقاـ لحصره.

ػػا بدراسػػة البالغػػة  أمػػا المحػػديكف، فمػػـ يقمُّػػكا عػػف نظػػرا يـ مػػف القػػدمال اىتمامن
منفػًردنا فػي ىػذه المغػة،  االنبكية، فتناكؿ الرافعي نسقيا البالغػي، مػف ككنيػا "أسػمكبن 

بيعية فيو، كأف ما أ بيو مف بالغة النػاس فػي الكممػات قد باف مف غيره بأسباب ط
 .(ِ)القميمة كالجمؿ المقتضبة، ه ي بيو في العبارة المبسكطة"

كتناكؿ القاضي حسيف بف محمد الميدم ما ييستىنبىط مػف الحػديث النبػكم، كمػا 
يتعمؽ بػو مػف جكانػب أدبيػة، كمفيػكـ القصػة فػي الحػديث النبػكم، كسػا ر المكاقػؼ 

                                         

ق(، تحقيػؽ َُْ( ينظر: الغريبيف في القًرف كالحديث ألبي عبيد أحمػد بػف محمػد اليػركم )تُ)
كدراسػػة: أحمػػد فريػػد المزيػػدم، قػػدَّـ لػػو كراجعػػو: فتحػػي حجػػازم، مكتبػػة نػػزار مصػػطفى البػػاز، 

 .ُْٗٗ/ٓ-ُّٕٓ -َُٕٓ/ْـ، ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُ، طالمممكة العربية السعكدية
تأليؼ: مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد القادر  ( تاريخ ًداب العرب،ِ)

 . ُِِ/ِق(، دار الكتاب العربي، دط، ُّٔٓالرافعي )ت
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 ََّٗ 

، كىػك (ُ)ض ليا الصػحابة كالتػابعكف، مست ػيدنا بالحػديث النبػكم ال ػريؼالتي تعرَّ 
كتػاب أدبػي ذك صػبغة أخالقيػة، كغيػره مػف المحػدييف الػذيف تنػاكلكا الحػديث النبػػكم 

 مف منظكر بالغي.

كمػػا تناكلػػت الػػدكريات الصػػادرة عػػف المػػؤتمرات الدكليػػة لمغػػة العربيػػة البالغػػة 
لػؾ المػؤتمر الػدكلي الرابػ  الػذم تػـ فيػو تنػاكؿ النبكية في الحديث ال ريؼ، كمػف ذ

   مكضػػكع: الػػدههت البالغيػػة فػػي الحػػديث النبػػكم ال ػػريؼ: دراسػػة تحميميػػة بالغيػػة
 :  مفنماذج مختارة 

 عمـ البياف: الت بييات، اهستعارات، المجازات، الكنايات. -ُ
 عمـ المعاني: أضرب الخبر، التقديـ كالتأخير، الحذؼ كالذكر، القسـ. -ِ
 .(ِ)البدي : الطباؽ، المقابمة، السج  عمـ -ّ

ػا لجيػػكد  حيػث ميَّمػت ىػذه المػؤتمرات التػي تيعنػى بدراسػة مباحػث العربيػة تتكيجن
 ص.خصك الباحييف في الحقؿ المغكم بصفة عامة، كالبالغة العربية عمى كجو ال

 
 
 
 

 
                                         

جؿ ىذا ( ينظر: صيد األفكار في األدب كاألخالؽ كالحكـ كاألمياؿ، حسيف بف محمد الميدم، سي ُ)
ـ، راجعو: عبد الحميد محمد ََِٗ( لسنةْْٗالكتاب بكزارة اليقافة، بدار الكتاب برقـ إيداع )

 .َٖ، ٖٔ، ّٓالميدم، ص
 .ٕٓٔ-ْٖٔـ، صَُِٓ-قُّْٔ( كتاب مؤتمر المغة العربية الراب ، دبي، اإلمارات، ِ)
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 ادلبحث األول

 ادلفارقة اللفظٍة يف احلذٌث النبىي الشرٌف

 بيف:كي تمؿ عمى مطم

 المطمب األكؿ: المفارقة فى المفظ المفرد

 المطمب اآلخر: المفارقة في التركيب
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 ادلبحث األول
 ادلفارقة اللفظٍة يف احلذٌث النبىي الشرٌف

ػػا اعتمػػد الحػػديث النبػػكم ال ػػريؼ عمػػى المفارقػػة المفظيػػة، التػػي  أدت دكرنا ميمن
ح لممخاطىبيف، كتنكعػت مػا بػيف فكرة النص كمراد المتكمـ، مف إسدال النصفي إبراز 

بػػراز الفكػػرة باسػػتعراض حػػالتيف  المفارقػػة فػػي المفػػظ المفػػرد، ممػػا اعتمػػد التضػػاد، كا 
 متناقضتيف تجتمعاف حكؿ فكرة كاحدة.

كالتقػػديـ  بالغيػػة ميمػػة أسػػاليبجػػالت المفارقػػة فػػي التراكيػػب، تعتمػػد عمػػى ك  
و أيػػر فػػي إبػػراز الػػدكر اهسػػتينال، كالػػذكر كالحػػذؼ، كغيرىػػا ممػػا كػػاف لػػك  ر،كالتػػأخي

 الدهلي لممفارقة،

مطمبػيف نبػدأ كجالت أنماط المفارقة المفظية في الحديث النبكم ال ػريؼ عمػى 
 :بالحديث عنيما بالتفصيؿ فيما يأتى
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 ادلطلب األول                                              
 ادلفارقة يف اللفظ ادلفرد

 :كمنيا عمى سبيؿ المياؿفي المفظ المفرد تعددت مكاض  المفارقة 

ُ-   ، ػػػدَّينا أىيُّػػػكبي ، حى ٍيػػػدو ػػػادي ٍبػػػفي زى مَّ ػػػدَّينا حى ٍبػػػدي الػػػرٍَّحمىًف ٍبػػػفي الميبىػػػارىًؾ، حى ػػػدَّينا عى حى
 ، ػػؿى ػػرى ىىػػذىا الرَّجي : ذىىىٍبػػتي ألىٍنصي ، قىػػاؿى ػػًف األىٍحنىػػًؼ ٍبػػًف قىػػٍيسو سىػػًف، عى ػػًف الحى ، عى ييػػكنيسي كى

: اٍرًجػٍ ، فىػًإنّْي سىػًمٍعتي فىمىًقيىًني أىبيك بىكٍ  ، قىػاؿى ػؿى ري ىىػذىا الرَّجي : أىٍنصي : أىٍيفى تيًريدي؟ قيٍمتي رىةى فىقىاؿى
ا، فىالقىاًتػػؿي  اًف ًبسىػػٍيفىٍيًيمى ـى يىقيػػكؿي: ))ًإذىا التىقىػػى الميٍسػػًممى ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى رىسيػػكؿى اهلًل صى

: يىػػا رىسيػػكؿى ا ٍقتيػكؿي ًفػػي النَّػػاًر، فىقيٍمػػتي : ًإنَّػػوي كىالمى ٍقتيػػكًؿ؟ قىػػاؿى ػػا بىػػاؿي المى هلًل، ىىػػذىا القىاًتػػؿي فىمى
اًحًبًو(( مىى قىٍتًؿ صى ا عى ًريصن  .(1) كىافى حى

تضػػمَّف الحػػديث تحػػذير النبػػي، صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ مػػف كافػػة األسػػباب التػػي 
تػػؤدم إلػػى اقتتػػاؿ المسػػمميف، كمكاجيػػة المسػػمـ أخػػاه المسػػمـ فػػي سػػاحات القتػػاؿ، 

متعمقنػػا بػػالطرفيف، كلػػـ يسػػتيًف المقتػػكؿ فػػي المكاجيػػةي كػػكف انعقػػاد  كجػػال التحػػذير
، ممػا أبػرز المفارقػة فػي الطبػاؽ بػيف: (ِ)"العـز كالًنيَّة عمى قتػؿ مسػمـ بمنزلػة قتمػو"

القاتؿ كالمقتػكؿ، حيػث أكضػحت كحػدة المصػير المتعمّْػؽ بػالطرفيف أيِّػا كانػت نتيجػة 
 المكاجية.

                                         

مـ كسننو كأيامو = ( الجام  المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسُ)
صحيح البخارم لمحمد بف إسػماعيؿ أبػك عبػد اهلل البخػارم الجعفػي، تحقيػؽ: محمػد زىيػر بػف 
ناصػػر الناصػػر، دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ  محمػػد فػػؤاد عبػػد 

 .ُٓ/ُىػ، ُِِْ، ُالباقي(، ط
ق(، المكتبػػة ّّٖكارزمي )ت( مفيػػد العمػػـك كمبيػػد اليمػػـك ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف العبػػاس الخػػِ)

 .ُّٓىػ، صُُْٖالعصرية، بيركت، 



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َّْٗ 

ة دعمػػت مػراد المػتكمـ، مػػف بنػال المفارقػػة كا ػتمؿ الحػديث عمػػى جكانػب بالغيػ
عمى أسمكب ال رط الذم يفيد المجازاة، كترتُّب جكاب ال ػرط مػف دخػكؿ النػار عمػى 

 فعؿ ال رط مف اقتتاؿ المسمميف.

كجال تعريؼ لفظ )المسمماف( هستغراؽ الجػنس، ككػذلؾ تعريػؼ لفظػٍي: القاتػؿ 
اتؿ كالمقتكؿ، بػالجزال المترتّْػب كالمقتكؿ لمتعييف، كربط فعؿ القتؿ، عمى مستكل الق

عمػػى ارتكابػػػو، كمػػػا جػػػال التعميػػػؿ باسػػػتخداـ األسػػػمكب الخبػػػرم اإلنكػػػارم: إنػػػو كػػػاف 
، كمراعػاة البي ػة الصػحراكية التػي كانػت تكيػر  ا... بالتأكيد عمى ب اعة الجـر حريصن

 بيا الحركب. 

، كمػا كدلت المفارقة عمى جكاز الدفاع عف النفس، أك رف  الظمػـ عػف األبريػال
كقػػكع  ةالحػػاهت المخالفػػة التػػي تخػػرج عػػف ىػػذه الحالػػة، مػػف حتميػػ   ػػابو ذلػػؾ مػػف

مكاجيػػات مػػف ىػػذا النػػكع ألسػػباب حياتيػػة، كىػػك مػػا تضػػمَّف اسػػتينال عقميِّػػا لحػػاهت 
الدفاع عف النفس، كردّْ العدكاف، كظرؼ اضطرارم ه يدخؿ في الحديث، فترسَّػخ فػي 

، فقتػؿ أك دفػ  عػف نفسػو، فإنػو ه يػدخؿ فػي ذىف السام   أف "مف قاتؿ أىؿ البغي
 .(ُ)ىذا الكعيدي ألنو مأمكر بالذَّبّْ عف نفسو غير قاصد قتؿ صاحبو"

ـى، عىػٍف عىطىػاًل ٍبػًف  -ِ ٍيػًد ٍبػًف أىٍسػمى ػٍف زى ، عى اًلػؾو ػٍف مى ٍبدي اهلًل ٍبفي مىٍسمىمىةى، عى دَّينا عى حى
ػمى ، قىػاؿى النًَّبػيُّ صى بَّػاسو ػًف اٍبػًف عى ، عى ـى: ))أيًريػتي النَّػارى فىػًإذىا أىٍكيىػري  يىسىارو ػم مىيػًو كسى اهلل عى

 ، يىٍكفيػٍرفى اإًلٍحسىػافى ، كى : يىٍكفيػٍرفى العىً ػيرى : أىيىٍكفيٍرفى ًبػاهلًل؟ قىػاؿى ، ًقيؿى أىٍىًميىا النّْسىالي، يىٍكفيٍرفى
َـّ رىأىٍت ًمٍنػػؾى  ىػػٍي نا، قىالىػػػ ، ييػػ ٍيػػػرنا لىػػٍك أىٍحسىػػٍنتى ًإلىػػى ًإٍحػػدىاىيفَّ الػػػدٍَّىرى ػػا رىأىٍيػػتي ًمٍنػػؾى خى ٍت: مى

 .(2)قىطُّ((

                                         

( ك ؼ الم كؿ مف حديث الصحيحيف، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بػف محمػد ُ)
 .ُٓ/ِق(، تحقيؽ: عمي حسيف البكاب، دار الكطف، الرياض، ٕٗٓالجكزم )ت

 .ُٓ/ُ( صحيح البخارم، ِ)
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 َّٗٓ 

تنػػػاكؿ الحػػػديث تحػػػذير المػػػرأة المسػػػممة مػػػف اإلسػػػالة لزكجيػػػا، ممػػػا يعرضػػػيا 
لغضب اهلل تعالى، كما ا تمؿ الحديث عمى جكانب بالغية دعمػت مقصػكد المػتكمـ، 
( لممجيكؿي لمعمـ بالفاعؿ كتعظيمو، كجال لفػظ )النػار( معرفػة  مف بنال الفعؿ )أريتي
لمتيكيؿ، كىك ما يناسب الكعيد كالتحذير، كدلت )إذا( الفجا ية( عمػى  ػفقة النبػي، 

 صمى اهلل عميو كسمـ، عمى أمتو.

كميؿ اهستفياـ: أيكفرف باهلل؟ دهلة حرص السػامعيف عمػى تبػيف معنػى الكفػر 
الكارد، مما أكق  المفارقة بيف تفسيرىـ معنى الكفر، كالمعنػى المقصػكد عمػى الكجػو 

 ح.الصحي

مػا رأيػػتي دهلػػة دينيػة دعكيػػة، حيػػث  -حمػؿ الطبػػاؽ بالسػمب، فػػي قكلػػو: رأتك  
، مػف إبػراز كجػو (ُ)"أراد: كفرىف حؽ أزكاجيف، كذلؾ ه محالة يػنقص مػف إيمػانيف"

 تضػمَّفالمفارقة المتعمؽ بتفسير لفظ )الكفر(، كجال تنكير لفظ ) ي نا( لمتقميؿ، كمػا 
ال باإلحسػػاف إلػػى األزكاج، كعػػدـ التقمػػب نصػػح النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ لمنسػػ

ممػػا تجػػاىيـ، كالتسػػرع فػػي تقيػػيـ العالقػػة الزكجيػػة فػػي لحظػػات الغضػػب كاهنفعػػاؿ، 
"ييضرىب ميالن فى كيٍفًر النعمة"
 بصفة عامة. (ِ)

 

 

                                         

ق(، ْْٗبػي الحسػف عمػي بػف خمػؼ بػف عبػد الممػؾ )ت(  رح صػحيح البخػارل هبػف بطػاؿ، أُ)
ـ، ََِّ -ىػ ُِّْ، ِتحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الر د، السعكدية، الرياض، ط

ُ/ٖٗ. 
( نياية األرب في فنكف األدب ألحمد بف عبد الكىاب بف محمد بػف عبػد الػدا ـ القر ػي التيمػي ِ)

، ُر الكتػػػب كالكيػػػا ؽ القكميػػػة، القػػػاىرة، طق(، دإّّالبكػػػرم،  ػػػياب الػػػديف النػػػكيرم )ت
 .ُْٗ/ُىػ، ُِّْ
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 َّٗٔ 

ا:  كمف المفارقة المفظية أيضن

دَّيىًني إً   -ّ : حى ، قىاؿى دَّينا سيٍفيىافي : حى ، قىاؿى ٍيًدمُّ مى دَّينا الحي ، حى اًلػدو اًعيؿي ٍبػفي أىًبػي خى ٍسػمى
، ق ػػاًزـو : سىػػًمٍعتي قىػػٍيسى ٍبػػفى أىًبػػي حى ، قىػػاؿى ػػدَّيناهي الزٍُّىػػًرمُّ ػػا حى ٍيػػًر مى مىػػى غى ػػعى : سىػػًمٍعتي صى اؿى

: ، قىػػاؿى ٍبػػدى اهلًل ٍبػػفى مىٍسػػعيكدو ػػممى  سعى مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى سىػػدى ًإهَّ ًفػػي  سقىػػاؿى النًَّبػػيُّ صى حى
او ًتىػػػا ػػػؿه او ًتىػػػاهي اهللي اٍينىتىػػػٍيًف: رىجي ػػػؿه رىجي ػػػؽّْ، كى ًتػػػًو ًفػػػي الحى مىػػػى ىىمىكى ػػػاهن، فىسيػػػمّْطى عى هي اهللي مى

ييعىمّْمييىا(( الًحٍكمىةى، فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى
 (ُ). 

تضػػمَّف الحػػديث النيػػي عػػف الحسػػد كفعػػؿ محػػرَّـ ه يرضػػاه اهلل كرسػػكلو، كجػػال 
كمػة كن ػرىا بػيف النػاس، اهستينال في حػالتيف: اإلنفػاؽ فػي سػبيؿ اهلل، كتعمػيـ الح

، فحمػػؿ (ِ)"ه غبطػػة"تكضػػيح معنػػى الحسػػد الػػكارد، مػػف أنػػو يعنػػي: كىػػك مػػا اسػػتمـز 
حيػػث اسػتعار المػتكمـ الحسػػد لمغبطػة، فتميػػؿ الحػديث دهلػة قامػػت عمييػا المفارقػة، 

السام  الحسػد بمػا يصػاحبو مػف غيػرة، كحػرص عمػى التفػكؽ كالسػبؽ، فػأدرؾ مػراد 
ز بمفػػظ )الحسػػد( قاصػػدنا مػػا المػػتكمـ، مػػف ككنػػو ه يق صػػد الحسػػد بػػؿ الغبطػػة، فتجػػكَّ

 تعمَّؽ بو، كما صاحبو مف سمكؾ.

كا تمؿ الحديث عمى جكانب بالغية دعمت مقصػكد المػتكمـ، مػف التأكيػد عمػى 
عػػدـ جػػكاز الحسػػد باسػػتخداـ )ه( النافيػػة لمجػػنس، التػػي تنفػػي جػػنس اسػػميا عػػف 

صػػر الحسػػد فػػي المسػػتينى، كجػػالت الخبػػر، كدهلػػة القصػػر بػػػػػػ )إه( عمػػى قصػػر كح
جممػػة: رجػػؿ ًتػػاه اهلل كتفصػػيؿ بعػػد اإلجمػػاؿ، ممػػا حمػػؿ دهلػػة الت ػػكيؽ لمسػػام  ، 
كأكحى حذؼ المفعكؿ، في قكلو: يعمميػا، عمػى العمػكـ كال ػمكؿ، كالتقػدير: ييعىمّْميػا 

                                         

 .ِٓ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
لمحمد  ( التحرير كالتنكير: تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيدِ)

ق(، الدار التكنسية لمن ر، ُّّٗالطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عا كر التكنسي )ت
 .َّٔ/َّىػ، ُْٖٗتكنس، 
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 َّٕٗ 

النػػػاس، كحمػػػؿ بنػػػال الفعػػػؿ )فسيػػػمّْط( دهلػػػة العمػػػـ بالفاعػػػؿي ككنػػػو مصػػػدر التكفيػػػؽ 
 لمطاعة. 

كأدت المفارقة دكرىا في النص، كدعكة لتجنُّب الحسد، كعػادة اجتماعيػة سػي ة 
أف"ىػذا الحسػد إنَّمػا ىػك فػي طاعػة اهلل عػٌز  ل السام ، مما رسَّخ لديحرميا اإلسالـ

 .(ُ)كجٌؿ، كطاعة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ"

ػػفٍ   -ْ اًلػػؾه، عى : أىخبىرىنػػا مى ، قىػػاؿى ٍبػػدي اهلًل ٍبػػفي ييكسيػػؼى ػػدَّينا عى ٍبػػًد اهلًل ٍبػػًف  حى ػػٍف عى ، عى نىػػاًف و
ـى قىػػاؿى  ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى ػػرى ي أىفَّ رىسيػػكؿى اهلًل صى ػػالىةى  :عيمى ػػؿي صى ػػًة تىٍفضي اعى مى ػػالىةي الجى ))صى

ةن(( الفىذّْ ًبسىٍب و كىًعٍ ًريفى دىرىجى
 (ِ). 

بانػة فضػميا، مػف زيادتيػا عمػى  تضمَّف الحديث الحضَّ عمى صالة الجماعة، كا 
 دلَّػت عمييػا  د بسب  كع ريف درجػة، ممػا ن ػأ عنػو مفارقػة لػدل السػام صالة الفر 
المػػػتكمـ، حيػػػث اسػػػتخدـ األسػػػمكب الخبػػػرم لمتقريػػػر،  مػػػراد دعمػػػت بالغيػػػة جكانػػػب

كتضػػميف الفعػػؿ )تفضػػؿ( معنػػى اسػػـ التفضػػيؿ )أفضػػؿ(، كمػػا دؿَّ الطبػػاؽ بػػيف الفػػذ 
راؽ المصػميف، كدؿ تعريػؼ )الجماعػة( عمػى اسػتغ، كالجماعة عمى التكضػيح بالضػد

"أف يكػػكف المػػراد بػػذلؾ صػػالة النافمػػة، أك يكػػكف المػػراد بػػذلؾ مػػف تخمَّػػؼ مػػف غيػػر ك

                                         

( الرسػا ؿ األدبيػػة لمجػاحظ، عمػػرك بػف بحػػر بػف محبػػكب الكنػاني بػػالكهل، المييػي، أبػػي عيمػػاف ُ)
 .ُّٗىػ، صُِّْ، ِق(، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، طِٓٓ)ت

 .ُُّ/ُ( صحيح البخارم، ِ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َّٖٗ 

"المكاظبػػة عمػػى حضػػكرىا فػػي المسػػاجد، كمػػف يػػـ ت ػػجي  السػػام  عمػػى ، (ُ)عػػذر"
ييار   .(ِ)ما لصالة الجماعة مف المزيَّة عمى صالة الكاحد"ل ىاكا 

دَّينا عيٍيمىافي ٍبفي أىًبي  ىٍيبىةى، حى    -ٓ ـه، أىخبىرىنا عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي أىًبي بىٍكػًر ٍبػًف حى ٍي دَّينا ىي ى
: قىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل  ٍنػوي، يىقيػكؿي ، رىًضػيى اهللي عى اًلػؾو ٍيده الطًَّكيؿي، سىًمعىا أىنىسى ٍبفى مى مى ، كىحي أىنىسو

ػا، قىػاليكا: يىػ ػا أىٍك مىٍظميكمن ػاؾى ظىاًلمن ػٍر أىخى ـى: ))اٍنصي ػم مىيػًو كسى ػمى اهلل عى ا رىسيػكؿى اهلًل، ىىػػذىا صى
ذي فىٍكؽى يىدىٍيًو(( : تىٍأخي ا؟ قىاؿى ريهي ظىاًلمن ا، فىكىٍيؼى نىٍنصي ريهي مىٍظميكمن نىٍنصي
 (ّ). 

تضمَّف الحديث حضَّ النبي صمى اهلل عميػو كسػمـ، عمػى مػؤازرة المسػمـ ألخيػو 
مػػػذىب العػػػرب فػػػي الجاىميػػػة، حيػػػث كػػػاف   ػػػابو مػػػاالمسػػػمـ فػػػي جميػػػ  األحػػػكاؿ، م

 كمف يـ ا تبو المعنى المقصػكد عمػى السػامعيف، ،(ْ)نصرتو عمى كؿ حاؿ" "مذىبيا
النبي صمى اهلل عميو كسػمـ، مػا قصػده حقيقػة مػف الخطػاب، مػف ردّْ الظػالـ  أكضحف

 عف ظممو كنصر كمؤازرة لو،

المػػػػتكمـ، كػػػػاألمر: انصػػػػر لمحػػػػث  مػػػػراد دعمػػػػت بالغيػػػػة ممػػػػا تضػػػػمَّف جكانػػػػب
، كىػػك مػػا ناسػػب كالت ػػجي ، كأكحػػت كػػاؼ الخطػػاب فػػي قكلػػ و: أخػػاؾ بمعنػػى الػػتالـز

النصػػػرة المػػػدعك إلييػػػا، كأكحػػػى النػػػدالفى قكلػػػو: يػػػا رسػػػكؿ اهلل بػػػالتعظيـ، كحػػػرص 
السػػام  عمػػى اسػػتجالل المعنػػى المػػراد لمنصػػرة فػػي الحػػالتيف، كحػػذؼ المػػتكمـ الخبػػر 

                                         

 ( اهسػتذكار ألبػي عمػر، يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف عبػد البػر محمػد بػف عاصػـ النمػرم القرطبػػيُ)
محمػػد عمػػي معػػكض، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت،  -ق(، تحقيػػؽ: سػػالـ محمػػد عطػػأّٖ)ت
 .ُّٖ/ِـ، َََِ –ق ُُِْ، ُط

القمق ندم، أحمد بػف عمػي بػف أحمػد القمق ػندم الفػزارم  ( صبح األع ى في صناعة اإلن ال،ِ)
 .ٔ/ُّق(، دار الكتب العممية، بيركت، ُِٖيـ القاىرٌم )ت

 .ُِٖ/ّ( صحيح البخارم، ّ)
( األمياؿ ألبي عيبيد، القاسـ بف سالـ عبد اهلل اليركم البغدادم، تحقيؽ: عبد المجيػد قطػامش ْ)

 .ُُٖـ، صَُٖٗ -ىػ ََُْ، ُق(، دار المأمكف لمتراث، طِِْ)ت



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َّٗٗ 

ـ لدهلة السػياؽ عميػو، كالتقػدير: ىػذا أخكنػا ننصػره، كدؿَّ الطبػاؽ بػيف: الظػالـ كالمظمػك 
 عمى اندىاش السامعيف مف اجتماع حالتيف متناقضتيف في ًف كاحد.

ػػػو عمػػػى اتبػػػاع المفيػػػـك  كأدت المفارقػػػة بػػػذلؾ دكرىػػػا فػػػي تنبيػػػو السػػػام ، كحضّْ
ـ، فمنعو "مػف ذلػؾ، كػاف ظمً فإذا رأل المسمـ أخاه يى  الصحيح لمنصرة في جمي  األحكاؿ،

، ممػا كقَّػر فػي ذىػف السػام  (ُ)"ا لو، كاتحد في ىػذه الصػكرة الظػالـ كالمظمػـكذلؾ نصرن 
 كحدة اهتجاه الذم يدعك إليو اهلل كرسكلو، مف من  الظمـ كتحريمو تحريمنا قاطعنا.

ٔ-  ، ، عىػٍف سىػًعيدو ، عىػًف الزٍُّىػًرمّْ ػدَّينا مىٍعمىػره ، حى ٍيػ و رى دَّينا يىًزيػدي ٍبػفي زي دَّينا ميسىدَّده، حى عىػٍف  حى
ٍيػػرىةى، رىًضػػيى اهللي عىٍنػػوي، اًضػػره  أىًبػػي ىيرى : ))هى يىًبيػػ ي حى ـى قىػػاؿى ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى عىػػًف النًَّبػػيّْ صى

، كىهى تىنىاجى يػػكا مىػػى ًخٍطبىًتػػًو، كىهى تىٍسػػأىًؿ (ِ)ًلبىػػادو مىػػى بىٍيػػً  أىًخيػػًو، كىهى يىٍخطيػػبىفَّ عى ، كىهى يىًزيػػدىفَّ عى
المىٍرأىةي طىالىؽى أيٍخًتيىا، ًلتىٍستىٍكًفئى ًإنىالىىىا((
 (ّ). 

ضمَّف الحديث النبػكم النيػي عػف بيػ  الحاضػر لمبػادي حيػث كػاف "مػف  ػأف أىػؿ ت
، أم: يطمبػكف مػف أىػؿ (ْ)البادية أف يرخصكا إلى أىؿ الحضري لقمة معرفتيـ بالسػكؽ"
 الحضر البي  كال رال ليـي خكفنا مف تعرُّضيـ لمخداع كالغش.

                                         

( عمػدة القػارم  ػػرح صػحيح البخػارم ألبػػي محمػد محمػكد بػػف أحمػد بػف مكسػػى بػف أحمػد بػػف ُ)
ق(، دار إحيػػال التػػراث العربػػي، بيػػركت، ٖٓٓعينػػى )تحسػػيف الغيتػػابى الحنفػػى بػػدر الػػديف ال

ُِ/َِٗ. 
لىًكف ًليىٍسمىعىوي غيريه ِ) يدي ً رىالىىىا، كى معة كىىيكى هى يري ( تناج كا: النجش ىك"أىف يزيدى الرجؿي ًفي يمًف السّْ

ًتػػًو"، تيػػذيب المغػػة لمحمػػد بػػف أحمػػد اليػػركم، أبػػك منصػػكر األزىػػرم )ت ق(، َّٕفيزيػػدى ًبًزيىادى
 .ِٖٖ/َُـ، ََُِ، ُؽ: محمد عكض مرعب، دار إحيال التراث العربي، بيركت، طتحقي

 .ُُٗ/ّ( صحيح البخارم، ّ)
ألبػػي الفضػؿ زيػػف الػديف عبػػد الػرحيـ بػػف الحسػيف بػػف عبػػد  ( طػرح التيريػػب فػي  ػػرح التقريػبْ)

ق(، أكممػو ابنػو: أحمػد بػف عبػد الػرحيـ بػف َٖٔالرحمف بف أبػي بكػر بػف إبػراىيـ العراقػي )ت
حسيف الكردم الرازياني يـ المصرم، أبػك زرعػة كلػي الػديف، ابػف العراقػي، دار إحيػال التػراث ال

 .ْٕ/ٔالعربي، 



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ََُّ 

بػيف: حاضػر  المػتكمـ، مػف الطبػاؽ مػراد دعمت بالغية الحديث جكانب كتضمَّف
كبادي إلبراز الجيات التي تضمنيا النيػي، ككػذلؾ فػي التحػذير الػذم تضػمنو النيػي 
في قكلو: ه تناج كا، كالتأكيد عمى المنيي عنو بنػكف التككيػد الم ػددة، كقكلػو: ه 

 ه يخطبف.-يزيدف

كجال بيػا فػي صػكرة اهسػنعارة التمييميػة حيػث  ػبيت حالػة المػرأة التػي تعمػؿ 
تيػا مػف زكجيػا لتتػزكج ىػي بػو ، بحالػة ال ػخص الػذل يقمػب اإلنػال عمى طالؽ أخ

 فيفرغ ما بو ليأكمو كمو أك ي ربو كمو.

كما ارتبطت المفارقة بمنحى اقتصػادم، يػدؿ عمػى كعػي النبػي صػمى اهلل عميػو 
كسمـ اهقتصادم، كخ ػيتو مػف تحكُّػـ السماسػرة فػي األسػكاؽ بمػركر الػزمف، كتػأيُّر 

ذ تقؿ فرصيـ فػي البيػ  المبا ػر ل ػريحة الكافػديف مػف أىػؿ صغار البا عيف بذلؾي إ
، (ُ)البادية، فأراد النبي صمى اهلل عميو كسمـ "أف يصيب الناس بعضػيـ مػف بعػض"

بمػػا يحقػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص فػػي الػػربح، كيػػكفر اهنسػػيابية فػػي حركتػػٍي: البيػػ  
 كالتجارة باألسكاؽ.

ػدَّينا -ٕ ، نػا فيمىػٍيحه  حى ػاًلحو ، يىٍحيىػى ٍبػفي صى ًمػَي، عىػٍف عىطىػاًل ٍبػًف يىسىػارو ػٍف ًىػالىًؿ ٍبػًف عى ، عى
ـى:  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهلل عى : قىػػاؿى النبػػي صى ٍيػػرىةى قىػػاؿى ػػٍف أًبػػي ىيرى ًبرىسيػػكًلًو، »عى ػػفى ًبػػاهلل كى ػػٍف ًمى مى

نَّػةى، جى  مىػى اهلل أىٍف ييٍدًخمىػوي اٍلجى قِّا عى ، كىافى حى افى ـى رىمىضى ا صى الىةى، كى ـى الصَّ اىىػدى ًفػي سىػًبيًؿ كىأىقىا
ًلدى ًفييىا مىسى ًفي أىٍرًضًو الًَّتي كي  «.اهلل أىٍك جى

:  ،فىقىالىكا: يىا رىسيكؿى اهلل، أىفىالى نيبى ّْري النَّاسى  ػةو أىعىػدَّىىا »قىاؿى نًَّة ًما ىةى دىرىجى ًإفَّ ًفي اٍلجى
تىٍيًف كى  ػػا بىػػٍيفى الػػدَّرىجى اًىػػًديفى ًفػػي سىػػًبيًؿ اهلل، مى اًل كىاألىٍرًض، فىػػًإذىا اهلل ًلٍمميجى ػػا بىػػٍيفى السَّػػمى مى

نًَّة، أيرىل(( نًَّة كىأىٍعمىى اٍلجى ، فىًإنَّوي أىٍكسىطي اٍلجى سىأىٍلتيـي اهلل فىاٍسأىليكهي اٍلًفٍردىٍكسى
 (ِ). 

                                         

 .ُّٓ/ٔ( اهستذكار هبف عبد البر ُ)
 .ُٔ/ْ( صحيح البخارم، ِ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُُّ 

ف الحديث فضؿ يكاب المجاىديف، كما أعدَّه اهلل ليػـ مػف أجػر عظػيـ فػي اآلخػرة، مػف يبي
المػتكمـ، مػف ال ػرط  مقصػكد دعمػت بالغية جكانب الحديث فكتضمَّ ارتقال في درجات الجنة، 

الػكارد فػي قكلػو: مػف ًمػػف بػاهلل.. كػاف حقِّػا عمػى اهلل أف يرضػػيو، مػف ربػط السػبب بالمسػػبب، 
جمػػس" معنػػى نيػؿ اليػػكاب بكػػـر  –كتعريػؼ الجنػػة لمتعظػيـ، كحمػػؿ العطػػؼ بػيف جممتػػي:" جاىػد

ف اختمفت الظركؼ كاألحكاؿ با  لعبد المؤمف.مف اهلل تعالى، كا 

كأكحػػى النػػدال فػػى قكلػػو: يػػا رسػػكؿ اهلل بدهلػػة التعظػػيـ، كالحػػرص عمػػى تب ػػير النػػاس 
بعظيـ اليكاب كاألجػر مػف اهلل، كضػاعؼ الطبػاؽ بػيف السػمال كاألرض مػف قيمػة المفارقػة فػي 

انصػػرفت الدهلػػة إلػػى مػػا ييعػػرىؼ فػػي "البػػدي  ببػػاب: التكػػافؤ "ذىػػف السػػام ي إذ 
، حيػػث عمػػد (ُ)

، األرض" -ىمػا: "السػمال ـ إلى المطابقة بيف لفظيف ليس عمى كجو اهختالؼ الحقيقػيالمتكم
ممػا أتػاح لممفارقػة دههت عػدَّة مػف تقريػر أف "أنػػكاع مػا أنعػـ اهلل بػو عميػو مػف البػر كالكرامػػة 

يتفاضؿ تفاضالن كييرنا، كيككف تباعده في الفضؿ كما بيف السمال كاألرض في البيعد"
 (ِ). 

دَّينا  -ٖ ٍيػرىةى، حى ، عىػٍف أىًبػي الزّْنىػاًد، عىػًف األىٍعػرىًج عىػٍف أىًبػي ىيرى ، أىخبىرىنػا مىاًلػؾه عىٍبػدي اهلًل ٍبػفي ييكسيػؼى
: رىٍأسي الكيٍفػًر نىٍحػكى اٍلمىٍ ػًرًؽ، كىالفىٍخػري  ـى قىػاؿى ػم مىيػًو كسى ػمى اهلل عى رىًضيى اهللي عىٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى

يىالىلي ًفي أىٍىًؿ الخى  (( (ّ)ٍيًؿ كىاإًلًبًؿ، كىالفىدَّاًديفى كىالخي بىًر، كىالسًَّكينىةي ًفي أىٍىًؿ الغىنىـً  .(ْ) أىٍىًؿ الكى

                                         

ق(، َّْ( إعجاز القًرف لمباقالني ألبي بكر محمد بف الطيب الباقالني، تحقيؽ: السيد أحمػد صػقر )تُ)
 .ٕٗـ، صُٕٗٗ،  ٓارؼ، مصر، طدار المع

ق(، ٕٔٔ( المنياج  رح صحيح مسمـ بف الحجاج ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف  رؼ النػككم )تِ)
 .ِٖ/ُّـ، ُِّٗ، ِدار إحيال التراث العربي، بيركت، ط

: ىي "اٍلفىداًديف ّ) ٌففىة كىاًحدىىا فداف  -( الفىدَّاًديفى ٌددىة كىًىي اٍلبىقىرىة الَّ  -ميخى ًتي يحرث بيىا يىقيكؿ: ًإف أىىميىػا مي ى
النَّػاس... الفػدَّادكف  ػار كى ـي الَّػذيف تعمػك أىٍصػكىاتيـ ًفػي  -أىؿ قسكة كجفال لبعدىـ مػف اأٍلىٍمصى ًبالتٍَّ ػًديًد ىيػ

أىٍمكىاليـٍ كمكا ػييـ". غريػب الحػديث ألبػي عيبيػد القاسػـ بػف سػالـ عبػد اهلل اليػركم البغػدادم  حركييـ كى
، ُ: محمد عبد المعيد خاف، مطبعة دا رة المعارؼ العيمانية، حيدر ًباد، الدكف، طق(، تحقيؽِِْ)ت

 .َِّ/ُـ، ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ
 .ُِٕ/ْ( صحيح البخارم، ْ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُِّ 

تضمَّف الحديث النبكم تكصيفنا أخالقيِّا مف النبي صمى اهلل عميػو كسػمـ لسيػكَّاف 
المناطؽ المختمفة، كما يترتب عمى ذلؾ الن ػاط مػف أخالقيػات سػا دة بػيف أىػؿ كػؿ 

مػػف ناحيػػة كمػػردكد  "الفخػػر كالخػػيالل"ت المفارقػػة فػػي التضػػاد بػػيف: بمػػد، حيػػث جػػال
نفسي لمسمكؾ المرتبط بأىؿ الخيؿ كاإلبؿ، حيث "أراد األعراب، أىؿ الجفال كالتكبُّػر، 

مِّيػػـ فػػػدَّاد متكبّْػػػر" ، بينمػػػا جػػػالت السػػػكينة (ُ)كىػػـ أىػػػؿ الخيػػػؿ كاإلبػػػؿ، ككميػػػـ أك جي
بطػت المفارقػة بدرايػة النبػي صػمى اهلل كمردكد نفسػي مػرتبط بمينػة رعػي الغػنـ، فارت

، فأعممنا "أف ذلؾ في أىؿ الػكبر أكيػر، كفػي أىػؿ األخالقيعميو كسمـ بيذا المنحى 
 .(ِ)المدر أقؿ"

الجمػ  فػي كصػؼ مػف اسػتخداـ صػيغة  بالغيػة، كما ارتبطت المفارقػة بػدههت
حي بتنػكُّع ، ميػؿ: فػدَّاديف، فضػالن عػف العطػؼ المػك لمكيػرة كال ػيكع أخالؽ أىؿ الكبر

صفات الًكٍبر كالتيو:الفخر كالخػيالل، فػي مقابػؿ صػفة السػكينة فػي أىػؿ الغػنـ، ممػا 
يدؿُّ عمى البساطة كالنقال، كيعكس ميػكؿ المػتكمـ نحػك الفطػرة، كىػك مػا عيػًرؼ عنػو 

 صمكات اهلل كتسميماتو عميو.

 
 

                                         

 .ْٗٗ/ٖ( اهستذكارهبف عبد البر ُ)
( البيػػاف كالتبيػػيف لعمػػرك بػػف بحػػر بػػف محبػػكب الكنػػاني بػػالكهل، المييػػي، أبػػك عيمػػاف الجػػاحظ ِ)

 .ّٔ/ُىػ، ُِّْمكتبة اليالؿ، بيركت، ق(، دار ك ِٓٓ)ت



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّّ 

 ادلطلب الثانً
 ادلفارقة يف الرتكٍب

 ، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المياؿ: تعددت مكاض  المفارقة في التركيب

، رىًضػيى  -ُ ػٍف أىنىػسو ػٍف قىتىػادىةى، عى ػدَّينا يىٍحيىػى، عىػٍف  يػٍعبىةى، عى : حى دَّينا ميسىدَّده، قىػاؿى حى
ـى. م مىيًو كسى مى اهلل عى ٍنوي، عىًف النًَّبيّْ صى  اهللي عى

ػػٍف أىنىػػسو  ػػدَّينا قىتىػػادىةي، عى : حى ، قىػػاؿى ػػٍف حيسىػػٍيفو الميعىمّْػػـً ػػًف قػػا ،كىعى ػػمى اهلل عى ؿ النًَّبػػيّْ صى
ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو(( تَّى ييًحبَّ ألىًخيًو مى ، حى ـٍ ديكي ـى: ))هى ييٍؤًمفي أىحى م مىيًو كسى عى
(ُ). 

تسػػاكل تإلػػى الدرجػػة التػػي  يفتضػػمَّف الحػػديث النبػػكم الحػػضَّ عمػػى حػػب اآلخػػر 
  ير، مما يترتب عميػو انت ػار مفيػكـ المحبػة الكاسػغفييا محبة النفس م  محبة ال

حػب التعػاكف عمػى البػر كالتقػكل، حػب التضػحية كالفػدال كاإلييػار،  بيف الب ػر، مػف
 .(ِ)حب اإلخال"

المػتكمـ مػف النفػي المقتػػرف  مػراد دعمػت بالغيػة الحػديث عمػى جكانػب كا ػتمؿ
بػػػػػػػػ )حتػػػى( التػػػي تفيػػػد الغايػػػة، أم: ه يكتمػػػؿ اإليمػػػاف إه باسػػػتيفال غايػػػة الزمػػػاف 

س، كأكحػػػى لفػػػظ )أحػػػدكـ( باسػػػتغراؽ السػػػامعيف مػػػف المقترنػػػة بحػػػب الغيػػػر كػػػالنف
المسمميف، كأدَّل حذؼ المفعكؿ بو )اليال( فػي قكلػو: مػا يحػب دهلػة العمػكـ، كأنػو 

 أمر لكؿ مف أراد بمكغ مرتبة اإليماف. 

كقػػد ن ػػأت مفارقػػة تعمَّقػػت بػػذلؾ المفيػػكـ لمحػػب، قكاميػػا المسػػاكاة بػػيف حػػب 
حػب نفسػو عمػى غيػره،  -بفطرتػو–ـ اإلنسػاف النفس كحبّْ الغيري اعتمادنا عمى تقدي

                                         

 .ُِ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
 .ْٗ( صيد األفكار في األدب كاألخالؽ كالحكـ كاألمياؿ  لمميدم، حسيف بف محمد، صِ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّْ 

كىك ما أسَّس لمقابمة نفسية لدل السام ، كت جيعنا يقكـ عمى السمكؾ العممػي، كه 
يقتصر عمى اهعتقاد القمبػي، كفمسػفة نفسػية مرتبػة بالمفارقػةي ألف "اإلنسػاف يحػب 
أف يكػػػػكف أفضػػػػؿ النػػػػاس، فػػػػإذا أحػػػػبَّ ألخيػػػػو ميمػػػػو، فقػػػػد دخػػػػؿ ىػػػػك فػػػػى جممػػػػة 

 .  (ُ)يف"المفضكل

ِ-  ، ػٍف أىنىػسو ػٍف أىًبػي التَّيَّػاًح، عى ٍبػدي الػكىاًرًث، عى دَّينا عى : حى ٍيسىرىةى، قىاؿى دَّينا ًعٍمرىافي ٍبفي مى حى
ـي،  ًة: أىٍف ييٍرفىػػ ى الًعٍمػػ ـى: ))ًإفَّ ًمػػٍف أىٍ ػػرىاًط السَّػػاعى ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل صى

ييٍ رىبى ال ٍيؿي، كى يىٍيبيتى الجى يىٍظيىرى الزّْنىا((كى ، كى ٍمري خى
 (ِ)  . 

تضػػػػمَّف الحػػػػديث النبػػػػكم اإلخبػػػػار بعالمػػػػات السػػػػاعة، مػػػػف انت ػػػػار الجيػػػػؿ، 
كاستحالؿ الخمر كالفػكاحش، ممػا ن ػأ عنػو مفارقػة تركيبيػة، تميَّػؿ فػي التقابػؿ بػيف 

ييبػت، حيػث دلَّػػت الجممػة الفعميػة )ييرفػػ  -الجمػؿ الفعميػة الػػكاردة فػي الحػديث: ييرفىػػ 
مىًتو، كقىٍبًض نىقىمىًتو، ه بمحكه مػف صػدكرىـ"العمـ مى ( عمى أنو "ييرفى  العمـ بمكت حى

(ّ) ،
ا، عمػػى كمػا بنػػي الفعػػؿ )ييرفىػػ ( لممجيػػكؿ لمعمػػـ بالفاعػؿ ، حيػػث جػػال اإليجػػاز فصػػيحن

نحػػك مػػا أكرد الجرجػػاني: "تػػرل بػػو تػػرؾ الػػذكر، أفصػػح مػػف الػػذكر، كالصػػمت عػػف 
َـّ مػا تكػكف بياننػا إذا اإلفادة، أىزيىدى لإلفادة، كتجديؾ  أىٍنطىؽى مػا تكػكف إذا لػـ تىنًطػؽ، كأىتىػ

 .(ْ)لـ تيًبف"

                                         

 .ٓٔ/ُ(  رح صحيح البخارل هبف بطاؿ، ُ)
 .ِٕ/ُ( صحيح البخارم، ِ)
كػر بػف عبػد الممػؾ القتيبػي ( إر اد السارم ل ػرح صػحيح البخػارم ألحمػد بػف محمػد بػف أبػى بّ)

ق(، المطبعة الكبرل األميرية، مصر، ِّٗالمصرم، أبك العباس،  ياب الديف القسطالني )ت
 .ُُٖ/ُىػ، ُِّّ، ٕط

 .ُْٔ( ده ؿ اإلعجاز  لمجرجاني، صْ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٓ 

يظير -يي رىب الخمر-كفي الجانب المقابؿ، جالت الجمؿ الفعمية )ييبت الجيؿ
الزنػػا(، كحػػػاهت مقاًبمػػػة لرفػػػ  العمػػػـ، كتأكيػػد هنت ػػػار الجيػػػؿ، كف ػػػك الرذا ػػػؿ بػػػيف 

المكازنػػة بػػيف حػػالتيف، مسػػتيًدفة تقريػػر يػػكـ المقارنػػة أك فالنػػاس، فكػػاف لممفارقػػة م
 ، في مقابؿ التنفير مف الحالة اليانية ليػاكىى رف  العمـ  الحالة األكلى في النفكس

 .  كىى انت ار الجيؿ

كا كىهى  -ّ بى ّْػػري كا، كى كا كىهى تيعىسّْػػري : ))يىسّْػػري ـى قىػػاؿى ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى ػػًف النًَّبػػيّْ صى عى
كا(( تينىفّْري
 (ُ .) 

ف الحػػديث النبػػكم الػػدعكة إلػػى تيسػػير المسػػمـ عمػػى أخيػػو المسػػمـ، كأف تضػػمَّ 
، كزاد مػػػف تػػػأير السػػػام  (ِ)يسىػػػيّْؿ عمػػػى مػػػف معػػػو مػػػف المسػػػمميف، كيرفػػػؽ بيػػػـ"

بالمفارقػػة دقػػة المػػتكمـ فػػي ترتيػػب الفعػػؿ كمػػا يقابمػػو، عمػػى النحػػك الػػذم راعػػى فيػػو 
فقػة أك مخالفػة، فيػؤتى مقتضى الحاؿ، كتجنَّب ذكر "معنى تقتضى الحاؿي ذكرىىػا بمكا

 ، كمف يـ تفسد المقابمة.(ّ)بما ه يكافؽ كه يخالؼ"

 الجمػػػؿ فػػػي المػػػتكمـي بالحػػػذؼ مػػػراد دعمػػػت بالغيػػػة الحػػػديث جكانػػػب كتضػػػمَّف
 لعمػكـ األفعػاؿي بجمي  المتعمّْؽ المتكمـ حذؼ فقد ال ريؼ، بالحديث الكاردة الفعمية

كا: لتقػديركا المخػاطىبيف،  ػرا ح بجميػ  كاختصاصو الخطاب،  كىهى  النػاس، عمػى يىسّْػري
كا كا عمييـ، تيعىسّْري بى ّْري كىـ، كىهى  الناس كى كما استخدـ المػتكمـ أسػاليب األمػر فػي  تينىفّْري

 جمي  األفعاؿ الكاردة بالحديث لمحث كالت جي .

                                         

 .ِٓ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
ـ ( تحفػػػة األحػػػكذم ب ػػػرح جػػػام  الترمػػػذم ألبػػػي العػػػال محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد الػػػرحيِ)

 .ِٓٓ/ْق(، دار الكتب العممية، بيركت، ُّّٓالمباركفكرم )ت
 .ّّٗ( الصناعتيف لمعسكرم، صّ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٔ 

ػػٍف أىًبػػي سيػػيى  -ْ ، عى ٍعفىػػرو اًعيؿي ٍبػػفي جى ػػدَّينا ًإٍسػػمى ، حى ػػدَّينا قيتىٍيبىػػةي ٍبػػفي سىػػًعيدو ٍيؿو نىػػاًفً  ٍبػػًف حى
ٍنػػوي ي أىفَّ رىسيػػكؿى اهلًل  ٍيػػرىةى، رىًضػػيى اهللي عى ػػٍف أىًبػػي ىيرى ػػٍف أىًبيػػًو، عى ، عى ػػاًمرو اًلػػًؾ ٍبػػًف أىًبػػي عى مى
ػػدَّثى  : ًإذىا حى : ))ًيىػػةي المينىػػاًفًؽ يىػػالىثه ٍيػػرىةى، قىػػاؿى ػػٍف أىًبػػي ىيرى ـى قىػػاؿى عى ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى صى

ذىا اٍؤتيًمفى  اً  ، كى ((كىذىبى ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى اً  ، كى افى  (ُ) خى

تضػػمَّف الحػػديث التحػػذير مػػف المنػػافقيفي عػػف طريػػؽ التعريػػؼ بػػأبرز صػػفاتيـ، 
خالؼ الكعد.  كالكذب في الحديث، كخيانة األمانة، كا 

المػتكمـ، مػف المقابمػة فػي الجمػؿ  مػراد دعمػت بالغيػة الحػديث جكانػب كتضمَّف
 الكعد كالحنث أك اإلخالؼ،-ة كالخيانةاألمان-اليالث في الحديث: الكذب كالصدؽ

كىػك مػا أبػرز حقيقػة النفػاؽ، كككنػو "إخػالؼ السّْػرّْ كالعالنيػة، كاخػتالؼ القػكؿ 
 .  (2)كالعمؿ"

كما برزت دقة المقابالت بيف األفعاؿ المتقابمة، كمراعاة اهبتػدال بالفعػؿ النػاب  
صػحة المقػابالت  تككيات منحرفػة، فجػالممف اهعتقاد، يميو مػا ترتَّػب عميػو مػف سػ

عمى نحك ما ا ترط قدامة بف جعفر، إذ أكرد: "فيأتي في المكافػؽ بمػا يكافػؽ، كفػي 
المخػػػالؼ بمػػػا يخػػػالؼ عمػػػى الصػػػحة، أك ي ػػػرط  ػػػركطان، كيعػػػدد أحػػػكاهن فػػػي أحػػػد 
المعنيػػيف، فيجػػب أف يػػأتي فيمػػا يكافقػػو بميػػؿ الػػذم  ػػرطو كعػػدده، كفيمػػا يخػػالؼ 

 .(3)بأضداد ذلؾ"

                                         

 .َُٖ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
( محاضرات األدبال كمحػاكرات ال ػعرال كالبمغػال لمراغػب األصػفياني، أبػي القاسػـ الحسػيف بػف ِ)

 .ّٕٓ/ُىػ، َُِْ، ُق(،  ركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت، طَِٓمحمد )ت
ق(، مطبعػػة ّّٕلقدامػة بػػف جعفػر بػف قدامػػة بػف زيػاد البغػػدادم، أبػي الفػرج )ت ( نقػد ال ػعرّ)

 .ْٕق، صَُِّ، ُالجكا ب، قسطنطينية، ط



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٕ 

مػػف تػػأير المفارقػػة عمػػى السػػام ، فحػػذؼ المفعػػكليف فػػي كقػػد ضػػاعؼ الحػػذؼ 
ذا كعػػدىـ  كعػػد" كاليالػػث حػػدث" الفعمػػيف: األكؿ كالتقػػدير: إذا حػػدَّث النػػاس كػػذب، كا 

ذا  أخمػػػؼ، كمػػػا حػػػذؼ الفاعػػػؿ فػػػي الفعػػػؿ المبنػػػي لممجيػػػكؿ )أؤتيمػػػف(، كالتقػػػدير: كا 
بػػراز ا تمنػػو النػػاس خػػاف، مػػ  مراعػػاة بنػػال الفعػػؿ لممجيػػكؿ، كىػػك مػػا أسػػيـ فػػي إ

المفارقة بضدىا لػدل السػام ، كتنفيػره مػف اهتصػاؼ بإحػدل ىػذه الصػفات التػي ه 
 ف.كيتصؼ بيا سكل المنافق

ٍنيىػػا،  -ٓ اً  ىػػةى، رىًضػػيى اهللي عى ػػٍف عى ٍمػػرىةى، عى ػػٍف عى ، عى ػػٍف يىٍحيىػػى ٍبػػًف سىػػًعيدو : عى قىػػاؿى المٍَّيػػثي
ـى يىقيػػػك ػػػم مىيػػػًو كسى ػػػمى اهلل عى ػػػا قىالىػػػٍت: سىػػػًمٍعتي النًَّبػػػيَّ صى نَّػػػدىةه، فىمى نيػػػكده ميجى ؿي: ))األىٍركىاحي جي

)) ا تىنىاكىرى ًمٍنيىا اٍختىمىؼى مى ، كى تىعىارىؼى ًمٍنيىا اٍ تىمىؼى
(ُ). 

تضػػػمَّف الحػػػديث النبػػػكم بيػػػاف التقػػػارب بػػػيف النػػػاس عمػػػى أسػػػاس مػػػف العمػػػؿ 
كالسمكؾ، كمف يػـ تصػير أركاحيػـ كػالجنكد فػي ميػداف المعركػة، يتعػارؼ كػؿ جنػدم 

 زميمو.عمى أخيو ك 

المػػػتكمـ، مػػػف إييػػػار األسػػػمكب  مػػػراد دعمػػػت بالغيػػػة جكانػػػب الحػػػديث كتضػػػمَّف
اختمػؼ، -تنػاكر، ا تمػؼ-الخبرم لتقرير الفكرة، كاستخداـ المقابمة في قكلػو: تعػارؼ

 مما أن أ حالة مقارنة بيف فريقيف مف الب ر: المتعاًرؼ كالمتناكر غير المتعارؼ".

لب ػر، فػي قكلػو: فمػا تعػارؼ، كيػدؿ كما استغرؽ اسػـ المكصػكؿ )مػا( جػنس ا
لمامو بالطباع الب رية المتآلؼ منيا كالمتنافر.  عمى ذكال المتكمـ، كا 

، كالسػػج  بػػيف:  مجنَّػػدة-كقػد ضػػاعؼ مػػف قيمػػة المفارقػػة الجنػػاس بػػيف: جنػػكد
اختمػػؼ، ممػػا كلَّػػد جرسنػػا مكسػػيقيِّا زاد مػػف قيمػػة اهنسػػجاـ الصػػكتي المؤيّْػػد -ا تمػػؼ

                                         

 .ُّّ/ْ( صحيح البخارم، ُ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٖ 

العبارة، عمى النحك الذم يرسّْخ المفيكـ المػدعك إليػو فػي نفػس  لال تالؼ الكارد في
 السام . 

ٍبػػًد اهلًل ٍبػػًف  -ٔ ، عىػٍف عى ػػٍف أىيُّػػكبى ٍبػػدي الكىىَّػاًب، عى ، أىخبىرىنػػا عى ػػدي ٍبػػفي سىػالىـو مَّ ػدَّينا ميحى حى
ٍنيىػػاي ))أىفَّ يىييػػكدى أىتىػػكيا النًَّبػػيَّ  ،أىًبػػي ميمىٍيكىػػةى  اً  ىػػةى، رىًضػػيى اهللي عى ػػٍف عى مىيػػًو  عى ػػمى اهلل عى صى

 ، ـٍ مىػٍيكي ـي اهللي، كىغىًضبى اهللي عى لىعىنىكي ، كى ـٍ مىٍيكي اً  ىةي: عى ، فىقىالىٍت عى ـٍ مىٍيكي ـي عى ـى، فىقىاليكا: السَّا م كسى
ـٍ تىٍسػمىٍ  مىػ لىػ ، قىالىػٍت: أىكى يَّػاًؾ كىالعيٍنػؼى كىالفيٍحػشى اً  مىٍيًؾ ًبالرٍّْفًؽ، كى اً  ىةي، عى : مىٍيالن يىا عى ا قىاؿى
ابي  ، كىهى ييٍسػتىجى ـٍ ابي ًلػي ًفػيًي ، فىييٍسػتىجى ـٍ مىػٍيًي ؟ رىدىٍدتي عى ػا قيٍمػتي ـٍ تىٍسػمىًعي مى لىػ : أىكى قىاليكا؟ قىػاؿى

)) ـٍ ًفيَّ لىيي
 (ُ). 

تضمَّف الحػديث النبػكم الػدعكة إلػى الرفػؽ بػاآلخريف، كىػك مػا تميَّػؿ فػي جػكاب 
ا عمػػى قػػكليـ: السػػاـ النبػػي، صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، عمػػى الييػػكد بجػػكاب حسػػفي ردِّ 

عميكـ، أم: السأـ أك اليالؾ، فمػـ "يحسػف فػي بػاب حسػف الخمػؽ أف يقػاؿ: كعمػيكـ 
السػاـي ألنيػـ كػانكا يمجمجػكف الكػػالـ بػو، فػال يبػيف لكػػؿ أحػد، فػال يصػمح أف يقابػػؿ 

 .(ِ)الممجما بالمصرح"

المػػتكمـ، مػػف دهلػػة كاك الكصػػؿ:  مػػراد دعمػػت بالغيػػة جكانػػب الحػػديث كتضػػمَّف
يكـ كلعػػنكـ اهلل، عمػػػى اسػػتيال أـ المػػػؤمنيف عا  ػػة رضػػي اهلل عنيػػػا مػػف كػػػالـ عمػػ

، كالتقػدير: تميَّمػي  الييكد، كحذؼ الفعؿ في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسػمـ: ميػالن
يػاؾ كالعنػؼ كالفحػش،  ي كتأكيػد عمػى ضػركرة التميُّػؿ، كدؿ أسػمكب التحػذير: كا  ميالن

ت ا  لمساف، كمبادلة اآلخريف سبابنا بسباب. عمى  فقة المتكمـ عمى أمتو مف زهَّ

كدؿَّ اهستفياـ: أكلـ تسم  ما قالكا؟ كالرد: أكلـ تسػمعي مػا قمػت؟ عمػى تقريػر 
كتأكػػدت دهلػػة مػػا حػػدث مػػف الييػػكد فػػي مقابػػؿ رفػػؽ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، 

                                         

 .ُِ/ٖ( صحيح البخارم، ُ)
 .ُٔٗ/ّ( الجكزم، ك ؼ الم كؿ مف حديث الصحيحيف، ِ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٗ 

، كتدعيـ لمعنى اهسػتجابة اإللييػة لمعسػكر المػؤمنيف دكف  المفارقة بيف: فييـ، فيَّ
غيره، كمف يـ، لـ يعتبر النبي، صمى اهلل عميو كسػمـ قػكليـ: السػاـ عمػيكـ، كػدعال 
بالمكت كاليالؾ، مما "ليس في صريح سَب كه دعال إه بمػا ه بػد منػو مػف المػكت 

ب الرد عميو بميمو.(ُ)اٌلذم ه بد مف لحاقو جمي  الب ر"  ، كه يتكجَّ

ٍبػػًد اهللً  -ٕ ٍبػػدي العىًزيػػًز ٍبػػفي عى ػػدَّينا عى ػػًف اٍبػػًف أىًخػػي اٍبػػًف حى ، عى ـي ٍبػػفي سىػػٍعدو ػػدَّينا ًإٍبػػرىاًىي ، حى
ٍيػػرىةى يىقيػػكؿي:  : سىػػًمٍعتي أىبىػػا ىيرى ٍبػػًد اهلًل، قىػػاؿى ػػٍف سىػػاًلـً ٍبػػًف عى ، عى ػػًف اٍبػػًف ً ػػيىابو ، عى ً ػػيىابو

ـى  ػػم مىيػػًو كسى ػػمى اهلل عى ًتػػي ميعىػػافنى ًإهَّ ال سىػػًمٍعتي رىسيػػكؿى اهلًل صى ػػايىقيػػكؿي: كيػػؿُّ أيمَّ ف، ىركميجى
: يىػا قىػٍد سىػتىرىهي اهللي، فىيىقيػكؿى ؿي ًبالمٍَّيًؿ عىمىالن، ييَـّ ييٍصػًبحى كى اىىرىًة أىٍف يىٍعمىؿى الرَّجي فَّ ًمفى اٍلميجى  كىاً 
ييٍصػػًبحي يىٍكً ػػؼي ًسػػٍترى اهلًل  بُّػػوي، كى قىػػٍد بىػػاتى يىٍسػػتيريهي رى كىػػذىا، كى ػػةى كىػػذىا كى ًمٍمػػتي البىاًرحى ، عى فيػػالىفي

ٍنوي"  .(ِ)عى

تضػػمَّف الحػػديث النبػػكم دعػػكة إلػػى اهسػػتتار بسػػتر اهلل، كعػػدـ فضػػح الػػنفس، 
ذىًلؾى ًجنىايىة ًمٍنوي عمػى سػتر اهلل الَّػًذم أىسػدلىوي " كمجاىرة العبد ًبًإٍظيىار ذىنبو ًفي المإلي كى

مىٍيًو" دعميا المتكمـ بجكانػب بالغيػة مػف إفػادة لفػظ )كػؿ( مما ن أ عنو مفارقة ، (ّ)عى
( لمعمػكـ لمعمكـ كا ل مكؿ، كاهستينال بػػػػ )إه( لمقصػر كالحصػر، كتنكيػر لفػظ )عمػالن

 كال مكؿ، م  التأكيد بػػػػ )قد( عمى ستر اهلل لو.

                                         

األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع ألحمد بف عمي بف عبد القادر، ( إمتاع األسماع بما لمنبي مف ُ)
ق(، تحقيػؽ: محمػد عبػد الحميػد ْٖٓأبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الػديف المقريػزم )ت

 .ّْٖ/ُْـ، ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ُالنميسي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 .َِ/ٖ( صحيح البخارم، ِ)
لزيف الديف محمد المدعك بعبد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف  ر( التيسير ب رح الجام  الصغيّ)

ق(، َُُّعمػػي بػػف زيػػف العابػػديف الحػػدادم يػػـ المنػػاكم القػػاىرم مكتبػػة اإلمػػاـ ال ػػافعي )ت
 .َُِ/ِـ، ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ، ّالرياض، ط



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُُّ 

كاستخدـ المتكمـ الندال: يا فالف لمعمكـ كعدـ التعييف، بما يؤكد عمى أنػو أمػر 
فػي ذلػؾ  كمايخص جمي  المؤمنيف، م  دهلة ك ؼ الستر، ككناية عف الالمباهة، 

مػػف تب ػػي  فعػػؿ المجػػاىر بالػػذنب، المفتىػػرىض فيػػو "أف يتقػػي مكاضػػ  الػػتيـي صػػيانة 
لقمػكب النػػاس عػػف سػػكل الظػػف، كأللسػػنتيـ عػػف العيبػػة، فػػإنيـ إذا عصػػكا اهلل ًبػػًذكره 

 ليـ حاؿ اقترافيـ ما اقترؼ. (ُ) )لمذنب(، ككاف ىك السبب فيو، كاف  ريكنا"

، المجػػاىركف-معػافىمفارقػة بػيف معنػػى: كمػا تضػمنت المفارقػػة فػي اهسػػتينال 
حيػػػث حػػػذؼ المػػػتكمـ صػػػفة المجػػػاىريف، مػػػف عػػػدـ المعافػػػاة، كالتقػػػدير: كه يعػػػافى 
المجاىركف، مما أكضح لمسام  السمكؾ مقركننا بنتيجتوي كحافز لو عمى ىجػر ىػذه 

 الصفة الذميمة. 

 
 
 
 
 
 

 

                                         

ق(، دار المعرفػة، َٓٓ( إحيال عمػـك الػديف ألبػي حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي )تُ)
 .َُِ/ِدط،  بيركت،



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُُُّ 

 
 
 
 
 
 

 
 ادلبحث الثانً:

 الشرٌفادلفارقة التصىٌرٌة يف احلذٌث النبىي 
 عمى مطمبيف:ي تمؿ ك 

 المطمب األكؿ: التصكير القا ـ عمى الت بيو

 المطمب اآلخر: التصكير القا ـ عمى المجاز كالكناية

 
 
 
 
 



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُُِّ 

 ادلبحث الثانً
 ادلفارقة التصىٌرٌة يف احلذٌث النبىي الشرٌف 

اىتـ القػدمال بالصػكرة فػاعتبركا الكممػة البكابػة األكلػى لقػكة المعػاني، كمػف يػـ 
التصكير نفسو، كجعمكا العالمة الدالة عمى قكة الكممات كحسف اصطفا يا أنػؾ  لقكة

إف قمػػت بتجريػػد الػػنص مػػف صػػكرتو حصػػمت عمػػى كػػالـ ه يقػػؿ جمػػاهن كحسػػننا عػػف 
 ىػػك كمػػا ىػػك مػػا الكػػالـ مػػف الصػػكرة ذاتيػػا. مػػف ذلػػؾ المنطمػػؽ رأل الجرجػػاني أف "

ػػػ عميػػػو تختمػػػؼ الػػػذم اإلبريػػػز كالػػػذىب جػػػكىره فػػػي  ػػػريؼ رالصي  عميػػػو كتتعاقػػػب كى
ؿ كجيؿَّ  الصناعات، ف ذاتًو، عمى  رفو في المعىكَّ  قيمتػو فػي يًزيد قد التصكيري  كاف كا 

 مػا فميػا  ػريفة، غيػر مػكادَّ  مػف العجيبة كالمصنكعات ىك ما كمنو قدره، مف كيرف 
 قيمػةه  يبطػؿ لػـ معيػا باقٌيػان  الصػنعة كأيىػر تنػتقض، لػـ عمييػا محفكظةن  الصكرة دامت
، إلييا كلمرغبات تعمك، نزلةكم تغمك،  خانػت إذا حتػى إعجاب، بيا كلمنفكس اٍنصبابه
ٍسػنيا يسػميب بمػا فييػا كفجعػتيـ أربابيػا، الحادياتي  كضامىت أصحابىيا، فييا األياـ  حي

ػػػنعة، المكتسػػػب  المػػػاٌدة إه يبػػػؽ فمػػػـ العىػػػرًض، طريػػػؽ مػػػف المسػػػتفادى  كجمالىيػػػا بالصَّ
  (ُ)التصكير"  مف العارية

ز  كي ير قكؿ الجرجاني إلى ارتباط التصكير بدقة العالقة بػيف المجػاز كالمتجػكَّ
عنو، مف عالقات دهلية ميمة تميّْز التصكير جيده كردي و، مػ  اعتبػار قػكة المفػظ، 
كمتانة النسيا، ممػا ييكسػب التصػكير تػأييره المطمػكب لػدل السػام ، كىػك مػا تػكافر 

جػاز، كىػك مػا سػكؼ نتنػاكؿ فػي في الحديث النبكم ال ريؼ، مف ت ػبيو ككنايػة كم
 المطمبيف التالييف: 

 

                                         

 .ِٔأسرار البالغة لمجرجاني، ص (ُ)
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 ُُّّ 

 ادلطلب األول
 التصىٌر القائن على التشبٍه

تعددت مكاض  المفارقة القا مة عمى الت بيو في األحاديث النبكية، كذلؾ 
 عمى النحك اآلتي:

ػػدَّينا -ُ ، أىبيػػك حى ػػدَّينا نيعىػػٍيـو ػػفٍ  زىكىًريَّػػا، حى ، عى ػػاًمرو ػػ سىػػًمٍعتي : قىػػاؿى  عى  بىً ػػيرو  ٍبػػفى  افى النٍُّعمى
ػػمى اهللً  رىسيػػكؿى  سىػػًمٍعتي : يىقيػػكؿي  مىيػػوً  اهلل صى ـى  عى ػػم ػػالىؿي : يىقيػػكؿي  كسى ، الحى ـي  بىػػيّْفه ػػرىا ، كىالحى  بىػػيّْفه

ا بىٍينىييمى  ًلًديًنػوً  فقداٍسػتىٍبرىأى  المي ىػبَّيىاتً  اتَّقىػى فىمىػفً  النَّاًس، ًمفى  كىًييره  يىٍعمىمييىا هى  مي ىبَّيىاته  كى
ػػفٍ  كىًعٍرًضػػًو، مى قىػػ ى  كى ػػى كىػػرىاعو  ال ُّػػبييىاتً  ًفػػي كى ػػٍكؿى  يىٍرعى ػػى، حى  أىهى  ييكىاًقعىػػوي، أىفٍ  ييكً ػػؾي  الًحمى

فَّ  ًمؾو  ًلكيؿّْ  كىاً  اًرميوي، أىٍرًضوً  ًفي اهللً  ًحمىى ًإفَّ  أىهى  ًحمنى، مى فَّ  أىهى  مىحى سىػدً  ًفي كىاً   ميٍضػغىةن، الجى
تٍ  ًإذىا مىحى مىحى  صى سىدي  صى ا ً  كيمُّوي، الجى سىدي  فىسىدى  فىسىدىتٍ  ذىاكى  .(ُ) ((القىٍمبي  كىًىيى  أىهى  كيمُّوي، الجى

أم: "األمػكر  تضمَّف الحديث الحػضَّ عمػى تجنُّػب المسػمـ لممت ػابو مػف األمػكر
لدينػو ممػا قػد  ي اسػتبرالن (ِ)التي تككف غير كاضحة الحكػـ مػف حيػث الًحػؿّْ كالحرمػة"

لممفارقػة بػيف الحػالؿ كالحػراـي  ي كبو مػف  ػبيات، كىػك مػا تطمَّػب تكضػيح المػتكمـ
يو الكاقػػ  فػػي لبيػاف الحػػد الفاصػػؿ بينيمػػا، فجػال الت ػػبيو التمييمػػي الػػكارد، مػف ت ػػب

ال بيات، بالراعي الذم يحكـ حكؿ حمى أحػد النػاس، ممػا يعرضػو لمكقػكع فيػو فػي 
أيػػػة لحظػػػة، كاهعتػػػدال عمػػػى حقػػػكؽ الغيػػػر، فارتبطػػػت المفارقػػػة بكجػػػو ال ػػػبو بػػػيف 

                                         

 .َِ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
ق(، راجعػو: عبػد ُُّْ( منار القػارم  ػرح مختصػر صػحيح البخػارم، حمػزة محمػد قاسػـ )تِ)

 -القادر األرنػاؤكط، عنػي بتصػحيحو كن ػره: ب ػير محمػد عيػكف، مكتبػة دار البيػاف، دم ػؽ 
ىػػ  َُُْالمممكة العربيػة السػعكدية،  -المؤيد، الطا ؼ الجميكرية العربية السكرية، مكتبة 

 .ُِْ/ُـ، َُٗٗ -
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 ُُّْ 

الكػالـي إذ يجػب الػربط بػيف الحالػة  (ُ)نتػزاع كجػو الت ػبيو مػف مجمػكع"ك"االحالتيف، 
 الم بية كنظيرتيا مف الم بو بو. 

كمػػا دعمػػت األلفػػاظ المكحيػػة المفارقػػة التصػػكيرية، مػػف تعريػػؼ لفظػػٍي الحػػالؿ 
بػراز المعنػى بالضػد فػي الطبػاؽ بػيف المفظػيف، كتقػديـ  كالحراـي هستغراؽ الجنس، كا 

ا( عمػى المبتػدأ المػؤخر )أمػكر( لمتخصػيص، مػ  تأكيػد المعنػى الخبر المقدـ )بينيم
ف في الجسد مضغة، ممػا أكَّػد الػدكر -بػػػػ )إف( في قكلو: أه إف لكؿ ممؾ حمى أه كا 

 المنكط بصالح القمب في تقييـ األحكاؿ، كاستجالل ًحؿّْ األمر أك حرمتو.

ػػدَّيىنىا -ِ ػػدي  حى مَّ ػػدَّيىنىا: قىػػاؿى  العىػػالىًل، ٍبػػفي  ميحى ػػادي حى  حى ػػفٍ  أيسىػػامىةى، ٍبػػفي  مَّ ٍيػػدً  عى ٍبػػدً  ٍبػػفً  بيرى  عى
ػمَّى النًَّبػيّْ  عىػفً  ميكسىػى، أىًبػي عىفٍ  بيٍردىةى، أىًبي عىفٍ  المًَّو، مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى يىػؿي : »قىػاؿى  كى  مى
ا ، الييػدىل ًمػفى  ًبػوً  المَّوي  بىعىيىًني مى يىػؿً  كىالًعٍمػـً ػابى  الكىًييػرً  الغىٍيػثً  كىمى ػ أىصى  ًمٍنيىػا فىكىػافى  ا،أىٍرضن

ػػالى، قىًبمىػػتً  نىًقيَّػػةه، ى  فىأىٍنبىتىػػتً  المى ، كىالعيٍ ػػبى  الكىػػ ى كىانىػػتٍ  الكىًييػػرى ، ًمٍنيىػػا كى ػػاًدبي  أىٍمسىػػكىتً  أىجى
الى، ، ًبيىػا المَّػوي  فىنىفىػ ى  المى سىػقىٍكا فى ىػًربيكا النَّػاسى رىعيػكا، كى زى ػابىتٍ  كى  أيٍخػرىل، طىاً فىػةن  ًمٍنيىػا كىأىصى
ا الن  تيٍمًسؾي  هى  ًقيعىافه  يى ىً  ًإنَّمى ن، تيٍنًبتي  كىهى  مى يىؿي  فىذىًلؾى  كى ى نىفىعىػوي  المَّػًو، ًديػفً  ًفي فىقيوى  مىفٍ  مى  كى
ػا ـى  ًبػوً  المَّػػوي  بىعىيىًنػي مى ـى، فىعىًمػػ مَّػ يىػػؿي  كىعى مى لىػـٍ  رىٍأسنػػا، ًبػذىًلؾى  يىٍرفىػػ ٍ  لىػـٍ  مىػفٍ  كى  المَّػػوً  ىيػدىل يىٍقبىػػؿٍ  كى

 .(ِ) (وبً  أيٍرًسٍمتي  الًَّذم

تضمَّف الحديث استعراض مكاقؼ الناس مف اليدل كالعمـ الذم جػال بػو النبػي 
صمى اهلل عميو كسمـ مف الناف  لنفسو كغيره، كالناقػؿ لغيػره الػذم ينتفػ  بػالمنقكؿ، 

                                         

 .ّْٗ( مفتاح العمـك لمسكاكي، صُ)
 .ِٕ/ُ( صحيح البخارم، ِ)
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 ُُّٓ 

، كالػػذم لػػـ (ُ)أم: "إنػػو لػػـ يعمػػؿ بنكافمػػو أك لػػـ يتفقَّػػو فيمػػا جمػػ ، لكنػػو أدَّاه لغيػػره"
 يره.ينتف  لنفسو أك ينف  غ

، فالحػػديث بينػػي كاقتضػػى المعنػػى السػػابؽ لجػػكل المػػتكمـ إلػػى الت ػػبيو التمييمػػي
عمى الميؿ، فال ريعة غيث، كالقمػكب أرض، كالحالتػاف مت ػابيتاف فػي ًليػة التمقػي 

 .(ِ)كمدل القبكؿ أك الرفض

ػػ    هعتمػػاده عمػػى قػػدرة السػػام  عمػػى انتػػزاع كجػػو ال ػػبو "مػػف ًعػػدَّة أمػػكًر ييٍجمى
ض، يػػـ ييسػػتخرىج مػػف مجمكعيػػا ال ىػػبىوي"بعضػػيا إلػػى بعػػ

، فن ػػأت بػػذلؾ مفارقػػة (ّ)
: المنتفػ  بػالعمـ، سػكال مػف نفػ  بػو تصكيرية، تعتمد عمػى التقابػؿ بػيف النػكع األكؿ

ممػػػا دعػػػـ  غيػػػره أك قصػػػره عمػػػى نفسػػػو، كاليػػػاني: الػػػرافض لمعمػػػـ جممػػػة كتفصػػػيال،
دراؾ السا  م  كالِّ بما يقابمو.المفارقة بالتصكير القا ـ عمى التناظر السابؽ، كا 

كمما دعـ المفارقة التصكيرية الكاردة بالحديث مف جكانب بالغية منيػا عطػؼ 
فػػي قكلػػو:  )الع ػػب( عمػػى )الكػػ ( لتنكيػػ  خيػػرات األرض، كاإليجػػاز بحػػذؼ المفعػػكؿ

ف ػػربكا كسػػقكا كزرعػػكا، كالتقػػدير: ف ػػربكا المػػال، كسػػقكا الما ػػية، كزرعػػكا األرض، 
عػػاف( لمحصػػر كالتأكيػػد، كتكػػرار النفػػي لتأكيػػد الػػرفض فػػي كالقصػػر فػػي )إنمػػا ىػػي قي

ػػا، فضػػالن عػػف الكنايػػة عػػف التكبػػر فػػي قكلػػو: لػػـ  قكلػػو: ه تيمًسػػؾ مػػال كه تنبػػت زرعن

                                         

( تطريز رياض الصالحيف، تأليؼ فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبػارؾ الحريممػي ُ)
إبػػػراىيـ الزيػػػر ًؿ حمػػػد، دار ق(، تحقيػػػؽ: عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػد اهلل بػػػف ُّٕٔالنجػػدم )ت

 .ُُّـ، صََِِ -ىػ ُِّْ، ُالعاصمة لمن ر كالتكزي ، الرياض، ط
(  رح أحاديث مف صحيح البخػارل دراسػة فػى سػمت الكػالـ األكؿ تػأليؼ د محمػد أبػك مكسػى ِ)

 ـ ََُِىػ/ُُِْ  سنةاألكلي، بتصرؼ مكتبة كىبة ، القاىرة  الطبعة ُٖٓص
 .َُُص( أسرار البالغة لمجرجاني ّ)
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 ُُّٔ 

يرفػػ  بػػذلؾ رأسنػػا، كػػدليؿ عمػػى عػػدـ القبػػكؿ ال ػػخص لمػػا جػػال بػػو النبػػى مػػف العمػػـ 
 (ُ)كاليدل

دَّيىنىا اًف، أىبيك حى ، أىٍخبىرىنىا اليىمى ، فً عى   يعىٍيبه  الميسىػيًّْب، ٍبفي  سىًعيدي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى  الزٍُّىًرمّْ
ٍيرىةى، أىبىا أىفَّ  ػمَّى المَّػوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ىيرى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى يىػؿي : »يىقيػكؿي  كى اًىػدً  مى  الميجى
ـي  كىالمَّوي  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي اًىدي  ًبمىفٍ  أىٍعمى ػاً ـً  يىػؿً كىمى  سىًبيًمًو، ًفي ييجى ، الصَّ كَّػؿى  القىػاً ـً تىكى  المَّػوي  كى

اًىػػدً  فَّػػاهي  ًبػػأىفٍ  سىػػًبيًمًو، ًفػػي ًلٍمميجى نَّػػةى، أىٍف ييٍدًخمىػػوي  يىتىكى ا يىٍرًجعىػػوي  أىكٍ  الجى ػػ ى  سىػػاًلمن  أىكٍ  أىٍجػػرو  مى
ًنيمىةو   .(ِ) «غى

ف الحػػديث امتػػداح النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ لممجاىػػد فػػي سػػبيؿ اهلل تضػػمَّ 
لصػا ميف القػا ميف، فػي قػكؿ النبػي صػمى اتساكم يػكاب الجيػاد مػ  نظيػره تعالى، ك 

تعظػػيـ أجػػر المجاىػػد كػػأجر بمػػا ي ػػممو مػػف الصػػا ـ القػػا ـ،  اهلل عميػػو كسػػمـ: كميػػؿ
، ممػا ن ػأ عنػو (ّ)  ػبيو بػو فػي نيػؿ اليػكاب فػي كػؿ حركػة كسػككف" الصا ـ، الذم

اىػد كالصػا ـ القػا ـ، مػ  لمجامفارقة تصكيرية اعتمدت عمى التمايؿ في األجر بػيف 
مػة فػي اختالؼ مظاىر العبادة، فاعتمدت المفارقة بذلؾ عمى الصكرة الذىنيػة المتميّْ 

يف، كالصػػياـ كالقيػػاـ كعبػػادات مً   بػػيف المتقػػاتً كمػػا يقتضػػيو مػػف حركػػة كتػدافي  ،الجيػاد
فػي دهلة المطابقيػة ، فترسَّخت تختص بمجاىدة النفس كخكض صراع م  ال يطاف

                                         

 ُِٗ(  رح احاديث مف صحيح البخارل دراسة في سمت الكالـ األكؿ د أبك مكسى ص ُ)
 .ُٓ/ْ( صحيح البخارم، ِ)
 .ّّٕ/ِ( التيسير ب رح الجام  الصغير هبف تاج العارفيف المناكم، ّ)
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 ُُّٕ 

ز أخرجػػو "جميػػكر البالغيػػيف مػػف حيّْػػ الت ػػبيوي إذ لػػدل السػػام  مػػف يػػكـاألجػػر المف
ألف دهلتو ميطابىًقيَّة" يالمجاز، كأدخمو في حيز الحقيقة

(ُ). 

اإلطنػػاب  كممػػا دعػػـ المفارقػػة التصػػكيرية الػػكاردة بالحػػديث مػػف جكانػػب بالغيػػة
لنيػة باهعتراض في قكلو: كاهلل أعمػـ بمػف يجاىػد فػي سػبيموي لمحػث عمػى إخػالص ا

هلل تعػػػالىي إذ يخػػػتص بسػػػرا ر النفػػػكسي إذ دؿ اسػػػـ التفضػػػيؿ )أعمػػػـ( عمػػػى زيػػػادة 
، كالعطػػؼ بػػيف )أجػػر أك  المفضػػؿ )عمػػـ اهلل( عمػػى المفضػػؿ عميػػو )عمػػـ اآلخػػريف(

 غنيمة( لمتنكي  بيف المكاسب المادية كالمعنكية، م  تنكير المفظيف لمتعظيـ.

دَّيىنىا -ّ دَّيىنىا ميسىدَّده، حى ، عىفٍ  يىٍحيىى، حى ، عىفٍ  سيٍفيىافى ٍبػدً  عىفٍ  سىٍعدو ، ٍبػفً  المَّػوً  عى  كىٍعػبو
مَّى النًَّبيّْ  عىفً : أىًبيوً  عىفٍ  مىٍيوً  اهللي  صى ـى، عى مَّ سى يىؿي : قىاؿى  كى امىةً  الميٍؤًمفً  ))مى ٍرًع، ًمػفى  كىالخى  الػزَّ

يحي  تيفىيّْ ييىا تىٍعًدلييىا مىرَّةن، الرّْ يىؿي  مىرَّةن، كى مى تَّػى تىػزىاؿي  هى  كىاألىٍرزىًة، المينىاًفؽً  كى  اٍنًجعىافييىػا يىكيػكفى  حى
قىاؿى  «كىاًحدىةن  مىرَّةن  دَّيىًني: زىكىًريَّالي  كى دَّيىنىا سىٍعده، حى ، اٍبفي  حى ، أىًبيػوً  عىفٍ  كىٍعبو  النًَّبػيّْ  عىػفً  كىٍعػبو

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى ـى(( عى مَّ سى  .(ِ) كى

مف ألكامػػر اهلل تعػػالى، كعنػػاد تضػػمَّف الحػػديث عقػػد مقارنػػة بػػيف انصػػياع المػػؤ 
فػػي  محسػػكسالكػػافر كتكبُّػػره عمػػى الطاعػػة، ممػػا اسػػتخدـ معػػو المػػتكمـ الت ػػبيو ال

ت ػػبييو المػػػؤمف بػػػالزرع المػػػيّْف الرطػػػب الػػذم ه يتعػػػارض مػػػ  الػػػريح، فيميػػػؿ ليػػػا، 
ػػر فػػي مكقفػػو مػػف تعػػاليـ الػػديف، في ػػبي  وكيعتػػدؿ باعتػػداليا، كالمنػػافؽ الػػذم يتحجَّ

"كجػو الت ػبيو أف المػؤمف  ي ما إف تنضا حتى تقتمعيا الػريح، فكػافحبة األرز التب

                                         

تػػأليؼ: حسػػف بػػف  ( خصػػا ص الػػنظـ فػػي )خصػػا ص العربيػػة( ألبػػي الفػػتح عيمػػاف بػػف جنػػي،ُ)
ق(، دار الطباعػة المحمديػة القػاىرة، ُِْٗسػف بػف عبػد الػرازؽ الجنػاجي )تإسماعيؿ بف ح

 .ُِٕـ، صُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُمصر، ط
 .ُُْ/ٕ( صحيح البخارم ِ)
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، فػي (ُ)، فػإف جػاله خيػر فػرح بػو ك ػكر" ، كرضي بػو إف جاله أمر اهلل انصاع لو
مقابػػػؿ صػػػمؼ المنػػػػافؽ كتصػػػمبو، ممػػػػا ن ػػػأت عنػػػو مفارقػػػػة ارتبطػػػت بالتصػػػػكير، 

لػى صػكرة ماديػة كاهختالؼ بيف الم بَّييف في الحالتيف، كاستحالة المعنى المجػرد إ
ا فػػي ذىنػػو، كتقػػرب مػػراد المػػتكمـ مػػف فيمػػو، حيػػث   ػػبو قبػػكؿ تزيػػد المعنػػى رسػػكخن

كمػػرة ، ريح مػػرة تميميػػا يميننػػاالػػزرع األخضػػر لمػػ المػػؤمف لالبػػتالل بقبػػكؿ الخامػػة مػػف
بػػيف الطػػرفيف،  (ِ)الت ػػبيو التمييمػػي" مػػف لمنػػافؽ باكحبػػة األرز المتحجػػرة يسػػارنا ، 

نة لدل المتمقي.فقرف المفارقة بالصكرة   الذىنية المتككّْ

: المقابمػػة كممػا دعػـ المفارقػة التصػػكيرية الػكاردة بالحػديث مػػف جكانػب بالغيػة
تعدليا( إلبراز تحكُّـ الػريح، كه إراديػة الخامػة مػف الػزرع فػي الحركػة،  -بيف )تفي يا

مػػ  اسػػتيفال غايػػة الزمػػاف فػػي قكلػػو: حتػػى يكػػكف انجعافيػػا، حيػػث أفػػادت )حتػػى( 
 الغاية.

ػػدَّيىًني -ْ ػػافي  حى ػػدَّيىنىا  ىػػٍيبىةى، أىًبػػي ٍبػػفي  عيٍيمى ٍبػػدىةي، حى ػػفٍ  عى ، عى ػػفٍ  ًى ىػػاـو ػػفٍ  أىًبيػػًو، عى  عى
اً  ىػػةى  ٍنيىػػا، المَّػػوي  رىًضػػيى  عى سَّػػافي  اٍسػػتىٍأذىفى : قىالىػػتٍ  عى ػػمَّى النًَّبػػيَّ  حى مىٍيػػوً  اهللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى  ًفػػي كى
الً  سَّػافي  فىقىػاؿى  «ًبنىسىًبي كىٍيؼى : »قىاؿى  الميٍ ًرًكيفى  ًىجى ىسيػمَّنَّؾى : حى ػا ًمػٍنييـٍ  ألى  ال َّػعىرىةي  تيسىػؿُّ  كىمى
ػػفٍ  العىًجػػيًف، ًمػػفى  سَّػػافى  أىسيػػبُّ  ذىىىٍبػػتي : قىػػاؿى  أىًبيػػوً  كىعى اً  ىػػةى، ًعٍنػػدى  حى  تىسيػػبَّوي  هى : »فىقىالىػػتٍ  عى
مَّى النًَّبيّْ  عىفً  يينىاًفحي  كىافى  فىًإنَّوي  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى كى

» (ّ). 

                                         

 .ُّْ/ٖ( إر اد السارم ل رح صحيح البخارم لمقسطالني، ُ)
(ِ، راىيـ بػػف محمػػد بػػف عرب ػػاه عصػػاـ الػػديف الحنفػػي إبػػ ( األطػػكؿ  ػػرح تمخػػيص مفتػػاح العمػػـك

ق(، حقَّقػػو كعمَّػػؽ عميػػو: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، لبنػػاف، ّْٗ)ت
ِ/ُّٔ. 

 .ُٖٓ/ْ( صحيح البخارم، ّ)
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تضػػػمَّف الحػػػديث مكقفنػػػا مػػػف مكاقػػػؼ المنافحػػػة عػػػف الػػػديف، لمصػػػحابي الجميػػػؿ 
حسػػػاف بػػػف يابػػػت، حيػػػث انبػػػرل ليجػػػال الم ػػػركيف المعتػػػديف بأ ػػػعارىـ عمػػػى اهلل 
كرسػػكلو، صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، ممػػا جػػال فػػي سػػياقو الت ػػبيو التمييمػػي: ألسػػمنَّؾ 

ػػؿُّ ال ػػعرة مػػف العجػػيف، فبػػدت مفارقػػة تصػػكيرية إحاطػػة حالػػة قكاميػػا  مػػنيـ كمػػا تيسى
اخػتالط ال ػعرة ممػا ي ػابو حالػة الم ركيف المعنكية بالنبي، صمى اهلل عميو كسمـ، 

بػػالعجيف، بحيػػث يصػػعب فصػػميا عنػػو، ممػػا ربػػط بػػيف الحػػالتيف فػػي ذىػػف السػػام ، 
زه الت بيو التمييمي الذم اعتمد عمػى "انتػزاع كجيػو مػف متعػددي إذ التمييػؿ   فػيكعزَّ

 .(1)األصؿ ىك الت بيو"

فأكحػػػت المفارقػػػة التصػػػكيرية السػػػابقة بصػػػعكبة الميمػػػة الممقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ 
كىػك مػا  ،المتكمـ، ك ػدة حصػار الم ػركيف المعنػكم لمرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ

 عبَّر عنو الت بيو الكارد، فقرَّب بيف الحالة الكاقعة، كنظيرتيا المفترضة المتخيَّمة. 

بالغيػػة التككيػػد بػػالالـ  جكانػػب مػػف بالحػػديث الػػكاردة التصػػكيرية المفارقػػة دعػػـ كممػػا
كالنكف الم ددة في قكؿ حساف: ألسػمنَّؾ، مػ  دهلػة حػرؼ الجػر )مػف( عمػى انتيػال غايػة 

، ممػػا يػػدؿ عمػػى الحصػػار كاإلحاطػػة، كالنيػػي الػػكارد فػػي قػػكؿ عا  ػػة، رضػػي اهلل (ِ)المكػػاف
مكقفيػا مػف سػب حسػاف  عنيا: ه تسبوي لتحذير الساٌب، كالجممة المؤكدة بػػػػ )إف( لتعميػؿ

                                         

( حا ػية الدسػكقي عمػػى مختصػر المعػػاني لسػعد الػديف التفتػػازاني )كمختصػر السػػعد ىػك  ػػرح ُ)
ق(، تحقيػؽ: ِٕٗتمخيص مفتاح العمـك لجالؿ الديف القزكيني( لمحمد بف عرفة الدسػكقي )ت

 .ّٖٖ/ّعبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية، بيركت، دط، 
( ينظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني ألبي محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف ِ)

محمػد نػديـ فاضػؿ،  -ىػ(، تحقيؽ: فخر الػديف قبػاكة ْٕٗعمٌي المرادم المصرم المالكي )ت 
 (.ُّّ)صُـ، ج ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، ُلبناف، ط دار الكتب العممية، بيركت،

 



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُِّ 

بف يابت، رضي اهلل عنو، ممػا أسػيـ فػي إبػراز مكقفػو تجػاه النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، 
 كما ي تمؿ عميو مف مركلة كفدال.

ػػدَّيىنىا -ٓ ، أىبيػػك حى ػػدَّيىنىا نيعىػػٍيـو ػػاًمرنا، سىػػًمٍعتي : قىػػاؿى  زىكىًريَّػػالي، حى ػػافى  سىػػًمٍعتي : يىقيػػكؿي  عى  ٍبػػفى  النٍُّعمى
ػا، المَّػوي  رىًضيى  بىً يرو  ٍنييمى ػمَّى النًَّبػيّْ  عىػفً  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى يىػؿي : " قىػاؿى  كى مىػى القىػاً ـً  مى ػديكدً  عى  حي
اًقػػ ً  المَّػػوً  يىػػؿً  ًفييىػػا، كىالكى مىػػى اٍسػػتىيىميكا قىػػٍكـو  كىمى ػػابى  سىػػًفينىةو، عى ـٍ  فىأىصى ػػيي ـٍ  أىٍعالىىىػػا بىٍعضي ػػيي بىٍعضي  كى

الً  ًمفى  اٍستىقىٍكا ًإذىا أىٍسفىًميىا ًفي الًَّذيفى  فىكىافى  أىٍسفىمىيىا، كا المى مىى مىرُّ ، مىفٍ  عى ـٍ  أىنَّػا لىػكٍ : فىقىػاليكا فىػٍكقىيي
رىٍقنىا ٍرقنا نىًصيًبنىا ًفي خى لىـٍ  خى ا يىٍتريكيكىيـٍ  فىًإفٍ  فىٍكقىنىا، مىفٍ  نيٍؤذً  كى مى ًميعنا، ىىمىكيكا أىرىاديكا كى فٍ  جى ػذيكا كىاً   أىخى
مىى ٍكا،نى  أىٍيًديًيـٍ  عى ٍكا جى نىجى ًميعنا كى  .(ُ" ) جى

تضػػمَّف الحػػديث النيػػي عػػف اإلضػػرار بػػالغير تحػػت مسػػمَّى الحريػػة ال خصػػية، فيكػػكف 
مرتكب ىذا الفعؿ معتدينا في حقيقة األمر عمى المجتم ، فػال ييقبىػؿ عػذره حػاؿ زعمػو حريػة 

ه كيػػؼ  أراد، تصػػرفو فػػي "مكضػػعو مػػف الحيػػاة اهجتماعيػػة، يصػػن  فيػػو مػػا ي ػػال، كيتػػكهَّ
ينػػا لحماقتػػو كجكىنػػا مػػف المعػػاذير كالحجػػا" ، كىػػك مػػا تطمَّػػب مػػف المػػتكمـ تقريػػب (ِ) مكجّْ

اب المعنػػى إلػػى السػػام ، فجػػال الت ػػبيو التمييمػػي الػػكارد فػػي الحػػديث ألفػػراد المجتمػػ  بركَّػػ
ػػأل حيػػث ه يجػػكزالسػػفينة،  ؽ مكضػػعو هرتبػػاط تصػػرفو بمصػػير اآلخػػريف، رٍ حػػد الركػػاب خى

لؾ عمػػى ميػػدَّعي الحريػػة المجتمعيػػة الػػذم ه يجػػكز لػػو التيتُّػػؾ باسػػميا، فانسػػحب الحكػػـ بػػذ
المنكػػر لممحرمػػات كالنػػػاىي  ممػػا ن ػػأت عنػػػو مفارقػػة بػػيف القػػػا ـ عمػػى حػػدكد اهلل، كىػػػك"

 .الصحيح يا، كبيف ىذه ال ريحة التي ه تعي مفيكـ الحرية عمى كجي(ّ)عنيا"

                                         

 .ُّٗ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
( كحػػي القمػػـ، تػػأليؼ: مصػػطفى صػػادؽ بػػف عبػػد الػػرزاؽ بػػف سػػعيد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد القػػادر الرافعػػي ِ)

 .ٓ/ّـ، َََِ-ىػُُِْ، ُق(، دار الكتب العممية، طُّٔٓ)ت
مػـ لػزيف الػديف عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف ( جام  العمكـ كالحكـ في  رح خمسيف حدييا مف جكامػ  الكّ)

 -ق(، تحقيؽ:  عيب األرناؤكط ٕٓٗرجب بف الحسف، السىالمي، البغدادم، يـ الدم قي، الحنبمي )ت
 .ُِٔ/ِـ، ََُِ -ىػ ُِِْ، ٕإبراىيـ باجس، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
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بالغيػػة: تعريػػؼ  جكانػػب مػػف بالحػػديث الػػكاردة التصػػكيرية المفارقػػة دعػػـ كممػػا
لفػػظ )القػػا ـ( هسػػتغراؽ القػػا ميف عمػػى حػػدكد اهلل جمػػيعيـ، كالطبػػاؽ بػػيف األعمػػػى 
كاألسػػفؿ، ممػػا يعكػػس كيػػرة الػػراكبيف، كاسػػتخداـ المػػتكمـ أداة ال ػػرط )لػػك( لالمتنػػاع، 
كىػػك مػػا يناسػػب فرضػػية المكقػػؼ لمتمييػػؿ بػػو ه لمحقيقػػة، مػػ  تنكيػػر لفػػظ )خرقنػػا( 

عمى حتمية اليالؾ حاؿ إحداث كلػك خػرؽ صػغير بالسػفينة، فضػالن لمتقميؿي لمتدليؿ 
إف أخػذكا  -عف المقابمة بيف حالتٍي ال رط: فإف يترككىـ كما أرادكا... ىمكػكا جميعنػا

عمػػػى أيػػػدييـ... نجػػػكا جميعنػػػا، مػػػ  مراعػػػػاة المضػػػارعة التػػػي جػػػال عمييػػػا الفعػػػػؿ 
السػمكؾ فػي أم زمػاف )يترككىـ( لبياف حتمية ىالؾ الجماعة التي تتجاكز عػف ىػذا 

 كمكاف.

دَّيىنىا  -ٔ ، ٍبفي  ميكسىى حى اًعيؿى ػدَّيىنىا: قىػاؿى  ًإٍسػمى ٍبػدي  حى ، ٍبػفي  الكىاًحػدً  عى ػدَّيىنىا: قىػاؿى  ًزيىػادو  حى
ارىةي  دَّيىنىا: قىاؿى  القىٍعقىاًع، ٍبفي  عيمى ٍرعىػةى، أىبيك حى ػدَّيىنىا: قىػاؿى  زي ٍيػرىةى، أىبيػك حى  رىسيػكؿي  كىػافى : قىػاؿى  ىيرى
مَّى المَّوً  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى بىػٍيفى  التٍَّكًبيػرً  بىػٍيفى  يىٍسػكيتي  كى  أىٍحًسػبيوي  قىػاؿى  - ًإٍسػكىاتىةن  الًقػرىالىةً  كى
ػػي ًبػػأىًبي: فىقيٍمػػتي  - ىينىيَّػػةن : قىػػاؿى  ػػا كىالًقػػرىالىةً  التٍَّكًبيػػرً  بىػػٍيفى  ًإٍسػػكىاتيؾى  المَّػػًو، رىسيػػكؿى  يىػػا كىأيمّْ  مى

؟ َـّ : ))أىقيػػكؿي : قىػػاؿى  تىقيػػكؿي بىػػٍيفى  بىٍيًنػػي بىاًعػػدٍ  المَّييػػ ، كى طىايىػػامى ػػا خى ػػٍدتى  كىمى  المىٍ ػػًرؽً  بىػػٍيفى  بىاعى
ٍغًرًب، َـّ  كىالمى طىايىا ًمفى  نىقًّْني المَّيي ا الخى َـّ  الدَّنىًس، ًمفى  األىٍبيىضي  اليٍَّكبي  يينىقَّى كىمى  اٍغًسػؿٍ  المَّيي
طىايىامى  الً  خى كىالبىرىًد(( كىاليٍَّماً  ًباٍلمى

 (1). 

تضمَّف الحديث دعال النبػي، صػمى اهلل عميػو كسػمـ، بالبيعػد عػف الخطايػا كالتطيُّػر 
منيػا، كىػك مػا اسػتخدـ الت ػبيو إلبػرازه فػػي تمييػؿ المباعػدة بينػو كبػيف خطايػاه بالمباعػػدة 
بيف الم رؽ كالمغرب، فضالن عف تطيُّره منيا كما ينطيَّر اليكب األبيض ممػا عمػؽ بػو مػف 

، مف مراعاة البعػد  تمؿ الت بيياف التمييمياف عمى مفارقة تصكيريةاقذر كدنس، كمف يـ 
المكػػاني فػػي الت ػػبيو األكؿ، بمػػا يػػدعـ فكػػرة اليػػرب مػػف الػػذنكب باهسػػتغفار كالتكبػػة فػػي 

                                         

 .ُْٗ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
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 ُِِّ 

، مقابػػؿ نظيرتيػػا بػػيف الم ػػرؽ كالمغػػرب، كالتطيُّػػر منيػػا فػػي الت ػػبيو اليػػاني كنتيجػػة لػػذلؾ
، ممػا (ُ)بيض مف غيره مف األلكاف كق  الت ػبيو بػو"أظير في اليكب األ" التطيُّركاف  كلما

ػػػا مػػػف الكاقػػػ  الػػػذم يػػػربػػػط المفارقػػػة بالتصػػػكير المػػػادم المممػػػكس  صػػػدؽ " دؿَّ عمػػػىمينتىزعن
 .(ِ)الم ابية بيف الم بًَّو، كالم بَّو بو"

كممػا دعػـ المفارقػػة التصػكيرية الػكاردة بالحػػديث مػف جكانػب بالغيػػة تكػرار النػػدال 
يػػراد أفعػػ)الميػػـ( لمتأكيػػد ع ؿ الػػدعال باًعػػد، امػػى طمػػب التكفيػػؽ كالمغفػػرة مػػف اهلل تعػػالى، كا 

نقّْني، اغسؿي لمتأكيد عمى صدؽ النية في التكبة، كمراعاة تعدد كسا ؿ التطييػر فػي تعػدد 
 العطؼ: المال كاليما كالبرد، مما يعكس الرجال كالتذلؿ في حضرة اهلل تعالى.

دَّيىنىا النُّ  سىًمٍعتي  -ٕ ،نيعىػ أىبيػك حى ػدَّيىنىا ٍيـو ، عىػفٍ  زىكىًريَّػالي، حى ػاًمرو  مىػافى : ٍ يىقيػكؿي  سىػًمٍعتيوي : قىػاؿى  عى
، ٍبػػفى  ػػمَّى المَّػػوً  رىسيػػكؿي  قىػػاؿى : يىقيػػكؿي  بىً ػػيرو مىٍيػػوً  اهللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى ًمًيـٍ  ًفػػي الميػػٍؤًمًنيفى  تىػػرىل: »كى  تىػػرىاحي

تىػػكىادًّْىـٍ  ، كى ـٍ تىعىػػػاطيًفًي يىػػػؿً  كى سىػػًد، كىمى سىػػػًدهً  سىػػػاً ري  لىػػوي  تىػػػدىاعىى عيٍضػػػكنا تىكىىاٍ ػػػ ًإذىا الجى  ًبالسَّػػػيىرً  جى
 .(3) «كىالحيمَّى

تضمَّف الحديث التأكيد عمػى صػفة التعػاكف كالتػراحـ بػيف المسػمميف، حيػث يبػدكف 
بػيف كحػدة كجسد كاحػد، ممػا عبَّػر عنػو الت ػبيو التمييمػي فػي الحػديث، حيػث ربػط المػتكمـ 

تعرُّضػػو ألزمػػة مػػف األزمػػات، كالجسػػد الكاحػػد الػػذم  دعنػػكتجمعيػػـ لنجػػدة أحػػدىـ  ،المسػػمميف
، ممػػػا يبػػػرز المفارقػػػة التصػػػكيرية المتضػػػمَّنة فػػػي عنػػػد مػػػرض أحػػػدىاأعضػػػا و  جميػػػ تتػػػأير 

 يعتمػػػد عمػػػى التكافػػػؿالت ػػػبيوي لبيػػػاف عالقػػػة الفػػػرد بالجماعػػػة، فتحيػػػؿ إلػػػى كاقػػػ  مجتمعػػػي 
ة الفػرد بػػاآلخر، ممػػا يصػػب يقػػـك عمػػى المػكدَّة كالرحمػػة كأسػػاس لعالقػػك  ،اإلسػػالمي يالمجتمعػ

                                         

 .َِّ/ُالعيد، مطبعة السنة المحمدية، دط، ( أحكاـ اإلحكاـ  رح عمدة األحكاـ هبف دقيؽ ُ)
بىنَّكىة الميػداني الدم ػقي )تِ) ق(، دار ُِْٓ( البالغة العربية، تأليؼ: عبد الرحمف بف حسف حى

 .ُِٕ/ِـ، ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُالقمـ، دم ؽ، الدار ال امية، بيركت، ط
 .ِِّٖ/ٓ( صحيح البخارم، ّ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
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، كالتكافػؿ المبنػي عمػى (ُ) ي إذ "كجو الت بيو التكافؽ في التعب كالراحة" في مصمحة المجمكع
 التعاكف.

بالغيػة ميػؿ تعػدُّد العطػؼ فػى  جكانب مف بالحديث الكاردة التصكيرية المفارقة دعـ كمما
كاسػػتخداـ أداة ال ػػرط )إذا( تػػراحميـ كتػػكادىـ كعطفيػػـي لتعػػدد كجػػكه التكافػػؿ لػػدل المػػؤمنيف، 

لمتحقيػػؽ، كدهلػػة الفعػػؿ )تػػداعى( عمػػى تجػػدد ىػػذا السػػمكؾ بػػيف المػػؤمنيف عمػػى النحػػك الػػذم 
 يككف في جسد اإلنساف.

دَّيىنىا -ٖ دَّيىنىا المًَّو، عىٍبدً  ٍبفي  عىًميُّ  حى ، حى ، عىفً  سيٍفيىافي  عىػفٍ  الميسىػيًّْب، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ
ٍيرى  أىًبي ػمَّى المَّػوً  رىسيػكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىٍنوي، المَّوي  رىًضيى  ةى ىيرى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى يىقيكليػكفى : »كى  الكىػٍرـي، كى
 .(ِ) «الميٍؤًمفً  قىٍمبي  الكىٍرـي  ًإنَّمىا

ػػػؽ اإليمػػػاف فػػػي قمػػػب  تضػػػمَّف الحػػػدث امتػػػداح النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ تعمُّ
مككياتو، مما يجعمو أ بو ما يكػكف ب ػجرة العنػب المؤمف، كانعكاساتو المتعدّْدة عمى س

( التي تمتد جذكرىا، كتتفػرع غصػكنيا بمػا يػزيّْف ال ػجرة كميػا، ممػا عقػد مقارنػة  )الكـر
بينيا كبيف قمب المؤمف، فجػال الت ػبيو البميػ : الكػـر قمػب المػؤمف الػذم أ ػبو الكػٍرـي 

رقة تصػكيرية قكاميػا كجػو ، حيث ن أت مفا(ّ)لما "فيو مف نكر اإليماف كىدل اإلسالـ"
ال بو بيف الكـر ك جرة عميقة الجذكر، عظيمػة الطػرح، كافػرة اليمػار، ك ػجرة اإليمػاف 

                                         

 .َُٕ/ِِ( عمدة القارم  رح صحيح البخارم لمعيني ُ)
 .ُٓ/ٖ( صحيح البخارم، ِ)
( فػػػتح البػػػارم  ػػػرح صػػػحيح البخػػػارل ألحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر أبػػػك الفضػػػؿ العسػػػقالني ال ػػػافعي ّ)

بإخراجػو ق(، دار المعرفة، بيركت، رقَّـ كتبػو كأبكابػو كأحادييػو: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، قػاـ ِٖٓ)ت
لعزيػز بػف عبػد اهلل بػف بػاز، كصححو كأ رؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، تعميػؽ: عبػد ا

َُ/ٕٓٔ. 
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 ُِّْ 

ػػا قدتػػو اٍنقىػػادى" ٍنًزلىػػة  ػػجر اٍلكىػػـر أىٍينىمى فػػي قمػػب المػػؤمف، مػػف "لػػيف اٍلقمػػب كانقيػػاده، ًبمى
ي (ُ)

مو في القمب ، كدليؿ عمى صدؽ اإليماف  .كتكغُّ

بالغيػة: اسػتخداـ كاك  جكانػب مػف بالحػديث الػكاردة تصكيريةال المفارقة دعـ كمما
، عمػػى النحػػك الػػذم لػػف  اهسػػت ناؼ فػػي قكلػػو "كيقكلػػكف" كإيجػػاز لكصػػؼ ال ػػعرال لمكػػـر
( هسػتغراؽ الجػنس، كالقصػر بػػػػػػ )إنمػا(، حيػث  يفيد السػام ، كجػال تعريػؼ لفػظ )الكػـر

 قصر المتكمـ المكصكؼ عمى المؤمف كسمة مميّْزة لو.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                         

( األمياؿ مف الكتاب كالسنة لمحمد بف عمي بف الحسف بف ب ر، أبك عبد اهلل، الحكيـ الترمذم ُ)
دار أسػامة، بيػركت، دم ػؽ،  -ق(، تحقيؽ: السػيد الجميمػي، دار ابػف زيػدكف َِّ)ت نحك 

 .َٗص
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 ُِّٓ 

 خرادلطلب اَ
 التصىٌر القائن على اجملاز والكناٌة 

ىػػذا المطمػػب يمتػػ ـ تحػػت يمانيػػة أحاديػػث، تفصػػح الخمسػػة أحاديػػث األكؿ عػػف 
، كذلػؾ بالغة الكناية، كيالية أحاديػث فػي التجػكز فػي اهسػتعارة أك المجػاز المرسػؿ

 عمى النحك اآلتي:

دَّيىنىا -ُ ٍبدي  حى ، فٍ عى  مىٍسمىمىةى، ٍبفي  المَّوً  عى اًلؾو  عىػفٍ  أىًبيػًو، عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفً  ًى ىاـً  عىفٍ  مى
ٍينىبى  :  زى ـى قىػاؿى ػم مىيػًو كسى ػمى اهلل عى ٍنيىػا ي أىفَّ رىسيػكؿى اهلًل صى ػمىمىةى، رىًضػيى اهللي عى عىٍف أيْـّ سى

، فى  ًتػػًو ًمػػٍف بىٍعػػضو ػػفي ًبحيجَّ ـٍ أىٍلحى ػػكي لىعىػػؿَّ بىٍعضى ، كى ـٍ تىٍختىًصػػميكفى ًإلىػػيَّ ػػٍيتي لىػػوي ))ًإنَّكيػػ ػػٍف قىضى مى
ٍذىىا(( ا أىٍقطى ي لىوي ًقٍطعىةن ًمفى النَّاًر، فىالى يىٍأخي ؽّْ أىًخيًو  ىٍي نا، ًبقىٍكًلًو: فىًإنَّمى ًبحى
 (1). 

تضػػمَّف الحػػديث الحػػثَّ عمػػى الصػػدؽ، كعػػدـ الكػػذب أمػػاـ القاضػػي، أك السػػعي 
ػفي  مػا: في ك"المَّحٍ هستغالؿ القدرة عمى الفصاحة، كطالقة المساف في المحف،   إليػو تىٍمحى

كىػػػك كنايػػػة عػػػف القػػػدرة عمػػػى اإلقنػػػاع بفنػػػكف ، (ِ)بقكلػػػؾ" إليػػػو تميػػػؿ: أم بمسػػانؾ،
القػػكؿ، كمػػف يػػـ التػػأيير فػػي القاضػػيي بإمالػػة صػػاحب البيػػاف "الباطػػؿ إلػػى الحػػؽ 

: مػف المتخاصػميف ، مما تضمَّف مفارقة تصػكيرية بػيف نقيضػيف(ّ)بفصاحتو كعممو"
، كاليػػاني: محػفنػاع مػف سػحر البيػػاف، كىػك مػا تعمَّػؽ بػو الأحػدىما يمتمػؾ أدكات اإلق

األحؽَّ إه أف ممكة اإلبانة تعًكزيه، فيضطر القاضي إلى الحكـ لػ كؿ غيػر المسػتحؽ 

                                         

 .َُٖ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
 .ِِٗ/ّ( كتاب العيف، الفراىيدم، ِ)
ق(، نسػخو كعنػى بتصػحيحو كتعميػؽ ّّٓ( أدب الكتاب ألبي بكر محمد بف يحى الصػكلي )تّ)

حكا يو: محمد بيحة األيرم، نظر فيو عالمة العراؽ: السيد محمكد  كرم اآللكسي، المطبعػة 
 .ُُّق، صُُّْالمكتبة العربية، بغداد، ط  -السمفية، مصر
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 ُِّٔ 

، كعػػػدـ إلػػػزاـ (ُ)عمػػػى حسػػػاب صػػػاحب الحػػػؽي بمقتضػػػى "كجػػػكب الحكػػػـ بالظػػػاىر"
 القاضي بالك ؼ عف نكايا المختصميف.

: اسػػػـ بالغيػػػة جكانػػػب مػػػف بالحػػػديث لػػػكاردةا التصػػػكيرية المفارقػػػة دعػػػـ كممػػػا
التفضػػيؿ )ألحػػف( المػػكحي بفصػػاحة أحػػد الخصػػميف عمػػى اآلخػػر، كزيػػادة المفضػػؿ 

مما قد يؤدم لضياع الحؽ، كتنكيػر لفػظ  (ِ)عمى المفضؿ عميو في الفصاحة اإلبانة
) ػػي نا( لمتقميػػؿي لتغمػػيظ عقكبػػة المقتػػرؼ ليػػذا الفعػػؿ فػػي اآلخػػرة، كىػػك مػػا دؿ عميػػو 

جر )مف( الذم يفيد التبعيض في قكلو: قطعة مف الناري لتنفير السام  مػف حرؼ ال
 استحالؿ ما ه حؽ لو فيو، كالتأكيد عمى ىذا المعنى بالنيي: فال يأخذىا لمتحذير.

ـي النَّػاسي  -ِ : ))لىػٍك يىٍعمىػ ـى قىػاؿى م مىيًو كسى مى اهلل عى ٍيرىةىي أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى عىٍف أىًبي ىيرى
ػػا ًفػػي النّْػػ لىػػٍك مى مىٍيػػًو هىٍسػػتىيىميكا، كى ـٍ يىًجػػديكا ًإهَّ أىٍف يىٍسػػتىًيميكا عى َـّ لىػػ ًؿ، ييػػ ػػؼّْ األىكَّ دىاًل كىالصَّ

ػا  ػٍبًح، ألىتىٍكىيمى ا ًفي العىتىمىًة كىالصُّ لىٍك يىٍعمىميكفى مى ا ًفي التٍَّيًجيًر هىٍستىبىقيكا ًإلىٍيًو، كى يىٍعمىميكفى مى
ٍبكنا(( لىٍك حى  .(ّ) كى

لحديث الحػثَّ عمػى التبكيػر إلػى المسػاجد، ه سػيما فػي صػالة العتمػة، تضمَّف ا
أم: الع ػػال، كالفجػػر عمػػى كجػػو الخصػػكصي ككنيػػا "أعظػػـ الصػػمكات أجػػرنا، كأتمَّيػػا 

                                         

د بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطػابي ( معالـ السنف ألبي سميماف حمد بف محمُ)
ـ، ُِّٗ -ىػػ ُُّٓ، ُىػ( كىك  رح سنف أبػي داكد، المطبعػة العمميػة، حمػب، طّٖٖ)ت 
ْ/ُّٔ. 

حا ية الصباف عمػى  ػرح األ ػمكنى أللفيػة ابػف مالػؾ ألبػي العرفػاف محمػد بػف عمػي  ( ينظر:ِ)
ـ ُٕٗٗ-ىػػ  ُُْٕ، ُت، لبناف، طق(، دار الكتب العممية بيرك َُِٔالصباف ال افعي )ت

 ،ّ/َُٓ. 
 .ِّّ/ُ( صحيح البخارم، ّ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُِّٕ 

" ، كجالت المفارقة في قػكؿ النبػي، صػمى اهلل عميػو كسػمـ: يػـ لػـ يجػدكا إه (ُ)فضالن
 عػػف صػػفة ا، كىمػػا كنايتػػافأف يسػػتيمكا عميػػو هسػػتيمكا، كقػػكؿ: ألتكىمػػا كلػػك حبػػكن 

حرص المػؤمف عمييمػا، كمػف يػـ جػالت المفارقػة التصػكيرية تكضػح  ػدة اهىتمػاـ 
مػػف جانػػب المػػؤمف، مػػ  التجاىػػؿ كاإلعػػراض مػػف المنػػافؽي ألف "المنػػافؽ ه ين ػػط 

، فكاف الحبك دلػيالن عمػى ابتغػال مرضػاة اهلل، فػي مقابػؿ (ِ)لمصالة إه إذا ًره الناس"
 ي مف المنافقيف.اإلعراض كالتخفّْ 

بالغيػػػة ميػػػؿ  جكانػػػب مػػػف بالحػػػديث الػػػكاردة التصػػػكيرية المفارقػػػة دعػػػـ كممػػػا
اسػػتخداـ المػػتكمـ ألداة ال ػػرط )لػػك( لالمتنػػاع، كتػػكحي بعػػدـ إدراؾ السػػام  ألىميػػة 
اهستباؽ إلى الصػالة، كالكقػكؼ بالصػؼ األكؿ، كحػرؼ العطػؼ )يػـ( لمتراخػي الػذم 

يف لتنافسػػيـ عمػػى الصػػالة فػػي الصػػؼ األكؿ، يعكػػس الحيػػرة المسػػيطرة عمػػى المصػػم
ر المتكمـ ال رط لمتأكيد عمى أىمية مػا يػدعك لػو، كمػا أكحػى  كجداليـ في ذلؾ، ككرَّ
لفػػظ )حبػػكنا( ب ػػدة حػػرص المػػؤمنيف عمػػى الصػػالة فػػي المسػػجد، كالرغبػػة فػػي صػػالة 

 الجماعة بأم كسيمة مكَّنتيـ مف تحصيميا.

دىيىنىا -ّ ، ٍبفي  عيمىري  حى ٍفصو دَّ  حى دَّيىنىا أىًبي، يىنىاحى ، حى ػدَّيىنىا األىٍعمىػشي ، أىبيػك حى ػاًلحو  عىػفٍ  صى
ٍيرىةى  أىًبي ٍنػوي، المَّػوي  رىًضػيى  ىيرى ػمَّى النًَّبػيُّ  قىػاؿى : قىػاؿى  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى   ىػرّْ  ًمػفٍ  تىًجػدي : »كى

                                         

( المنتقػػى  ػػرح المكطػػإ ألبػػي الكليػػد سػػميماف بػػف خمػػؼ بػػف سػػعد بػػف أيػػكب بػػف كارث التجيبػػي ُ)
، ُىػػػػ(، مطبعػػػة السػػػعادة، بجػػػكار محافظػػػة مصػػػر، طْْٕالقرطبػػػي البػػػاجي األندلسػػػي )ت 

 .ِْٓ/ُىػ، ُِّّ
لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب  يث اختصاـ الم  األعمى(اختيار األكلى في  رح حدِ)

ػػالمي، البغػػدادم، يػػـ الدم ػػقي، الحنبمػػي )ت ق(، تحقيػػؽ: جسػػـ الفييػػد ٕٓٗبػػف الحسػػف، السى
 .ُٔق، صُٖٓٗ –ق َُْٔ، ُالدكسرم، مكتبة دار األقصى، الككيت، ط



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُِّٖ 

ػػػةً  يىػػػٍكـى  النَّػػػاسً  ٍجيىٍيًف، ذىا المَّػػػوً  ًعٍنػػػدى  الًقيىامى ٍجػػػوو، ىىػػػؤيهىلً  ًتييىػػػأٍ  الَّػػػًذم الػػػكى  كىىىػػػؤيهىلً  ًبكى
ٍجوو   .(ُ)«ًبكى

تضػػمَّف الحػػديث التحػػذير مػػف ممػػاألة النػػاسي بغيػػة الكقػػكؼ عمػػى أسػػرارىـ، أك 
قكلػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ:  فػى السعي لنيػؿ رضػاىـ، كىػك مػا عبَّػرت عنػو الكنايػة

 (2)يػػأتي ىػػؤهل بكجػػو، كيػػأتي ىػػؤهل بكجػػو، مػػف قصػػد المػػتكمـ ك" طمػػب نفػػس صػػفة"
ممػػا  (3)خػػداع النػػاس مػػف المنػػافؽ، كالتحاييػػؿ عمػػى اطالعػػو عمػػى أسػػرار الطػػا فتيف"

يكق  الضرر باآلخريف، فكانت المفارقة بيف الكجييف المذككريف، كتعمُّد إرضػال كػؿ 
فريؽ بم ايعتو عمى رأيو، كربما كصؿ األمر إلى ك ػؼ أسػرار الفريػؽ اليػاني، ممػا 

الكنايػػة مسػػتيدفنا إبػػراز قػػدرة دلَّػػت عميػػو مـ، ك حػػذَّر منػػو النبػػي، صػػمى اهلل عميػػو كسػػ
 المنافؽ عمى إقناع كؿ فريؽ بميمو إليو.

 منيػػػا كممػػػا دعػػػـ المفارقػػػة التصػػػكيرية الػػػكاردة بالحػػػديث مػػػف جكانػػػب بالغيػػػة
المضارع )تجد( لمدهلة عمى الحدكث في المستقبؿ عمػى التحقيػؽ، كمػف يػـ تعريػؼ 

المػػتكمـ لحػرؼ الجػػر )مػف( الدالػػة عمػػى لفػظ )القيامػػة( لمعيػد الحضػػكرم، كاسػتخداـ 
لو: مف  ر الناسي لبياف أف المحذَّر مػف فعمػو مػف األفعػاؿ المنيػي ك التبعيض في ق

اسـ التفضيؿ ) ر( انحطاط مكانة مف يسمؾ ىذا السػمكؾ، كتكػرار اسػـ  فادعنيا، كأ
كيػػد عمػػى ذـ النفػػاؽ كخديعػػة النػػاس، مػػ  مراعػػاة دهلتػػو عمػػى أاإل ػػارة )ىػػؤهل( لمت

قػػرب لمتحػػذير مػػف عاقبػػة ىػػذا السػػمكؾ فػػي المجتمعػػات كسػػمكؾ معيػػب إلػػى قيػػاـ ال
 الساعة.

                                         

 .ُٖ/ٖ( صحيح البخارم، ُ)
 .َّْ/ُ( مفتاح العمـك لمسكاكي، ِ)
 .َٗ/ٖطرح التيريب في  رح التقريب لمعراقي،  (ّ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُِّٗ 

دَّيىنىا -ْ ، ٍبفي  قيتىٍيبىةي  حى ػدَّيىنىا سىًعيدو ، حى ًريػره ، عىػفٍ  جى ، عىػفً  ميطىػرّْؼو  عىػًدمّْ  عىػفٍ  ال َّػٍعًبيّْ
اًتـو  ٍبفً  ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  حى ا: المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمتي : قىاؿى  عى ػٍيطً  ًمػفى  األىٍبػيىضي  ٍيطي الخى  مى  الخى

دً  ػػا األىٍسػػكى ٍيطىػػاًف؟، أىىيمى ػػٍرتى  ًإفٍ  القىفىػػا، لىعىػػًريضي  ًإنَّػػؾى : »قىػػاؿى  الخى ٍيطىػػٍيفً  أىٍبصى َـّ  ،«الخى  ييػػ
بىيىاضي  المٍَّيًؿ، سىكىادي  ىيكى  بىؿٍ  هى : »قىاؿى   .(ُ) «النَّيىارً  كى

كيميػكا تضمَّف الحديث تكضيح النبي صمى اهلل عميو كسمـ معنى قكل و تعػالى: ))كى
ًد ًمػػفى اٍلفىٍجػػًر(( ػػٍيًط اأٍلىٍسػػكى ػػٍيطي اأٍلىٍبػػيىضي ًمػػفى اٍلخى ـي اٍلخى تَّػػى يىتىبىػػيَّفى لىكيػػ بيكا حى كىاٍ ػػرى
، حيػػث (2) 

تكىَّـ السام  أف الخيطيف المذككريف عمى نحك ما يحيؾ بو المرل يكبػو، ممػا تطمَّػب 
قكلػو: إنػؾ لعػريض القفػا، أراد:  فػىمداعبة النبي صمى اهلل عميو كسمـ لػو بالكنايػة 

، كمػػػف يػػػـ فسػػػتحجب رقبتػػػؾ الضػػػكل فػػػال تػػػرل (3)"إنػػػؾ غمػػػيظ الرقبػػػة كافػػػر المحػػػـ"
افتراض صػحة مػا يقكلػو بػالخيطيف، فتستمر في تناكؿ الطعػاـ، ممػا تضػمَّف مفارقػة 

المتكمـ، فيترتب عمى ذلؾ تبػايف مكعػد ابتػدال الصػياـ بػيف المسػمميف بحسػب زاكيػة 
كػػؿ فػػرد، ممػػا لػػـ تقصػػده اآليػػة، فأسػػيمت المفارقػػة المتضػػمَّنة فػػي لخيطػػيف لارؤيػػة 

ي (4)الدعابة مف التكنيػة عػف المقصػكد "فػي المكضػ  الػذم ه يحسػف فيػو التصػريح"
لرغبة المتكمـ فػي إيقػاظ ذىػف المخاطىػب، كحيَّػو عمػى الفيػـ الصػحيح لممقصػكد مػف 

 لفظ )الخيط( في اآلية.

بالغيػة كاهسػتفياـ  جكانػب مػف بالحديث دةالكار  التصكيرية المفارقة دعـ كمما
في  أىما الخيطاف؟ كيكحي بحرص السا ؿ عمى استجالل الحكػـ ال ػرعي، كتعريػؼ 

                                         

 .ِٔ/ٔ( صحيح البخارم، ُ)
 .ُٕٖ( سكرة البقرة: ِ)
 .ُْ/ْ(  رح صحيح البخارل هبف بطاؿ، ّ)
( سػػػر الفصػػػاحة ألبػػػي محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف سػػػناف الخفػػػاجي الحمبػػػي ْ)

 .ُّٔـ، صُِٖٗ-ىػَُِْ، ُق(، دار الكتب العممية، طْٔٔ)ت



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّّ 

لفػػػظ )الخيطػػػاف( لمعيػػػد الػػػذىني، كاإلضػػػراب بحػػػرؼ العطػػػؼ )بػػػؿ( الػػػذم أفػػػاد أف 
 الخيطيف المذككريف في الحديث الميؿ كالنيار ه غيرىما.

دَّيىنىا -ٓ ـي، حى دَّيىنىا ًدى ػدَّيىنىا ٍعبىةي، يػ حى ٍمػرىةى، أىبيػك حى ـى  سىػًمٍعتي : قىػاؿى  جى ، ٍبػفى  زىٍىػدى ػرّْبو  ميضى
ػػٍيفو  ٍبػػفى  ًعٍمػػرىافى  سىػػًمٍعتي : قىػػاؿى  ػػا، المَّػػوي  رىًضػػيى  حيصى ٍنييمى ػػمَّى النًَّبػػيُّ  قىػػاؿى : قىػػاؿى  عى  اهللي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى ـٍ : »كى ٍيريكي ، الَّػًذيفى  ييَـّ  قىٍرًني، خى ـٍ َـّ  يىميػكنىيي ـٍ  الَّػًذيفى  ييػ : ًعٍمػرىافي  قىػاؿى  - «يىميػكنىيي
مَّى النًَّبيُّ  أىذىكىرى  أىٍدًرم هى  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى ػمَّى النًَّبػيُّ  قىاؿى  - يىالىيىةن  أىكٍ  قىٍرنىٍيفً  بىٍعدي  كى  صى
مىٍيػػػػػوً  اهللي  ـى  عى ػػػػػمَّ سى ـٍ  ًإفَّ : »كى ػػػػػا بىٍعػػػػػدىكي كنيػػػػػكفى  قىٍكمن ، كىهى  يىخي نيػػػػػكفى يىٍ ػػػػػيى  ييٍؤتىمى  كىهى  ديكفى كى

، كفى  ييٍستىٍ يىديكفى يىٍنًذري ، كىهى  كى يىٍظيىري  يىكفيكفى ـي  كى  .(ُ) «السّْمىفي  ًفيًي

تضػػػمف الحػػػديث تقريػػػر بقػػػال صػػػفات اإليمػػػاف كاإلحسػػػاف فػػػي القػػػركف الياليػػػة 
ؤؿ فػػي النفػػكس، حيػػث يطغػػى حػػب ااألكلػػى بعػػد النبػػكة، يػػـ يبػػدأ الػػديف فػػي التضػػ

فػي  يػةمعػو النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ الكناال يكات عمى النفكس، مما اسػتخدـ 
ييػػارىـ  فػػيقكلػو: كيظيػر فػػييـ السّْػمىف، حيػػث عبَّػرت الكنايػة عػػف "رغبػتيـ  الػدنيا، كا 

، كمػف يػـ جػالت (ِ)فيـ يػأكمكف فػى الػدنيا كمػا تأكػؿ األنعػاـ" ، يكاتيا عمى اآلخرة
السػام  دهلػػة  المفارقػة التصػكيرية بػيف األجيػاؿ الياليػة األكلػى كمػف تالىػـ، فترسَّػـ

فيػو "أبمػ  مػف  كنايػةالكناية التي جالت السمنة كالبدانة كدليؿ عمييػا، ممػا كانػت ال
ترسيخ المعنػى مصػحكبنا بمػا يػدؿ عميػو عمػى نحػك   ، كأقدر عمى(ّ)اإلفصاح بالذكر"

 مادم ظاىر مممكس.

                                         

 .ُُٕ/ّصحيح البخارم، ( ُ)
 .ُٔٓ/ٔ(  رح صحيح البخارل هبف بطاؿ، ِ)
( بغيػػػة اإليضػػػػاح لتمخػػػػيص المفتػػػػاح فػػػػي عمػػػػـك البالغػػػػة تػػػػأليؼ: عبػػػػد المتعػػػػاؿ الصػػػػعيدم ّ)

 .ٓٓٓ/ّـ، ََِٓ-ىػُِْٔ، ُٕق(، مكتبة اآلداب، طُُّٗ)ت
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بالغيػػػة كاسػػػـ  جكانػػػب مػػػف بالحػػديث الػػػكاردة التصػػػكيرية المفارقػػػة دعػػػـ كممػػا
يػػركـ( المػػكحي بأفضػػمية زمػػف النبػػي، صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ عمػػى مػػا التفضػػيؿ )خ

سكاه، كأكد اقترانو بكاؼ الخطاب المعنى كخصَّصو، كقػدَّـ المػتكمـ خبػر إف )بعػدكـ( 
لتخصيص المسػتقبؿ باألفعػاؿ المنيػي عنيػا، كىػك مػا دلػت عميػو المتقػاًبالت فػي  " 

أكَّػػػدت عمػػػى انحػػػراؼ  يخكنػػػكف كه يؤتمنػػػكف، كي ػػػيدكف كه يست ػػػيدكف"، كأفعػػػاؿ
 البعض في المستقبؿ، مما يعكس أفضمية القرف األكؿ عمى ما عداه.  

دَّيىنىا -ٔ مَّده، حى ٍبدىةي، أىٍخبىرىنىا ميحى  عيمىػرى  اٍبػفً  عىػفً  أىًبيػًو، عىػفٍ  عيػٍركىةى، ٍبػفً  ًى ىػاـً  عىفٍ  عى
ا، المَّوي  رىًضيى  ٍنييمى : عى مىيػًو  قىاؿى مى اهلل عى اًجػبي قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ـى: ))ًإذىا طىمىػ ى حى ػم كسى

ػػالىةى  ػػالىةى  ال َّػػٍمًس، فىػػدىعيكا الصَّ اًجػػبي ال َّػػٍمًس، فىػػدىعيكا الصَّ ػػابى حى ذىا غى اً  ، كى زى تَّػػى تىٍبػػري حى
كبىيىػػا، فىًإنَّيىػػا تىٍطميػػ ي بىػػٍيفى  ـٍ طيميػػكعى ال َّػػٍمًس، كىهى غيري ػػالىًتكي يَّنيػػكا ًبصى . كىهى تىحى تَّػػى تىًغيػػبى حى

،قىٍرنىٍي  ىيٍ   .(ُ)ال ٍَّيطىاًف(( أىكً  طىافو

ف الحػػديث النيػػي عػػف الصػػالة بعػػد الفجػػر، كعنػػد غػػركب ال ػػمسي لعػػدـ تضػػمَّ 
عنػو  تو بالكافريف الذيف يسجدكف لم مس مف دكف اهلل تعػالى، كىػك مػا عبَّػر الت بُّ 
 ػػيطاف، ممػػا تضػػمَّف  اهلل عميػػو كسػػمـ تطمػػ  بػػيف قرنػػيٍ  ىفػػي قكلػػو صػػم سػػتعارةاه

، بػػيف (ِ)فػػي التعبيػػر المجػػازم، ك"اسػػتعارة القػػكؿ، كاتسػػاع الكػػالـ"مفارقػػة متضػػمَّنة 
باحتيا فيما عدا ذلؾ.  الصالة في الكقتيف المذككريف، كا 

                                         

 .ُِِ/ْ( صحيح البخارم، ُ)
 ألبػي عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف  ( التمييد لما في المكطأ مف المعػاني كاألسػانيدِ)

محمػد  -ق(، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمػكم ّْٔعبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت
 .ُُ/ْىػ، ُّٕٖالمغرب،  –عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كال ؤكف اإلسالمية 
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كمػػا اقترنػػت المفارقػػة باختصػػاص النيػػي بالصػػالة كحػػدىا دكف سػػا ر العبػػاداتي إذ يصػػح 
ف المػذككر كغيػره ، بمقتضػى المخالفػة أك المفارقػة بػي الصياـ كقرالة القًرف في ىذيف الكقتٍيف

 مف العبادات. 

بالغية منيػا اسػتخداـ المػتكمـ  جكانب مف بالحديث الكاردة التصكيرية المفارقة دعـ كمما
ألداة ال رط )إذا( لمتحقيػؽ، كاألمػر )فػدعكا( لمحػث كالت ػجي ، كتكػراره لمتأكيػد، كدهلػة )حتػى( 

مػػا دؿ النيػػي فيقكلػػو  ه  عمػػى الغايػػة الزمانيػػة، بحيػػث ه تجػػكز الصػػالة مػػ  اسػػتيفا يا، كىػػك
 تحيَّنكا لمتحذير، كالتأكيد بػػػػ )إف( في قكلو: فإنيا تطم ي كتعميؿ لمنيي الكاردفى الحديث.

قىاؿى  -ٕ مىٍيمىافي  كى دَّيىًني: ًبالىؿو  ٍبفي  سي ك، حى َـّ » عىٍمره ػاًرًث، بىًنػي دىاري  ييػ َـّ  الحى قىػاؿى  «سىػاًعدىةى  بىًنػي ييػ  كى
مىٍيمىافي  ، ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ : سي ، عىػفٍ  غىًزيَّػةى، ٍبفً  عيمىارىةى  عىفٍ  سىًعيدو ػمَّى النًَّبػيّْ  عىػفً  أىًبيػًو، عىػفٍ  عىبَّػاسو  صى

مىٍيػوً  اهللي  ـى  عى ػمَّ سى ػده : »قىػػاؿى  كى بىػؿه  أيحي نيًحبُّػوي  ييًحبُّنىػػا جى مىٍيػوً  بيٍسػتىافو  كيػػؿُّ : »المَّػوً  عىٍبػدً  أىبيػػك قىػاؿى  «كى ػػاً طه  عى  حى
ًديقىةه، فىييكى  مىا حى مىٍيوً  يىكيفٍ  لىـٍ  كى اً طه  عى ًديقىةه  ييقىؿٍ  لىـٍ  حى  .(ُ) «حى

ف الحديث امتداح النبي صػمى اهلل عميػو كسػمـ لجبػؿ أحػد كأىمػو، فجػال المجػاز كقد تضمَّ 
في قكلو صمى اهلل عميو كسػمـ: يحبنػا كنحبػو، يريػد: "إنػو جبػؿ يحبنػا أىمػو كنحػبيـ، كأضػيؼ 

ز عػف سػكاف الجبػؿ (ِ)طبيف"الحب إلى الجبؿ لمعرفػة المػراد فػي ذلػؾ عنػد المخػا ، فكػاف التجػكُّ
فيػك مجػاز مرسػؿ عالقتػو  ، كتعبير عف الحاؿّْ بما حػؿَّ فيػو،(ّ)بالجبؿ نفسو "مف باب التكس "

ممػػا ن ػػأ عنػػو مفارقػػة بػػيف طبيعػػة محبػػة النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، كصػػحابتو  المحميػػة،
حالػػة المػػتكمـ الكػػراـ لمجبػػؿ، كحػػب الجبػػؿ نفسػػو، الػػذم جػػال عمػػى سػػبيؿ اهسػػتعار  ة المكنيػػة، كا 

لػدل  الجبؿ ل ػخص يبػادؿ المػتكمـ الحػب، فترسَّػخ مفيػـك الم ػاركة بػيف  خصػيف فػي الحػب
 ي لتميُّمو حب الجبؿ الجامد بحب  خص ذم إحساس كعاطفة كسا ر الب ر.السام 

                                         

 .ُِٓ/ِ( صحيح البخارم، ُ)
 .ُّّ/ِِكاألسانيد هبف عبد البر،  ( التمييد لما في المكطأ مف المعانيِ)
 .ٔٔ/ِ( الميؿ السا ر في أدب الكاتب كال اعر هبف األيير، ّ)
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بالغية منيػا اسػتخداـ المػتكمـ  جكانب مف بالحديث الكاردة التصكيرية المفارقة دعـ كمما
سػػمكب الخبػػرم لمتقريػػر، كدهلػػة )نػػا الفػػاعميف( التػػي تكػػررت فػػي الفعمػػيف:" يحبنػػا كنحبػػو"ي األ

 لبياف ارتباط المؤمنيف بالجبؿ، كحبيـ إياه.

ػدَّيىًني -ٖ ، ٍبػفي  ًبٍ ػري  حى مَّػدو ، أىًبػي ٍبػفي  ميعىاًكيىػةي  أىٍخبىرىنىػا المَّػػًو، عىٍبػدي  أىٍخبىرىنىػا ميحى رّْدو  سىػػًمٍعتي : قىػاؿى  ميػزى
، ٍبػفى  يدى سىػعً  عىمّْي ،  يىسىػارو ػدّْثي : ))ًإفَّ ييحى ـى قىػاؿى ػم مىيػًو كسى ػمى اهلل عى ٍيػرىةى، عىػًف النًَّبػيّْ صى عىػٍف أىًبػي ىيرى

ـي العىاً ًذ ًبػؾى ًمػفى القىًطيعىػًة، قىػ ـي: ىىذىا مىقىا ٍمًقًو، قىالىًت الرًَّح تَّى ًإذىا فىرىغى ًمٍف خى ٍمؽى، حى مىؽى الخى : اهللى خى اؿى
، أىمىػػا تى  ـٍ : فىييػػكى نىعىػػ ، قىػػاؿى ػػمىًؾ، كىأىٍقطىػػ ى مىػػٍف قىطىعىػػًؾ؟ قىالىػػٍت: بىمىػػى يىػػا رىبّْ صى ػػٍيفى أىٍف أىًصػػؿى مىػػٍف كى ٍرضى

 .(ُ)لىًؾ((

تضمَّف الحديث الحضَّ عمى صمة األرحاـ، مما استخدـ فيو النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ 
مفارقػػػة فػػػي  المجػػػاز فػػػي حػػػديث الػػػرحـ، كرجا يػػػا ربيػػػا أف يعيػػػذىا مػػػف القطيعػػػة، ممػػػا أبػػػرز

التصكير، قكاميػا اسػتحالة الػرحـ إلػى  ػخص يػتكمـ، عمػى النحػك الػذم ذكػر فيػو المػتكمـ "مػا 
ػػا" ره  خصن ، كترتَّػػب (2)يناسػػبو، كػػدليؿ عمػػى أف النطػػؽ يقػػرب مػػف األفيػػاـ باألميػػاؿ التػػي تصػػكّْ

عمػػى ذلػػؾ المفارقػػة بػػيف رضػػا اهلل تعػػالى عمػػف يصػػؿ األرحػػاـ، فػػي مقابػػؿ غضػػبو عمػػى مػػف 
ػػا يطمػػب كيرجػػك، فضػػالن عػػف قطعيػػا،  كىػػك مػػا أقػػرَّ المعنػػى فػػي نفػػس السػػام ي لتميُّمػػو  خصن

ز المعنى في نفس السام  كقكَّاه.ممخاطبة اهلل تعالى لو،   ما عزَّ

اسػتخداـ أداة ال ػرط ككمما دعـ المفارقة التصكيرية الكاردة بالحديث مف جكانػب بالغيػة 
خبػؽ الخمػؽ كحػديث الػرحـ الػكارد، كاإليجػاز فػي )لمَّا( لمتزميف بمعنى )حيف(، مما يػزامف بػيف 

  تعالى: فيك لؾ كالتقدير: صمتي لمف كصمؾ، كقطيعتي لمف قطعؾ لؾ.قكؿ اهلل
 

                                         

 .ٓ/ٖ( صحيح البخارم، ُ)
ليحيى بف )ىيبىٍيػرىة بػف( محمػد بػف ىبيػرة الػذىمي ال ػيبانٌي، أبػك  ( اإلفصاح عف معاني الصحاحِ)

ىػػػ، ُُْٕد، دار الػػكطف، ق(، تحقيػػؽ: فػػؤاد عبػػد المػػنعـ أحمػػَٔٓالمظفػػر، عػػكف الػػديف )ت
ٔ/ِْٓ. 
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 ادلبحث الثالث

 هفارقة ادلىقف يف احلذٌث النبىي الشرٌف 
 

 كي تمؿ عمى مطمبيف:

 المطمب األكؿ: ما يتعمؽ باألمكر الدنيكية

 ألمكر األخركيةالمطمب اآلخر: ما يتعمؽ با
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 ادلبحث الثالث
 هفارقة ادلىقف يف احلذٌث النبىي الشرٌف 

 ادلطلب األول
 األهىر الذنٍىٌة

تختمػػػؼ األمػػػكر الدنيكيػػػة مػػػف عصػػػر لعصػػػر، كتتحػػػرؾ مجريػػػات الحيػػػاة متقمبػػػة 
ـٍ  بالعباد، مما قاؿ فيو اهلل تعػالى: ))ًإفٍ  ًتٍمػؾى  ًمٍيميػوي  قىػٍرحه  اٍلقىػٍكـى  مىػسَّ  فىقىػدٍ  قىػٍرحه  يىٍمسىٍسػكي  كى

ـي  ـى  النَّاسً  بىٍيفى  نيدىاًكلييىا اأٍلىيَّا ًلػيىٍعمى نيػكا الَّػًذيفى  المَّػوي  كى يىتًَّخػذى  ًمى ـٍ  كى  ييًحػبُّ  هى  كىالمَّػوي   يػيىدىالى  ًمػٍنكي
))  .(ُ) الظَّاًلًميفى

كفػػي خضػػـ تمػػؾ التقمبػػات، تتبػػايف أحػػكاؿ العبػػد، مػػا بػػيف اهزديػػاد كالنقصػػاف فػػي 
الكلػػد، كمػػا كقػػر فػػي القمػػب مػػف إيمػػاف عمػػى النحػػك الػػذم تتعػػدد فيػػو المػػاؿ كاألىػػؿ ك 

 مفارقة المكقؼ، كترتبط باألحداث الحياتية في حياة الب ر.

تضمف الكتاب محؿ الدراسة مكاض  عديدة مما راعى فيو النبػي صػمى اهلل عميػو 
 ، كمف ذلؾ:دنيكيةكسمـ تعمُّؽ المفارقة باألمكر ال

دَّيىنىا -ُ ٍبدي  حى اًلػؾه، أىٍخبىرىنىػا: قىػاؿى  مىٍسػمىمىةى، ٍبػفي  المَّػوً  عى ، ٍبػفً  يىٍحيىػى عىػفٍ  مى  عىػفٍ  سىػًعيدو
مَّدً  ـى، ٍبفً  ميحى ٍمقىمىػةى  عىػفٍ  ًإٍبرىاًىي ، ٍبػفً  عى قَّػاصو ػمَّى المَّػوً  رىسيػكؿى  أىفَّ  عيمىػرى  عىػفٍ  كى مىٍيػوً  اهللي  صى  عى
ـى  مَّ سى اؿي : »قىاؿى  كى ًلكيؿّْ  ًبالنّْيًَّة، األىٍعمى رىسيػكًلوً  المَّػوً  ًإلىػى ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، امى  اٍمًرئو  كى  كى

رىسيػػكًلًو، المَّػػوً  ًإلىػػى فىًيٍجرىتيػػوي  ػػفٍ  كى مى يىػػػا، اٍمػػرىأىةو  أىكً  ييًصػػيبييىا، لػػديٍنيىا ًىٍجرىتيػػوي  كىانىػػتٍ  كى كَّجي  يىتىزى
ا ًإلىى فىًيٍجرىتيوي  رى  مى  .(ِ) «ًإلىٍيوً  ىىاجى

                                         

 .َُْ( سكرة ًؿ عمراف: ُ)
 .َِ/ُ( صحيح البخارم، ِ)
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 ُّّٔ 

ار النيػػة فيمػػا يقػػكـ بػػو المسػػمـ مػػف كافػػة تضػػمَّف الحػػديث الحػػثَّ عمػػى استحضػػ
 أحكاميػا ككجكب األعماؿ كمف يـ تيعتبىر "صحة أعمالوي ألنيا مناط القصد كالطمب،

فقػد تت ػابو األفعػاؿ كتختمػػؼ  ،(ُ)جياتيػا" إلػى ليػػا المصػرّْفة ىػي النيػة فػإف بالنيػةي
 نيات فاعمييا، كمف يـ يختمؼ الجزال مف يكاب أك عقاب.

صمى اهلل عميو كسمـ عمػى مفارقػة المكقػؼ مػف فعػؿ اليجػرة، كقد اعتمد النبي 
كاهنتقاؿ مف بمد إلى أخرل، فكاف ما يستحؽ اليػكاب العظػيـ اليجػرة فػي سػبيؿ اهلل، 
بينمػػػا جػػػالت اليجػػػرة بيػػػدؼ إحػػػراز المكاسػػػب الدنيكيػػػة عمػػػى النقػػػيض مػػػف عػػػدـ 

 كاليكاب مف اهلل تعالى. ،استحقاؽ فاعميا ل جر

نػػػب بالغيػػػة دعمػػػت مفارقػػػة المكقػػػؼ منيػػػا: براعػػػة كقػػػد تضػػػمف الحػػػديث جكا
اهسػػػتيالؿ فػػػي قػػػكؿ الحبيػػػب: األعمػػػاؿ بالنيػػػة، فقػػػد أكجػػػز مضػػػمكف الحػػػديث فػػػي 
ؿ، كالقصػػػر بتقػػػديـ الجػػػار  لفظػػيف، ممػػػا ميَّػػػد لمسػػام  كنػػػكَّه لػػػو بالمكضػػػكع المتنػػاكى
كالمجػػركر )لكػػؿ( لتخصػػيص العمػػؿ بالنيػػة، كدهلػػة التقابػػؿ بػػيف جممتػػٍي ال ػػرط فػػي 

 يث، مما أكحى بترتُّب الجزال عمى نية العمؿ، كىك ما يدعـ الفكرة كيقكييا. الحد

ػػدَّيىنىا -ِ ، حى ػػافي ػػدَّيىنىا: قىػػاؿى  عيٍيمى ، حى ًريػػره ػػفٍ  جى ، عى ػػكرو ػػفٍ  مىٍنصي ، عى اًىػػدو ػػفً  ميجى  اٍبػػػفً  عى
، بَّاسو ػمَّى النًَّبيُّ  مىرَّ : قىاؿى  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى ػاً طو  كى ًدينىػًة،ال ًحيطىػافً  ًمػفٍ  ًبحى  مىكَّػةى، أىكٍ  مى
ػػٍكتى  فىسىػػًم ى  ػػا، ًفػػي ييعىػػذَّبىافً  ًإٍنسىػػانىٍيفً  صى ػػمَّى النًَّبػػيُّ  فىقىػػاؿى  قيبيكرًًىمى مىٍيػػوً  اهللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى : كى

ػا ييعىذَّبىاًف،» مى َـّ  «كىًبيػرو  ًفػي ييعىػذَّبىافً  كى ا كىػافى  بىمىػى،: »قىػاؿى  ييػ ػديىيمى  بىٍكًلػًو، ًمػفٍ  يىٍسػتىًتري  هى  أىحى
ري  كىافى كى  َـّ . «ًبالنًَّميمىػةً  يىٍمً ػي اآلخى ػا ييػ ًريػدىةو، دىعى ػ ى  ًكٍسػرىتىٍيًف، فىكىسىػرىىىا ًبجى ضى مىػى فىكى  كيػؿّْ  عى

ػػا قىٍبػرو  ـى  المَّػػًو، رىسيػػكؿى  يىػػا: لىػػوي  فىًقيػػؿى  ًكٍسػػرىةن، ًمٍنييمى فَّػػؼى  أىفٍ  لىعىمَّػػوي : »قىػػاؿى  ىىػػذىا؟ فىعىٍمػػتى  ًلػػ  ييخى
ا ٍنييمى ا عى  .(ِ) «يىٍيبىسىا أىفٍ  ًإلىى: »أىكٍ  «تىٍيبىسىا لىـٍ  مى

                                         

 .ِْْ/ّ( معالـ السنف، لمخطابي، ُ)
 .ّٓ/ُ( صحيح البخارم، ِ)
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 ُّّٕ 

تضػمَّف الحػػديث النبػكم نيصػػح المػؤمنيف بعػػدـ اهسػتيانة بالػػذنب كلػك كػػاف مػػف 
الصغا ر، كىك ما تميَّؿ في تعذيب صاحبٍي القبرٍيف الػكاردٍيف فػي الحػديث، ممػا ن ػأ 
عنو مفارقة بيف مكقفيف: مكقؼ مف يرتكب الكبيرة كىك يعمـ عاقبتيا، كنظيػره ممػف 

تكػػب الصػػغا ر مسػػتييننا بيػػا، غيػػر مبػػاؿو بعاقبتيػػاي بدهلػػة أنيمػػا "مػػا ييعػػذَّباف فػػي ير 
كبير، معناه: إنيما لـ يعذَّبا فػي أمػر كػاف يكبيػر عمييمػا، أك ي ػؽُّ فعمػو لػك أرادا أف 

 .(ُ) يفعاله"

كيقترف بالغيبة التػي دلَّػت  أما الم ي بالنميمة، فإنو ين ر يقافة إف ال السر،
ممػا قػد ، كىػك (ِ) المعنػى" في اجتماعيما عمى تنبيينا "النميمة ة، فذكرعمييا النميم

، أبمػػ  ميػػاؿ (ّ)يتطػػكر بمػػركر الػػزمف إلػػى ن ػػر ال ػػا عات، كلقػػد كانػػت قصػػة اإلفػػؾ 
عمى ىذا السمكؾ المنحرؼ الذم كاف مف الممكف تداركو بيسػر كسػيكلةي باهحتيػاط 

 .في األلفاظ، كعدـ نقؿ ما انت ر مف عيكب الناس

د تضػمف الحػديث جكانػػب بالغيػة دعمػت مفارقػة المكقػػؼ منيػا: بنػال الفعػػؿ كقػ
)ييعػػػذَّباف( لممجيػػػكؿ لمعمػػػـ بالفاعػػػؿ كتعظيمػػػو، كدهلػػػة )لعػػػؿ( عمػػػى رجػػػال المػػػتكمـ 
تخفيػػؼ العػػذاب عػػف المقبػػكرٍيف، مػػ  اسػػتغراؽ الػػزمف حتػػى تيػػبُّس الجريػػدتيف، ممػػا 

 سيخفؼ عنيما العذاب.تضمف غاية الزمف، كالتقدير: ما لـ تيبس الجريدتاف ف

                                         

 .ُٗ( معالـ السنف، لمخطابي، صُ)
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف منصػػكر بػػف القاسػػـ بػػف مختػػار  ( المتػػكارم عمػػي تػػراجـ أبػػكاب البخػػارم،ِ)

ق(، ّٖٔالعبػػاس ناصػػر الػػديف ابػػف المنيػػر الجػػذامي الجػػركم اإلسػػكندراني )تالقاضػػي، أبػػك 
 .ّٖٓتحقيؽ: صالح الديف مقبكؿ أحمد، مكتبة المعال، الككيت، ص

( ينظػر: المغػازم لمحمػد بػف عمػر بػف كاقػد السػيمي األسػممي بػالكهل، المػدني، أبػك عبػػد اهلل، ّ)
-قَُْٗ، ّ، بيػػػػركت، طق(، تحقيػػػػؽ: مارسػػػػدف جػػػػكنس، دار األعممػػػػيَِٕالكاقػػػدم )ت

 .ِْٔ/ِـ، ُٖٗٗ
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 ُّّٖ 

عػػف عا  ػػة، رضػػي اهلل عنيػػا، أنيػػا أرادت أف ت ػػترم )بريػػرة(، كأف أىميػػا  -ّ
، صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ، فقػػػاؿ: ))اٍ ػػػتىًرييىا،  ا ػػػترطكا كهلىػػػا، فػػػذكرت ذلػػػؾ لمنبػػػيّْ

ا الكىهىلي ًلمىٍف أىٍعتىؽى(( فىأىٍعًتًقييىا، فىًإنَّمى
 (ُ). 

الجاريػة الميعتىقػة، مػف ككنػو حقِّػا  د أكتضمَّف الحديث بياف حكػـ جيػة كهل العبػ
لمف أعتؽ، ه لممالؾ األصمي الذم قاـ بعممية البيػ ، كىػك مػا تضػمَّنو الحػديث مػف 
ا ػػتراط أىػػؿ )بريػػرة( كهلىػػا، ممػػا لػػـ ييًبٍحػػوي النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فن ػػأت 
مفارقػػػة تعتمػػػد عمػػػى مكقػػػؼ أىػػػؿ )بريػػػرة( الم ػػػتًرط لمػػػكهل، فػػػي مقابػػػؿ مكقػػػؼ أـ 

الػكارد  لمؤمنيف )عا  ة( رضػي اهلل عنيػا، ممػا نػتا عنػو التكجيػو النبػكم ال ػريؼا
 .(ِ)كه يا" مف لؾ مان  غير  رطكه الذم أم: "ال رط

النبػػي صػمى اهلل عميػػو  صػحَّحياكمػا ارتبطػت المفارقػػة الػكاردة بعػػادة اجتماعيػة 
ػا لمسػاأف الكهل لمػف أعتػؽكسمـ مف  ا نبكيِّػا كريمن ر المجتمػ  ، ممػا يعكػس تصػحيحن

 .  ميمةتجاه إحدل قضاياه ال

فأعتقييػػػا( لمحػػػث -كتضػػػمف الحػػػديث جكانػػػب بالغيػػػة منيػػػا األمػػػر )ا ػػػترييا
كالنصػػح، كدهلػػة الفػػال عمػػى السػػرعة بمعنػػى: العتػػؽ فػػكر ال ػػرال، كالقصػػر )فإنمػػا 
الكهل( لمتخصيص كالحصر، كدهلة الفال عمى الترتيػب كالتعقيػب، كاسػتغراؽ اهسػـ 

 كؿ بال  عاقؿ تنطبؽ عميو  ركط الحكـ.المكصكؿ )مف( ل

ػػدَّيىنىا -ْ ك حى ٍمػػري ، ٍبػػفي  عى بَّػػاسو ػػدَّيىنىا عى ٍبػػدي  حى ػػدَّيىنىا الػػرٍَّحمىًف، عى ، حى ػػفٍ  سيػػٍفيىافي ًبيعىػػةى، عى  رى
دَّيىًني ٍيػدً  عىػفٍ  الميٍنبىًعًث، مىٍكلىى يىًزيدي  حى اًلػدو  ٍبػفً  زى يىًنػيّْ  خى ٍنػوي، المَّػوي  رىًضػيى  الجي ػالى : قىػاؿى  عى  جى

                                         

 .َُٗ/ِ( صحيح البخارم، ُ)
( الػديباج عمػػى صػحيح مسػػمـ بػػف الحجػاج لعبػػد الػػرحمف بػف أبػػي بكػػر، جػالؿ الػػديف السػػيكطي ِ)

ق(، حقَّػػؽ أصػػمو، كعمَّػػؽ عميػػو: أبػػك اسػػحؽ الحػػكيني األيػػرم، دار ابػػف عفػػاف لمن ػػر ُُٗ)ت
بى   .ُّّ/ْـ، ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُر، طكالتكزي ، المممكة العربية السعكدية، الخي
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 ُّّٗ 

ػمَّى النًَّبػيَّ  رىاًبيّّ أىعٍ  مىٍيػوً  اهللي  صى ـى، عى ػمَّ سى َـّ  سىػنىةن، عىرٍّْفيىػا: »فىقىػاؿى  يىٍمتىًقطيػوي، عىمَّػا فىسىػأىلىوي  كى  ييػ
يىا اٍحفىظٍ  ًككىالىىىا، ًعفىاصى الى  فىًإفٍ  كى ده  جى هَّ  ًبيىا، ييٍخًبريؾى  أىحى  رىسيػكؿى  يىػا: قىػاؿى  «فىاٍسػتىٍنًفٍقيىا كىاً 
الَّةي  المًَّو، ؟ فىضى ػالَّةي : قىػاؿى  ،«ًلمذٍّْ بً  أىكٍ  أًلىًخيؾى  أىكٍ  لىؾى : »قىاؿى  الغىنىـً ٍجػوي  فىتىمىعَّػرى  اإًلًبػًؿ؟ ضى  كى
مَّى النًَّبيّْ  مىٍيوً  اهللي  صى ـى، عى مَّ سى ا: »فىقىاؿى  كى لىيىا، لىؾى  مى ًسػقىاؤيىىا ًحذىاؤيىىا مىعىيىا كى  المىػالى، تىػًردي  كى
تىٍأكيؿي  رى  كى  .(ُ) «ال َّجى

الحديث بياف حكـ المُّقىطػة، ممػا قػد يجػده المسػمـ مػف مػاؿ أك متػاع بػال  تضمَّف
ػػ(2)صػػاحب أك مالػػؾ ا، يػػـ اسػػتحالليا، كىػػك مػػا ، فكػػاف الحكػػـ التعريػػؼ بالمقطػػة عامن

ح النبػي بً انطبػؽ عمػى ضػالة الغػنـ، كقػد اختمػؼ الحكػـ فػي ضػالة اإلبػؿ، حيػث لػـ ييػ
خ ػى عمييػا مػف الػذ ب، فكػاف الغػنـ يي  لكػكفصمى اهلل عميو كسػمـ لكاجػدىا أخػذىاي 

ييا عمػػػى اهنتفػػػاع بيػػػا أكلػػػى، أمػػػا اإلبػػػؿ فػػػال يخ ػػػى عمييػػػا ذلػػػؾ، فضػػػالن عػػػف تغػػػذّْ 
كمػف  ،(3)اإلبػؿ" دكف أخػذىا "جػاز فميػذا يالمراعي التي كانت مكجكدة في تمؾ البي ة

يـ ن أت مفارقة قكاميا مكقؼ المسػمـ حػاؿ عيػكره عمػى مػاؿ أك ضػالة غػنـ، حيػث 
ا، كمكقفو حاؿ العيػكر عمػى ضػالة الغػنـ، كعػدـ لو بعد تعريفو عامن يجكز لو استحال 

 جكاز استحالليا أك امتالكيا.

كقػػػؼ بػػػدههت بالغيػػػة كالنػػػدال فػػػي: "يػػػا رسػػػكؿ اهلل" كمػػػا ارتبطػػػت مفارقػػػة الم
لمتعظػػيـ، كالكنايػػة عػػف الغضػػب )فتمعَّػػر( ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ اهستحسػػاف، كتقػػديـ 

 خصيص بعدـ جكاز أخذىا أك عدّْىا ضالة.الخبر )معيا حذاؤىا( لمقصر كالت

                                         

 .ُِْ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
( ينظر: مكسكعة الفقو اإلسالمي، تأليؼ: محمد بف إبراىيـ بػف عبػد اهلل التػكيجرم )معاصػر(، ِ)

 .ُّٔ/ّـ، ََِٗ -ىػ َُّْ، ُبيت األفكار الدكلية، ط
 ػرؼ النػػككم ( المنيػاج  ػرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاج ألبػي زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف ّ)

 .ِّ/ُِـ، ُِّٗ، ِبيركت، ط –ق(، دار إحيال التراث العربي ٕٔٔ)ت
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 َُّْ 

دَّيىنىا -ٓ ، أىًبي اٍبفي  حى ـى ٍريى ، أىٍخبىرىنىا: قىاؿى  مى ، عىػفٍ  المٍَّيثي ، اٍبػفً  عىػفً  عيقىٍيػؿو  ذىكىػرى  ً ػيىابو
، أىفَّ  عيٍركىةي  رى  مىٍركىافى ػمَّى النًَّبػيَّ  أىفَّ  أىٍخبىػرىاهي  مىٍخرىمىػةى، ٍبػف كىالًمٍسػكى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى ـى  كى  قىػا
الىهي  ًحيفى  ٍفدي  جى ، كى ـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  يىريدَّ  أىفٍ  فىسىأىليكهي  ىىكىاًزفى ، أىٍمكىالىيي ـٍ سىٍبيىيي ًعػي ًإفَّ : " فىقىػاؿى  كى  مىػفٍ  مى

، كلفى ػػبُّ  تىػػرى ػػًديثً  كىأىحى كا أىٍصػػدىقيوي، ًإلىػػيَّ  الحى ػػا: الطَّػػاً فىتىٍيفً  ًإٍحػػدىل فىاٍختىػػاري ػػاؿى  ًإمَّ ػػا المى مَّ اً   كى
، قىدٍ  السٍَّبيى كىافى  ،" ًبًيـٍ  اٍستىٍأنىٍيتي  كيٍنتي  كى ػمَّى النًَّبػيُّ  كى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  ًبٍضػ ى  اٍنتىظىػرىىيـٍ  كى
ػا الطَّػاً ًؼ، ًمػفى  قىفىػؿى  ًحػيفى  لىٍيمىػةن  عىٍ رىةى  ػمَّى النًَّبػيَّ  أىفَّ  لىييػـٍ  تىبىػيَّفى  فىمىمَّ مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  كى
ٍيري  ـى  سىػٍبيىنىا، نىٍختىػاري  فىًإنَّػا: قىػاليكا الطَّػاً فىتىٍيًف، ًإٍحػدىل ًإهَّ  ًإلىٍيًيـٍ  رىادَ  غى ػمَّى النًَّبػيُّ  فىقىػا  اهللي  صى
مىٍيػػوً  ـى  عى ػػمَّ سى مىػػى فىػػأىٍينىى النَّػػاًس، ًفػػي كى ػػا المَّػػوً  عى َـّ  أىٍىميػػوي، ىيػػكى  ًبمى ػػا: »قىػػاؿى  ييػػ  فىػػًإفَّ  بىٍعػػدي، أىمَّ

ـٍ  اليكنىػػا قىػػدٍ  ًإٍخػػكىانىكي ،تىػػاً بً  جى نّْػػي يفى اً  ، ًإلىػػٍيًيـٍ  أىريدَّ  أىفٍ  رىأىٍيػػتي  كى ـٍ ػػفٍ  سىػػٍبيىيي ػػبَّ  فىمى ـٍ  أىحى  أىفٍ  ًمػػٍنكي
ًلػػؾى  ييطىيّْػػبى  ػػفٍ  فىٍميىٍفعىػػٍؿ، ذى مى ػػبَّ  كى مىػػى يىكيػػكفى  أىفٍ  أىحى ظّْػػوً  عى تَّػػى حى ؿً  ًمػػفٍ  ًإيَّػػاهي  نيٍعًطيىػػوي  حى ػػا أىكَّ  مى
مىٍينىا المَّوي  ييًفيلي  ، لىػؾى  طىيٍَّبنىا: لنَّاسي ا فىقىاؿى  ،«فىٍميىٍفعىؿٍ  عى ًلػؾى  أىًذفى  مىػفٍ  نىػٍدًرم هى  ًإنَّػا: »قىػاؿى  ذى
ـٍ  تَّى فىاٍرًجعيكا يىٍأذىٍف، لىـٍ  ًممَّفٍ  ًمٍنكي ـٍ  ًإلىٍينىا يىٍرفى ى  حى ـٍ  عيرىفىاؤيكي ػ ى  «أىٍمػرىكي ، فىرىجى  فىكىمَّمىييػـٍ  النَّػاسي

، ـٍ عيكا ييَـّ  عيرىفىاؤيىي ػمَّى النًَّبػيّْ  ًإلىػى رىجى مىٍيػوً  هللي ا صى ـى، عى ػمَّ سى كهي  كى  كىأىًذنيػكا، طىيَّبيػكا أىنَّييػـٍ : فىػأىٍخبىري
، سىػٍبيً  عىػفٍ  بىمىغىنىػا الَّػًذم فىيىػذىا قىػاؿى  ىىػكىاًزفى بَّػاسه  قىػاؿى : أىنىػسه  كى ػمَّى ًلمنًَّبػيّْ  عى مىٍيػػوً  اهللي  صى  عى
ـى  مَّ سى فىادىٍيتي  نىٍفًسي، فىادىٍيتي : كى ًقيالن  كى  .(ُ) عى

تخيير المسمميف في إرجاع ما غنمكه مػف قبيمػة )ىػكازف( ليػاي تضمَّف الحديث 
ػؿ يقتضػيو ل ككف أفراد القبيمة قد أسممكا، كبيف اإلبقال عمى قيمة الغنا ـ، كحؽ مؤجَّ

ػػفَّ اهلل تعػػالى بػػو عمػػى المسػػمميف، ممػػا ن ػػأت عنػػو  صػػاحب الحػػؽ مػػف أكؿ فػػيل مى
بؿ تمسُّؾ غيػره بػذلؾ مفارقة في مكقؼ التخيير مف تنازؿ المسمـ عما غنمو في مقا

 الحؽ.

                                         

 .ُْٕ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
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 ُُّْ 

ككاف لتخيير المسػمميف، كعػدـ إلػزاميـ باختيػار معػيف ذا أيػر إيجػابي، فتنػازلكا 
، يقضي فيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ كيفما  ال.  عما غًنمكه كامالن

كما ارتبطت المفارقػة بػإبراز قيمػة الغنيمػة المعنكيػة مػف إسػالـ قبيمػة )ىػكازف( 
كىػػك مػػا أدركػػو المسػػممكف، كحرصػػكا عمػػى  المترككػػة، يػػةفػػي مقابػػؿ الغنيمػػة الماد

التمسػػػؾ بػػػو كػػػدليؿ صػػػادؽ عمػػػى جيػػػادىـ فػػػي سػػػبيؿ اهلل تعػػػالى بػػػإخالص، كعػػػدـ 
 كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ. ،حرصيـ عمى مغنـ سكل رضا اهلل تعالى

كتضمف الحديث جكانب بالغية دعمت مفارقة المكقػؼ، منيػا: التأكيػد بػػػػ )إف( 
معػػي مػػف تػػركف"، كالقصػػر بتقػػديـ الخبػػر )معػػي( لحصػػر الخيػػار بػػيف فػي قكلػػو: "إف 

الماؿ كالسبي، كال رط فػي قكلػو: فمػف أحػب... لمتخييػر، كىػك أدعػى لطيػب الػنفس 
الػػكارد فػػي الحػػديث، مػػ  مراعػػاة دهلػػة )حتػػى( فػػي قكلػػو: حتػػى نعطيػػو، ممػػا يػػكحي 

ـ أخػرل، كتكػرر بالصدؽ كالمصارحة، كاستيفال غاية الزماف إلػى أف يػأذف اهلل بغنػا 
استخداـ )حتى( في قكلو: حتى يرج  إلينا عرفاؤكـ، كيدؿ عمػى حػرص النبػي صػمى 
اهلل عميػو كسػمـ عمػى ت ػػاكر النػاس فػي أمػرىـ، كعػػدـ تػأير قػرارىـ بميابػة الكقػػكؼ 

 في حضرتو ال ريفة، فيككف األخذ منيـ بسيؼ الحيال.

دَّيىنىا  -ٔ اًعيؿي، حى دَّيىًني ًإٍسمى اًلؾه، حى ، أىًبي مىٍكلىى مىَي،سي  عىفٍ  مى ػاًلحو  أىًبػي عىػفٍ  بىٍكرو  صى
اًف، ػػفٍ  السَّػػمَّ ٍيػػرىةى، أىًبػػي عى ػػمَّى المَّػػوً  رىسيػػكؿى  أىفَّ  ىيرى مىٍيػػوً  اهللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى ػػا: " قىػػاؿى  كى ػػؿه  بىٍينىمى  رىجي
مىٍيػػوً  اٍ ػػتىدَّ  ًبطىًريػػؽو، يىٍمً ػػي ، عى ػػدى  العىطىػػشي ؿى  ًبٍ ػػرنا فىكىجى ، َـّ ييػػ فى ىػػًربى  ًفييىػػا، فىنىػػزى ػػرىجى  فىػػًإذىا خى
، كىٍمبه  ػؿي  فىقىػاؿى  العىطىػًش، ًمػفى  اليَّرىل يىٍأكيؿي  يىٍميىثي  العىطىػشً  ًمػفى  الكىٍمػبى  ىىػذىا بىمىػ ى  لىقىػدٍ : الرَّجي
ؿى  ًبي، بىمى ى  كىافى  الًَّذم ًمٍيؿي  ى  الًبٍ رى  فىنىزى فَّػوي  فىمىػ ى َـّ  خي  فى ىػكىرى  الكىٍمػبى  فىسىػقىى ًبًفيػًو، أىٍمسىػكىوي  ييػ
فَّ  المَّػًو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا"  لىوي  فىغىفىرى  لىوي  وي المَّ  ،: »فىقىػاؿى  أىٍجػرنا؟ البىيىػاً ـً  ًفػي لىنىػا كىاً  ـٍ  ًفػي نىعىػ
أىٍجره  رىٍطبىةو  كىًبدو  ذىاتً  كيؿّْ 

» (ُ). 
                                         

 .ٗ/ٖ( صحيح البخارم، ُ)
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 ُِّْ 

تضمَّف الحديث الحضَّ عمى رعاية الحيكاف، كعدـ إيذا و أك تعذيبو، كالرفؽ بػو 
: الرفػؽ باإلنسػاف ىمػا ، مما ن أ عنو مفارقػة بػيف مػكقفيفكما لك كاف إنساننا عاقالن 

عمػى النحػك الػػذم أسَّسػت لػػو ال ػريعة اإلسػالمية، فػػي مقابػؿ الرفػػؽ بػالحيكاف، ممػػا 
تعجػػب لػػو السػػامعكف، كجػػال اهسػػتفياـ فػػي نيايػػة الحػػديث دلػػيالن عمػػى دى ػػتيـ، 

 كاستبيانيـ حكـ الرفؽ بالحيكاف، كما لو أجر كعظيـ يكاب.

مفارقة في  عكر الكمب بػالعطش، كىػي حالػة  ػعر معيػا الرجػؿ بمػا كتميمت ال
الب ر، كتحايؿ عمػى عػدـ كجػكد إنػال ي ػرب فيػو الكمػب بمػؿل   عر بو الكمب، فنزؿ

دراكنػػا أف تخاذلػػو عػػف إنقػػاذ الكمػػب مػػف خفػػو مػػال ي  ػػفقة منػػو عمػػى حػػاؿ الكمػػب، كا 
 ه تعػالى كاهلل تعػذيب، كالتجكيػ  المكت عط نا بميابة تعطػيش لمكمػب، ك"التعطػيش،

 .(1)خمقو" يعذب أف يريد

كتضػػمف الحػػديث جكانػػب بالغيػػة دعمػػت مفارقػػة المكقػػؼ، منيػػا: تنكيػػر لفػػظ 
)ب ػػر( فػػي قكلػػو: فكجػػد ب ػػرنا لمعمػػكـ كال ػػمكؿ، كالكنايػػة فػػي قكلػػو: يأكػػؿ اليػػرل مػػف 
العطش، كالت بيو في قكؿ الرجؿ: لقد بم  ىذا الكمب ميؿ الذم.. كيػكحي بإحسػاس 

ش الكمب، كتأيره لو، كاسػتخداـ المػتكمـ لفػظ )كػؿ( لعمػكـ اليػكاب فػي كػؿ الرجؿ بعط
 أنكاع الحيكاف، مما يدؿ عمى رحمة اإلسالـ الكاسعة.

 

 

 

 

 
                                         

 .ِٖٔ/ُ(  رح صحيح البخارل هبف بطاؿ، ُ)
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 ُّّْ 

 ادلطلب الثانً
 األهىر األخروٌة

تختمؼ أحكاؿ العباد في اآلخرة، كتتقمب بيف السعادة كال قال، ممػا قػاؿ فيػو اهلل 
كىذىًلؾى  ٍينىا تعالى: ))كى ًبيِّا قيٍرًننا ًإلىٍيؾى  أىٍكحى مىفٍ  اٍلقيرىل أيَـّ  ًلتيٍنًذرى  عىرى ٍكلىيىا كى تيٍنػًذرى  حى ٍمػ ً  يىػٍكـى  كى  اٍلجى

ٍيبى  هى  نَّةً  ًفي فىًريؽه  ًفيوً  رى فىًريؽه  اٍلجى  .(ُ) السًَّعيًر(( ًفي كى

كتتبػػايف المكاقػػؼ يػػكـ القيامػػة، فيفػػرح المؤمنػػكف بجزيػػؿ عطػػا يـ، بينمػػا يعػػض 
ا كأسفنا عمى ما ضػيَّ  فػي حػؽ اهلل تعػالى، كيصػدؽ مػا قػد أنػذره الكافر عمى يديو  ندمن

 بو األنبيال كالمرسمكف بعد فكات أكاف اإليماف.

تػػرتبط جميػػ  ىػػذه الم ػػاىد بمفارقػػة المكقػػؼ ارتباطػػا كييقػػاي إذ تتنػػاقض مظػػاىر 
الفرح كالحزف مف المؤمف كالكافر عمى النحػك الػذم ترتػب عمػى أعماليمػا فػي الػدنيا، 

فريؽ عمى األخرة عازفنا عف الػدنيا، فػي مقابػؿ إقبػاؿ الفريػؽ اآلخػر عمػى الػدنيا  فأقبؿ
 عازفنا عف اآلخرة.

تضمف الكتاب محؿ الدراسة مكاض  عديدة ممػا راعػى فيػو النبػي، صػمى اهلل كقد 
 عميو كسمـ، تعمُّؽ المفارقة باألمكر األخركية، كمف ذلؾ:

ػػدَّيىنىا -ُ اًعيؿي، حى ػػدَّيىنً : قىػػاؿى  ًإٍسػػمى اًلػػؾه، يحى ػػفٍ  مى اؽى  عى ٍبػػدً  ٍبػػفً  ًإٍسػػحى  أىًبػػي ٍبػػفً  المَّػػوً  عى
ةى، ًقيؿً  مىٍكلىى ميرَّةى، أىبىا أىفَّ  طىٍمحى ، أىفَّ رىسيػكؿى  أىٍخبىػرىهي  طىاًلػبو  أىًبي ٍبفً  عى ػٍف أىًبػي كىاًقػدو المٍَّيًيػيّْ عى

ػاًلسه ًفػي المىٍسػًجًد، كىالنَّػ ا ىيكى جى ـى بىٍينىمى م مىيًو كسى مى اهلل عى اسي مىعىػوي، ًإٍذ أىٍقبىػؿى يىالىيىػةي اهلًل صى
مىػى  قىفىػا عى : فىكى ذىىىبى كىاًحده، قىاؿى ـى، كى م مىيًو كسى مى اهلل عى ، فىأىٍقبىؿى اٍينىاًف ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى نىفىرو

مىػسى  ٍمقىػًة، فىجى ةن ًفػي الحى ا: فىرىأىل فيٍرجى ديىيمى ا أىحى ـى، فىأىمَّ م مىيًو كسى مى اهلل عى ًفييىػا،  رىسيكًؿ اهلًل صى
ػمى اهلل  ػا فىػرىغى رىسيػكؿي اهلًل صى : فىػأىٍدبىرى ذىاًىبنػا، فىمىمَّ ا اليَّاًلثي ، كىأىمَّ ـٍ ٍمفىيي مىسى خى : فىجى ري ا اآلخى كىأىمَّ

                                         

 .ٕ( سكرة ال كرل: ُ)
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، فىػآكىل ًإلىػى اهلًل، فىػآكىاهي اهللي،  ـٍ ػديىي ا أىحى ـٍ عىًف النَّفىًر اليَّالىيىًة؟ أىمَّ : أىهى أيٍخًبريكي ـى قىاؿى م مىيًو كسى عى
ٍنوي كى  ، فىأىٍعرىضى اهللي عى ، فىأىٍعرىضى ري ا اآلخى ، فىاٍستىٍحيىا، فىاٍستىٍحيىا اهللي ًمٍنوي، كىأىمَّ ري ا اآلخى أىمَّ

(ُ). 

تضػػمَّف الحػػديث الحػػضَّ عمػػى طمػػب العمػػـ، كالتفقُّػػو فػػي الػػديف، كالحػػرص عمػػى 
ت م اركة المسمميف مف مكاقؼ المسمميف اليالية الكارد ذكرىـ في الحديث، مما ن ػأ

عنو مفارقة اعتمدت عمػى تبػايف مػكاقفيـ، كمػف يػـ مجػازاة اهلل تعػالى لكػؿ مػنيـ بمػا 
يستحقو، مػف إيػكال اهلل تعػالى لػ كؿ، كدخكلػو فػي حفػظ اهلل كرعايتػو، كاسػتحيال اهلل 

 اٍلقىػػٍكـ أىذىل ي إذ "تػػرؾمػػف اليػػاني، كمكافأتػػو عمػػى اسػػتحيا و، كجمكسػػو خمػػؼ الصػػؼ
مفيػػـ" مىػػسى فىجى  اٍلحمقىػػة، ًفػػي بمػػزاحمتيـ عػػراض اهلل كغضػػبو مػػف مكقػػؼ اليالػػث  ،(ِ)خى كا 

 الذم انصرؼ عف حمقة ييذكىر فييا اسـ اهلل تعالى، فقابؿ اهلل تجاىمو بميمو.

كجالت األفعاؿ الكاردة تال ـ مكقػؼ كػؿ مػف الياليػة المػذككريف، حيػث دؿ الفعػؿ 
ـر الطبػػاع )ًكل( عمػػى ال ػػعكر بػػاهحتكال كالطمأنينػػة، كدؿ الفعػػؿ )اسػػتحيا( عمػػى كػػ

كحسف السجايا، كدؿ الفعؿ )أعرض( عمى الالمباهة كًغمىظة القمب، عمى النحػك الػذم 
 استكجب مجازاة اهلل لكؿ منيـ بما يستحقو مف جزال.

كتضمف الحديث جكانب بالغية دعمت مفارقػة المكقػؼ، منيػا: اسػتخداـ المػتكمـ 
بي صمى اهلل عميو كسػمـ مػ  لػػػ )إذ( الظرفية لتزامف دخكؿ اليالية رجاؿ م  جمسة الن

أصػػػحابو، كتنكيػػػر لفػػػظ )فرجػػػة( لتقميػػػؿ المسػػػاحة المتاحػػػة لجمػػػكس الرجػػػؿ، كتػػػكحي 
بحرصػػو عمػػى الجمػػكس، كاهسػػتفياـ )أه أخبػػركـ( لتقريػػر حػػرص المػػتكمـ عمػػى إخبػػار 
الجمكس بأمر الرجاؿ اليالية، كالتجانس المفظي بيف فعػؿ كػؿ مػنيـ كجػزال اهلل تعػالى 

                                         

 .ِْ/ُ( صحيح البخارم، ُ)
األصػػػبياني، أبػػػك بكػػػر  ( م ػػػكؿ الحػػػديث كبيانػػػو لمحمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف فػػػكرؾ األنصػػػارمِ)

 .ِْٖـ، صُٖٓٗ، ِق(، تحقيؽ: مكسى محمد عمي، عالـ الكتب، بيركت، طَْٔ)ت
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أعػػرض فػػأعرض اهلل عنػػوي -اسػػتحيا فاسػػتحيا اهلل منػػو  - فػػآكاه اهلللػو: ًكل إلػػى اهلل
 لبياف أف جزال اهلل لكؿ منيـ مف جنس عممو. 

ػػػًف  -ِ ػػػٍف أىًبػػػي الزّْنىػػػاًد، عى اًلػػػؾه، عى : أىٍخبىرىنىػػػا مى ، قىػػػاؿى ٍبػػػدي المَّػػػًو ٍبػػػفي ييكسيػػػؼى ػػػدَّيىنىا عى حى
ٍنػوي  ٍيرىةى، رىًضيى اهللي عى : أى  :األىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى ـى قىػاؿى ػم مىيػًو كسى ػمى اهلل عى فَّ رىسيػكؿى اهلًل صى

، يىٍضػػًربي كيػػؿَّ عيٍقػػدىة  ـى يىػػالىثى عيقىػػدو ـٍ ًإذىا ىيػػكى نىػا ػػًدكي مىػػى قىاًفيىػػًة رىٍأًس أىحى ))يىٍعًقػدي ال َّػػٍيطىافي عى
مٍَّت عيٍقدىةه، فىإً  مىٍيؾى لىٍيؿه طىًكيؿه فىاٍرقيٍد فىًإًف اٍستىٍيقىظى فىذىكىرى اهللى اٍنحى مَّػٍت عيٍقػدىةه، عى أى اٍنحى ضَّ ٍف تىكى

ًبيػػثى الػػنٍَّفًس  هَّ أىٍصػػبىحى خى مَّػػٍت عيٍقػػدىةه، فىأىٍصػػبىحى نىً ػػيطنا طىيّْػػبى الػػنٍَّفًس كىاً  ػػمَّى اٍنحى فىػػًإٍف صى
))  .(ُ) كىٍسالىفى

ر ػػادىـ إلػػى ضػػركرة الكضػػكل  ،ذكػػر اهلل :تضػػمَّف الحػػديث تكجيػػو المسػػمميف كا 
ه أصػػبح المسػػمـ كالصػالة عنػػد اهسػػتيقاظ، كىػػك ضػػر  كرم لم ػػعكر بصػػحة البػػدف، كا 

 كسالف خبيث النفس.

كقد تضمف اإلر اد الكارد في الحديث معنى المفارقة بػيف مػكقفيف: مكقػؼ مػف 
يمتـز بالتكجيػو النبػكم الكػريـ، فػي مقابػؿ مكقػؼ مػف يتجاىمػو، مػ  ربػط كػؿ مكقػؼ 

، كخبػػػث بػػػأيره المػػػادم كالنفسػػػي الظػػػاىر مػػػف الصػػػحة كالن ػػػاط فػػػي مقابػػػؿ الكسػػػؿ
 النفس، كانعداـ ال عكر بالسكينة.

كقػػد ضػػاعؼ مػػف قيمػػة المفارقػػة الحػػػكار الػػذم يػػكحي بػػو ال ػػيطاف لممسػػػمـ، 
لحاحػػو فػػي ذلػػؾ مػػف تقػػديـ السػػبب ، كالترغيػػب فػػي "عميػػؾ ليػػؿ طكيػػؿ": فػػى قكلػػو كا 

، فترسَّخ في نفػس المػؤمف ارتبػاط المفارقػة بالتحػذير مػف كافػة ًحيىػؿ "فارقد"المسبب 
 مػف الميؿ بقية في ألف عميو كاإللباس بالقياـ، ك"تسكيفو يقاع بالمسمـ،ال يطاف لإل

تػو، كمػف يػـ  ،(ِ)فسػحة" فيػو لػو مػا الطػكؿ كمػا يعكػس  ػدة حػرص المػتكمـ عمػى أمَّ
                                         

 .ِٓ/ِ( صحيح البخارم، ُ)
 .ُّٓ/ُ( المنتقى  رح المكطإ لمباجي، ِ)
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يعػػدّْد الكسػػا ؿ لتحػػذيرىا مػػف مغبَّػػة اهنصػػياع لم ػػيطاف، كلػػك فػػي أقػػؿ القميػػؿ مػػف 
 التقصير في األعماؿ. 

ة دعمت مفارقة المكقؼ، منيػا أداة ال ػرط )إذا( كتضمف الحديث جكانب بالغي
لتحقيؽ كقكع اإلغكال مف ال يطاف، كىك ما دؿ عميو فعػؿ األمػر )فارقػد( لمحػث مػ  
مراعاة دهلة )إٍف( ال رطية لم ؾ في اهستيقاظ مػف عدمػو، كمػف يػـ كجػكب مبػادرة 

ديث، المؤمف إلى الطاعة، كحػذؼ فعػؿ ال ػرطي لدهلػة السػياؽ عميػو فػي نيايػة الحػ
ف ه يفعؿ المؤمف ذلؾ أصبح خبيث النفس كسالف.   كالتقدير: كا 

دَّيىنىا -ّ اًعيؿي  حى ٍبدً  ٍبفي  ًإٍسمى ٍبدي  أىًخي أىٍخبىرىًني: قىاؿى  المًَّو، عى ًميػًد، عى  أىًبػي اٍبػفً  عىػفً  الحى
، ػػفٍ  ًذٍ ػػبو ، سىػػًعيدو  عى ٍقبيػػًرمّْ ػػفٍ  المى ٍيػػرىةى  أىًبػػي عى ٍنػػوي، المَّػػوي  رىًضػػيى  ىيرى ػػفً  عى ػػمَّى ًبػػيّْ النَّ  عى  اهللي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى ـي  يىٍمقىػى: " قىػاؿى  كى رى  أىبىػاهي  ًإٍبػرىاًىي مىػى الًقيىامىػةً  يىػٍكـى  ًزى ٍجػوً  كىعى رى  كى بىػرىةه، قىتىػرىةه  ًزى  كىغى
ـي  لىػػوي  فىيىقيػػكؿي  ـٍ : ًإٍبػػرىاًىي ، هى  فىػػاليىٍكـى : أىبيػػكهي  فىيىقيػػكؿي  تىٍعًصػػًني، هى  لىػػؾى  أىقيػػؿٍ  أىلىػػ  قيػػكؿي فىيى  أىٍعًصػػيؾى
ـي  ػٍدتىًني ًإنَّػػؾى  رىبّْ  يىػا: ًإٍبػرىاًىي ، يىػػٍكـى  تيٍخًزيىًنػي هى  أىفٍ  كىعى  أىًبػػي ًمػفٍ  أىٍخػزىل ًخػػٍزمو  فىػأىمُّ  ييٍبعىييػكفى
رٍَّمػتي  ًإنّْي: " تىعىالىى المَّوي  فىيىقيكؿي  األىٍبعىًد؟ نَّػةى  حى مىػى الجى ، عى َـّ  الكىػاًفًريفى ـي، يىػا: ييقىػاؿي  ييػ  ًإٍبػرىاًىي

ا ؟ تى تىحٍ  مى ، ًرٍجمىٍيؾى ، ًبًذيخو  ىيكى  فىًإذىا فىيىٍنظيري ذي  ميٍمتىًطخو  .(ُ" ) النَّارً  ًفي فىييٍمقىى ًبقىكىاً ًموً  فىييٍؤخى

تضػػمَّف الحػػديث تكضػػيح مكقػػؼ المعانػػديف المكػػابريف يػػكـ القيامػػة، متًَّخػػذنا مػػف 
ي اهلل كالمعنػى: يػرل نبػ)ًزر( مياهن عمػى ىػذا التحػكؿ فػي اسػتقباؿ ديػف اهلل تعػالى، 

إبراىيـ عميو السالـ ) ًزر( كقد بدا فػي صػكرة ضػب  كييػؼ ال ػعر مػتمطخ بػالطيف، 
مما ن أ عنػو مفارقػة بػيف مكقػؼ )ًزر( يػكـ القيامػة، كقناعتػو الكاممػة باتبػاع نبػي 
اهلل إبراىيـ عميو السالـ، كما كاف عميو في الدنيا، كصػدّْه عػف ديػف اهلل، كاسػتبعاده 

كت، فضالن عف حساب الناس، كمجازاتيـ عمى أعمػاليـ، أف يككف يمة بعث بعد الم

                                         

 .ُّٗ/ْ( صحيح البخارم، ُ)
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مما قػرف المفارقػة فػي ذىػف القػارئ ب ػدة التحػكؿ، كالرجػكع إلػى الحػؽ بعػد اإليغػاؿ 
 .(1) ...في الباطؿ.

كما ربطت المفارقة بيف م يديف متناقضيف األكؿ: ما ترسَّخ لدل السام  ممػا 
فكػاف بميابػة الرؤيػة، كاليػاني:  كرد في القًرف الكريـ مػف إصػرار )ًزر( عمػى الكفػر،

، كىػػك مػػا انسػػحب  مػػا لػػـ يػػره المسػػمـ مػػف تراجػػ  فػػي مكقػػؼ )ًزر( تجػػاه ديػػف اهلل
حكمػو عمػى بقيػػة الكػافريف، فأسػيمت المفارقػػة بػذلؾ فػي اسػػتيارة المخػزكف الػػذىني 

، كنماذج تيقَّف مف كفرىا كجحكدىا فػي الػدنيا، كعمػـ  لدل السام  لكؿ مف كفر باهلل
 .اجعيا عف كفرىا يكـ القيامةيقيننا تر 

كقد تضػمف الحػديث جكانػب بالغيػة دعمػت مفارقػة المكقػؼ منيػا تقػديـ الجػار 
كالمجركر )عمػى كجيػو( لمقصػر كالتخصػيص، كحػذؼ المػتكمـ حػرؼ الجػكاب )بمػى( 
فػي قػكؿ )ًزر(: فػاليكـ ه أعصػيؾ، ككأنػو ه يرغػب فػي النطػؽ بكممػة صػريحة تػػدؿ 

ـ، فكػػاف الػػرد لمجػػرد الػػتخمص مػػف المكقػػؼ، كجػػال عمػػى اتبػػاع إبػػراىيـ عميػػو السػػال
النػػدال )يػػارب( لمتكسػػؿ كالضػػراعة، فػػي مقابػػؿ النػػدال )يػػا إبػػراىيـ(ي لتنبييػػو أف اهلل 
( كبنػػػال الفعػػػؿ  حػػػرَّـ الجنػػػة عمػػػى الكػػػافريف، كىػػػك مػػػا أكَّػػػده اهلل تعػػػالىي بدهلػػػة )إفَّ

 )فيؤخذ( لممجيكؿ لمعمـ بالفاعؿ، كىـ مال كة العذاب.

دَّيىنى  -ْ اؽي  احى ـى، ٍبفي  ًإٍسحى ، ٍبػفي  ميعىاذي  أىٍخبىرىنىا ًإٍبرىاًىي ػدَّيىًني ًى ىػاـو  قىتىػادىةى، عىػفٍ  أىًبػي، حى
كّْؿً  أىًبي عىفٍ  ، الميتىكى ػٍدًرمّْ  سىػًعيدو  أىًبي عىفٍ  النَّاًجيّْ ٍنػوي، المَّػوي  رىًضػيى  الخي  المَّػوً  رىسيػكؿً  عىػفٍ  عى

ػػمَّى مىٍيػػوً  اهللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى مىػػصى  ذىاإً : " قىػػاؿى  كى ًبسيػػكا النَّػػارً  ًمػػفى  الميٍؤًمنيػػكفى  خى  بىػػٍيفى  ًبقىٍنطىػػرىةو  حي
نَّػةً  ػػكفى  كىالنَّػػاًر، الجى ـى  فىيىتىقىاصُّ ـٍ  كىانىػػتٍ  مىظىػػاًل تَّػػى الػػدٍُّنيىا ًفػػي بىٍيػنىيي  أيًذفى  كىىيػػذّْبيكا، نيقُّػػكا ًإذىا حى

                                         

 .ّٓ/ٔينظر: لساف العرب ( ُ)
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ـٍ  نًَّة، ًبديخيكؿً  لىيي مَّدو  نىٍفسي  فىكىالًَّذم الجى ديىيـٍ  ،ًبيىًدهً  ميحى ىحى نَّػةً  ًفػي ًبمىٍسكىًنوً  ألى ٍنًزًلػوً  أىدىؿُّ  الجى  ًبمى
 .(ُ) الدٍُّنيىا ًفي كىافى 

 حقػػكؽ عمػػى كالتعػػدم المظػػالـ ارتكػػاب مػػف ال ػػديد "التحػػذيرتضػػمَّف الحػػديث 
 القيامػة يػكـ المظمكـ ألف غيرىا، أك أخالقية أك مالية أك بدنية كانت سكال اآلخريف
تفصػيؿ اقتضػال  ، ممػا اقتضػى(2)منػو" حٌقػو يسػتكفي حتى ظالمو، حسنات مف يأخذ

الحقػػكؽ بػػيف المػػؤمنيف قبػػؿ دخػػكليـ الجنػػة، كىػػك مػػا تضػػمَّف مفارقػػة بػػيف مػػكقفيف: 
مكقػؼ صػاحب الحػؽ المقتضػػي لحقػوي طمعنػا فػي اهرتقػػال لدرجػة أعمػى فػي الجنػػة، 
كمكقػػؼ مػػف عميػػو الحػػؽ المفػػركض عميػػو تكفيػػة حػػؽ غريمػػو، ممػػا يعرّْضػػو إلػػى 

 لو مف حسنات، كمف يـ ىبكطو إلى درجة أقؿ في الجنة. نقصاف ما

كقػد تضػمف الحػديث جكانػب بالغيػة دعمػت مفارقػة المكقػؼ منيػا: أداة ال ػرط 
)إذا( لتحقيػػؽ كقػػكع التقػػاصّْ عنػػد القنطػػرة، كتقػػديـ خبػػر كػػاف )بيػػنيـ( لمتخصػػيص 

 ا.كالقصر، كتكحي بالعدالة المطمقة يكـ القيامة، كلك بيف المؤمنيف بعضيـ بعضن 

كدلػت )حتػى( عمػػى الغايػة الزمانيػة، بمعنػػى اسػتمرار التقػاصّْ إلػػى بمػكغ منتيػاه مػػف 
الزمف، كىك ما أكده القسـ فى: فكالذم نفس محمد بيده، ككنَّػى المصػطفى عػف اهلل 
تعالى كمقسـ بو عمى سػيكلة تعػرَّؼ المػؤمف عمػى داره فػي الجنػة مقارنػة بنظيرتيػا 

 في الدنيا.
دَّيىنىا -ٓ ، في بٍ  ميكسىى حى اًعيؿى ػدَّيىنىا ًإٍسمى ـه، حى ػا ػٍفكىافى  عىػفٍ  قىتىػادىةي، أىٍخبىرىًنػي: قىػاؿى  ىىمَّ  صى
، ميٍحػػًرزو  ٍبػػفً  ػػاًزًنيّْ ػػا: قىػػاؿى  المى ػػ ى  أىٍمً ػػي، أىنىػػا بىٍينىمى ػػرى  اٍبػػفً  مى ػػا المَّػػوي  رىًضػػيى  عيمى ٍنييمى  ًًخػػذه  عى

ػػؿه، عىػرىضى  ًإذٍ  ًبيىػًدًه، ػػمَّى لمَّػوً ا رىسيػكؿى  سىػػًمٍعتى  كىٍيػؼى : فىقىػاؿى  رىجي مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  يىقيػػكؿي  كى
ػمَّى المَّػوً  رىسيػكؿى  سىًمٍعتي : فىقىاؿى  النٍَّجكىل؟ ًفي مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى : ))ًإفَّ اهللى ييػٍدًني يىقيػكؿي  كى

                                         

 .ُِٖ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
 .ِّٔ/ّالبخارم لحمزة محمد قاسـ،  ( منار القارم  رح مختصر صحيحِ)



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُّْٗ 

: أىتىٍعًرؼي ذىٍنبى كىػذىا، أىتىٍعػرً  يىٍستيريهي، فىيىقيكؿي مىٍيًو كىنىفىوي كى ، فىيىضى ي عى : الميٍؤًمفى ؼي ذىٍنػبى كىػذىا؟ فىيىقيػكؿي
مىٍيػؾى ًفػي  : سىػتىٍرتييىا عى ، قىػاؿى رىأىل ًفػي نىٍفًسػًو أىنَّػوي ىىمىػؾى رىهي ًبذينيكًبػًو، كى تَّى ًإذىا قىػرَّ ، حى ـٍ أىٍم رىبّْ نىعى

، فىيىقيػػكؿي الػػدٍُّنيىا، كىأىنىػػا أىٍغًفريىىػػا لىػػؾى اليىػػٍكـى، فىييٍعطىػػى ًكتىػػابى حىسىػػنىاًتًو، كىأىمَّػػا الكىػػاًفري كىالمي  نىػػاًفقيكفى
))} ـٍ أىهى لىٍعنىةي اهلًل عىمىى الظَّاًلًميفى بًّْي األىٍ يىادي: }ىىؤيهىًل الًَّذيفى كىذىبيكا عىمىى رى
(ُ). 

تضمَّف الحديث بياف مكقػؼ كػؿ مػف المػؤمف كالكػافر يػـك القيامػة أمػاـ ربػو، كسػتر اهلل 
 اهلل يكمػـ  حيػث "  ػياد،المسبكؿ عمى المؤمف في مقابؿ فضح الكافر عمػى رؤكس األ

ممػػػا ن ػػػأت عنػػػو مفارقػػػة اعتمػػػدت عمػػػى تبػػػايف ، (ِ)بذنكبػػػو" فيقػػػرره مػػػؤمف، عبػػػد كػػػؿ
المػػكقفيف، مػػ  بيػػاف أيػػر السػػتر عمػػى المػػؤمف مػػف إعطا ػػو كتػػاب حسػػناتو، فػػي مقابػػؿ 

.  افتضاح أمر الكافر الذم ستره اهلل في الدنيا إلى أجؿ معمـك
كضػػركرة المبػػادرة إلييػػا قبػػؿ فػػكات األكاف  كمػػا ارتبطػػت المفارقػػة بمفيػػـك التكبػػة،

عمػػى إبػػرازه، كجػػال ربػػط المػػكقفيف كػػؿّّ بنتيجتػػو،  بيػػاف النبػػكلكمنحػػى سػػمككي حػػرص ال
كحػػافز نفسػػي عمػػد إليػػو النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ إلبػػراز قيمػػة التكبػػة، كالعمػػؿ فػػي 

 الدنيا قبؿ يـك القيامةي إذ ه اعتبار لو يكم ذ.
غيػػة دعمػػت مفارقػػة المكقػػؼ منيػػا: عطػػؼ )يسػػتره( كتضػػمف الحػػديث جكانػػب بال

عمى )يض  عميو كنفو(ي لتأكيد ستر اهلل المسبكؿ عمػى المػؤمف يػـك القيامػة، كالنػدال: 
: حتػػى إذا رأل أنػػو ىمػػؾي كػػدليؿ عمػػى فػػي قكلػػو أم ربي لالسػػتعطاؼ كالتػػذلؿ، كالكنايػػة

عطػى( لممجيػكؿي لمعمػـ بعاده ليا لكيرة ذنكبو، كبنال الفعػؿ )يي تيأسو مف رحمة اهلل، كاس
 بالفاعؿ كىـ مال كة الرحمة.

 مت حبوذ اهلل وتىفٍقه
 

                                         

 .ُٖ، كاآلية مف سكرة ىكد: ُِٖ/ّ( صحيح البخارم، ُ)
(  ػرح ريػػاض الصػػالحيف، تػػأليؼ: محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد العييمػػيف، دار الػػكطف لمن ػػر، ِ)

 .َِِ/ِىػ، ُِْٔالرياض، ط 



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 َُّٓ 

 اخلامتة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى مف ختمت بو الرسػاهت، 

 كعمى ًلو كصحبو أجمعيف

 وبعذ
 فبعد ىذه المرحمة القصيرة م  البياف النبكم بغية الكقػكؼ عمػى إبػراز بالغػة الرسػكؿ

 صمى اهلل عميو كسمـ في تكظيؼ المفارقة يمكف أف نرصد النتا ا اآلتية:

اتسػػمت المفارقػػة فػػي المفػػظ، فػػي الحػػديث النبػػكم ال ػػريؼ بػػالجم  بػػيف دهلتػػيف  -
، أك النيػػي كالتحػػذير، كغيرىمػػا مػػف أغػػراض  مختمفتػػيف فػػي إطػػار النصػػح كالحػػضّْ

س القػارئ، فػي مقابػؿ المتكمـ التي تيدؼ إلػى تيبيػت دهلػة إيجابيػة معينػة فػي نفػ
 التنفير مف نظيرتيا السمبية.

تنكعت ًليات المفارقة في التركيب، مف اهعتماد عمى اهسػتينال، الػذكر كالحػذؼ،  -
كالتقػديـ كالتػأخير، ممػا أسػيـ فػي إبػراز دههت المفارقػة مػف الحصػر كالقصػػر، أك 

دراكو لممحذكؼ، أك اهىتماـ بالمقدـ،  ما كاف لػو أيػر اهعتماد عمى فيـ السام  كا 
 بارز في تكصيؿ الفكرة لممتمقي عمى الكجو الذم يريده المتكمـ.

جػػالت المفارقػػػة التصػػػكيرية القا مػػة عمػػػى الت ػػػبيو كالمجػػاز منتىزىعػػػة مػػػف البي ػػػة  -
العربية، عمى النحك الذم يراه السام  كيألفػو كػالزرع، حبػة األرز، األرض المنًبتػة 

مفارقة لدل السػام  باهعتمػاد عمػى الصػكرة كالقيعاف، كالمطر كالغيث، مما قرف ال
الذىنية، كما اعتاده مف مدرىكات ألفيا كاعتادىا فيمػا يحػيط بػو، ممػا أيػرل دههت 

 المفارقة المتنكعة، كأضفى عمييا بعدنا مف خياؿ السام  كمتراكمو الذىني.
ت اعتمدت المفارقة القا مة عمى الكناية عمى استعماؿ المتعارؼ عميو مػف تعبيػرا  -

العرب، كما انت ر بينيـ مف أ ير الكنايات، ميؿ قكلو: يأتي ىؤهل بكجػو كىػؤهل 
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بكجو، مما اعتمد عمػى إيػارة قريحػة المتمقػي، كعػدـ اسػتغرابو لمػا يسػمعوي إذ ىػك 
 مستعمؿ  ا   فعالن في بي تو المغكية.

اعتمدت مفارقة المكقػؼ فػي الحػديث النبػكم ال ػريؼ عمػى المكازنػات كالمقارنػات  -
ف األحكاؿ، كجال ما يتعمؽ منيا بالمصالح الدنيكيػة يحػضُّ عمػى سػمكؾ إيجػابي بي

قصػد إليػو المػتكمـ، كلػـ يػأمر بػو عمػى كجػو اإللػزاـ كالحػتـ، بػؿ عمػد إلػى التخييػػر 
بيف الحاؿ كنقيضو لحػث السػام  عمػى التػزاـ مسػمؾ معػيف، مػ  رفػ  الحػرج عنػو، 

أير بارز في تسامح السػامعيف كتخيير المسمميف في غنا ـ )ىكازف(، مما كاف لو 
ػا، كتطييػبيـ الغنػػا ـ لرسػكؿ اهلل، صػػمى اهلل عميػو كسػمـ يقضػػي فييػا كيفمػػا  إجماعن

  ال.
حممت مفارقة المكقؼ فيمػا يتعمػؽ بػاألمكر األخركيػة دههت التحػذير مػف ال ػرؾ،  -

أك اقتراؼ ما يغضب اهلل تعالى، كمف يـ الندـ بعد فكات األكاف، كطاعػة ًزر لنبػي 
ػو السػام  إلػى م ػيد  اهلل إبراىيـ عميو السالـ عند معاينتو أىػكاؿ اآلخػرة، ممػا كجَّ

لـ يره، مفارقنا لمصكرة التي رسخت في ذىنو، عمى نحػك مػا أكرد القػًرف مػف عنػاد 
ًزر، كاسػػتبعاده كقػػكع البعػػث كالحسػػاب يػػكـ القيامػػة، كىػػك جػػكىر مفارقػػة المكقػػؼ 

 كقكامو.
ات النفسػية سػكال السػمات النفسػية لممػتكمـ تتسـ مفارقة المكقؼ بكيير مف السػم -

)الػػذات(، أك السػػمات النفسػػية لممتمقػػي، عمػػى النحػػك الػػذم يمكّْػػف الػػدرس البالغػػي 
ي ػػترؾ مػػ  كييػػر ممػػا أكرده  عمػػى النحػػك الػػذم، عمػػى سػػياؽ المقػػاـمػػف الكقػػكؼ 

ف اختمؼ في التسمية كاهصطالح.  البالغيكف القدمال، كا 
نبكم بدقة الصياغة كجمػاؿ الػنظـ ، بػؿ ه تقػؼ عنػد تمتاز المفارقات في البياف ال -

نما تتجاكزه إلى حدكد التيذيب كالبنال .  ىذا الحد كا 
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 التىصٍات
أكصي بأىمية دراسػة المفارقػات فػي ًيػات القػراف الكػريـ، ككػذلؾ فػي النصػكص التػي 
اقتصػػر الػػدرس البالغػػي فييػػا عمػػى الجانػػب المغػػكم كالبػػديعي فحسػػب كالمقامػػات 

 كغيرىا.

 اخلتام  ويف
 أساؿ أف ينف  بيذا البحث، كأف يكتب لو القبكؿ. اهلل

خر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد،  ًك
 كعمى ًلو كصحبو أجمعيف.
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 ادلصادر وادلراجع

 بػػػػف دقيػػػػؽ العيػػػػد، مطبعػػػػة السػػػػػنةهأحكػػػػاـ اإلحكػػػػاـ  ػػػػرح عمػػػػدة األحكػػػػاـ  -1
 دط.المحمدية،  

حامد محمػد بػف محمػد الغزالػي الطكسػي، دار المعرفػة،  ىبألإحيال عمكـ الديف  -2
 بيركت، دط.

الكليػد سػميماف بػف  ىبػألاختيار األكلى فػي  ػرح حػديث اختصػاـ المػ  األعمػى  -3
خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي البػاجي األندلسػي، تحقيػؽ: 

 –ق َُْٔ، ُالككيػػػػػت، ط جسػػػػػـ الفييػػػػػد الدكسػػػػػرم، مكتبػػػػػة دار األقصػػػػػى،
 ق.ُٖٓٗ

بكػػػر محمػػػد بػػػف يحػػػى الصػػػكلي، نسػػػخو كعنػػػى بتصػػػحيحو  ىبػػػألأدب الكتػػػاب  -4
كتعميؽ حكا يو: محمد بيحػة األيػرم، نظػر فيػو عالمػة العػراؽ: السػيد محمػكد 

المكتبػػػػة العربيػػػػة، بغػػػػداد، ط  - ػػػػكرم اآللكسػػػػي، المطبعػػػػة السػػػػمفية، مصػػػػر
 ق.ُُّْ

مػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػى بكػػر بػػف عبػػد حألإر ػػاد السػػارم ل ػػرح صػػحيح البخػػارم  -5
الممؾ القتيبي المصرم، أبك العباس  ياب الديف القسطالني، المطبعة الكبػرل 

 ىػ.ُِّّ، ٕاألميرية، مصر، ط
عمػر يكسػػؼ بػف عبػػد اهلل بػف محمػػد بػف عبػػد البػر بػػف عاصػػـ ألبػػى اهسػتذكار  -6

محمػد عمػي معػكض، دار الكتػب  -النمرم القرطبي، تحقيػؽ: سػالـ محمػد عطػا
 ـ.َََِ –ق ُُِْ، ُممية، بيركت، طالع

بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمػد الجرجػاني، قػرأه  ىبألأسرار البالغة  -7
 كعمؽ عميو: محمكد محمد  اكر، مطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة.

عػػػز الػػػديف لاألسػػػس الجماليػػػة فػػػي النقػػػد العربػػػي: عػػػرض كتفسػػػير كمقارنػػػة  -8
 ـ.ُْٕٗ، ّي، طإسماعيؿ، دار الفكر العرب
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 ُّْٓ 

بػػػراىيـ بػػػف محمػػػد عصػػػاـ الػػػديف بػػػف إلاألطػػػكؿ  ػػػرح تمخػػػيص مفتػػػاح العمػػػكـ  -9
عرب اه الحنفي، حقَّقو كعمَّؽ عميو: عبد الحميػد ىنػداكم، دار الكتػب العمميػة، 

 بيركت، لبناف.
إعجػػاز القػػًرف لمبػػاقالني أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الطيػػب البػػاقالني، تحقيػػؽ: السػػيد  -11

 ـ.ُٕٗٗ، ٓر، طأحمد صقر، دار المعارؼ، مص
مصطفى صادؽ بػف عبػد الػرزاؽ بػف سػعيد بػف ل كالبالغة النبكية إعجاز القًرف -11

 -ىػػ ُِْٓ، ٖأحمد بف عبد القادر الرافعػي ، دار الكتػاب العربػي، بيػركت، ط
 ـ.ََِٓ

يحيػى بػف )ىيبىٍيػرىة بػف( محمػد بػف ىبيػرة الػذىمي لاإلفصاح عف معػاني الصػحاح  -12
 تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد، دار الكطف ال يبانٌي أبك المظفر عكف الديف،

حمد بػف عمػي ألإمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع  -13
بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيػدم، تقػي الػديف المقريػزم، تحقيػؽ: 

 -ىػػػ َُِْ، ُمحمػػد عبػػد الحميػػد النميسػػي، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، ط
 ـ.ُٗٗٗ

عيبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ عبػػد اهلل اليػػركم البغػػدادم تحقيػػؽ: عبػػد  ىبػػألميػػاؿ األ -14
 ـ.َُٖٗ -ىػ ََُْ، ُالمجيد قطامش، دار المأمكف لمتراث، ط

محمػد بػف عمػي بػف الحسػف بػف ب ػر أبػك عبػد اهلل لاألمياؿ مف الكتاب كالسػنة  -15
دار أسػػػامة،  -الحكػػػيـ الترمػػػذم، تحقيػػػؽ: السػػػيد الجميمػػػي، دار ابػػػف زيػػػدكف 

 ركت، دم ؽ.بي
عبد اهلل بف محمد المعتز باهلل ابػف المتككػؿ ابػف المعتصػـ  العباس ىبألالبدي   -16

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْ، ُابف الر يد العباسي، دار الجيؿ، ط
عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيدم، لبغيػػة اإليضػػاح لتمخػػيص المفتػػاح فػػي عمػػكـ البالغػػة  -17

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، ُٕمكتبة اآلداب، ط
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 ُّٓٓ 

لػرحمف بػف حسػف حبنكػة الميػداني الدم ػقي، دار القمػـ، عبػد الالبالغة العربية  -18
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُدم ؽ، الدار ال امية، بيركت، ط

عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكهل، المييي، أبػك عيمػاف لالبياف كالتبييف  -19
 ىػ.ُِّْالجاحظ، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، 

سػػعيد بػػف أحمػػد بػػف  مصػػطفى صػػادؽ بػػف عبػػد الػػرزاؽ بػػفلتػػاريخ ًداب العػػرب  -21
 عبد القادر الرافعي، دار الكتاب العربي، دط.

التحريػػر كالتنػػػكير: تحريػػػر المعنػػػى السػػػديد كتنػػػكير العقػػػؿ الجديػػػد مػػػف تفسػػػير  -21
محمػػػد الطػػػاىر بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد الطػػػاىر التكنسػػػي ابػػػف لالكتػػػاب المجيػػػد 

 ىػ.ُْٖٗعا كر، الدار التكنسية لمن ر، تكنس، 
العػػال محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد  ىبػػأللترمػػذم تحفػة األحػػكذم ب ػػرح جػػام  ا -22

 الرحيـ المباركفكرم، دار الكتب العممية، بيركت.
فيصػؿ بػف عبػد العزيػز بػف فيصػؿ ابػف حمػد المبػارؾ لتطريز رياض الصػالحيف  -23

الحريممي النجدم، تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف إبػراىيـ الزيػر ًؿ حمػد، 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ، ُض، طدار العاصمة لمن ر كالتكزي ، الريا

القاسػػػػـ الحسػػػػيف بػػػػف محمػػػػد  ىبػػػػألتفصػػػػيؿ الن ػػػػأتيف كتحصػػػػيؿ السػػػػعادتيف  -24
 ـ.ُّٖٗالمعركؼ بالراغب األصفياني، دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، 

عبػد الممػؾ بػف محمػد بػف إسػماعيؿ أبػك منصػكر اليعػالبي، لالتمييؿ كالمحاضرة  -25
 -ىػػػ َُُْ، ِبيػػة لمكتػػاب، طتحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك، الػػدار العر 

 ـ.ُُٖٗ
عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل  ىبػألالتمييد لما فػي المكطػأ مػف المعػاني كاألسػانيد  -26

بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، تحقيؽ: مصػطفى بػف أحمػد 
محمد عبد الكبير البكػرم، كزارة عمػكـ األكقػاؼ كال ػؤكف اإلسػالمية  -العمكم 

 ىػ.ُّٕٖالمغرب،  –
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 ُّٓٔ 

محمػػد بػػف أحمػػد اليػػركم، أبػػك منصػػكر األزىػػرم، تيػػذيب المغػػة، لذيب المغػػة تيػػ -27
، ُتحقيػػػػؽ: محمػػػػد عػػػػكض مرعػػػػب، دار إحيػػػػال التػػػػراث العربػػػػي، بيػػػػركت، ط

 ـ.ََُِ
زيف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف لػػالتيسػػير ب ػػرح الجػػام  الصػػغير  -28

، مكتبػة تاج العارفيف بف عمي بػف زيػف العابػديف الحػدادم يػـ المنػاكم القػاىرم
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ، ّاإلماـ ال افعي، الرياض، ط

اهلل البخػارم الجعفػي،  محمد بف إسماعيؿ أبك عبػدلالجام  الصحيح المختصر  -29
 ـ.ُٕٖٗ –ق َُْٕ، ّدار ابف كيير، اليمامة، بيركت، ط

زيف الػديف عبػد لػ جام  العمكـ كالحكـ في  رح خمسيف حدييا مف جكام  الكمػـ -31
جػػب بػػف الحسػػف، السىػػالمي، البغػػدادم، يػػـ الدم ػػقي، الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف ر 

إبػػػراىيـ بػػػاجس، مؤسسػػػة الرسػػػالة،  -تحقيػػػؽ:  ػػػعيب األرنػػػاؤكط  الحنبمػػػي،
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْ، ٕبيركت، ط

الجام  المسند الصحيح المختصر مف أمػكر رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ  -31
 البخػػارم اهلل كسػػننو كأيامػػو = صػػحيح البخػػارم لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػد

الجعفػػي، تحقيػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر، دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة 
 ىػ.ُِِْ، ُعف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

بكر محمد بف الحسف بػف دريػد األزدم، تحقيػؽ: رمػزم منيػر  ىبألجميرة المغة  -32
 ـ.ُٕٖٗ، ُبعمبكي، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط

 بػف قاسػـ بػف حسػف الػديف بػدر محمػد ألبػي المعػاني حػركؼ فػي الػداني جنىال -33
 الػديف فخػر: تحقيػؽ ،(ىػػْٕٗ ت) المػالكي المصرم المرادم عميٌ  بف اهلل عبد
 ىػػُُّْ ،ُط لبنػاف، بيركت، العممية، الكتب دار فاضؿ، نديـ محمد - قباكة
 ـ.ُِٗٗ -
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 ُّٕٓ 

زاني )كمختصػػػر حا ػػػية الدسػػػكقي عمػػػى مختصػػػر المعػػػاني لسػػػعد الػػػديف التفتػػػا -34
محمػػد بػػف ل  السػػعد ىػػك  ػػرح تمخػػيص مفتػػاح العمػػكـ لجػػالؿ الػػديف القزكينػػي(

 عرفة الدسكقي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية، بيركت، دط.
 بػف محمػد العرفػاف ألبػي مالػؾ ابػف أللفية األ مكنى  رح عمى الصباف حا ية -35

 ،ُط لبنػاف، بيػركت، يػةالعمم الكتب دار ق(،َُِٔال افعي )ت الصباف عمي
 ـ.ُٕٗٗ- ىػ ُُْٕ

بف حجة الحمكم، تقي الديف أبك بكػر بػف عمػي بػف هخزانة األدب كغاية األرب  -36
بيػركت، -عبد اهلل الحمكم األزرارم، تحقيؽ: عصاـ  قيك، دار كمكتبػة اليػالؿ

 ـ.ََِْبيركت، ط-دار البحار
حسػػف  خصػا ص الػػنظـ فػي )خصػػا ص العربيػػة( ألبػي الفػػتح عيمػػاف بػف جنػػي، -37

بػػف إسػػػماعيؿ بػػػف حسػػػف بػػػف عبػػد الػػػرازؽ الجنػػػاجي، دار الطباعػػػة المحمديػػػة 
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُالقاىرة، مصر، ط

بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  ىبػػألده ػػؿ اإلعجػػاز فػػي عمػػـ المعػػاني  -38
محمػػػد الجرجػػػاني، تحقيػػػؽ: محمػػػكد محمػػػد  ػػػاكر أبػػػك فيػػػر، مطبعػػػة المػػػدني 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، ّبالقاىرة، دار المدني بجدة، ط
عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر جػالؿ الػديف لالديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج  -39

السػػيكطي، حقَّػػؽ أصػػمو، كعمَّػػؽ عميػػو: أبػػك اسػػحؽ الحػػكيني األيػػرم، دار ابػػف 
بىػػر، ط  -ىػػػ ُُْٔ، ُعفػاف لمن ػػر كالتكزيػػ ، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، الخي

 ـ.ُٔٗٗ
بف محبكب الكناني بالكهل، المييي، أبك عيمػاف عمرك بف بحر لالرسا ؿ األدبية  -41

 ىػ.ُِّْ، ِالجاحظ، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، ط
محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف سػػعيد بػػف سػػناف الخفػػاجي  ىبػػألسػػر الفصػػاحة  -41

 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْ، ُالحمبي، دار الكتب العممية، ط
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 ُّٖٓ 

د  ػرح أحاديػث مػف صػحيح البخػارل دراسػة فػي سػمت الكػالـ األكؿ تػػأليؼ  -42
الطبعػػػة األكلػػػي، سػػػنة   محمػػػد محمػػػد أبػػػك مكسػػػى ، مكتبػػػة كىبػػػة ،القػػػاىرة،

     .  ـ ََُِىػ/ُُِْ
عمػػػى أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػف المرزكقػػػي  ىبػػػأل ػػػرح ديػػػكاف الحماسػػػة  -43

األصػػػفياني، تحقيػػػؽ: غريػػػد ال ػػػيخ، كضػػػ  فيارسػػػو العامػػػة: إبػػػراىيـ  ػػػمس 
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْ، ُالديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 ػػرح صػػحيح البخػػارل هبػػف بطػػاؿ، ابػػف بطػػاؿ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف خمػػؼ بػػف  -44
عبػػد الممػػؾ، تحقيػػؽ: أبػػك تمػػيـ ياسػػر بػػف إبػػراىيـ، مكتبػػة الر ػػد، السػػعكدية، 

 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ، ِالرياض، ط
حمػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد الفػػػػزارم ألصػػػبح األع ػػػػى فػػػػي صػػػػناعة اإلن ػػػػال  -45
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 ـ.ُْٗٗ، ُتحقيؽ: السيد أحمد صقر، دار المعارؼ، مكتبة الخانجي، ط

محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف عبػػػد اهلل التػػػكيجرم، بيػػػت لمكسػػػكعة الفقػػػو اإلسػػػالمي  -75
 ـ.ََِٗ -ىػ َُّْ، ُاألفكار الدكلية، ط

قدامة بػف جعفػر بػف قدامػة بػف زيػاد البغػدادم، أبػك الفػرج، مطبعػة ل نقد ال عر -76
 ق.َُِّ، ُالجكا ب، قسطنطينية، ط



اص" ة في الحديث النبكم دراسة بالغيةأنماط المفارق  "حيح البخارم أنمكذجن
 

 ُِّٔ 

حمد بػف عبػد الكىػاب بػف محمػد بػف عبػد الػدا ـ ألنياية األرب في فنكف األدب  -77
القر ػػي التيمػػي البكػػرم،  ػػياب الػػديف النػػكيرم، دار الكتػػب كالكيػػا ؽ القكميػػة، 

 ىػ.ُِّْ، ُالقاىرة، ط
مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بػف عبػد القػادر لقمـ كحي ال -78

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُالرافعي، دار الكتب العممية، ط
الحسػػف عمػػي بػػف عبػػد العزيػػر القاضػػي  ىبػػألالكسػػاطة بػػيف المتنبػػي كخصػػكمو  -79

عمػػي محمػػد البجػػاكم،  -ي، تحقيػػؽ ك ػػرح: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـالجرجػػان
 ي ك ركاه.مطبعة عيسى البابي الحمب

 


