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 املستخلص
مثل الحديث النبوي الشريف قمة الفصاحة والبيان في اللغة العربية بعد كتاب هللا عز وجل, فقد تميز بالجزالة والفصاحة والوضوح, كما     

ه بنائتميز بدقة المعنى وسالسة العبارة وقوة البيان والحجة ,من هنا فقد كان هدفا للدراسات المتنوعة التي حاولت ابراز عمق معانيه ومتانة  
تي  وروعة بالغته وجوانب الجمال فيه, وهذه الدراسة تتضمن بيان بالغة الحديث النبوي من خالل احد ادق الفنون البالغية وهي )التورية(, ال

 .تؤدي عدة وظائف معنوية وجمالية, اهمها التوسع في المعنى, والوصول الى عقل السامع ولفت االنتباه, وايصال المعاني بطريقة غير مباشرة
تتألف الدراسة من قسمين رئيسين ومدخل, تناول المدخل بالغة الحديث النبوي الشريف واهمية التورية في تحقيقها, ثم القسم االول الذي   

 تناول موضوع جماليات التورية في الحديث النبوي الشريف, والقسم الثاني الذي بحث انواع التورية في الحديث النبوي الشريف, وقد اعتمدت 
 راسة على مصادر التخريج االساسية للحديث النبوي والكتب البالغية القديمة التي تناولت موضوع التورية, والدراسات الحديثة التي اعتنت الد

 ببالغة الحديث النبوي الشريف .الكلمات المفتاحية:  التورية, الحديث النبوي, المعنى القريب والبعيد
 

Abstract 

Aesthetics and types of puns in the hadith of the Prophet 

      Like the honorable hadith of the Prophet, the summit of eloquence and eloquence in the Arabic language 

after the book of God Almighty, it was characterized by elegance, eloquence and clarity, as well as the 

accuracy of the meaning, the smoothness of the phrase, the strength of the statement and the argument. In it, 

and this study includes a statement of the eloquence of the Prophet's hadith through one of the most accurate 

rhetorical arts, which is (pun), which performs several moral and aesthetic functions, the most important of 

which is the expansion of meaning, access to the listener's mind, drawing attention, and conveying meanings 

indirectly  .The study consists of two main parts and an introduction. The introduction dealt with the 

eloquence of the noble hadith of the Prophet and the importance of puns in achieving it, then the first part 

dealt with the subject of the aesthetics of puns in the noble hadith of the Prophet, and the second section 

examined the types of puns in the noble hadith of the Prophet. The Prophet and the ancient rhetorical books 

that dealt with the subject of puns, and modern studies that took care of the eloquence of the honorable hadith 

of the Prophet.Keywords: puns, prophetic hadith, near and far meaning 

 

 بالغة احلديث النبوي الشريف مدخل
نشأ رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم في أفصح القبائل, وأكثرها منطقًا, وتتسم بالعذوبة في البيان, فلغة أهل قريش من أفصح اللغات       

أفصح نشأة لدى غيره من القبائل, والحكمة التي اكتسبها  وألينها, فهم يتسمون بالفصاحة في المذهب, فاللغة لديهم قوية بالفطرة, والبيان لديهم  
ه تضيق الرسول الكريم هي حكمة النبوة.إن بالغة الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من صنع هللا تبارك وتعالى، وما كان من صنع هللا سبحان

ة بقدراته على كنه التصوير، وإنما ندرك أثره الموحي والتشبيه موازين اإلنسان عن وزنه وتقصر مقاييسه عن مقياسه، فقد اتسمت البالغة النبوي
 الموضح مما يدل على موهبة فذة دانت لها الصور الجميلة، ودنت منها فاقتطفت ما رق منها وراق، فنحن في الحديث أمام لوحات فنية رائعة، 

ت والمشاهد خيال واقعي خصب وأن وفرة الصور الجميلة, لتدل  ممتعة ساحرة تعجز مواهب الدنيا اإلتيان بأروع منها وأبدع، تفيض هذه اللوحا
إلى  على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤثر التعبير عن المعنى ارد بالصورة الحسية المستمدة من حياة المخاطبين؛ ألن ذلك أدعى  

دبي، وترفع من شأنه وتكسو المعاني وتضاعف قواها في تحريك أن يفهموا مراده، ويتأثروا به؛ وألن الصورة البيانية تزيد في قيمة األثر األ
وقد أشار الجاحظ في كتاب البيان والتبيين إلى العديد من الخصائص الفنية والجمالية لحديث رسولنا الكريم بألفاظه وجمالية تراكيبه .1النفوس 

حروفه, وكثر عدد معانيه, وجل عن الصنعة, ونزه عن التكلف,    ونسقه األسلوبي وعمق معانيه, فقد أشار في ذلك: "هو الكالم الذي قل عدد
واستعمل المبسوط في موضع البسط, والمقصور في موضع القصر, وهجر الغريب الوحشي, فلم ينطق إال عن ميراث حكمة, ولم يتكلم إال  

.ووصف الرافعي بالغة رسولنا الكريم وصفًا جمياًل, فقال: " هذه هي البالغة اإلنسانية   .2بكالم قد ُحف بالعصمة, وُشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق" 
التي سجدت األفكار آلياتها وحسرت العقول دون غايتها, لم تصنع وهي من اإلحكام كأنها مصنوعة ولم يتكلف لها وهي على السهولة بعيدة 

ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من ممنوعة, فألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجالل خالقه,  
سبيله, وإن لك يكن لها منه دليل, فقد كانت هي من دليله, محكمة الفصول, حتى ليس فيها عروة مفصولة محذوفة الفضول, حتى ليس فيها 

 .3 نما هي شمولها وإجادتها مظهر من خواطره صلى هللا عليه وسلم" .كلمة مفضولة, كأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم, وإ
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وما أجوَد ما قالُه الجاحُظ في   4"إن الحديث النبوي في الذروة من البيان، وال يرتفُع فوقُه في مجال األدب الرفيع إال كتاُب هللا بالغًة وفصااااحُة"
، وكان كما قال هللُا تبارَك وتعالى: قل  يا   شااااااااااأنه: "وهو الكالُم الذي قلف عدُد حروفهد، وكثَر عددُ  معانيه، وجلف عن الصاااااااااانعةد، ونزه عن التكلفد

َن ال ُمَتَكلِدفديَن" َر َوَما َأَنا مد َأُلُكم  َعَلي هد مدن  َأج  ، واساااتعمل المبساااوط في  7, وجانَب اصاااحاَب التقعير6، فكيف وقد عاب التشاااديق 5محمُد " ُقل  َما َأسااا 
والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريَب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق اال عن ميراثد حكمَة، ولم يتكلمف موضع البسط،  

" .ويقول األساتاذ مصاطفى صاادق الرافعي فيما صاح نقلُه من كالم النبي صالى هللا  8اال بكالم قد حِف بالعصامة، وشايد بالتأييد، ويسار بالتوفيقد
، جزَل التركيب، متناسااَب االجزاءد في تأليفد عليه وساالم عن جهة  ، محكَم الوضااعد الصااناعتين اللغوية والبيانية : "رأيتُه في االولى مسااددة اللفظد

، ثم ال ترى فيه حرفًا مضاطربًا، وال ل ، فخَم الجملةد، واضاَح الصالةد بين اللفظد ومعناه، واللفظ وضاريبه في التأليفد والنساقد فظًة مساتدعاة الكلماتد
، جيَد الرصااف، متمكَن   –البيانية  –معناها او مسااتكره عليه؛ ورأيته في الثانية ل ، ظاهَر الحدودد ، بيَن الجملةد، واضااَح التفصاايلد حسااَن المعر،د

، ثم ال ترى فيه إحالًة وال اسااتكراهًا، وال ترى اضااط , 9رابًا وال خطالً المعنى، واسااَع الحيلةد في تصااريفه، بديَع االثارةد، غريَب للمحة، ناصااَع البياند
، وال صااااااااعفًا في وجَه من الوجوه " ، وال توسااااااااعًا من ضاااااااايقد .وتحتل البالغة النبوية الشااااااااريفة قمة البيان في اآلدب 10وال اسااااااااتعانًة من عجزد

احد من  ما جاءنا عن   ه( العالم باآلدب وإمام نحاة البصااارة في عصاااره بقوله: "231، وهذا ما أوضاااعه أوس بن حبيب الضااابي )ت 11العربي
كما   ورائع الكالم ما جاءنا عن رساول هللا )صالى هللا عليه وسالم(، ولكن هذه البالغة تبقى في حدود البيان اإلنسااني أو بالغة البشار وال تصال

ز؟ ه( ,هل كالم النبي )عليه الساااااااااااالم( معج403نرى طبيعة الحال إلى درجة البيان القرآني الذي بلغ حد األعجاز، وقد سااااااااااا ل الباقالني )ت
  وأجاب بقوله: إن هناك فرقًا بين القرآن الكريم وكالم النبي )عليه الصااااااالة والسااااااالم( وإن كان النبي )صاااااالى هللا عليه وساااااالم( أفصااااااح العرب،

)صاالى   .فالبالغة النبوية الشااريفة في أعلى طبقات البالغة اإلنسااانية وبالغة النبي12والفرق بينهما هو الفرق بين كالم هللا تعالى وكالم البشاار"
هللا عليه وسااااالم( تعد صااااالة الوصااااال ما بين القرآن الكريم وبالغة البلغاء، وفي هذا الصااااادد يقول العقاد: "كان محمد )صااااالى هللا عليه وسااااالم(  
فصااااااااايح اللغة فصااااااااايح اللساااااااااان فصااااااااايح األداء، كان فصااااااااايحًا مبلغًا على أساااااااااس ما تكون بالغة الكرامة والكفاية وكان بلساااااااااانه وفؤاده من  

.فكالمه الشااااريف )عليه افضاااال الصااااالة وأتم التسااااليم( من ناحية الصااااناعة اللغوية والبيانية محكم النظم جزل من حيث التركيب، 13المرساااالين"
متناسااااق األجزاء في تأليف المفردات، فحم الجملة واضااااح الصاااالة بين الكلمة ومعانيها وضااااريبة في التأليف والتنساااايق حتى تكاد  ال ترى فيه  

دعاة لمعناها أو مساااااااااتكرهة عليه وال لفظ غيره أشااااااااامل منها أداء للمعنى، وهذا نراه في الصاااااااااناعة اللغوية أما من الناحية  خلاًل وال كلمة مسااااااااات
.وقد ورد في العديد من المصااادر أن  14الصااناعة البيانية حساان المعر، بين الجملة واضااح التفصاايل بين اإلشااارة غريب اللمحة ناصااح البيان

ران الكريم, ولكننا في الواقع ال نسااااااااااتطيع إنكار وجودها, فهي ليساااااااااات كذبًا, أو قريبة من الكذب, ولكنها في الواقع  التورية غير موجودة في الق
وقد اساتخدمها رساولنا الكريم )عليه افضال الصاالة وأتم التساليم(  في الحديث النبوي الشاريف عندما سا ل عن خروجه إلى بدر:    15صادق مقنع

تى ال يكشاااف عن ساااره وسااار صاااحابته فيصااال الخبر إلى العدو,  فأجاب: من ماء, فانصااار  ذهن من ساااأل  ممن القوم؟ فأجاب على الفور ح
الرسااااااول الكريم )صاااااالى هللا عليه وساااااالم( إلى أنه اساااااام قبيلتهم, وهو بذلك قام بحجب المقال عن ذهن المتلقي, وأخبر السااااااائل في نفس الوقت  

, والقصااد  17اديثه الواردة في صااحيح البخاري قوله صاالى هللا عليه وساالم: "الحرب خدعة".ومما ورد على لسااان رسااولنا الكريم في أح16بالحقيقة
عة في  منها هنا التمويه واإلخفاء والتلون, فالغاية من التورية في أحاديث رسااااااااااولنا الكريم تلوين الكالم في محاولة إلقناع السااااااااااامع وليس الخدي

الباديع المعنوي فاننناا نرى أن المتقادمين لم يحفلوا كثيرا باالتورياة وأن المرء ليحس فيماا يلقااه الحرب ."وإذا ألقيناا نظرة على نشااااااااااااااأة هاذا النوع من 
منها في أدبهم أنها كانت تقع لهم عفوا من غير قصااد ويقال إن المتنبي هو أول من التفت إليها واسااتخدمها في شااعره على نحو ظاهر، ولكن  

  .سااي األول والثاني من أمثال أبي نواس ومساالم بن الوليد وأبي تمام والبحتري قد ساابقوه إليها التحقيق يظهر أن شااعراء البديع في العصاار العبا
ثم أخذ االهتمام بها ابتداء من عصااار المتنبي يزداد شاااي ا فشاااي ا حتى وصااالت إلى عصااار القاضاااي الفاضااال فتلقفها وتوساااع في اساااتعمالها في  

 18جاراه فيها شعراء مصر" شعره ونثره إلى الحد الذي لفت األنظار إليها, ومن ثم
 اوال: مجاليات التورية يف احلديث النبوي الشريف

أجمعت كتب البالغة على ندرة ورود التورية في الحديث الشاااااااريف, ولكنه يمكننا إجمال الحديث عن أنواع ورودها في بعض المواضاااااااع,       
تسم الحديث النبوي الشريف بالعديد من الخصائص البالغية واللغوية,  وعن السمات الغالبة لحديث رسولنا الكريم)صلى هللا عليه وسلم(.حيث ي

العديد    فعبارات رسولنا الكريم )صلى هللا عليه وسلم( تتسم باالتساع, ودقة األلفاظ, والمطابقة في المدلول, ووردت التورية في حديث رسولنا في
فحديث رساول هللا )صالى  19ين بالعديد من الخصاائص, منها بالغته الشاديدة"من المواضاع, فرساولنا الكريم يتميز عن غيره من األنبياء والمرسال
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  هللا عليه وسااااالم( بلغ قمة البيان والفصااااااحة, فخال من التكلف والتطويل واتسااااام باالختصاااااار, "فألفاظ النبوة يعمرها قلب متصااااال بجالل الخالق
فالفرق شاااسااع بين ألفاظ رسااولنا الكريم )صاالى هللا عليه وساالم( وبين كالم البشاار, وذلك    20الكريم, ويصااقلها لسااان نزل عليه القرآن بحقائقه..."

  مهما برعوا وتألقوا في سااااااااماء البالغة وسااااااااحر البيان, فهو ال ينطق عن الهوى, إنما قوله وحي وإلهام. وقد انتبه الجاحظ إلى بالغة الرسااااااااول
يشاااااااير إلى سااااااامات الحديث الشاااااااريف: "وهو الكالم الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه   .حيث يقول الجاحظ وهو21الكريم وحللها تحلياًل دقيقاً 

فهام,  وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف وهو الكالم الذي ألقى هللا عليه المحبة, وغشاه بالقبول, وجمع له بين المهابة والحالوة, وبين حسن اإل
ساااامع إلى معاودته, لم تساااقط له كلمة, وال زلت به قدم, وال بارت له حجة, ولم يقم له  وقلة عدد الكالم, مع اساااتغنائه عن إعادته, وقله حاجة ال

خصااام, وال أفحمه خطيب, يبذ  الخطب الطوال بالكلم القصاااار, وال يلتمس إساااكات الخصااام إال بما يعرفه الخصااام, وال يحتج إال بالصااادق, وال 
 .22لموازية, وال يهمز وال يلمز, وال يبطئ وال يعجل, وال يسهب وال يحصر..."يطلب الفلج إال بالحق, وال يستعين بالخالبة, وال يستعمل ا

وال أساهل   وأضاا  الجاحظ: "لم يسامع الناس بكالم قط أعم نفعًا وال اقصاد لفظًا وال أعدل وزنًا وال أجمل مذهبًا وال اكرم مطلبًا وال أحسان موقعاً 
.ومن جهة أخرى تحتل البالغة النبوية من حيث ورود التورية  23مه صالى هللا عليه وسالم"مخرجًا, وال أفصاح معنًا, وال أبين في الفحوى من كال

.وبالغة النبي تقع على القنطرة الواصاااااااااااالة بين إعجاز القرآن وبالغة البلغاء ، يقول األسااااااااااااتاذ  24فيها الذروة العليا من البيان في األدب العربي
عربي اللسااان، فله من اللسااان العربي أفصااحه بهذه النشااأة القرشااية البدوية الخالصااة وهذه  عباس محمود العقاد : " كان صاالى هللا عليه وساالم أ 

هي فصاااااااااحة الكالم، فقد كان جمال فصاااااااااحته في نطقه كجمال فصاااااااااحته في كالمه، واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحرو   
" إن كالمه   ه(751م)ت  يقول اإلمام ابن القي25ليم في منطق سااليم"ومخارجها، وقدرته على إيقاعها في أحساان مواقعها، فهو صاااحب كالم ساا

 يأخذ القلوب، ويساااااابي األرواح، ويشااااااهد له بذلك أعدا ه، وكان إذا تكلم تكلم بكالم مفصاااااال، مبين، يعِد العاد ليس بهذا مساااااارع، وال يحفظ، وال
اوضاااااح الرافعي أن التورية في األحاديث النبوية الشاااااريفة اتسااااامت وقد   26منقطع تخلله الساااااكتات بين أفراد الكالم، بل هديه فيه أكمل الهدي "

ن بثالثة سمات:الحكمة واللغة والبيان, حيث جاءت على أتمها وأكملها, األمر الذي يدل على نحت سمة الكمال واإلبداع، وتضا  إلااى الااسمتي
الوقت الذي تحدث فيه الرافعي في ختام الجزء الذي عقده  اللتين دار حولها كالم الجاحظ ، وخاصااة ساامة التنزه عن الصاانعة، والتكلف فااااااااااااااااي  

ة فيها مبني للبالغة النبويااة عاان الخلوو والقصااد واالستيفاااء, حيث يقول: "أن نسااق البالغة النبوية وفقًا لتتبع أحاديث رسول هللا وورود التوري
ها جميعًا ألنه لم يكن في العرب، ولن يكون فيمن بعدهم أبد الدهر  علاى هذه الثالث: الخلوو: يكون في اللغة واألسلوب، وأن النبي منفرد في

ن من  ماااااان ينفااااااذ فااااااي اللغااااااة وأسرارها وضعًا وتركيبًا ، يستبعد اللفظ الحر ويحيط بالعتيق من الكااااااالم ، ويبلغ في ذلك إلى الصميم على ما كا
لعصبي الجاماااع المجتمع علاااى توثاااق السرد وكمال المالءمة ، كما تراه صلى هللا عليه وسلم وال نعر  في الناس من يتهيأ له األسااالوب ا شأنه

اما القصد واإليجاز واالقتصار على ما هو من طبيعة المعنى في ألفاظه، ومن طبيعة االلفاظ في معانيها ، وطبيعااااااااااااااة " .27في الكالم النبوي"
تازت به البالغة النبوية حتى كأن الكالم ال يعدو فيها حركة النفس وكأن  النفس في حظها ماااان الكااااالم, وجهتيااااه اللفظية والمعنوية فذلك بما ام

 28الجملة تخلق في منطقه صلى هللا عليه وسلم خلقا سويااالستيفاء: وهاو الذي يخارج به الكالم مبسوط المعنى، ليس فيه إحالاة أو إضراب"
وفي األحاديث النبوية التي وردت فيها التورية, قال العقاد معقبًا على ما ساابق ملخصااًا بالغتة في أحاديثه صاالى هللا عليه وساالم: "وساار 

 ...ذلك أنفه يريد أن يبلغ، أو يريد أن يصل إلى سامعه، وال يريد أن يقيم بينه وبين السامع حاجزًا من اللفظ الغريب، أو المعنى الغريب 
إن  وقد ُعردَ  عن النفبي صااالى هللا عليه وسااالم في حياته الخاصاااة والعامة أنفه كان قليل الكالم، معرضاااًا عن اللغو، ال يقول إال بالحق، و 

قاالاه في مزاح، فمن ثمف ال عجاب أن يخلو كالماه من الحشااااااااااااااو والتكرار والزياادة، فانذا كرر اللفظ بعيناه كماا جااء في بعض المعااهادات، فاذلاك 
كان يكره اإلطالة،   صااالى هللا عليه وسااالم " فالرساااول .29ب المعاهدات الذي ال محيص عنه، ألنف تكرار النفص يمنع التأويل عند اختالفه"أسااالو 

،  30واالندفاع في الكالم ، وقد تكلم عنده رجاااااااال فأطال فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم كم دون لسااااااااانك من حجاب؟ فقال شفتاي، وأسناني 
من الخضااائص التي ال يؤخذ  صاالى هللا عليه وساالم .تعِد فصاااحة النبي محمد31إن هللا يكره اال نبعاق، واالنبعاق هو االندفاع في الكالم" فقال

ال أن  فيه على حقه، وال يتعلااااااق بأسبابه متعلق، فنن العرب قديما وإن كانوا قد هذبوا الكالم قدر المستطاع وبالغوا في وضع أحكامه وتجويده إ
هم،  لك كان قد جاء من خالل نظرتهم المتقدم وبصايرتهم الصاافية، وكانوا عند تكلف يساتعينوا بأساباب اإلجادة دون اهمالهم للفطرة اللغوية لديذ

 لمفشابه القول يكون مصانوعًا مقدرًا على أنهم ال يسالمون من عيوب االساتكراه، والزلل واالضاطراب، وبيد أن الرساول الكريم صالى هللا عليه وسا
في  كاااااااااان أفصح العرب، إال انه لم يكن يتكلف القاااااااااول، وال يهتم بتزينه، وال يرجو إليه سبيل من سبل الصنعة، وال يجاوز باااااااااه مقدار اإلبال   
 مطالمعنى الذي يريده ثم ال ليعر، له في ذلك سقط، وال استكراه وال تستزله الفجاءة ويبده من أغرا، الكالم عن األسلوب الرائع، وعن الاااااااااااااان
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هي  الغريب، والطريقة المحكمة، بحيث ال يحد النظر إلى كالمه طريقًا يتفصااااح منه صاااااعدًا أو منحدرًا، ثم أنت ال تعر  له إال المعاني التي 
  د،إلهام النبوة، ونتاج الحكمة، وغاية العقل إلى ما ذلك مما يخرج به الكالم وليس فوقه مقدار إناااااااااااااااااااساااااني من البالغة والتسااااديد وبراعة القصاااا

رب وهااام  والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية ففصاحة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ليست إال توفيقًا من هللا تعالى، وتوقيفًا إذ ابتعثه للعااا
، وعلاااى  يقادون من ألسنتهم، ولهم المقامات المشهورة في البيان والفاااصاحة، ثااام هااام مختلفاااون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في اللغاااات

.في الحديث النبوي تتجلى وبصاورة واضاحة البالغة وحسان اساتخدام الكلمات، إذ تؤدي التورية في المحسانات البديعِية 32اخاااااااااااااااتال  مواطنهم
ر الكالم،  صادوًرا مساؤواًل، وإن كانت الفصااحة سامة ُمميِدزة لذلك العصار، إال أِن الفصااحة الِنبويفة فيها من البسااطة وعدم التكِلف ما يجعلها تت دف

."فعن أنس بن مالَك رضااااَي هللا عنُه قال: أقبَل نبيص هللا صاااالى هللا عليه وساااالم  33وفيها من الُعمق وُحساااان الِتعبير ما يجعلها في مقِدمة المعاني
ٌ  أبا بكَر، وأبو بكَر شااايٌي ُيعَر ، ونبيص هللاد صااالى هللا عليه وسااالم شاااابق ال ُيعَر ، قال: فَيلقى ال رفُجُل أبا بكَر فيقول: يا أبا بكر، من  وهو ُمردد

بيل, ُب الحاسااُب أنُه إنما يعني الطريق، وإنما يعني ساابيَل الخير" 34هذا الرُجُل الذي بين َيديك؟ فيقوُل: هذا الرفجُل يهديني السااف فالمعنى  35فَيحسااَ
أِن النبي صاااااااااالى هللا عليه وساااااااااالم يهدي إلى طريقد الرحمة،  الظاهرد يدلص على هداية الطريق التي يمشااااااااااي فيها الناس، أما المعنى الخفيص هو 

 . 36فاستطاع بهذه التورية تخليص النبِي صلى هللا عليه وسلم من قتل المشركين وإيذائهم له، فأدفت  التورية هنا دوًرا جلياًل"
 وخصائص معانيه بما يأتي: وفي ظل ذلك يمكننا اختصار خصائص ألفاظ التورية في حديث رسول هللا 

وفقا لتتبع االحاديث النبوية الشااااريفة التي جاءت فيها التورية بساااامات واضااااحة متميزة ال يمكن ان   تتميز خصااااائص ألفاظ الرسااااول الكريم    .1
ي المفردات  بمجمله بين قوة األلفاظ ف يكون لها مثيل مماثل وبصاااااااااااااورة كاملة متكاملة؛ فقد جمعت صااااااااااااايغ التورية في حديث رساااااااااااااول هللا  

ووضاااااااوحها في الدالالت, فتلك الصااااااافة إذا اجتمعت في أسااااااالوب واحد كان قطعة خالبة من البيان والساااااااحر وكان حريا بأن تنفتح له مغاليق 
من   ," فكانت الغاية37القلوب, وأن تقود إلى الخير والهدى؛ فالوضاااااااااااوح لم تحجبه ألفاظ غريبة وال ألفاظ الجافية , ولم تزر به أسااااااااااااليب التعقيد

ولم   التورية واضااااااااحة لدرجة أن المسااااااااتمع يظن أن المعنى القريب هو المقصااااااااود, أو أن الكالم الموجه ينطبق عليه, ولم يكن يغرب بتقعره  
ت  يذهب يمنة وال يساااارة في الكراهة واالسااااتكراه في صاااايغ التورية وفي األلفاظ واسااااتدعائها مهما كان, وإنما كانت معانيه حاضاااارة في قلبه وكان

 .38اظه جاهزة على لسانه تؤدي المعاني التي يريدها"ألف
في التورية هي سااامة اإلبال  بيسااار وساااالساااة ووضاااوح؛ هذا السااامة كانت ظاهرة بينة في   ومن جهة أخرى تعد السااامة الغالبة على أسااالوبه  .2

تضارب؛ فكان ذلك واضحًا في بيانه وحديثه وخطبه    ألفاظه وأحاديثه النبوية, وفي أيضًا معانيه, ليس بينها تنافر وال تناكر, وال أيضًا تباعد وال
 .39ومراسالته للملوك وغيرهم

من أهم السااامات التي تتسااام بها صااايغ التورية في حديث رساااول هللا صااالى هللا عليه وسااالم اإلبال  وهي السااامة المشاااتركة في أفانين هذا الكالم   .3
انة صاالى هللا عليم وساالم بأعذب حديث وألطف أساالوب , من مثل قوله صاالى  بمجمله, وليس فقط في صاايغ التورية, فقد بلغ الرسااالة وأدى األم

ُدوا، وال تَ  هللا عليم وساااالم: "  وا، وال َتحاسااااَ وا، وال َتناَفسااااُ سااااُ وا، وال َتَجسااااف سااااُ ، وال َتَحسااااف َذُب الَحديثد ، فننف الظفنف أك  وا، وال َتداَبُروا،  إيفاُكم  والظفنف باَغضااااُ
باَد هللاد  واًنا  وُكوُنوا عد " فال تجد عذوبة كما نجدها في مثل هذا الكالم, وال تجد طريقة وال أهدى أسااااااااااااالوًبا من هذا البيان ,وال تجد ألطف من  40إخ 

 هذه األلفاظ وال أوضااااااح منها وال أدق في أداء المراد منها ولو عمل المساااااالمون بهذه المقتضاااااايات والزموها والتزموا بهذه لحساااااانت مجتمعاتهم,
 .41سهم, واستقامت أخالقهم, و تباعد الشر من بينهم, فهذا من سمات أسلوبه صلى هللا عليه وسلمولتهذبت  نفو 

ومن الساامات الجلية دقة التصااوير وهذه خصااوصااية حقيقية ظهرت في أساالوبه صاالى هللا عليم وساالم وهذا يدل على أن النبي صاالى هللا عليم   .4
حساااية المعبرة المساااتمدة من حياة المخاطبين وذلك واضاااح في أحاديثه صااالى هللا عليم  وسااالم كان يؤثر التعبير عن المعنى المجرد بالصاااورة ال

فننك ترى قطعة من الحديث النبوي الشاااريف ترسااام لك هي ة شااااخصاااة متحركة المعنى فيها يتوثب يمنة ويسااارة ويدل على المراد بكل   42وسااالم
ُكم  َكا يَن َيُتوُب إدَلي هد مدن  َأَحدد هد حد َبةد َعب دد دص َفَرًحا بدَتو  ُ َأشااااااااااَ َلتد دقة فمن ذلك قوله صاااااااااالى هللا عليم وساااااااااالم: " بَف ن ُه َن َعَلى َراحد هد بدَأر ،د َفاَلَة َفان َفَلَتت  مد

َلتدهد, فَ  لِدَها َقد  َأيدَس مدن  َراحد َطَجَع فدي ظد َجَرًة َفاضاا  ن َها, َفَأَتى شااَ َراُبُه َفَأيدَس مد َها ُثمف َوَعَلي َها َطَعاُمُه َوشااَ َطامد ن َدُه َفَأَخَذ بدخد َبي َنا ُهَو َكَذلدَك إدذ  ُهَو بدَها َقائدَمًة عد
ةد ال َفَرحد َقا دف َطَأ مدن  شاااد : اللفُهمف َأن َت َعب ددي َوَأَنا َربصَك؛ َأخ  ةد ال َفَرحد دف "، فتجد هذه اللوحة التعبيرية العجيبة للحالة النفساااية عند اإلنساااان وهي  43َل مدن  شاااد

ال ينبغي أن يسااااااول إليه الشاااااايطان في    تدل على معنى عظيم وهو أن العبد مهما وقع في الموبقات ومهما وقع في المهلكات وفي المعاصااااااي
عه  نفساااه أو في ظنه أنه ال توبة له كال بل إن عليه أن يقترب من هللا تبارك وتعالى وأن ينطرح بين يديه, وأن يحقق شاااروط التوبة وذلك باقال

 .44المترحل على ناقتهعن الذنب فالتوبة تجب ما قبلها وهللا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده مثل فرح هذا اإلنسان أو هذا 
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َتَهُمو  َم اسااا  ا قوله صااالى هللا عليه وسااالم: " َمَثُل ال َقائدمد َعَلى ُحُدودد هللاد َوال َواقدعد فديَها َكَمَثلد َقو  اَلَها  ومن ذلك أيضاااً ُهم  أَع  ضاااُ اَب َبع  فديَنَة َفَأصاااَ ا َعَلى ساااَ
َفلدَها إد  يَن فدي َأساااا  َفَلَها َفَكاَن الفذد ُهم  َأساااا  ضااااُ ًقا َوَلم  ُنؤ  َوَبع  يبدَنا َخر  َنا فدي َنصااااد َقُهم  َفَقاُلوا َلو  َأنفا َخَرق  وا َعَلى َمن  َفو  َن ال َماءد َمرص ا مد َتَقو  َقَنا َفندن   َذا اساااا  ذد َمن  َفو 

ا َجمدي ا َوَنَجو  م  َنَجو  يهد يًعا َوإدن  َأَخُذوا َعَلى َأي دد ا أن األمر 45ًعا "َيت ُرُكوُهم  َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا َجمد ، هذا حديث عظيم يمثل ساااااافينة المجتمع ويمثل أيضااااااً
ا من غضاابة هللا تعالى ومن اآلفات والشاارور   بالمعرو  والنهي عن المنكر هو ساار بقاء المجتمع والمحافظة على كيانه وصاالبه ويحميه أيضااً

عن المنكر وينكروه في أفرادهم وآحادهم بالتي هي أحسااااااااااان, فهذا  والمهلكات, فنن العباد ال بد أن يتآمروا بالمعرو  وينشاااااااااااروه بينهم ويتناهوا 
 . 46البيان واضح في دقة تصويره

وكذلك من خصاااائص األلفاظ النبوية وصاااياغة التورية فيها هي الدقة في الوصاااف وهذا نالحظه في بيانه صااالى هللا عليم وسااالم فنن أوصاااافه   .5
ل مد، َكَمَثلد  صاالى هللا عليم وساالم تتساام بالدقة وتتميز بالتجلية من َن ال ُهَدى َوال عد مثل ذلك قوله صاالى هللا عليم وساالم: " إدنف َمَثَل َما َبَعَثندي بفُ بدهد مد

َب ال َكثديرَ  ن َها َطائدَفٌة َطيِدَبٌة َقبدَلتد ال َماَء َفَأن َبَتتد ال َكَوَ َوال ُعشاا  ا . َفَكاَنت  مد ضااً اَب َأر  ن هَ َغي َث َأصااَ َكتد ال َماَء َفَنَفَع بفُ بدَها النفاَس  ، َوَكاَنت  مد سااَ ا َأَجاَدُب َأم 
ُك َماًء، َواَل  ساد َرى إدنفَما هدَي قديَعاٌن اَل ُتم  ن َها َطائدَفٌة ُأخ  اَب مد ا َوَزَرُعوا، َوَأصاَ َقو  ن َها، َوساَ ردُبوا مد يند بفد وَ َفشاَ َنَفَعُه بفُ   ُتن بدُت َكَوً . َفَذلدَك َمَثُل َمن  َفقدَه فدي دد

ي د الفذد َبل  ُهَدى بف ا، َوَلم  َيق  َفع  بدَذلدَك َرأ سااااااً ل ُت بدهد   بدَما َبَعَثندي بدهد؛ َفَعلدَم َوَعلفَم، َوَمَثُل َمن  َلم  َير  سااااااد "، "نقول: إن هذا الحديث في ألفاظه وبيانه فيه 47ُأر 
مصاطفى صالى هللا عليم وسالم فنن هذا العلم العظيم و العلم النافع ال شاك أنه إذا وقع  دقة وصاف وتحديد للوحي وللعلم الرباني الذي جاء به ال

في الناس يختلف وقعه في نفوسااااااااهم وعلى قلوبهم وعقولهم فمنهم من ينتفع به كالريضااااااااان التي إذا أصااااااااابها الغيث فننها تثمر وبعض مواقع  
تفاد منه وبعضااااها يزل عنه الماء وال يسااااتفيد منه, كذلك نفوس الخلق ونفوس األراضااااي تشاااابه القيعان؛ فننها تحفظ الماء وتخزنه ومن جاء اساااا

النااس في تقبال هاذا العلم؛ منهم من ينتفع باه بال يمتاد نفعاه ويتعادى إلى غيره ممن حولاه, ومنهم من يحفظ هاذا الشاااااااااااااايء؛ فيعلم غيره وإن كاان  
 يسااااتفيد منه, بل يصااااير كالكوز مجخيما وكاإلناء المكفي ينزل عليه المطر  غير منتفع به انتفاًعا أصااااليما ومنهم من يزل هذا العلم عن عقله وال

 .48يمنة ويسرة؛ فال يستفيد وال يجمع لغيره شيً ا
اء والنبي  مما تميزت به  ألفاظ النبي صااااااااالى هللا عليم وسااااااااالم إيجازه وقوته في التعبير فتأتي اللفظة القليلة بالمعاني الغزيرة كما اقر بذلك البلغ .6

   49 عليم وسلم كما نعلم قد أوتي جوامع الكلم وهذا واضحا بينا كما ورد في أساليب خطابه وحديثه صلى هللا عليه وسلمصلى هللا
"ومن سمات ألفاظه صلى هللا عليم وسلم األصالة, بأن يكون كما يقول البلغاء وذوي األساليب: إن األسلوب هو الرجل والرجل هو األسلوب؛   .7

عليم وسلم متميز بائن ظاهر حتى للمستشرقين, ولغير العرب أنفسهم؛ فننك إذا سمعت الحديث الشريف تجد قلبك ينهش له  فأسلوبه صلى هللا  
ويقبل عليه وينشااااارح صااااادرك لمعانيه, فأسااااالوبه صااااالى هللا عليه وسااااالم في قطعه البيانية وألفاظه ومعانيه واضاااااح بين ال يكاد ينغلق على ذوي  

اء الحديث أنفسااااهم قد مايزوا بين أساااااليبه في المتن؛ ففي متنه تجد أن بعض األحاديث فيها نكارة في متنها, االختصاااااو, ولهذا نجد أن علم
وهذا من أساباب أو مؤشارات كونها موضاوعة مكذوبة على النبي صالى هللا عليم وسالم, وبعض األحاديث تدل على كونها من النبي صالى هللا  

وتتفق مع الوحي المتلو وهو كالم هللا تبارك وتعالى وتتفق مع قواعد الشااااااريعة, ولذلك فنن أساااااالوبه   عليم وساااااالم ألنها تنطلق من مشااااااكاة النبوة
 .50صلى هللا عليم وسلم قد اتصف باألصالة"

ومن خصاااااائص معانيه صااااالى هللا عليه وسااااالم ان صاااااياغة معانيه "قد تميزت بالثراء في الداللة والغزارة في الفائدة والتنوع و في العر، فهذا   .8
ا معانيه صاال ى هللا عليم  الثراء في الداللة وتلك الغزارة في الفائدة اسااتنبط العلماء منها أحكاما شاارعية ودالالت وآداًبا متعددة, كما امتازت أيضااً

هذه وسااالم باالساااتقصااااء واالساااتيعاب؛ واساااتقصااااء المعاني واإلتيان على دقائقها, وأيضاااا على لطائفها فنن جمله صااالى هللا عليه وسااالم تتسااام ب
ب ًعا: َهل  تَ  َمالد ساَ َع  ُروا بداأل  ًرا األمور فكون المعنى مساتقصاى ليس ساهال عند اإلنساان العادي مثال قوله صالى هللا عليم وسالم: "َبادد ُروَن إدالف َفق  ن َتظد

رص َغائدَب ُين َتظَ  اَل َفشاااَ جف ًيا, َأو  َهَرًما ُمَفنِدًدا, َأود الدف ًد ًنى ُمط  ًيا, َأو  غد َهى َوَأَمرص ُمن ساااد اَعُة َأد  اَعَة َفالساااف "، هذا المعنى مساااتقصاااى من جميع 51ُر, َأود الساااف
م  أطرافه ما بقي شايء لم يصال إليه هذا االساتقصااء, ومما امتازت به معانيه صالى هللا عليه وسالم أنها ال تخضاع لجنس معين وال لبلد أو إقلي 

" كما امتازت 52عاء : "ال فضااال لعربي على أعجمي وال ألبيض على أساااود إال بالتقوى ولذلك فننه يخاطب صااالى هللا عليم وسااالم اإلنساااانية جم
 .53بالجدة واإلحكام فنن معانيه صلى هللا عليه وسلم مبتكرة جديدة

 ثانيا: أنواع التورية في الحديث النبوي الشريف:
وهي التي لم يذكر فيها الزم من لوازم المورى به، وهو المعنى القريب، وال من لوازم المورى عنه، وهو المعنى " التورية المجردة:  التورية المجردة: .1

ُتُه مدن هُ .54" البعيد ض   "           55ُيريُد عيني ه   َما ال جنفةَ ومن شواهدها قوله صلى هللا عليه وسلم " إنف بف تعالى َقاَل: إدَذا اب َتَلي ُت َعبددي بحبيبَتي هد َفصَبَر َعوف
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البعيد وهما ) العينان ( وذلك على سبيل " وقد جاء في الحديث الشريف لفظ )حبيبتيه( ولم يذكر معها مايناسب المعنى القريب وال حتى     
ومن الشواهد األساسية لهذا النوع من التورية في أحاديث رسولنا الكريم    56التورية المجردة النه جرد اللفظ من المالئم للمعنى القريب والبعيد"

عاذ باب, فأعيذوه, ومن سألكم بوجه هللا,  صلى هللا عليه وسلم  ما جاء عن ابن عباس, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من است
.والتورية في قوله: "بوجه هللا" فجرى هنا ذكر لفظ وجه هللا جل في عاله, ولكن اراد به معنى آخر,  58", قال عبيد هللا: "من سألكم باب"57فأعطوه 

 .59وهو ليس الوجه الحقيقي, وهذا هو المعنى المراد"وهو إشارة إلى أن المسلم يعتقد جازمًا أن هللا تعالى ليس كمثله  شيء أو أحد,  
عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضاااااااااي هللا عنهم عن   60"وهي التي يذكر فيها الزم من لوازم المعنى القريب المورى به"التورية المرشحححححححة: .2

ه ذراعًا وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت عليه باعًا وإذا  النبي صلى هللا عليه وسلم قااااااال : "قال هللا عز وجل : إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت من
فالحديث ذكر وحدات القياس وهي الشبر والذراع والبااااااااع ، وذكااااااار ماااااااايالئمها وهي كلمة تقرب ؛ ألن اإلنسان في    61أتاني يمشي أتيته هرولة"

والتقدير من تقرب مني قلاااااياًل أتقرب منه أكثر وأكثر ،    هذه الوحدات يقرب ويبعد فذكر فاااااي الحديث ما يالئم المورى به وهو المعنى القريب ،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول هللا تبارك وتعاالى :تريدون شي ًا أزيدكم ؟ فيقولون   وأنعم عليه بالخيرات 

إلاااااااى ربهم عز    قال : فيكشاااااااف الحجاب فما أعطوا شي ًا أحب إليهم مااااااان النظاااااااااااااار  من النار ؟  : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا
الشاهد في قوله تعالى : "ألم تبيض وجوهنا" ذكر كلمة البياااا، للوجاااه ، وهو ما يالئم الوجه وهو المعنى القريب ، وأراد البيا، وهو   62وجل"

 لجنة .الذنوب وعفو هللا تعالى عنهم ودخولهم ا بيا، كتابهم مان
عبد الرحمن بن عو   ومن شواهدها ما ورد عن  .63التورية المبينة: "هي التي يذكر فيها الزم المورى عنه بعد لفظ التورية"التورية المبينة: .3

وصلها    رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا  عليه وسلم : " قال هللا عز وجل : أنا هللا، وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن
وكلمة الرحم تحمل معنيان، األول: والمقصود منه رحم المرأة، والثاني: وهو المعنى البعيد المقصود منه صلة  .64وصلته، ومن قطعها بتته"

ها بالزم من األقارب واألرحام، وذكر ما يالئم المعنى البعيد وهذا على سبيل التورية المبنية، وجاء بلفظ الرحم وهم األقارب وذوات األرحام وأردف
مه  لوازم المعنى البعيد في قوله من )وصلها وصلته(، أي من زار أقاربه في هللا كان هللا معه، وكان مع هللا جل في عاله، ومن لم يصل ارحا 

ول سيدنا أبي ووردت كذلك التورية في كالم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, منه قوقطعهم وابتعد عنهم ابتعد هللا سبحانه وتعالى عنه.
فورى  بكر رضي هللا عنه في الهجرة, "وقد س ل عن النبي صلى هللا عليه وسلم من هذا؟, فقال: هاد يهديني, وأراد هاديًا يهديني إلى اإلسالم,  

 66"65عنه بهادي الطريق وهو الدليل أثناء السفر
بااللفظ الاذي قبلهاا، أو بااللفظ الاذي بعادهاا، أو تكون التورياة في لفظين "وهي التي ال تقع فيهاا التورياة وال تتهياأ إال    التوريحة المييح    -4

بالبحث والتقصااااااااي لم يعثر الباحث على أي حديث من األحاديث النبوية الصااااااااحيحة في الكتب 67لوال كل منهما لما تهيأت التورية في اآلخر"
بقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في األشعث بن    الستة يشتمل على هذا النوع من التورية، ومن أجل ايضاح ما هيتها سنستشهد

قيس: " إنه كان يحوك »الشاامال باليمين"، فالشاامال يحتمل أن يكون جمع شااملة وهي الكساااء يشااتمل به، وهذا هو المعنى البعيد الموِرى عنه،  
قريب الموِرى به ولوال ذكر اليمين بعد الشاااامال لما تنبه ويحتمل أن يراد بها الشاااامال التي هي إحدى اليدين ونقيض اليمين، وهذا هو المعنى ال

.بالتالي فالتورية قديمة قدم العرب, وما وصل إلينا منها هو قليل, وهذا ما دفع ابن األثير إلى أن يقول: "المسلك إلى تلك 68السامع لمعنى اليد"
وهذا ما دفع العالمة الرعيني يعبر عنها بقوله: "اعلم أن التورية  .69المعاني وتصااااااحيح المقصااااااد فيها عساااااار جدًا ال جرم أن اإلجادة فيها قليلة"

من البديع بمنزلة اإلنسااان من العين, وساامت في البالغة ساامو الذهب للعين, وكانت خواطر المتقدمين بها شااحيحة, وأفهامهم ال تقصاادها وإن  
صااافوًا, وما زالت تلك المحاسااان تحفظ نقابها وتكشاااف للمولدين  كانت ساااليمة صاااحيحة, لكنها ربما وقعت لهم عفوًا, ووردوا من حساااناتها موردًا 

 .70حجابها إلى أن لمحها أبو الطيب وظهرت في أشعاره فحلت به وحليت"
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