
  

 
 
 

  واحلديث القرآن بني األسلويب االفرتاق مظاهر من
  اأنموذًج  األلفاظ مستوى

  )∗(أيوب حممد خليل الدكتور

 ومـا واحلديث, القرآن أسلويب حول تدور − عنواُهنا يدّل  كام – الدراسةُ  هذه    
 األخـرى, عن ختتلُف  هيئةً  منهام لكلٍّ  جيعل ُحيىص, يكاد ال أسلويب افرتاٍق  من بينَهام
َ  معاملُه? وما االفرتاُق? هذا فام  أن أحـاول األسـئلة مـن مجلـةٌ  يـدّل? وعالمَ  كان? وِمل

 عـن ُأبِـْني  أن تناوهلـا يف الرشـوع قبل احلسن من ولكنْ . الدراسة هذه يف عنها أجيب
 واحلـديث القـرآن بـني األسـلويب االفـرتاق إذ الدراسـة; موضوع االفرتاق من املراد
 مقتٍرصـ غـري وهـو النّبـوة, آيـةَ  القرآن صار وبه. النّظم يف افرتاق: أوهلام: رضبني عىل
 بـني الفـرق عـىل فيه الكالم ومدار برشي, كالم كّل  يشمل وإّنام النبوي, الكالم عىل
 وطريقـة والرتاكيـب األلفـاظ يف افـرتاق: وثـانيهام. برشـي هـو مـا وبني إهلي, هو ما

 للقـرآن; امنشـئً   النّبّي  كان لو وقوُعه ُيتَصّور ال افرتاق وهو ,)١(ذلك وغري القّص 
 مـن ينفـكَّ  أن يسـتطيع وال إنسـانيته, مـن ينخلـع أن يستطيع ال اإلنسان ألنّ  وذلك

                                                           
  .باحث يف اللغة والرتاث من سورية) ∗(
القـرآن «عـوض حفظـه اهللا يف كتابـه الفـّذ  انظر ما كتبه أستاذي العّالمة الدكتور إبراهيم ) ١(

وقد عرض فيه ملئات من أوجه االفرتاق األسـلويب التـي تقـرر  »واحلديث مقارنة أسلوبية
ولكــّن الطبيعــة الوصــفية . اســتحالة أن يكــون القــرآن واحلــديث مــن لــدن مؤلــف واحــد

مع  للدراسة حالت دون الوقوف عىل تفسريات أخرى لبعض أوجه االفرتاق ال تتعارض
 .النتيجة الوحيدة والكربى التي انتهت إليها الدراسة, وإّنام تكّملها, وتسري بموازاهتا
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  .)٢( )الرجل هو األسلوب( إذ أسلوبه;
 امقصـورً  فيـه كالمي وسيكون الدراسة, موضوع هو األخري االفرتاُق  وهذا    

 الكـالم السـتيفاءِ  وذلـك أوجـه; بأربعة له بالتمثيل وسأكتفي األلفاظ, مستوى عىل
 يـدّل  والشـبيه نظـريه, عن يغني فالنّظري ;الً معلّ  الً مفّص  ادرًس  ودرِسه أمكَن, ما عليه
  :ييل ما هي األوجه وهذه. شبيهه عىل

  . واحدٌ  واملعنى خمتلفان, اللفظان − الً أو
  . واحلال الصيغةِ  واختالُف  واملعنى, اللفظِ  تطابُق  − اثانيً  

  . واحٌد, واملعنى خمتلٌف اللفظ  − اثالثً 
  .القرآن يف له وجودَ  وال احلديث, يف اللفظُ  − ارابعً 

  :)٣(واحد واملعنى خمتلفان اللفظان − الً أو
  .اوعدوانً  ظلًام  بالزنا االهتام عن التعبري يف والرمي القذف −  أ

 يف بيـنهام اتامـ اافرتاًقـ يلحـظ واحلـديث القرآن يف املعنى هذا يستقري من إنّ     
 النبـوي; احلـديث يسـتعمله مل ما وذاك الرمي, بلفظ القرآن عنه عّرب  فقد عنه; تعبريال
  : ييل ما القذف لفظ استعامل يف احلديث أمثلة فمن. القذف لفظ استعمل إذ

                                                           
 .١٨دراسة األسلوب بني املعارصة والرتاث, الدكتور أمحد درويش, ص) ٢(
ويندرج هذا الوجه حتت ما ُيسّمى بموضوع الـرتادف, وقـد ذهـب أهـل العلـم يف شـأنه ) ٣(

. ني متغايرين, فقال قوم بوجوده, وقال آخرون بعـدم وجـودهمذهبني خمتلف اوحديثً  قديًام 
اإلعجـاز البيـاين : انظر ما كتبته الدكتورة عائشة عبد الرمحن حول هذا املوضوع يف كتاهبـا

ــار عمــر عــن الــرتادف  وأشــباه . ٢٣٧ −٢١٠للقــرآن, ص ــه الــدكتور أمحــد خمت ومــا كتب
القــرآن الكــريم وقراءاتــه,  دراســات لغويــة يف: الــرتادف يف القــرآن الكــريم يف كتابــه

وما كتبه الدكتور حممود توفيق سعد يف كتابه داللة األلفاظ عـىل املعـاين . ١٢٩−١٠١ص
 .٥٦٢−٥٣٧عند األصوليني, ص
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 َممُْلوَكـُه, َقـَذَف  َمـنْ  «: قال أبو القاسـم : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أّنه قال
  .)٤( »َقاَل  َكَام  َيُكونَ  َأنْ  إِالَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  لِدَ ُج  َقاَل  ِممَّا َبِريءٌ  َوُهوَ 

ـْبَع اْملُوبَِقـاِت «: قـال وعن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه أّن النّبـّي  اْجَتنُِبـوا السَّ
ُك بِ  اللَّـهِ َقاُلوا َيا َرُسوَل  ْ ــهَوَما ُهنَّ َقاَل الرشِّ تِـي َحـرَّ  اللَّ ـْحُر َوَقْتـُل الـنَّْفِس الَّ َم َوالسِّ

ـــهُ  ــْومَ  اللَّ ــَويلِّ َي ــيِم َوالتَّ ــاِل اْلَيتِ ــُل َم ــا َوَأْك َب ــُل الرِّ ــاْحلَقِّ َوَأْك ــِف  إِالَّ بِ ْح ــْذُف الزَّ َوَق
وأّمــا لفــظ الرمــي يف القــرآن للتعبــري عــن .   )٥( »اْملُْحَصــنَاِت اْلَغــافَِالِت اْملُْؤِمنَــاِت 

  :فقد جاء يف ثالث آيات اوعدوانً  االهتام باخلطيئة ظلًام 
ُلِعنُوا  الَغافِالِت اُملْؤِمنَاِت  اُملْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  إِنَّ الِذينَ : يقول اهللا تعاىل 

ْنَيا َواآلخرِة َوَهلُْم َعَذاٌب َعظِيم   .]٢٣: النور[ ِيف الدُّ
وُهْم ُشَهَداَء َفاْجلِدُ  ُثمَّ َملْ َيأُْتوا بَِأْرَبَعةِ  املُْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  والِذينَ : ويقول تعاىل

  . ]٤:النور[ َأَبًدا َوُأوَلئَِك ُهُم الفاِسُقونَ  َثَامنَِني َجْلَدًة َوال َتْقبَُلوا َهلُْم َشَهاَدةً 
ْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء إال َيْرُمونَ  والِذينَ : ويقول تعاىل َأْنُفُسُهْم  َأْزَواَجُهْم َوَمل

ُه َملِنَ  اللَّـهِ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِ  اِدِقني إِنَّ التعبري (ويف . ]٦: النور[ الصَّ
إشارٌة إىل أّن أثر اللسان ال يقّل عن أثر السنان ) يرمي(عن الشتم بالزنا بالفعل 

استعارًة ) يرمي(ولك أن تذهب إىل أّن يف الفعل . نكايًة, بل هو أشّد وأبقى
وقل مثل  .)٦( )تصّور لك احلدث يف صورة برصية ال تكاد تغيب عن ناظريك

                                                           
ــان وأمــا. اواحــدً  يكــون يكــاد عنــدمها واللفــظ. ١٦٦٠ مســلم,. ٦٤٦٦ البخــاري,) ٤(  بني

 .الروايتني يف فواحد االستعارة
ومل يرد فعل الرمي يف أّي رواية من روايات هذا . ٨٩مسلم,  .٦٤٦٥, ٢٦١٥البخاري, ) ٥(

, وجاء ٢٨٧٤فقد جاء عند أيب داود . احلديث, وهذا يدّل عىل أّن  لفظ القذف لفظ نبوّي 
 .٣٦٧١كذلك عند النسائي, 

 .٣٦٦حممود توفيق سعد, ص. ِداللة األلفاظ عىل املعاين عند األصوليني, د) ٦(
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  .هذا يف استعارة القذف وأكثر
? ِمل مل يدّل القرآن عىل االهتام بالزنا : والسؤال الذي يطرح نفسه هو    

ِمل كان ذلك : بلفظ القذف? وِمل مل يدّل احلديث عىل ذلك بالرمي? بمعنى آخر
االفرتاق اللغوي بني األسلوبني? وهل من فرق بني القذف والرمي? ثم ِمل شاع 
لفظ القذف عىل ألسنة املسلمني منذ الزمن األول, وتوارى اللفظ اآلخر حتى 
لكأّنه اختفى? وحتى نجيب عن هذا السؤال إجابًة وافيًة تامًة فإّنه ال بّد أن 
نستقرَي لفظتي القذف والرمي يف اخلطاب القرآين لنقف عىل داللتهام وسياق 

  : الحظ أّنه قد جاء يف تسع آيات, وهيفإذا ما بدأنا بفعل القذف فإّنا ن. استعامهلام
 ِِل اْحلَْرش ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِألَوَّ ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّ

ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوُهنُْم ِمَن  ـهَفَأَتاُهُم  اللَّـهِ َما َظنَنُْتْم َأْن َخيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهنَّ ِمْن  اللَّ
َتِسُبوا َح  ِرُبوَن ُبُيوَهتُْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي اْملُْؤِمنَِني  َوَقَذَف ْيُث َملْ َحيْ ْعَب ُخيْ ِيف ُقُلوِهبُِم الرُّ

وا َيا ُأوِيل اْألَْبَصارِ    . ]٢:احلرش[ َفاْعَتِربُ
 ِذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم ِيف  َوَقَذَف َوَأْنَزَل الَّ

وَن َفِريًقا ْعَب َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِرسُ   . ]٢٦:األحزاب[ ُقُلوِهبُِم الرُّ
 بِاْحلَقِّ َعَىل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا  َنْقِذُف َبْل
ُم اْلُغُيوِب بِاْحلَقِّ عَ َيْقِذُف  ُقْل إِنَّ َريبِّ .  (١٨:األنبياء) َتِصُفونَ    . ]٤٨:سبأ[ الَّ
 َِك َما ُيوَحى َأن ِيف اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه  َفاْقِذفِيهِ  ِيف التَّاُبوِت  اْقِذفِيهِ  إِْذ َأْوَحْينَا إَِىل ُأمِّ

اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ ِيل َوَعُدوٌّ َلُه َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمنِّي َولُِتْصنََع  َعَىل اْلَيمُّ بِالسَّ
  . ] ٣٩ , ٣٨: طه[ َعْينِي
 َِقاُلوا َما َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلِكنَا َوَلِكنَّا ُمحِّْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْوم 
اِمِريُّ  َفَقَذْفنَاَها   . ]٨٧:طه[ َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ
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َوَقاُلوا َآَمنَّا ) ٥١(ٍن َقِريٍب َوَلْو َترى إِْذ َفِزُعوا َفَال َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكا
َوَيْقِذُفوَن َوَقْد َكَفُروا بِِه ِمْن َقْبُل ) ٥٢(بِِه َوَأنَّى َهلُُم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد 

َوِحيَل َبْينَُهْم َوَبْنيَ َما َيْشَتُهوَن َكَام ُفِعَل بَِأْشَياِعِهْم ) ٥٣(ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد  بِاْلَغْيِب 
ُْم َكاُنوا ِيف َشكٍّ ُمِريٍب  ِمنْ    . ]سبأ[ ) ٥٤(َقْبُل إِهنَّ

 ُعوَن إَِىل اْملََإلِ اْألَْعَىل مَّ ُدُحوًرا َوَهلُْم ) ٨(ِمْن ُكلِّ َجانٍِب  َوُيْقَذُفونَ  َال َيسَّ
 )١٠(إِالَّ َمْن َخطَِف اْخلَْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب ) ٩(َعَذاٌب َواِصٌب 

  :وينتهي املتأمل هلذه اآليات إىل ما ييل. ]الصافات[
احلرش, : ُأسند فعل القذف إىل اهللا تعاىل يف أربع آيات, وهي: الً أو

آيتا طه, : وُأسند إىل غري اهللا يف ثالث آيات هي. واألحزاب, واألنبياء, وسبأ
ري لغري فاعله, وكان اإلسناد فيها غ اويف آية واحدة جاء الفعل فيها مبني . وآية سبأ

  . رصيح, وهي آية الصافات
إّن اآليات األربع التي ُأسند فيها القذف إىل اهللا كان القذُف فيها عىل : اثانيً 

  .سبيل املجاز, وما بقي من اآليات فعىل سبيل احلقيقة
مل ُيستعمل مع فعل القذف ألفاظ األسهم واحلجارة, وغري ذلك ممّا : اثالثً  

ا ُيرمى من مكان قريب, وإّنام استعمل معه ممّ  −كام سرتى –جاء مع فعل الرمي 
لفظ الشهب كام يف آية الصافات; وذلك ألّن القذف ال يكون إال من مكان 

منزل : الرمي البعيد, والعتبار البعد فيه قيل: القذف«: يقول األصفهاين. بعيد
  .)٧( »بعيدة: قذف وقذيف, وبلدة قذوف

قام الرصاع مع الباطل, كام جاء القرآن الكريم بفعل القذف يف م: ارابعً  
يف اآليات التي ُأسندت أفعاهلا إىل اهللا, ويف آيتي سبأ والصافات, وجاء به يف 

                                                           
 .٢٢٨, ص٢الراغب األصفهاين, ج مفردات ألفاظ القرآن,) ٧(
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مقام احلّب الشديد لليشء, كام يف آية أّم موسى, ويكون املقذوف يف هذه احلال 
ذا مكانٍة عند القاذف, ولو ُترك إىل نفسه َملا قذفه, فأمُّ موسى ما كانت لتلقي 

, وجاء به يف ادها يف اليّم لوال أّن اهللا أوحى إليها, ودفعها إىل ذلك دفعً فلذة كب
مقام الرغبة يف اخلالص ممّا حتّب النفس; ألّنه ثقيل, وجاء من طريق غري 

احلّب : أوهلام: موسى, فقد كان يتنازعهم شعوران)٨(صحيح, كام يف آية قوم
ألّهنم جاؤوا به من غري  اإلحساس بحرمة هذا احليل;: وثانيهام. الشديد للحيل

الطريق السوي الصحيح, وجاء به يف مقام االجرتاء والتطاول عىل ما ال قدرة 
لإلنسان عليه, كام يف آية القذف بالغيب; إذ يرمي الكفار ظنوهنم يف الغيب 

وكأّن ُبْعَد الغيب عن معرفة اإلنسان هو ما جعل القرآن يؤثر القذف عىل . البعيد
  .كون إال للمكان القريبالرمي, الذي ال ي

قد  امنها; ألّن ثالثً  اوأّما فعل الرمي فقد ورد يف سبع آيات, نذكر أربعً     
  :  ذكرت من قبُل, وهذه اآليات هي

 ََّرَمى اللَّـهَ َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ َقَتَلُهْم  اللَّـهَ َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكن 
  . ]١٧:األنفال[ َسِميٌع َعِليمٌ  اللَّـهَ نَِني ِمنُْه َبَالًء َحَسنًا إِنَّ َولُِيْبِيلَ اْملُْؤمِ 
 ُبوَن َال  )٣٠(اْنَطلُِقوا إَِىل ظِلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعٍب  )٢٩(اْنَطلُِقوا إَِىل َما ُكنْتُْم بِِه ُتَكذِّ

َا  )٣١(ِب اللَّـهَ َظلِيٍل َوَال ُيْغنِي ِمَن  رٍ إِهنَّ ُصْفٌر  ٌت اَال َكَأنَُّه ِمجَ  )٣٢(ْلَقْرصِ َكا َتْرِمي بَِرشَ
بَِني  )٣٣( َوَال ُيْؤَذُن َهلُْم َفيَْعتَِذُروَن  )٣٥(َهَذا َيْوُم َال َينْطُِقوَن  )٣٤(َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
بَِني  )٣٦( لِنيَ  )٣٧(َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ َفإِْن َكاَن  )٣٨( َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َمجَْعنَاُكْم َواْألَوَّ

بَِني  )٣٩(َلُكْم َكيٌْد َفكِيُدوِن    . ]املرسالت[  )٤٠(َوْيٌل َيْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ
                                                           

, ص ٥انظر خرب قصـة قـوم موسـى مـع السـامري تفسـري القـرآن العظـيم, ابـن كثـري, ج) ٨(
٣١٤ −٣٠٩. 
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 ٍيلٍ  َتْرِميِهْم بِِحَجاَرة   . ]٤:الفيل[ ِمْن ِسجِّ
 َتاًنا َوإِثْ إِْثًام ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريًئا َوَمْن َيْكِسْب َخطِيَئًة َأْو  ًام ُمبِينًاَفَقِد اْحَتَمَل ُهبْ

  :وخيلص املتأّمل يف اآليات التي ورد فيها فعل الرمي إىل ما ييل. ]١١٢:النساء[
مل ُيسند فعل الرمي يف تلك اآليات إىل اهللا تعاىل إال يف آية األنفال, : الً أو

, بخالف أفعال القذف التي خُلصت هللا  وكان يف هذه اآلية رمٌي من النّبّي 
ته الرمية من أثر عظيٍم ال يبلغه رمُي البرش جعل القرآن تعاىل, ولكّن ما أحدث

: يقول الزخمرشي يف التعليق عىل هذه اآلية. ينفي أن يكون حصل من النّبّي رمٌي 
يعني أّن الرمية التي   َرَمى اللَّـهَ إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ أنت يا حمّمُد  »وما رميت«

و رميتها ملا بلغ أثرها إّال ما يبلغه أثر رميتها مل ترمها أنت عىل احلقيقة; ألّنك ل
رمي البرش, ولكنّها كانْت رميَة اهللا حيث أّثرت ذلك األثر العظيم, فأثبَت الرمية 

; ألّن صورهتا وجدت منه, ونفاها عنه; ألّن أثرها الذي ال تطيقه  لرسول اهللا 
ة, وكأّهنا مل فكأّن اهللا هو فاعل الرمية عىل احلقيق −عّز وجل −البرش فعُل اهللا 

  .)٩( »الً توجد من الرسول عليه الصالة والسالم أص
جاء القرآن بفعل الرمي يف مواجهة الباطل وحماسبته, كام يف آيات : اثانيً 

األنفال واملرسالت والفيل, وجاء به كذلك يف العدوان عىل احلّق, نحو اهتام 
  .آية النساءبفعل مل يقربوه, كام يف آيات الرمي بالزنا, و الناس ظلًام 

: كمثل ااستعمل القرآن مع فعل الرمي يف مقام املواجهة واملحاسبة ألفاظً : اثالثً 
  . وهذه كّلها تكون من مكان قريب. , واحلجارة, ورشر جهنم)اضمنً (السهم 

فإذا ما تفّقدنا النتائج التي خلصنا إليها يف استعامل القرآن لفعيل الرمي     
  : هي إىل ما ييلوالقذف وسياقهام فإّننا ننت

                                                           
 .٥٦٧, ص٢الكشاف, الزخمرشي, ج) ٩(
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إذا  –إّن يف إسناد فعل القذف إىل اهللا دون الرمي يف عدد من اآليات : الً أو
أعىل  االلًة بّينًة عىل أّن يف فعل القذف قوًة وحّدًة وتأثريً دِ  −ما استثنينا آية األنفال

  . ولذلك جيء به يف املواجهات الكربى كالتي بني احلّق والباطل. ممّا يف الرمي
بالرمي البعيد دِ َاللًة أخرى   –كام ظهر –إّن يف اختصاص القذف  :اثانيً 

عىل أّن يف القذف قّوًة وشّدًة ال يبلغها الرمي; إذ حيتشد الرامي لرميته, 
  .ى يصيَب املراد, ويبلَغ الغايةَ ويستجمع هلا كّل قّوته حت

فعل  إّن املعاين التي ِجيء بفعل القذف من أجل التعبري عنها يناسبها: اثالثً 
القذف أكثر من فعل الرمي, وذلك َملا يف القذف من قّوٍة وحزم وشّدة وإكراٍه ال 

  . يبلغها فعل الرمي
اللة عىل العدوان : ارابعً  مل ُيستعمل فعُل القذف يف التعبري القرآين يف الدِّ

يف نور ما  –ولعّل الّرس يف ذلك . عىل الناس, وإّنام ُجعل ذلك لفعل الرمي
مرّده إىل أّن املرمّي بالعيب واخلطيئة واإلثم يكوُن  –ووقفنا عليه اهتدينا إليه,

كهذه ال َتستلزم من الفاعل أن  عّام ُيدّبر له, وُيراد به, وحاٌل  الً حلظة الرمي غاف
حيتشد لرميته, ويستجمع هلا عظيم قّوته, وإّنام يكفيه من القّوة بعُض القوة 

إذ يصيب  −ُل الرمي, ال فعُل القذفوذلكم يناسبه فع −لتحقيق مآربه ومراداته 
ويقّوي هذا التوجيَه . الرامي برميته املرميَّ بغتةً ً عىل نحو ما يصيب السهُم الرمّيةَ 

أّن الرمي يف القرآن وقع عىل أناٍس ترى الغفلة يف أحواهلم ظاهرًة كفلق الصبح; 
ع عىل ووق. يريد تطليقها −من غري علٍم منها−إذ وقع من الرجل يكيد المرأته 

  . الربيء الغافِل عّام يراد به, وكذلك وقع عىل املحصنات الغافالت املؤمنات
إّن مثل هذا التوجيِه يقتيض اّطراد استعامل فعل الرمي, : ولكْن قد يقال   

. ةٌ واحد من ُيرمى بالزنا ظلًام  ; وذلك ألّن حالاوأن ال ُيستعمل لفظ القذف أبدً 
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عليه فعَل  افعل الرمي مْؤثِرً  مِل النّبّي وإذا كان ذلك كذلك فِلم ملْ يستع
 الً كان يف اختياره القذَف بد   أّن النّبّي  −يف نور ما سبق −القذف? والذي أراه 

من أذى واسع  اوعدوانً  إىل ما َحيُْدث يف نفس املرمّي بالزنا ظلًام  امن الرمي ناظرً 
غفلة التي يكون عليها عريٍض تنوُء بحمله اجلباُل الراسياُت, ومل يكْن حلاِل ال

وذلكم حاٌل . أيُّ اعتباٍر أو نظرٍ  –كام كان احلال يف القرآن  −املرميُّ حلظَة الرمي 
من القهر  −كام ظهر–فعُل القذف, ال فعُل الرمي; ألّن يف القذف  ايناسبه

  . واألذى واإلكراه ماال يبلغه فعل الرمي
 َنْقِذُف  َبْل : ول اهللا تعاىليقول الرّماين يف تعليقه عىل استعارة القذف يف ق

] ١٨: األنبياء[ ِممَّا َتِصُفون َفيَْدَمُغُه َفإذا ُهو زاِهٌق َوَلُكُم الَوْيُل  البَاطِلِ  َعَىل  بِاحلقِّ 
قذف  :قلت اعىل القهر; ألّنك إذ الً وإّنام كانت االستعارة أبلغ; ألّن يف القذف دلي«

  .  )١٠( »اإلكراه والقهر ألقاه إليه عىل جهة : به إليه فإّنام معناه
وقد يكون يف هذا الذي أقوله تفسٌري معقوٌل لسبب شيوع لفظ القذف     

عىل ألسنة الناس يف كّل زمان; وذلك ألّن ما يعني الناس, وهيّمهم ما يتوّلد عن 
وواضح أّن االفرتاق األسلويب . من آالم عظاٍم تذبح املرمّي هبا هتمة الزنا ظلًام 
الختالف يف زاوية النظر, وواضح كذلك أّن االختالف قد اّطرد هنا مرّده إىل ا

, وال تفسري لذلك إّال أّن منشئ احلديث ال يمكن أّن يكون بحاٍل من اتام  ااّطرادً 
  .للقرآن ااألحوال منشئً 

  .العتق والّتحرير والفّك للّداللة عىل ختليص العبد من العبودية −ب
يف التعبري عن االهتام  اتام  اديث افرتاقً وعىل نحو ما افرتق القرآن واحل    

  ته; إذ استعمل النّبيُّ يد من عبودافرتقا يف التعبري عن ختليص العب بالزنا ظلًام 
                                                           

  . ٨٨ص الرماين, عيسى بن عيل القرآن, إعجاز يف النكت) ١٠(
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, وأّما الفّك الً لفظ العتق عرشات املرات, وغلب عىل هذا اللفظ أن يأيت فع
ألمر غري مرة واحدة, فجاء األول بصيغة ا والّتحرير فلم يأِت هبام النبي 

ر(, والثاين بصيغة اسم املفعول )فّك ( , وأّما القرآن فلم يستعمل لفظ العتق )حمرَّ
من ذلك لفظي الفّك  الً واستعمل بد, )١١(»ومل يأِت يشء من ماّدته فيه«

  .والّتحرير مضافني إىل الرقبة
  :فمن أمثلة استعامل لفظ العتق يف احلديث النبوي ما ييل

بُِكلِّ  اللَّـهُ  َأْعَتَق ُمْؤِمنًَة  َأْعَتَق َرَقَبةً َمْن «: َقاَل   لنّبّي ا َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة أنّ 
  .)١٢( »إِْرٍب ِمنَْها إِْرًبا ِمنُْه ِمْن النَّارِ 
َي َجاِرَيًة ُتْعتُِقَها, َفَأَبى َأْهُلَها : وَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة, َقاَل  َأَراَدْت َعاِئَشُة َأْن َتْشَرتِ

 ُ ـهْم اْلَوَالُء, َفَذَكَرْت َذلَِك لَِرُسوِل إِالَّ َأْن َيُكوَن َهل َال َيْمنَُعِك «: , َفَقاَل   اللَّ
َام اْلَوَالُء ملَِنْ    . )١٣(»َأْعَتَق  َذلِِك; َفإِنَّ

ًكا َلُه ِيف َعْبٍد,  َأْعَتَق َمْن «:  اللَّـهِ َقاَل َرُسوُل :وَعْن اْبِن ُعَمَر, َقاَل  ِرشْ
َكاَءُه ِحَصَصُهْم, َفَكاَن َلُه َماٌل َيْبُلُغ ثَ  َم َعَلْيِه ِقيَمَة اْلَعْدِل, َفَأْعَطى ُرشَ َمَن اْلَعْبِد ُقوِّ

  .)١٤( »َعَتَق ِمنُْه َما  َعَتَق  َعَلْيِه اْلَعْبُد, َوإِالَّ َفَقدْ  َعَتَق وَ 
ْن َفَأَخَذ مِ : َقاَل . َأْعَتَق َممُْلوًكاَأَتْيُت اْبَن ُعَمَر, َوَقْد : وعن َأِيب ُعَمَر, َقاَل 

َما فِيِه ِمْن اْألَْجِر َما َيْسَوى َهَذا, إِالَّ َأينِّ َسِمْعُت : اْألَْرِض ُعوًدا َأْو َشْيًئا, َفَقاَل 

                                                           
 .١١٤صالقرآن واحلديث مقارنة أسلوبية, الدكتور إبراهيم عوض, ) ١١(
 .١٥٠٩مسلم, . ٦٣٣٧البخاري, ) ١٢(
مسـلم, . وقد تكرر هذا اخلرب عند البخاري تسع عرشـة مـرةً . ٢٠٤٧, ٤٤٤ البخاري,) ١٣(

١٥٠٤. 
 .١٥٠١مسلم, . ٢٣٥٩البخاري, ) ١٤(
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اَرُتُه «: َيُقوُل   اللَّـهِ َرُسوَل  َبُه َفَكفَّ    .)١٥( »َأْن ُيْعتَِقهُ َمْن َلَطَم َممُْلوَكُه, َأْو َرضَ
إِْذ َجاَءُه  ْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد النّبّي وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال بينََام نَ 

. َوَقْعُت َعَىل اْمَرَأِيت, َوَأَنا َصائِمٌ : َما َلَك? َقاَل : َقاَل . َهَلْكُت  اللَّـهِ َيا َرُسوَل : َرُجٌل َفَقاَل 
رقبة, أو وإيقاع اإلعتاق عىل ال  )١٦( ...? َقاَل ُتْعتُِقَهاَهْل َجتُِد َرَقبًَة :  اللَّـهِ َفَقاَل َرُسوُل 

طار إذا  , وعتََق الفرُخ سبق ونجاَعتَق الفرُس إذا : مشتّق من قوهلم: (العبد أو اململوك
  . )١٧()ق, ويذهب حيُث شاء; أّن الرقيق يتخّلص بالعتواستقل

  :وأّما لفظا الفّك والّتحرير اللذان وردا يف احلديث فهامها 
 اللَّـهِ يا َرُسوَل : , فقال  جاء َأْعَراِيبٌّ إَىل النبي: عن الرباء بن عازب قال

َقَبةَ ... «: فقال . ُيْدِخُلنِي اْجلَنَّةَ  الً َعلِّْمنِي َعمَ  : فقال. »َأْعتِْق النََّسَمَة, َوُفكَّ الرَّ
َد بِِعْتِقَها, َوَفكَّ َأَو َلْيَسَتا بَِواِحَدٍة َقاَل َال; : اللَّـهِ َيا َرُسوَل   إِنَّ ِعْتَق النََّسَمِة َأْن َتَفرَّ

                                                           
 .١٦٥٧مسلم, ) ١٥(
 ,٦٣٣٣ ,٦٣٣١ ,٥٨١٢ ,٥٧٣٧ ,٥٠٥٣ ,٢٤٦٠ ,١٨٣٥ ,١٨٣٤ اري,خـــــــــــالب) ١٦(

 عـن روت كّلهـا طـرق, تسـع مـن احلـديث خـاريالب روى وقـد. ١١١١ مسلم,. ٦٤٣٥
 اتفقـت الروايـات وكـلُّ .  النّبّي  عن هريرة, أيب عن الرمحن, عبد بن محيد عن الزهري,

: الّتحريـر بلفـظ فقـط وواحـدة)  رقبة جتد: (بلفظ ثنتان منها, ثالث عدا العتق, لفظة عىل
 العتـق لفظـة روت هـاكلّ  عـّدة, طرق من احلديث مسلم روى وكذا)  رقبة? حترر ما أجتد(

 املـروي هـو آخـر لفـظ أّي  دون العتـق لفـظ أنّ  شـّك  وال. الّتحرير لفظ روت واحدة عدا
 النّبـّي  لغـة يف اسـتعامله والّطـراد اللفـظ; هذا عىل الروايات ظمعمُ  التفاق وذلك باللفظ;
 .النّبّي  عن هريرة أيب عن محيد عن الزهري رواه ما أنّ  معناه وذلك  ق,العتـ لفظ هو 

 .    القرآين باللفظ امتأثرً  باملعنى روى فقد الّتحرير لفظ روى ومن
صـحيح . ١٧٦, ص٥فتح الباري رشح صـحيح البخـاري, ابـن حجـر العسـقالين, ج) ١٧(

 . ١٣١, ص١٠,  ج٥مسلم برشح النووي, حييى بن رشف النووي, مج
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َقَبِة َأْن ُتِعَني ِيف ِعْتِقَها     .)١٩( »أن تعطي يف ثمنها«ويف رواية ابن حبان  .)١٨( »الرَّ
: يقول سمعت رسول اهللا : وعن أيب نجيٍح السلمي ريض اهللا عنه, قال

رٍ َفُهَو َلُه ِعْدُل  اللَّـهِ َمْن َرَمى بَِسْهٍم ِيف َسبِيِل «    .)٢١()مثل أجر معَتق: أي( .)٢٠(»ُحمَرَّ
وأّما آيات القرآن يف التعبري عن هذا املعنى باستعامل لفظي الفك     

  :والّتحرير فهي ما ييل
َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا  ــأً ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إال َخطَ  َوَما َكان : يقول اهللا تعاىل 

ُقوا َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم  ُمْؤِمنٍَة َوِدَيٌة ُمَسلََّمةٌ  َرَقَبةٍ  ِريرُ َفَتحْ  أً ــَخطَ  دَّ إىل َأْهلِِه إال َأْن َيصَّ
َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق  ُمْؤِمنٍَة َوإِنْ  َرَقَبةٍ  َوُهو مْؤِمٌن َفَتْحِريرُ  َعُدولُكمْ 

َمٌة إىل ِريرُ َأْهِلِه  َفِدَيٌة ُمَسلَّ ْ  َرَقَبةٍ  َوَحتْ َجيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ َتْوَبًة  ُمْؤِمنٍَة َفَمْن َمل
  . ]٩٢:  النساء[   َعِليًام َحِكيًام  اللَّـهُ  َوَكانَ  اللَّـهُ ِمَن 

ـهُ  ال ُيَؤاِخُذُكمُ : ويقول تعاىل  ْغو يف َأْيَامنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِام  اللَّ بِاللَّ
ْدُتمُ  ِة َمَساكَِني ِمْن َأْوَسِط َما َعقَّ اَرُتُه إِْطَعاُم َعَرشَ ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم  األيامن َفَكفَّ

ْم َأو ْحتِريرُ  ْ َجيِ  َرَقبَةٍ  َأو كْسَوُهتُ اٍم َذلَِك َفَمْن َمل اَرُة َأْيَامنُِكْم  ْد َفِصيَاُم َثالَثِة َأيَّ َكفَّ
ُ  إذا َحَلْفتُْم َواْحَفُظوا  َأْيَامَنُكْم َكَذلَِك  ـهُ ُيبَنيِّ ُكْم َتْشُكُرونَ  اللَّ   َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ

  .]٨٩: املائدة [
 ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقالوا َفَتْحِريرُ  والِذينَ : ويقول تعاىل  

ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِهِ  َرَقَبةٍ  . ]٣: املجادلة[ َخبِري بَِام َتْعَمُلونَ  اللَّـهُ وَ  ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَامسَّ

                                                           
 .١٨٦٤٧أمحد, ) ١٨(
 .٣٧٤ابن حبان, ) ١٩(
 .٣١٤٣النسائي, .  ١٦٣٨الرتمذي, ) ٢٠(
 .٢٦٨, ص٥حتفة األحوذي, املباركفوي, ج) ٢١(
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 .]١٣:البلد[ َفكُّ َرَقَبةٍ : ويقول عّز وجّل 
ِريُر َرَقَبةٍ : (ويفّرس ابن جرير الطربي ريض اهللا عنه قول اهللا تعاىل  ) َأْو َحتْ
أصل الّتحرير (إىل أّن  اذاهبً  ,)٢٢( )ة وذهلايأو فّك عبد من أرس العبود: (بقوله

الذي يطرح نفسه بعد عرض الشواهد الداّلة والسؤال . )٢٣( )الفكُّ من األرس
: ته هويعىل افرتاق القرآن واحلديث يف التعبري عن معنى ختليص العبد من عبود

ِملَ كان ذلك االفرتاق? وهل ثّمة فرق دالّيل اقتضاه? وإذا ما رحنا نتأمل اآليات 
ث واألحاديث التي وردت فيها ألفاظ الّتحرير العتق والفّك فإّننا نخرج بثال

  :مالحظات
: دّلت لغُة بعض األحاديث عىل ملك املعتِق للمعَتق كمثل ألفاظ: الً أو

وأّما لغة اآليات التي ورد فيها لفظا الّتحرير والفّك فال ) رشك, رشكاء, مملوكه(
  . تدّل عىل يشٍء من ذلك

دّلت بعض األحاديث عىل أّن العتق قد يقع, وقد ال يقع, إذا كان : اثانيً 
بني اإلعتاق والفّك يف  فّرق النبي : اثالثً . بني اثنني أو أكثر العبد رشكةً 

َقَبةَ «: حديث   .»َأْعتِْق النََّسَمَة, َوُفكَّ الرَّ
إّن الفرق بني العتق : ويف ضوء ما سبق من مالحظات يمكن القول    

ألّن  لعبده; اوالّتحرير والفّك كائن يف أّن العتق ال ُيطلق إّال إذا كان املعتُِق مالكً 
, فيقع اخالًص  اــً وهذا املِْلك إّما أن يكون ِمْلكَ  ,)٢٤( )إزالة املِْلك(العتق يقتيض 

العتق من املعتِق عىل كامل الرقبة, وإّما أن يكون فيه رشكاء, وعندها إّما أن يقع 
                                                           

 .٥٥٢, ص١٠جامع البيان يف تأويل القرآن, أبو جعفر الطربي, ج) ٢٢(
 .٥٥٢, ص١٠املصدر السابق, ج) ٢٣(
 .١٧٦, ص٥فتح الباري, ابن حجر,ج) ٢٤(
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العتق عىل كامل الرقبة, وإّما أن يقع عىل بعضها, عىل خالف يف ذلك بني 
بني رجلني, أعتق أحُدمها نصيبه, وهو  اولو أّن عبدً ( :يقول الشافعي. الفقهاء

ليىل  وكان ابن أيب... فَة ريض اهللا عنهموٌرس, كان اخلياُر لآلخر يف قول أيب حني
أرأيَت لو ... وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل... هو حّر كّله : رمحه اهللا تعاىل يقول

ي فال, هل كان يعتق منه ما نصيب رشيكي منه حّر, وأّما نصيب: أّن الرشيك قال
ال يملك? وإذا أعتق منه ما يملك, فكيف يعتق منه ما ال يملك? وهل يقع عتق 

وإذا كان العبد بني الرجلني, : فيام ال يملك الرجل? قال الشافعي رمحه اهللا
بأن يؤّدي نصف قيمته فالعبد حّر  افأعتق أحدمها نصيبه منه, فإن كان موًرس 

 اق األول, وال خيار لسّيد العبد اآلخر, وإن كان معًرس كله, والوالء للمعتِ 
وإذن  ,)٢٥( )فالنصف األول حّر, والنصف الثاين ملالكه, وال سعاية عليه

  .فاإلعتاق إّما أن يكون من منفرد, أو من أكثر من واحٍد يف حال الرشاكة
يف وأّما الفّك فال يملك الفاكُّ املفكوَك, وإّنام يشارك يف فّكه باإلسهام  
َقَبةَ «: حديثعىل يقول الطيبي يف التعليق . ثمنه وجه : (»َأْعتِْق النََّسَمَة, َوُفكَّ الرَّ

الفرق املذكور أّن العتق إزالة الرّق, وذلك ال يكون إّال من املالك الذي يعتق, 
وأّما الفّك فهو السعي يف التخليص, فيكون من غريه, كمن أّدى النّجم عن 

  .)٢٦( )املَكاتب أو أعانه
, وذلك )٢٧( )تفعيل من احلُرّية, أي جعل الرقبة حّرة(أّما الّتحرير, وهو 

                                                           
 .٣٠٩, ٣٨٠, ص٨األم, الشافعي, ج) ٢٥(
 .٢٤٢٦, ٨الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي, ج) ٢٦(
 .١٥٨, ص٥ّتحرير والتنوير, الطاهربن عاشور,جال) ٢٧(



  خليل حممد أيوب. د −   من مظاهر االفرتاق األسلويب بني القرأن واحلديث 
  

فيشرتك مع اإلعتاق يف التفّرد بالعتق, وإيقاعه عىل ,  )٢٨( )بإجياد سبب احلرية(
: ; لقوله تعاىل...وبعض الرقبة ليس برقبة: (يقول القرطبي. كامل الرقبة

ر ال )٢٩( )كاملةٍ يقتيض حترير رقبٍة ) َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ ( , ولكنّه يفرتق عنه يف أّن املحرَّ
ر, وأّن املعتِق قد يقع عتُقه يف حال الرشاكة عىل بعض  ايلزُم أن يكون ِمْلكً  للمحرِّ

رِ  االرقبة, وعندها ال يكون متفّردً    . كحال املحرِّ
ونخلص يف َضْوء ما سبق من تفرقٍة إىل أّن القرآن واحلديث اشرتكا يف     
عىل معاين إعتاق كامل الرقبة, واالنفراد, واإلسهام يف العتق من غري  الّداللة

لكّن هذه التفرقة . ملٍك, وأّن احلديث تفّرد بمسألة الرشاكة يف عتق اململوك
فيام  –الداللية بني ألفاظ العتق والفّك والّتحرير عىل أمهيتها ال تكفي وحدها 

أينا بني القرآن واحلديث; إذ يظل لتفسري االفرتاق األسلويب التاّم الذي ر −أرى
َ ملْ يستعمل النبي لفظ الّتحرير فع: السؤال قائًام  إىل الرقبة, ولو  اأو مضافً  الً وِمل

َ ملْ يستعمل القرآن لفظ العتق, ولو مرًة واحدًة? وال أجد  مرًة واحدًة? وكذا ِمل
ّن يكون لذلك إّال ما قلته من قبُل, وهو أّن منشئ احلديث ال يمكن أ اتفسريً 

للقرآن; إذ لو كانا من لدن مؤلٍف واحٍد لرأينا العتق  ابحاٍل من األحوال منشئً 
يف احلديث  ايف القرآن حضوره يف احلديث, ولرأينا الّتحرير حاًرض  احاًرض 

  . حضوره يف القرآن
  :تطابُق اللفِظ واملعنى, واختالُف الصيغِة واحلال  −اثانيً 

)  اخلتم(االفرتاق األسلويب باستعارة لفظ ونمّثل هلذا الوجه من أوجه     
اللة عىل منع نور اهلدى واحلّق من بلوغ األسامع والقلوب, حتى تصَري  للدِّ

                                                           
 .٣٥٤ختريج الفروع عىل األصول, حممود بن أمحد الزنجاين, ص) ٢٨(
 .٢٨١, ص٦اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي, ج) ٢٩(
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ُأحكم إغالُقه من ذلك اخلتم; إذ  االقلوب واألسامع يف نور تلك االستعارة كتابً 
... الَفاِعُل : مُ واخلاتِ  ,)٣٠(َطَبعَ : خَتَم ْخيتُِم أي: قال الليث. (الطبع: اخلتم يف اللغة

َتُم به عىل كتاٍب : واِخلَتامُ  ) َعَىل ُقُلوِهبِمْ  اللَّـهُ َخَتَم : (وقول اهللا جّل وعّز ...الذي ُخيْ
فال ينفذ مع ذلك اخلتم إىل القلب يشء من  .)٣١( )َعَىل ُقُلوِهبِمْ  اللَّـهُ َطَبَع ( :كقوله

َ ( ايسريً  ااحلق والنور, ولو كان شيئً  ه َخامت ; إذ )٣٢( )ه وحلِّه رباَطه عنهاإّال بعد فضِّ
نظُري الطبع واخلتم عىل ما تدركه األبصار من : (اخلتم عىل القلوب واألسامع

  .)٣٣()األوعية والظروف, التي ال يوَصل إىل ما فيها إال بفضِّ ذلك عنها ثم حّلها
وقد ورد هذا اللفظ يف احلديث النّبوي مرًة واحدًة بصيغة املضارع     
 فعن عبد اهللا وأيب هريرة ريض اهللا عنهام أّن النّبّي . ن التوكيد الثقيلةاملقرتن بنو

َعَىل ُقُلوِهبِْم, ُثمَّ  اللَّـهُ   َلَيْختَِمنَّ   َأْو  اجلُُمَعاِت, َلَينَْتِهَنيَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِهمْ  «: قال
   .)٣٤( »َلَيُكوُننَّ ِمْن الَغافِِلنيَ 

) ختم(املايض : وأّما القرآن فورد فيه من صيغ هذا الفعل صيغتان    
 َعَىل ُقُلوِهبِْم َوَعَىل َسْمِعِهْم َوَعَىل  اللَّـه َخَتمَ : يقول اهللا تعاىل: وهذه آياته

                                                           
وللوقـوف عـىل . ويف املرادفة بني اخلتم والطبع كام يفعل أهل املعاجم يشء من املساحمة) ٣٠(

معجـم : وانظـر. ١٠٢فروق اللغوية, أبو هالل العسـكري, صال: ما بينهام من فرٍق انظر
: وانظـــر. ٢٣٣, ٢٣٢الفــروق الدالليـــة يف القـــرآن الكــريم, الـــدكتور حممـــد داود, ص

دراسات جديدة يف إعجاز القرآن, مناهج تطبيقية يف توظيف اللغة, الدكتور عبد العظـيم 
 .١٨٥−١٨١املطعني, ص

 .٣١٣ص ,٧ج ,) ختم( مادة األزهري, اللغة, هتذيب) ٣١(
 .٢٦١, ص١جامع البيان يف تأويل القرآن, أبو جعفر الطربي, ج) ٣٢(
 .٢٦١, ص١املصدر السابق, ج) ٣٣(
 .٨٦٥ مسلم,) ٣٤(
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 ُقْل : ويقول اهللا تعاىل. ]٧: البقرة[  َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ 
ـهَأَرَأْيُتْم إِْن َأَخَذ   اللَّـهِ ُكْم َمْن إَِلٌه َغْريُ َعَىل ُقُلوبِ  َخَتمَ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم وَ  اللَّ

ُف اْآلََياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفونَ    . ]٤٦: األنعام[ َيْأتِيُكْم بِِه اْنُظْر َكْيَف ُنَرصِّ
ُه  :ويقول تعاىل ََذ إَِهلَُه َهَواُه َوَأَضلَّ َعَىل َخَتَم َعَىل ِعْلٍم وَ  اللَّـهُ َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ

ِه ِغَشاَوًة َفمَ  ـهْن َهيِْديِه ِمْن َبْعِد َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَىل َبَرصِ ُرونَ  اللَّ  َأَفَال َتَذكَّ
   .]٢٣: اجلاثية[

َأْم َيُقوُلوَن : (يقول اهللا تعاىل. حدةً مرة وا) خيتم(ووردت صيغة املضارع 
ـهإِْن َيَشأِ َكِذًبا فَ  اللَّـهِ اْفَرتَى َعَىل  تِمْ  اللَّ ـهَعَىل َقْلبَِك َوَيْمُح  )٣٥(َخيْ اْلَباطَِل َوُحيِقُّ  اللَّ

ُدورِ  ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ    .]٢٤:الشورى[) اْحلَقَّ بَِكِلَامتِِه إِنَّ

                                                           
الكون أن ينسبوا مثله  أيتم: كأّنه قيل : (يقول الزخمرشي يف تفسري اخلتم يف هذه اآلية) ٣٥(

أ اهللا . (الفـرى وأفحشـهاإىل االفرتاء , ثّم إىل االفرتاء عىل اهللا الـذي هـو أعظـم  َفـإِن َيَشـ
تِْم عىل َقْلبَِك  فإن يشأ اهللا جيعلك من املختوم عىل قلوهبم, حتى تفرتي عليه الكذب )  َخيْ

فإنّه ال جيرتئ عىل افرتاء الكذب عىل اهللا إال مـن كـان يف مثـل حـاهلم, وهـذا األسـلوب 
بـاهللا, والـدخول يف مجلـة  مؤّداه استبعاد االفـرتاء مـن مثلـه, وأّنـه يف البعـد مثـل الرشـك

ومــا : (وقــال األلــوّيس يف تفســريه. ٤٠٧, ص٥الكشــاف, ج) .  املختــوم عــىل قلــوهبم
م يف هــذه املقالــة عــن افــرتائهم مفــرتون .)  أحســن التعــريض بــأّهنم مفــرتون, وأّهنــ

إن يشـأ خيـتم عـىل قلبـك كـام فعـل : املعنـى: (ونقل عن السمرقندي قوله ٣٤,ص٢٥ج
ليه الصالة والسالم, وتذكٌري إلحسـانه إليـه, وإكرامـه لـه صـّىل اهللا فهو تسلية له ع. هبم

عليه وسّلم ليشكَر رّبه سبحانه, ويرتّحم عىل من ختم عىل قلبه, فاستحّق غضـب رّبـه, 
: فالتفريع بالنظر إىل املعنى املكنّى عنه, وحاصله. ولوال ذلك ما اجرتأ عىل نسبته ملا ذكر

وفيـه شـّمة ممّـا ذكـره . انتهـى.مطبوعـون عـىل الضـالل مهنـهم اجرتؤوا عىل هـذا; ألـنّ أ
 .٣٥, ص٢٥روح املعاين, ج. الزخمرشي
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تعمل لفظ املضارع املقرتن بنون التوكيد كام ورد القرآن الكريم مل يسو    
باملعنى الذي بّينُته, ) ختم, خيتم: (يف احلديث, واحلديث مل يستعمل صيغ القرآن

ومن أمثلة هذا . معنى اآلخرة والنهاية والتامم: وإّنام استعملها بمعنى آخر, هو
  :االستعامل يف احلديث ما ييل

 ْن َقْبيلَوَمَثُل األَْنبَِياِء مِ  َمَثِيل «: َقاَل   −  − اللَّـهوَل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُس  َعْن َأِيب  
بِنَُة َوَأَنا ... َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى ُبنَْياًنا َفَأْحَسنَُه    . أي آخرهم )٣٦( »النّبّينيَ َخاَتُم َفَأَنا اللَّ

ُلَق كَ  اللَّـهَ إِنَّ «: َقاَل  َعْن النُّْعَامِن ْبِن َبِشٍري, َعْن النّبّي و َتَب ِكَتاًبا َقْبَل َأْن َخيْ
َمَواِت َواْألَْرَض بَِأْلَفْي َعاٍم َأْنَزَل ِمنُْه آَيَتْنيِ  ِهبَِام ُسوَرَة اْلَبَقَرِة, َوَال ُيْقَرآِن  َخَتمَ  السَّ

ا َشْيَطانٌ    .)٣٧( »ِيف َداٍر َثَالَث َلَياٍل, َفَيْقَرُهبَ
ـُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل  وَعْن َأِيب  َمَن : َقاَل   −  − هِ اللَّ ُجَل َلَيْعَمُل الزَّ إِنَّ الرَّ

ُجَل َلَيْعَمُل  ُخيَْتمُ الطَِّويَل بَِعَمِل َأْهِل اْجلَنَِّة, ُثمَّ  َلُه َعَمُلُه بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر, َوإِنَّ الرَّ
ِويَل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر, ُثمَّ  َمَن الطَّ   .)٣٨( »َمِل َأْهِل اْجلَنَّةِ َلُه َعَمُلُه بِعَ  ُخيَْتمُ الزَّ

ضاف إىل ما سبق ذكره أّن القرآن واحلديث يف استعارة اخلتم مل يتكّلام يُ     
عىل حاٍل واحدٍة, وإّنام تكّلام عىل حالني خمتلفتني; فقد تكّلم القرآن عىل حال 

ِمل مل : والسؤال هنا. الكفار, وتكّلم احلديث عىل حال املسلم مرتكب الكبرية
القرآن سبيل احلديث يف استعارة اخلتم? وِمل مل يسلك احلديث سبيل يسلك 

   ?  االقرآن? وِمل مل يأتيا يف أسلوهبام بالسبيلني معً 
اختالف إّن  –ونحن نجيب عن هذا السؤال − وال بّد من القول ابتداًء     

                                                           
 .٢٢٨٦مسلم, ) ٣٦(
 .٢٨٨٢الرتمذي) ٣٧(
 .٢٢٥٦مسلم,) ٣٨(
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ياق الصيغ يف القرآن, وبني القرآن واحلديث يمكن أّن ُيرّد إىل اختالف املقام والس
اجلمعات اقتىض أن ُخيَرج الكالم له خمرَج  تاركِ  غفلةِ  إّن شديدَ : نحو أن يقال. واحلال

التشديد يف الوعيد, واملبالغِة يف التهديد, حتى يفيق من غفلته, ويرعوَي عن ضاللته, 
لقسم حمذوف مقدر,  افبني الفعل عىل املضارع, وُأّكد غاية التوكيد بجعله جوابً 

لتوكيد الثقيلة التي تؤكد وقوع الفعل املضارع يف املستقبل إن مل ينته ذلك نون ارنه بِ وبقَ 
إّن غرض التعليل من آية البقرة اقتىض أن : الغافل عن وْدع اجلمعات, ونحو أن يقال

إِنَّ : ُيبنى الفعل عىل املايض, وليس املضارع; إذ جاءت مجلته عقب قول اهللا تعاىل
ْ ُتنِْذْرُهْم َال ُيْؤِمنُونَ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء عَ  فهو . ]٦:البقرة[ َليِْهْم َأَأْنَذْرَهتُْم َأْم َمل

والغرض  ,)٣٩( )استئناف تعلييل ملا سبق من احلكم وبيان ملا يقتضيه أو بيان وتأكيد له(
بني من استواء اإلنذار وعدمه عندهم, ومن عدم (من ذلك أن  يدفع تعّجب املتعجِّ

, وعىل سهم مع وضوح دالئله, فإذا علم أّن عىل قلوهبم ختًام نفوذ اإليامن إىل نفو
 .)٤٠( )أسامعهم, وأّن عىل أبصارهم غشاوًة علم سبب ذلك كله, وبطل العجب

ولكّن هذا املذهب يف تفسري اختالف الصيغ ال ينفعنا يف تِبيان سبب افرتاق طريقي 
تفسري عدم مجعهام بني يف  االقرآن واحلديث يف استعامل لفظ اخلتم, وال ينفعنا أيًض 

  . هذين الطريقني
وهو أّن  وما أراه أن ال توجيه لذلك غَري القول الذي قلته من قبُل,    

 للقرآن; إذ لو كانا من لدن منشئ واحدٍ  امنشئ احلديث ال يمكن أّن يكون منشئً 
يف حديث النّبّي حضوره يف القرآن, والسّيام أّن اخلتم  الرأينا فعل اخلتم حاًرض 

نى يقتضيه حال الكفر والضالل الذي يكثر الكالم عليه يف القرآن واحلديث; مع
                                                           

 .٦٤, ص١إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم, أبو السعود, ج) ٣٩(
 .٢٥٤, ص١الّتحرير والتنوير, الطاهر بن عاشور, ج) ٤٠(
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  .      ألّن حال اإلنسان إّما حال كفٍر وضالٍل, وإّما حال هدى وإيامن
 الً ولعّلك تلحظ معي أّن من أوجه االفرتاق األسلويب بني آية البقرة مث    

أّن   −ل والتوكيد وعدمهإضافًة إىل ما ذكرنا من اختالف صيغة الفع −واحلديث 
ع, ويف هذا ِداللة عىل اخلتم فيها مل يقترص عىل القلوب, وإّنام امتّد ليشمل األسام

ام, واقتىض هذا السياق الذي جرت فيه االستعارة القرآنية; إذ دار تّ الضالل ال
حول بيان سبب الكفر باإليامن, وهذا يناسبه إيقاع اخلتم عىل أكثر من حاّسة, 

ستعارة النبوية فقد اقترص فيها اخلتم عىل القلب دون السمع; وهذا ألّن وأّما اال
االستعارة النبوية جاءت يف سياٍق خمتلٍف, ولغرٍض خمتلٍف, إذ جاءت كجزاء 
ُجيزى به التارك للجمعات, ويكفي يف مثل هذه احلال إيقاع اخلتم عىل القلب 

إنَّام الضالل والغفلة عن دون السمع; ألّن ما يتسبب عن اخلتم هنا ليس الكفر, و
  . )ثم ليكونّن يف الغافلني: (اهلدى

  : اللفظ واحٌد, واملعنى خمتلٌف  −اثالثً 
وسأمّثل هلذا الوجه من أوجه االفرتاق األسلويب باستعارة لفظ     

للتعبري عن الشعور بحالوة  للتعبري عن معنى ما, فقد استعاره النّبيُّ ) الذوق(
فمن أمثلة استعارة . رآن للتعبري عن معاناة األمل والعذاباإليامن, واستعاره الق

  :ما ييل الذوق يف حديث النّبيِّ 
: يقول  عن العباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنه, أّنه سمع رسول اهللا  

ٍد   َوبِاإلسالم ِدينًا,  َربا اللَّـهِ اإليامن َمْن َرِيضَ بِ  َطْعمَ  َذاَق «   .)٤١( »الً َرُسو  َوبُِمَحمَّ
َثَالٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد   « :قال وعن أنس ريض اهللا عنه أّن النّبّي  

ا, َوَأْن ُحيِبَّ ا اللَّـهَ َأْن َيُكوَن  َحَالَوَة اإليامن َملْرَء َال َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إليه ِممَّا ِسَواُمهَ
                                                           

 .٣٤ مسلم,) ٤١(
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  .)٤٢( »َام َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِيف النَّارِ , َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِيف الكفر كَ ـهِ ُحيِبُُّه إال لِلَّ 
وأّما أمثلة استعارة الذوق يف القرآن العظيم, فقد كثرت فيه كثرًة     

ُه  َأَذْقنَا َوَلِئنْ : من ذلك قول اهللا تعاىل. ظاهرةً  ْنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة ُثمَّ َنَزْعنَاَها ِمنُْه إِنَّ اْإلِ
يَِّئاُت َعنِّي َوَلئِ ) ٩(َلَيُئوٌس َكُفوٌر  ْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب السَّ اَء َمسَّ ْن َأَذْقنَاُه َنْعَامَء َبْعَد َرضَّ

ُه َلَفِرٌح َفُخورٌ    .]١٠ , ٩:هود[ إِنَّ
ْتُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا  َأَذْقنَاهُ َوَلِئْن : ويقول اهللا تعاىل  اَء َمسَّ َرْمحًَة ِمنَّا ِمْن َبْعِد َرضَّ

اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِجْعُت إَِىل َريبِّ إِنَّ ِيل ِعنَْدُه َلْلُحْسنَى َفَلنُنَبَِّئنَّ  ِيل َوَما َأُظنُّ  السَّ
ِذيَن َكَفُروا بَِام َعِمُلوا    . ]٥٠:فصلت[ ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ  َوَلنُِذيَقنَُّهمْ الَّ
ا َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي الَِّذيَن َكَفُروا َعَذاًبا َشِديدً  َفَلنُِذيَقنَّ : ويقول اهللا تعاىل

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلبَْحِر بَِام : ويقول اهللا تعاىل. ]٢٧:فصلت[ َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
  .]٤١:الروم[ َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ  لِيُِذيَقُهمْ  َكَسبَْت َأْيِدي النَّاسِ 

البيان أّن فعل الذوق يف القرآن العظيم مل ُيستعر للتعبري عن وبّنيٌ كّل     
الشعور بلذة اإليامن كام هو احلال يف احلديث النبوي, وإّنام استعري للعذاب, 
وكثرت استعارته للعذاب كثرة عجيبًة, واستعري كذلك للرمحة يف سياق 

راغب يقول ال. االختبار, والكالم عىل طغيان اإلنسان وجحود نَِعم رّبه
وجود الطعم بالفّم, وأصّله فيام يقّل تناوُله دون ما يكثُر, : الذوق«: األصفهاين

واختري يف القرآن لفظ الذوق يف العذاب; ألّن . األكُل : فإّن ما يكثُر منه يقال له
فهو مستصلح للكثري, فخّصه بالذكر ليعّم  −وإن كان يف التعارف للقليل −ذلك 

                                                           
 لفــظ عــىل الروايــات كــّل  اتفقــت وقــد. ٤٣مســلم,. ٦٥٤٢ ,٥٦٩٤ ,١٦ البخــاري,) ٤٢(

 مـا باللفظ واملروّي ) . طعم: (لفظة روت فقد مسلم, عند الثانية الرواية ماخال)  حالوة(
 .الروايات ظمعمُ  عليه اتفقت
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وُيعرب به عن ... يف العذاب, وقد جاء يف الرمحة األمرين, وكثَر استعامُله 
وال تفسري هلذا االفرتاق الّتاّم يف التعبري إّال ما قلته من قبُل, وهو  .)٤٣( »االختبار

للقرآن; إذ لو كان القرآن واحلديث  اأّن منشئ احلديث ال يمكن أن يكون منشئً 
يف الكالم عىل  من لدن منشٍئ واحٍد لكنَّا وجدنا احلديث قد استعمل الذوق

  .استعمل الذوق يف الكالم عىل حالوة اإليامن احلديثالعذاب, ولكنّا وجدنا 
  :اللفظ يف احلديث, وال وجود له يف القرآن −ابعً را

يقول أستاذَي الدكتور ) اهلمّ (ونمثل هلذا االفرتاق األسلويب بلفظ     
كرر ذكره يف ت مع) اهلمُّ (مل ُيذكر يف القرآن «: إبراهيم عوض حفظه اهللا

  : فمن ذلك ما ييل  .)٤٤( »ااألحاديث كثريً 
 مَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمنْ اللَّـه«: يقول كان النّبّي : عن أنس بن مالك قال

  .)٤٥( » ...َواْحلََزنِ  اْهلَمِّ 
هُ َمْن َكاَنْت اْآلِخَرُة «:  اللَّـهِ َقاَل َرُسوُل : وَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقال  َمهَّ

ْنَيا, َوِهَي َراِغَمٌة, َوَمْن َكاَنْت  اللَّـه َجَعَل  ِغنَاُه ِيف َقْلبِِه, َوَمجََع َلُه َشْمَلُه, َوَأَتْتُه الدُّ
ْنَيا  هُ الدُّ ـهَجَعَل  َمهَّ ْنَيا إِالَّ َما  اللَّ َق َعَلْيِه َشْمَلُه, َوَملْ َيْأتِِه ِمْن الدُّ َفْقَرُه َبْنيَ َعْينَْيِه, َوَفرَّ

                                                           
 .٢٧١, ص١مفردات ألفاظ القرآن, الراغب األصفهاين, ج) ٤٣(
وقـد استشـهد . ١٢٩قارنة أسـلوبية, الـدكتور إبـراهيم عـوض, صالقرآن واحلديث م) ٤٤(

. ة الدكتور إبراهيم حفظه اهللا هبـذين احلـديثني, واستشـهد بأحاديـث أخـرمأستاذي العّال 
. اولكن ما يؤخذ عليه يف هذا املوضع, ويف غريه استشهاده بأحاديث ضعيفة وضعيفة جد 

ا أال تـدع يل ذنًبـ...«: ١٣٨٤جها, وابن م٤٧٩من ذلك استشهاده بحديث رواه الرتمذي
 .كام قال األلباين اواحلديث ضعيف جد  »...جتهإال غفرته وال مها إال فرَّ 

 .٦٠٠٨البخاري, ) ٤٥(
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َر لَ     .)٤٦(»هُ ُقدِّ
ومن األلفاظ التي وردت يف احلديث النبوي, وال وجود هلا يف القرآن    

  :أي األسري) العاين(لفظ 
وا اْلَعاِينَ «:  اللَّـهِ َقاَل َرُسوُل : َعنُْه, َقاَل  اللَّـهُ فعن َأِيب ُموَسى َرِيضَ   – ُفكُّ

  .)٤٧( »َوَأْطِعُموا اْجلَاِئَع, َوُعوُدوا اْملَِريَض  −يعني األسري 
ِه,  َسِمْعُت : َقاَل  وعن عَوْن َصالِِح ْبِن َحيَْيى ْبِن اْملِْقَداِم, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
, َوَأِرُث َماَلُه, َأُفكُّ َعانَِيهُ َأَنا َواِرُث َمْن الَ َواِرَث َلُه, «: َيُقوُل  −  − اللَّـهَرُسوَل 

   .)٤٨( », َوَيِرُث َماَلهُ َعانَِيهُ َيُفكُّ َواْخلَاُل َواِرُث َمْن الَ َواِرَث َلُه, 
  :اومجعً  ا, وقد جاء مفردً )األسري(وأّما اللفظ القرآين فلفظ      

ٌم َعَلْيُكْم إِْخَراُجُهمْ  ُأَساَرى َوإِْن َيْأُتوُكمْ :يقول تعاىل   ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرَّ
َعاَم َعَىل ُحبِّ : ويقول عز وجل. ]٨٥:البقرة[ ِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًام ُيْطِعُموَن الطَّ
  .]٨:اإلنسان[ َأِسًرياوَ 

  − َدَخَل َعَيلَّ النَّبِيُّ : فعن عائشة َقاَلْت : هذا اللفظ وقد استعمل النبي     
  . )٤٩(»...?اْألَِسريُ َما َفَعَل «: َفَقاَل  –  − بَِأِسٍري, َفَلَهْوُت َعنُْه, َفَذَهَب, َفَجاَء النَّبِيُّ  –

ني اللفظني, أي بني األسري والعاين هو أّن األسري منظور فيه ولعّل الفرق ب
واشتقاقه من : (يقول القرطبي يف كالمه عىل لفظ األرس. إىل معنى شّد الوثاق

: , أياأرسُت الَقَتَب أًرس : يقال . الِقدُّ الذي ُيشّد به األقتاُب : اإلسار, وهو
                                                           

 .٢٤٦٥الرتمذي, ) ٤٦(
 .٢٨٨١البخاري, ) ٤٧(
 .٢٩٠١أبو داود, ) ٤٨(
 .٢٤٣٠٤أمحد, ) ٤٩(
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ه وربِطه: يما أحسَن أَرس َقَتبِه, أ: شدْدُته وربطُته, ويقال  ومنه األسُري; ... شدِّ
  .)٥٠( )ألّنه كان ُيكتَُّف باِإلَسار

يقول . وأّما العاين فمنظور فيه إىل معنى اخلضوع والقهر والغلبة    
َوَعنَِت اْلُوُجوُه : وأطعُت, ومنه قوُله تعاىل) خضعُت (عنوُت للحّق : (الزبيدي

معنى : ٍع حلقٍّ أو غِريه عاٍن, وقيلكّل خاض: وقيل. ]١١١:طه[ لِْلَحيِّ اْلَقيُّومِ 
ْت ) عنت الوجوه( , اأبقيُته أسريً : , أي)وَأْعنَْيُته أنا. ... (ذّلْت : وقيل. استأَرسَ

تحت هذه , وفُ اقًرس : أخذه َعنَْوًة, أي: يقال) القهر(الَعنَْوُة ) و.... (وأخضعته
ها, وَعَجُزوا عن حفظها, بالقتاِل, قوتل أهُلها حّتى ُغِلُبوا علي: املدينُة َعنَْوًة أي
   .)٥١( )األخُذ بالقهر والَغَلَبة: فاإلمجاُع عىل أّن الَعنَْوة هي...  فرتُكوها, وَجَلْوا

ونخلص من كّل ما مىض درسه يف هذا البحث إىل سبع نتائَج, وهذه  
  : النتائج هي ما ييل

فسري بّني البحث أّن ما بني القرآن واحلديث من افرتاق أسلويب ال ت: الً أو
ال يمكن أن يكون بحال من األحوال   اإّن منشئ احلديث حممدً : له إال القول

وقوُعه فيها لو كان مؤلُف  اللقرآن; ذلك أّنه وقع يف مواطَن ال ُيَتصّور أبدً  امنشئً 
; ألّن اإلنسان ال يستطيع أن ينخلع من إنسانيته, وال يستطيع أن االكالمني واحدً 
  . ينفّك من أسلوبه

بّني البحث إمكان التعليل املعنوي لبعض أوجه االفرتاق األسلويب, : اثانيً 
وأّن ذلك التعليل ال يتناقض مع التوجيه األول, وإّنام يسري بموازاته, وأّكد أّن 

  .التوجيه األول عاّم شامل يشمل كّل مظاهر االفرتاق األسلويب
                                                           

 .٤٩١,ص٢١اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي, ج) ٥٠(
 .عنو: الزبيدي, مادةتاج العروس, ) ٥١(
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القرآين من كشف البحث عّام بني لفظتي القذف والرمي يف التعبري :اثالثً 
فروق دقيقة يف الداللة, وكشف أّن لكل منهام يف القرآن مقاماٍت وسياقاٍت, 

وعليه فإّنه ال حيسن اخللط بينهام, كأن يؤتى بالرمي يف موضع . تقتضيهام
  .القذف, أو يؤتى بالقذف يف موضع الرمي

عّام بني ألفاظ العتق والفّك والّتحرير من  اوكشف البحث أيًض : ارابعً 
وأّما  يف الداللة, وبّني أّن القرآن مل يستعمل غري لفظتي الفّك والّتحرير, فروٍق 

ق عرشات املرات, ومل يأت بلفظتي الفّك الّتحرير غري النّبّي فاستعمل لفظ العت
إىل  امرة واحدٍة, وجاءت لفظة الّتحرير يف هذه املرة اسم مفعول, وليس مضافً 

  . الً الرقبة, أو فع
ث أّن القرآن واحلديث مل يتكّلام يف استعارة اخلتم وكشف البح: اخامًس 

عىل حال واحدة, وإّنام تكّلام عىل حالني خمتلفتني; فقد تكّلم القرآن عىل حال 
  .الكفار, وتكّلم احلديث عىل حال املسلم مرتكب الكبرية

استعري يف القرآن واحلديث ) الذوق(كشف البحث أّن لفظ : اسادًس 
للتعبري عن الشعور  ختالف, فقد استعاره النّبيُّ ملعنيني خمتلفني كّل اال

  .بحالوة اإليامن, واستعاره القرآن للتعبري عن معاناة األمل والعذاب
كشف البحث أّن لفظ العاين الذي ورد يف احلديث مل يرد يف : اسابعً 

القرآن, وأّن ما استعمله القرآن هو لفظ األسري, وكشف البحث عّام بني هذين 
  .ن فرٍق يف الّداللةاللفظني م
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 املصادر واملراجع
, أبو السعود بن حممد العامدي إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم -١

 .ط.ت, د.عبد القادر أمحد عطا, مكتبة الرياض احلديثة, الرياض, د: احلنفي, تح
عائشة عبد الرمحن, دار املعارف, ., داإلعجاز البياين, ومسائل ابن األزرق -٢
 .ت.د. ٢رة, طالقاه
رفعة فوزي عبد املطلب, دار الوفاء, . د: , تحاألم, حممد بن إدريس الشافعي -٣
 .٢٠٠١ − ١٤٢٢, ١ط

, حممد مرتىض احلسيني الزبيدي, سلسلة تاج العروس من جواهر القاموس -٤
 .الرتاث العريب, وزارة اإلعالم, الكويت

ن للنرش , الشيخ حممد الطاهر بن عاشور, دار سحنوالّتحرير والتنوير  -٥
 .١٩٩٧والتوزيع, تونس, 

, حممد بن عبد الرمحن بن املباركفوري, حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي -٦
 − ١٣٨٣, ٢عبد الوهاب بن عبد اللطيف, املكتبة السلفية , املدينة املنورة, ط: تح

١٩٦٣ . 
حممد أديب .د: حممود بن أمحد الزنجاين, تحختريج الفروع عىل األصول,    -٧

 .١٣٩٨, ٢ة الرسالة, طصالح, مؤسس
سامي بن حممد : , إسامعيل بن عمر, تحتفسري القرآن العظيم, ابن كثري -٨

 .١٩٩٩− ١٤٢٠, ٢سالمة, دار طيبة للنرش, ط
عبد السالم هارون : , أبو منصور حممد بن أمحد األزهري, تحهتذيب اللغة  -٩

 .ت.ط, د.د. وآخرون, , دار الصادق للطباعة والنرش
حممود : , حممد بن جرير, أبو جعفر الطربي, تحل القرآنجامع البيان يف تأوي - ١٠

 .ت., د٢حممد شاكر, وأمحد حممد شاكر, دار ابن تيمية, القاهرة, ط
عبد اهللا : , أبو عبد اهللا, حممد بن أمحد القرطبي, تحاجلامع ألحكام القرآن - ١١
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 .٢٠٠٦ −١٤٢٧, ١الرتكي, وآخرون, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط
عبد . , مناهج تطبيقية يف توظيف اللغة, داز القرآندراسات جديدة يف إعج - ١٢

 .١٩٩٦ − ١٤١٧, ١العظيم املطعني, مكتبة وهبة, القاهرة, ط
أمحد خمتار عمر, عامل الكتب, . , ددراسات لغوية يف القرآن الكريم وقراءاته  - ١٣

 .٢٠٠٦ − ١٤٢٧ , ٢القاهرة, ط
ريب, أمحد درويش, دار غ. , ددراسة األسلوب بني املعارصة والرتاث  - ١٤

 .١٩٩٨, ١القاهرة, ط
حممود توفيق سعد, مكتبة وهبة, . , دداللة األلفاظ عىل املعاين عند األصوليني - ١٥

 .٢٠٠٩, ١القاهرة, ط
, شهاب الدين حممود روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين - ١٦

 .ت.ط, د.األلويس, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, د
, حتقيق وختريج حممد نارص الدين األلباين, عيسىسنن الرتمذي, حممد بن  - ١٧

 .١٤١٧, ١مكتبة املعارف, الرياض ط
, حتقيق وختريج حممد نارص الدين األلباين, سنن أيب داود, سليامن بن األشعث - ١٨

 .٢٠٠٧,  ٢مكتبة املعارف, الرياض, ط
حممد بن يزيد, حتقيق وختريج حممد نارص الدين األلباين,  ,هسنن ابن ماج - ١٩
 .ت., د١ملعارف, الرياض, طمكتبة ا
, أمحد بن شعيب, حكم عىل أحاديث وآثاره وعلق  سنن النسائي الصغرى - ٢٠

عليه حممد نارص الدين األلباين, اعتنى بنرش الكتاب مشهور آل سلامن, مكتبة 
 .١٩٨٨−١٤٠٨, ١املعارف, الرياض, ط

مصطفى ديب البغا, دار ابن كثري, : , حممد بن إسامعيل, تحصحيح البخاري - ٢١
 .١٩٨٧−١٤٠٧, ٣دمشق, ط

شعيب : , حممد بن حبان البستي,تحصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - ٢٢
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 .١٩٩٣ – ١٤١٤,  ٢األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط
حممد فؤاد : , أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري, تحصحيح مسلم - ٢٣

 .ت.ط, د.د. عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
رضوان جامع : , حييى بن رشف النووي, تحالنووي صحيح مسلم برشح - ٢٤

 .٢٠٠١, ١رضوان, املكتب الثقايف, القاهرة, ط
, أمحد بن عيل بن حجر العسقالين فتح الباري رشح صحيح البخاري - ٢٥

 .ت.ط, د.عبد العزيز بن باز, دار التقوى للرتاث, مرص, د: الشافعي, تح
الغني مدغمش,  مجال عبد: , أبو هالل العسكري, تحالفروق اللغوية - ٢٦

 .٢٠٠٢ −١٤٢٢, ١مؤسسة الرسالة, ط
إبراهيم عوض, مكتبة زهراء الرشق, . , دالقرآن واحلديث مقارنة أسلوبية - ٢٧

 .٢٠٠٠, ١القاهرة, ط
عبد احلميد هنداوي, : , رشف الدين الطيبي, تحالكاشف عن حقائق السنن - ٢٨

 .١٩٩٧ − ١٤١٧, ١مكتبة نزار الباز, مكة املكرمة, ط
عادل عبد املوجود, عيل معّوض, :  حممود الزخمرشي, تح, جار اهللالكشاف - ٢٩

 .١٤١٨, ١مكتبة العبيكان, الرياض, ط
, ١شعيب األرناؤوط, وآخرون, مؤسسة الرسالة, ط: , تحمسند اإلمام أمحد - ٣٠
١٩٩٥ − ١٤١٦. 
  حممد حممد داود, دار غريب, القاهرة, ., دمعجم الفروق الداللية يف القرآن - ٣١

 .٢٠٠٨ ,١ط
 .ت.ط, د.د. , الراغب األصفهاين, دار القلم, دمشقلقرآنمفردات ألفاظ ا - ٣٢
حممد خلف اهللا أمحد, : عيل بن عيسى الرماين, تح النكت يف إعجاز القرآن, - ٣٣

 ..ت.ط, د.حممد زغلول سالم, دار املعارف, القاهرة, د


