
 1 

لماذا لرئيس الخوارج يد 
 كثدي المرأة؟

 
جّسدوا فيه صفات الخوارج كشدة اجتهادهم في العبادة وأمور أن بعد الثُّدية يبدو من صنع الرواة  وصف ذي

. ذي الثدية صفات أنتج، أخرى. وأظن الصراع الخارجي الأموي الذي بلغ ذروته زمن الحجاج بن يوسف
هذا الخارجي  ت أخطاء النقل وتصحف التصحيف حتى اضطرب وصفتراكموخلال هذه الفترة أو بعدها 

عظم وعليها  بلاذراع و بلاوأصبح ذو الثدية مخلوقاً غريباً له ثدي امرأة وله يد ناقصة ذات عضد  .واسمه وأصله
. رؤوسها معقفة سنّورمثل سبلات  ى يده أو ثديهوعل (طول اليد الأخرى إذا مُّد حاذى)ثدي امرأة حلمة و

 من الجنأنه  غيرهاو، (بجلي أو أزدي أو تميمي) عربيأنه  أخرىأن ذا الثدية حبشي أسود، و رواياتت قالو
 .همأو نسل

 
 ألقاب كبير الخوارج

ة( َّّ ة(1)ذو ثُدَي َّّ دَي ُّّ (2، )ذو الث دَّيِّ ُّّ ْدي(، 3، )ذو الث َّّ  6)أبو الثديان(، 5)ذو الثديين(، 4)ذو الث

                                                 
1  َّّ ِّْم ذُو ثُدَي ِّيه ِّقُونَ رؤوسهم ف َاَل َيحْل ِّي هَؤُلَاءِّ الْقَوْمِّ عَلَامَةٌ ق هِّ هَْل ف َّّ ة  فتح الباري لابن حجر : يَا نَبِّّيَّ الل
يُّّ  2 َخْدَجِّ ةِّ الْم َّّ دَي ُّّ  .. لأنها كأنها بقية ثدي قد ذهب أكثره فقللهاشرح نهج البلاغة: ذو الثدية .. تصغير ثدي  السنة لابن أبي عاصم : ذُو الث
، وَذُو السنن الكبرى للنسائي: وقتل علي الحرورية فجزع علي من قتلهم حين لم يجد ذا الثدي 3 دَّيِّ ُّّ ثُونَهُ؟ يَقُولُونَ: ذُو الث ِّرَاقِّ يَتَحَّدَّ / مسند أحمد : بَلَغَنِّي عَْن َأهْلِّ الْع

 /. دَّيِّ ُّّ ْديطرح التثريب: وَكَانَ الث َّّ ِّعًا ذَا الث ى نَاف ُجْدَعُ يُسَمَّّ  الْم
ِّي يَدِّهِّ مِّثُْل ثَْديِّ الْمَرَْأةِّ  –طرح التثريب  4 ْدي، وَكَانَ ف َّّ ِّعًا ذَا الث ى نَاف ُجْدَعُ يُسَمَّّ العراقي: وَكَانَ الْم
يين أسانيد .. / البداية والنهاية : الخوارج .. وعلامتهم بالرجل المخدج ذي الثديين الضعفاء الكبير للعقيلي: وفي قصة ذي الثد 5
عما كان علية  أبو الثديان... فلما أنكف  أبو الثديانو أول من نسب الإلهية لعلي بن أبي طالب  / .. أبي الثديانإبن المجاور : و كل من هو نسل  -]تاريخ المستبصر  6

. بابي الثديين[علي بن أبي طالب: انظروا من تحت القنطرة! فإذا هم من الاعتقاد ... قال 
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 لماذا سمّوه بهذه الألقاب؟

ً  يده فيلأن  نظر إلى )، 2(ذو الثدية وكانت في عضده شامة كهيئة الثدي)، 1(سيماه أن يده كالثدي) :كثدي المرأة شيئا
في يديه عظم طرفها حلمة كحلمة الثدي من )، 4(على يده حلمة كحلمة الثدي)، 3(عضده فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمة

عند أحد منكبيه كهيئة )، 7(المرأةثدي حدى يديه كثدى المرأة لها حلمة كحلمة إ)، 6(وعليها حلمة كحلمة ثدى المرأة) ،5(المرأة
يده اليمنى كأنها ). 10(إحدى يديه طبى شاة أو حلمة شاة)، 9(في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حَلَمة مثل حلمةِّ الثدي)، 8(الثدي

عضده ، )13(مثل ثدي المرأة -أو قال ثدييه  -ه إحدى يدي)، 12(كأن إحدى يديه ثدي المرأة أو بضعة ثدي)، 11(ثدي المرأة
فى موضع ، )17(في عضده حلمة كحلمة الثدي)، 16(عضده حلمة كحلمة الثدي)، 15(على كتفه مثل حلمة الثدى، )14(كثدى المرأة

من فوجدوا من ها هنا و، )20(كأن يده ثدي حبشية، )19(عليه ثدي، قد طبق إحدى يديه مثل ثدي المرأة، )18(يده كهيئة الثدى

                                                 
 المبرد: قال علي: اطلبوا المخدج. .. ثم قال: سيماه أن يده كالثدي -الكامل في اللغة  1
البلاذري. -أنساب الأشراف  2
الكامل في التاريخ 3
 ه حلمة كثدي المرأةتاريخ بغداد: فإذا لتاريخ بغداد : على يده حلمة كحلمة الثدي/  4
أنساب الأشراف 5
جامع الأحاديث للسيوطي:فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها حلمة كحلمة ثدى المرأة 6
 مسند أحمد  7
ّ ه بن أحمد 8  السنة لعبد الل
 سنن أبي داود 9
ْدي 10 َّّ بْيُ ..  وَهِّيَ الث الشريعة للآجري / فتح الباري: الّطُّ
الشريعة للآجري 11
القرآن للمستغفري فضائل  12
الدر المنثور للسيوطي  13
جامع الأحاديث للسيوطي: علامتهم رجل عضده كثدى المرأة 14
رجل أسود على كتفه مثل حلمة الثدى: جامع الأحاديث للسيوطي 15
 تاريخ بغداد  16
ّ ه بن أحمد  17 السنة لعبد الل
يئة الثدىالمعجم الأوسط للطبراني: رجل أسود منتن الريح فى موضع يده كه 18
.. مسند أحمد: حبشي عليه ثدي 19
 مسند ابي يعلى  20
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إحدى يديه حلمة ، )3(ذو الثدية: لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة، )2(على ذراعه كثدي المرأة، )1(ها هنا مثل ثدي المرأة
   .6(يده المخدجة وكانت كالثّدي، )5(فقطع يديه والثدية)، 4(ثدي
له ثدي )، 7(ةإحدى ثدييه مثل ثدي المرأ) المرأةأو حلمة كثدي فيقال أن له ثدي  ،قد لا تذكر اليدو

ة مثل ، )10(فإذا له حلمة كثدي المرأة، )9(عليه ثديان، إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة)، 8(كثدي المرأة َّّ ة .. له ثُدَي َّّ دي ُّّ  ثديذي الث
 11(المرأة

 
 
 
 

 كثدي المرأة؟وحلمة  يلكبير الخوارج ثد أصبح كيف
بالمعنى هو  ،مرأةعلى يده كثدي الأو حلمة له ثدي  رئيس الخوارجقول الروايات أن هل 

 ؟آخر شيءعن  كنايةألفاظ الثدي والحلمة  ت فيهاستخدم مجازيقول أنه أم  ؟المحسوس يحقيقال
فيها أن أعضاء  فنقرأ عبارات تصف كثرة صلاة العابد وطول سجوده وركوعه تصادفناكثيراً ما 

الاعتماد وطول ، لكثرة وتغلظ تنتفخ وتتورم (والرجلينن ين والركبتيواليد الجبهة والأنف) السجود من البدن
فقاموه حتى تورمت ، )13(قدماها تورمتقامت في الصلاة حتى ، )12(كان يصلي حتى تورمت قدماه)عليها أثناء الصلاة: 

                                                 
مسند أبي يعلى الموصلي 1
المعجم الأوسط للطبراني: فإذا المخدج ، له على ذراعه كثدي المرأة 2
العصامي -سمط النجوم  3
صحيح ابن حبان: فيهم أسود إحدى يديه حلمة ثدي 4
ه في وطأة من الأرض تحت رجلين فقطع يديه والثدية فأخذها ونصبهامسند الطيالسي: التمسوا المخدج .. وجدنا 5
التذكرة الحمدونية : ونصب يده المخدجة وكانت كالثّدي 6
ّ ه بن أحمد :الإصابة لابن حجر: إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة  7 إحدى ثدييه كثدي المرأة / السنة لعبد الل
 السفاريني: لَهُ ثَْديًا َكثَْديِّ الْمَرَْأةِّ  -كثدي المرأة/ لوامع الأنوار الزمخشري: ذكر المخدج فقال: له ثدي  -الفائق  8
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : فكأني أنظر إليه حبشيا عليه ثديان، أحد ثدييه مثل ثدي المرأة 9
تاريخ بغداد 10
11  َّّ هْروان أنه كانت له ثُدَي ة المقتول بالنَّّ َّّ دي ُّّ  ة مثل ثَْدي المرأةتهذيب اللغة: وفي حديث ذي الث
الاعتصام للشاطبي 12
 تفسير السمرقندي 13
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ى انتفخت قدماها وتورمت، )2(قاموا بها حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، )1(أقدامهم َّّ قاموا حولا أو حولين حتى )، 3(َحت
يصلي حتى انتفخت عيناه ، )6(فقمنا حتى انتفخت أقدامنا، )5(فقاموا حتى انتفخت أقدامهم)، 4(أقدامهمانتفخت سوقهم و

   .7(وقدماه
بل  ،العابد ليصف كثرة صلاةفي عضو السجود الانتفاخ والورم ذكر ب قد لا يكتفي الراويو

 .ركبة معزىببعير أو  8ثفنةبفي عضو السجود  الانتفاخذلك  ويمثّل يشبّهأيضاً 
 

 
 

 
 

                                                 
 تفسير ابن فورك 1
تفسير الطبري  2
تفسير السمعاني 3
تفسير الطبري 4
تفسير ابن جزي 5
 نواسخ القرآن لابن الجوزي 6
ّ ه عنه يصلي حتى انتفخت عيناه وقدماه.ابن الجَزَرِّي:  -الزهر الفائح  7 وكان مسروق رضي الل
ِّنَة –هاية في غريب الحديث الن 8 ف َّّ ِّكَسْرِّ الْفَاءِّ  -ابن الأثير: الث ِّيهِّ غِّلظ مِّْن أثَر البُرو -ب ُّّْكبتين وَغَيْرِّهِّمَا، وََيحُْصُل ف ِّيَ اْلَأْرَض مِّْن كُّلِّ ذَاتِّ أْربع ِإذَا بَرَكَت، كالر ك/ مَا وَل

ة تلق َّّ اب ِّهِّ الَأْرض فيغلظ ويجمدالمعجم الوسيط : )الثفنة( الرّْكبَة والجزء من جسم الدَّّ  ى ب
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بثفنات البعير ، (من الجسم في عضو السجود) والتغلظذلك الانتفاخ الرواة لتشبيه ولنعط أمثلة على 
عضاء أعن  وهبما قالولنبدأ . ذلك بأنه من كثرة العبادة والصلاة فسّرواقد و .وركب المعزى

ّ ه بن وقي)رئيس الخوارج  1ذو الثفناتكثرة اجتهاده وصلاته :  بسببالخارجي  سجدات ل لعبد الل
وكذلك ذو الثدية أو الخويصرة . 2 (وهب الراسبي رئيس الخوارج: ذو الثّفنات لكثرة صلاته، ولأن طول السجود كان أثّر في ثفناته

، 5(وفيهم ذوو الثفنات)، 4(فيهم أصحاب الثفنات): الخوارج أصحاب الثفناتو. 3(بين عينيه سجدة كثفنة البعيرأصل الخوارج )
ً كثفنات الإبل)، 7(كأن أيديهم ثفن الإبل)، 6(نها ثفن الإبلأيديهم كأ) ً أتي بذي الثفنات فقطع يديه )، 8(وأيديا أن زيادا

 .10(والسجادات كركب المعزى في جباههمبركب المعزى ) منهمسجود الأعضاء  ُشبّهتكما . 9(ورجليه
كل  استعمل معبل ارج، لخومقصوراً على اركب المعزى لم يكن أو ببثفنات البعير  التشبيههذا و

  في الصلاةالصحابة اجتهاد  صفلوهذا التشبيه مثل نرى ف. مجتهد في العبادة ومكثر من الصلاة
 

                                                 
ِّنةُ: رُْكبةُ الإنسان 1 ف َّّ اللسان: الث
ّ ه بن وهب، وكان يدعى ذا الثفنات  2 / الإصابة لابن حجر: عبدالله بن -شبه أثر سجود بجبهته وأنفه ويديه وركبتيه بثفنات البعير  -اللسان/ أنساب الأشراف: عبد الل

ّ ه بن وهب وهب الراسبي وكان عجبا في كثرة العبادة حت ى لقب ذا الثفنات كان لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير/ تاريخ ابن عساكر : السجاد عبد الل
ِّير ِإذا برك وَهِّي الركبتا ِّهَذَا كَانَ ن والفخذان والكركرة وَ ذي الثفنات وكان يقال له السجاد/ غريب الحديث للقاسم بن سلام : الثفنات كل شَْيء ولي الَأْرض من الْبَع ل

َِّأن مساجده كَانَت قد دبرت من طو ِّنات ل ف َّّ لَام: ذُو الث ِّ الّسَّ ِّي زمن عَليّ عَلَيْه ِّيس اْلخَوَارِّج ف ّ ه بن وهب رَئ ِّناتِّ البَعير.يُقَال لعبد الل لَاة مثل ثَف  ل الّصَّ
ِّ َسجْدَةٌ كَ  3 هِّ .. بَيْنَ عَيْنَيْه َّّ ِّ َأْعطِّ وَاعْدِّلْ علل الدارقطني:جَاءَ رَجٌُل ِإلَى رَُسولِّ الل ه َّّ ِّ يَْقسِّمُ قَسْمًا، فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل ه َّّ ِّيرِّ، وَرَُسوُل الل ِّ الْبَع ِّْفنَة  ث
ِّنات، أو  –المعجم الأوسط للطبراني/ مصاعد النظر 4 البقاعي: لما فارقت الخوارج عليا ...وإذا لهم دوي كدوي النحل، من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب الثف

ثفنات البعير. -من كثرة السجود  -برانس. أي لأنهم صارت لهم في وجوههم أصحاب ال
 تاريخ بغداد للخطيب: عدلنا ِإلَى الخوارج ... فانتهينا ِإلَى معسكرهم .. وفيهم ذوو الثفنات، وأصحاب البرانس 5
ُِّن الإبل )يصفهم بكث 6 ها ثَف  رة الصلاة(. النهاية في غريب الحديث: في ذكر الخوارج، وأيديهم كَأّنَّ
ِّلِّ/ السنن الكبرى لل 7 ُِّن اْلِإب َاهِّهِّْم كََأّنَّ َأيْدِّيَهُْم ثَف ب ِّي جِّ ُجودُ ف رَ الّسُّ َّّ ِّنٌ جامع بيان العلم لابن عبد البر: قَْد َأث  بيهقي: كََأّنَّ َأيْدِّيَهُْم وَرُكَبَهُْم ثَف
ً  حةالكامل في اللغة والأدب : فرأى منهم جباهاً قر 8  كثفنات الإبل لطول السجود، وأيديا
 الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا  9
أبو طالب المكي : هذه رؤوس الخوارج وهم الحرورية.. وكانوا قرّاء .. والسجادات كركب المعزى في جباههم -قوت القلوب  10
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. 2(وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود، )1(أصحاب محمد .. كأن بين أعينهم ركب المعزى، من طول سجودهم)
، 4(جبهته صارت كركبة البعير لطول سجوده، )3(هته كثفنة البعير لطول سجودهكانت جب)بن أبي طالب علي  مثله لوصف اجتهادو
. 7(وكانت جبهته كركبة البعير من كثرة السجودوصحابي ) ،6(له سجّادة كركبة العنزابن الزبير )اجتهاد و، 5(وكأن جبينه ثفنة بعير)
هما أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنات ذو الثفنات؛ لأّن كثرة سجود) لقب ذي الثفنات عابدينزين الأطلق على و

   .9(محمد ذي الثفنات) على ثالثكذلك وربما ، 8(البعير

ً والمكثر ذا التشبيهوصف بهو ويقال للمصلي الذي أثر السجود في جبهته : بين عينيه مثل ) ن من الصلاة عموما
ما يلي الأرض من عامر بن عبد قيس ، )12(ل ثفنة الشاةبين عينيها مثامرأة ، )11(يكون بين عينيه مثل ركبة العنز)، 10(ركبة العنز
ً بين عينيه مثل ثفنة العنز. )13(ثفن البعير سجادة مثل ركبة ، )16(مثل ركبة البعير، )15(بين عينيه ركبة البعير)، 14(رأى رجلا

                                                 
الدينوري القاضي: رأيت أصحاب محمد ... بين أعينهم  -المجالسة  شرح نهج البلاغة / مقتل علي لابن أبي الدنيا : أصحاب محمد ... بين أعينهم أمثال ركب المعزى / 1

كأمثال ركب المعز / إحياء علوم الدين: أصحاب محمد ... بين أعينهم أمثال ركب المعزى
 الاعتصام للشاطبي  2
 ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة  3
 التفتازاني  –شرح المقاصد  4
 المؤمنين عليه السلام بالكوفة، ... وكأن جبينه ثفنة بعير/ التذكرة الحمدونية : وكأّن جبينه ثفنة بعير ربيع الأبرار للزمخشري: خطب أمير 5
6  ْ ِّ الْعَن ادَةٌ كَرُْكبَة َّّ َك، وَكَانَْت لَهُ َسج ِّالْقَتْلِّ تَمَّسَّ بَيْرِّ ب ُّّ َّّا َأَحّسَّ ابُْن الز َم ل : ما رأيت سجدة أعظم من سجدة ابن / شرح صحيح البخارى لابن بطازِّ أنساب الأشراف للبلاذري :  ل

 الزبير
إسماعيل حقي:  ثعلبة بن حاطب الأنصاري .. وكانت جبهته كركبة البعير من كثرة السجود  -روح البيان  7
ّ ه بن عباس أبي الأملاك،يقال له: ذو الثفنات 8  .. الكشاف للزمخشري: كل من العليين:عليّ بن الحسين زين العابدين، وعليّ بن عبد الل
ر ابن ذي الثفنات/ ]أنساب تاريخ الطبري : خلافة جعفر المتوكل .. وهو جعفر بن ... بن محمد ذي الثفنات بن علي السجاد ../ بغية الطلب : المتوكل ... ابن المنصو 9

 ِّّ هِّ، وَهُوَ ذو الثفنات، ُشب َّّ ِّي بْن عَبْدِّ الل د بْن عَل َّّ ِّ مُحَم ه َّّ ِّي بْن عَبْدِّ الل اس الأشراف: فولد عَل َّّ ِّ بْن الْعَب ه َّّ ِّيّ بْن عَبْدِّ الل د بْن عَل َّّ ه أثر السجود بجبهته وأنفه ويديه بثفنات البعير/فأما مُحَم
 وَهُوَ ذو الثفنات[

ُّّْكبَةُ.-تاج العروس / المحيط في اللغة 10 ُجودِّ يُقال له: الر  ابن عباد:وأثَرُ الّسُّ
ّ ه يعنى من الشر السنن الكبرى للبيهقي: ان احدهم يكون بين عينيه م 11 ثل ركبة العنز وهو كما شاء الل
اةِّ السنن الكبرى للبيهقي: رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة العنز 12 ِّ الّشَّ ِّنَة  / مصنف ابن أبي شيبة : رََأى امْرََأةً بَيْنَ عَيْنَْيهَا مِّثُْل ثَف
13  ِّ ِّي اْلَأْرَض مِّْن عَام ِّيرِّ مصنف ابن أبي شيبة : كَانَ مَا يَل رِّ بْنِّ عَبْدِّ قَيْس  مِّثَْل ثَفَنِّ الْبَع
يعني كان على جبهته أثر السجود -نظم الدرر: رأى رجلاً بين عينيه مثل ثفنة العنز ، فقال : لو لم يكن هذا لكان خيراً  14
نت الأرض.تفسير الزمخشري : ونرى أحدنا الآن يصلى فيرى بين عينيه ركبة البعير، فما ندرى أثقلت الأرؤس أم خش 15
تفسير ابن عطية : أهذه السيما هي الأثر يكون بين عيني الرجل؟ فقال: لا، وقد تكون مثل ركبة البعير، وهو أقسى قلبا من الحجارة. 16
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لَاة)، 1(البعير ِّير من َكثْرَة الّصَّ به ، )4(وبين عينيه كركبة العنز من أثر السجود)، 3(رجل بين عينيه كركبة البعير، )2(ركبته كركبة الْبَع
 .6(جعل السجود بين عينيه كركبة الجمل، )5(من سجوده كركبة عنز من عنوز بني نصر

 
 كثفنات البعير تشبيهمجرد  الخوارج شيخفي يد  ثديال

ِّهَادًا مِّْنهُم) أن الخارجي شديد العبادة كثير الصلاة مشهور خرج فيكم قومٌ تحقرون صلاتكم ي ، )7(لم أر قّط َأشد اْجت

الرواة في وصف تورم خرجت تشبيهات  (شدة العبادة وكثرة الصلاة) ومن هذا المعنى. 8(مع صلاتهم
 .ركب المعزى وأ ثفنات الإبلمثل أنه ب (كاليد والجبهة والرجل وغيره) عضو السجودوتكثف وتغلظ 

 . أسبابه ودواعيهوعرفنا وهذا التشبيه ألفناه 
ثدي كثدي المرأة  على يدهيوجد  إمام الخوارجفقالوا أن  ،الرواة هابتدعتشبيه آخر  ظهرولكن 

الأول  الجديد المبتكر مثل. وهذا التشبيه حلمة شاة وشاة أ مثل ُطبيعليها وحلمة كحلمة المرأة أو 
المرأة مة ثدي وحل) المستحدثة الجديدة ألفاظالوالفرق هو استعمال  .(ثفنات البعير وركب المعزى) القديم

وهو عدم  ،ويوجد فارق آخر .(المعزى وركبات البعير ثفن) القديمة ألفاظالعوضاً عن  (وطبي وحلمة الشاة
)عللوا التشبيه القديم بكثرة الصلاة، أما الجديد فلم  ظهور ثدي المرأة على يد الخارجيوسبب يفسّر  ذكر تعليل

 .يذكروا له تعليلاً(

                                                 
أبو حيان: فرأى له سجادة مثل ركبة البعير فقال: يا هذا إن كان ما بك من عادة فما يحل لنا أن نشغلك. –البصائر والذخائر  1
ْ الثق 2 ِّير من َكث ِّي من أهل الْكُوفَة من الْعباد كَانَ ركبته كركبة الْبَع ِّيل َأبُو ميسرَة الْهَمدَان لَاة/ ات لابن حبان : عَمْرو بن شُرَْحب الإصابة : عمرو بن شرحبيل رَة الّصَّ

 الهمدانيّ الكوفي:.. وقال ابن حبان في الثقات: كان من العبّاد، وكانت ركبته كركبة العنز
الراغب الأصفهاني:  ودخل على المنصور رجل بين عينيه كركبة البعير يريد القضاء -رات الأدباء محاض 3
ُجود  –الوافي بالوفيات  4 ِّ كركبة العنز من أثر الّسُّ  الصفدي: شيخ الرافضة..  الطوسي.. وَكَانَ ورعاً عَالما متألهاً كثير الزّهْد وَبَين عَيْنَيْه
ِّهِّ من ُسجُوده ... كركبة عنز من عنوز بني نصرالمحكم والمحيط الأعظم:  5  وأشمط عنوان ب
 الوطواط:وأدخل على المنصور رجل أراد أن يوليه قضاء ناحية من العراق قد جعل السجود بين عينيه كركبة الجمل –غرر الخصائص 6
َِّأمْر 7 َّّذين َأتَاهُم ب اس اْلخَوَارِّج ال َّّ ِّهَادًا مِّْنهُم غريب الحديث لابن قتيبة : وَذكر ابْن عَب عَليّ فَقَاَل: دخلت على قوم لم أر قّط َأشد اْجت
موطأ مالك  8
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في نص واحد كما  )ثدي المرأة( قد اجتمع مع التشبيه الجديد )ثفنة البعير( أن التشبيه القديم ويبدو
تبدو  (مثل البعير)فعبارة النص  .1(مثل ثدي المرأةفي منكبه  مثل البعير)ا النص في هذ

 .(البعيرثفنة  مثل) مفترضة أقدمعبارة تصحيف 
يبدو أن القصد ) مثل البعيرفذلك التغلظ في يد الخارجي بسبب كثرة الصلاة، وصفه الراوي بأنه 

أراد أن تشبيه قديم اعتدنا عليه وفسّر الرواة سببه. ثم كأن الراوي هذا و. (ثفنة البعيرمثل  هو:
ً مبتكراً، ، )ثفنة البعير( على الوصف القديم يضيف ً جديدا ذلك  أن (الروايةفي نفس )فقال وصفا

 .  )مثل ثدي المرأة( ، أو كما بالنصثدي المرأةيشبه الانتفاخ 
)على منكبه كثدي المرأة/ في منكبه مثل  في المنكب هي نفسها الثدي )مثل البعير، كما بالنص( ثفنة البعيرفكأن 

ً . 2بيه كهيئة الثدي/وله في أحد منكبيه مثل ثدي المرأة(ثدي المرأة/ عند أحد منك  فثدي المرأة ليس إلا تشبيهاً زائدا
ُ )كََأّنَّ  لليد فالتشبيه الجديدعلى التشبيه الأول ثفنة البعير.  هو نفسه التشبيه  (ابن أبي شيبةالْمَرَْأةِّ/ ثَْديُ  يَدَه

)عضو  وتورم مَْسجَد الخارجي كلاهما يصف تغلظو ، (بيان العلم لابن عبد البرالإبل/ ثفن أيديهمكأن ) لليد القديم

  لكثرة صلاته. السجود منه(
 بثفن)شبهوا مساجده  الثفناتوهو ذو  ،أو تصغيره( بالثدي)شبّهوا مساجده  الثُديّةهو ذو  ،3ورئيس الخوارج

 .ة الصلاة(والتورم والانتفاخ والتآكل والاسوداد لكثر معنى التغلظ) فالثُدّي والثفنة بنفس المعنى، الإبل(
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