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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:



















()

صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من عدد اجمللة الذي نشر

حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد نشره ورقيّاً أو
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل -
إلكرتونيّاًّ ،
وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية النّشر -
ال ّ
إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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اإلعجاز البياني لكلمة( :الذِّكر) يف قوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [سورة احلجر]

The eloquence miracle of the word (Dhikr) in the
verse, which can be translated as:
" Verily, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the
")Qur’ân) and surely, We will guard it (from corruption

إعداد:
د .ياسر بن إمساعيل راضي
الدراسات القرآنيَّة بكلية اآلداب  -جامعة طيبة باملدينة املنورة
األستاذ املشارك بقسم ِّ

اإلعجاز البياني لكلمةِّ :
(الذكر) في قوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ،د .ياسر بن إسماعيل راضي

املستخلص
الدراسة حتديداً إىل بيان سر العالقة بني كلمة ( ِّ
الذكر) وكلمة( :لحافظون) يف قوله
هتدف ِّ

تعاىل :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ.

الدراسة يف السؤال اآليت :ما احلكمة يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) يف
وتظهر مشكلة ِّ
اآلية دون غريه من أمساء القرآن الكرمي؟
الدراسة يف املنهج التحليلي لتفسري اآلية ومعناها؛ ومن مث املنهج االستنباطي
ويتمثل منهج ِّ
بُغية الوصول إىل إجياد العالقة املتالزمة بني الكلمتني املذكورتني يف اآلية.
مر العصور؛
وخلصت ِّ
سر حفظ القرآن الكرمي من التحريف والضياع على ِّ
الدراسة إىل أن ّ
القراء وذلك بكثرة ذكره وتكراره ومراجعته وتعليمه ومدارسته على الدوام اليت
هو حفظه يف صدور َّ
توضحها كلمةِّ ( :
الذكر)؛ مث حفظه يف سطور األوراق مكتوباً ،إذ لو حفظ مكتوباً فقط لضاع
وحرف كما ُحِّرفت الكتب السماوية السابقة.
ُ
ِّ
الكلمات ال ّدالة (المفتاحية) :أمساء القرآن ،الذكر ،إعجاز بياين ،حفظ القرآن.
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Abstract
This study aims to explain the secret relationship between the word (Dhikr)
and the word (surely guard it) in the verse which can be translated as: (Verily it is
We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Quran) (and surely, We will guard it
(from corruption)
The study problem occurs in the following question: what is the wisdom
behind the usage of the Quran name (Dhikr) in the verse, without the other names
of the Quran?
The study is represented in the analytical approach for the interpretation of
the verse and its meaning, and then the deductive approach in order to reach the
relationship between the words mentioned in the verse.
The study concluded that the secret of preserving the Quran from distortion
and loss through the ages; is by preserving it in the hearts of the reciters, by its
frequent repeating, reviewing and continues teaching, which the word (Dhikr)
explains, and then preserving it by written in pages, as if it was only preserved in
a written format it would have lost and distorted like the other previous heavenly
books.
Key words
Names of the Qur'an, Dhikr, the eloquence miracle, preserving the Qur'an..
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اإلعجاز البياني لكلمةِّ :
(الذكر) في قوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ،د .ياسر بن إسماعيل راضي

املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب قرءاناً عربياً غري ذي عوج ،والصالة والسالم على من أويت
جوامع الكلم ،مؤسس تفسري القرآن الكرمي ومبيّنه للناس أمجعني ،وعلى آله وصحبه ومن سار على
هنجه إىل يوم الدين ،وبعد :فمنذ أن نزل القرآن الكرمي على رسوله األمني  وقف العرب يف حرية
من دقة ألفاظه ،وقوة تراكيبه ،ودهشة من جزالة أسلوبه ،وبراعة بيانه ،ومجال بالغته ،فأدركوا حقاً
أنه كالم ُمعجز ال يباريه كالم ،وال يقف أمامه عارض ،حىت قال سيّد من ساداهتم -وهو الوليد بن
املغرية -لقومه وهو يصف القرآن" :واهلل إن لقوله-أي رسول اهلل  - الذي يقول حالوة ،وإن
عليه لطراوة ،وإنه ملثمر أعاله ،مغدق أسفله ،وإنه يعلو وما يُعلى ،وإنه ليحطم ما حتته" ( ،)1فآمن
منهم من آمن وكفر من كفر!.
املتخصصة ال تنتهي عن تفسري
ومنذ ذلك الوقت وحىت عصرنا احلاضر والدراسات األصيلة
ّ
القرآن الكرمي وتنوع علومه ولغته وإعجازه؛ فمن أشهر من كتب يف إعجاز القرآن من املتقدمني:
اإلمام الباقالين (ت402 :هـ) وكتابه :إعجاز القرآن ،واإلمام اجلرجاين (ت 471 :هـ) ،وكتابه:
دالئل اإلعجاز ،ومن املعاصرين؛ مصطفى صادق الرافعي (ت 1356 :هـ) وكتابه :إعجاز القرآن
والبالغة النبوية ،ود .عائشة بنت عبد الرمحن (ت1419 :هـ) وكتاهبا :اإلعجاز البياين للقرآن(.)2
مر
وملا كان اإلعجاز البياين من أعظم املقصود بالتحدِّي للخلق؛ إنسهم وجنَّهم ،على ِّ
العصور واألزمان ،رغبت أن أكتب يف جانب من جوانبه؛ وهو إعجاز الكلمة القرآنية .يقول ابن
عطية (ت 546 :هـ)" :ووجه إعجازه أن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شيء علما ،وأحاط بالكالم كله
علما ،فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد
املعىن"( ،)3أقول :فما من كلمة يف القرآن تقوم مقامها كلمة أخرى ،يقول اجلرجاين" :أن األلفاظ ال
تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة ،وال من حيث هي كلمة مفردة ،وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة
وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها ،أو ما أشبه ذلك ،مما ال تعلق له بصريح

( )1الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير( ،ط ،2الرياض :مكتبة دار األخيار1424،هـ) ،ص.1819
( )2كلها مطبوعة ومعلومة.
( )3ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،احملرر الوجيز ،حتقيق :هاين احلاج( ،القاهرة :دار التوفيقية للرتاث ،د.ط2001 ،م).35/1 ،
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اللفظ"( . )1فعلى ما تقدم كان هذا البحث الذي هو بعنوان :اإلعجاز البياين يف كلمةِّ ( :
الذكر) يف
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ.
يسهم هذا البحث يف تعظيم القرآن الكرمي وبيان شرفه وقد ِره يف قلب
راجياً من اهلل تعاىل أن َ
جل جالله أن يتقبل هذا العمل
املؤمن ،ودافعاً له يف تدبُّره وفهمه والعمل مبا جاء فيه .سائال املوىل َّ
خالصاً لوجهه الكرمي ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
أهمية البحث:
 احلاجة إىل الدراسات اخلاصة بإعجاز القرآن الكرمي عامة واإلعجاز البياين خاصة ألنه بهنزل وعليه مدار التحدي للثقلني :اإلنس واجلِن.
 الوقوف على كلمات القرآن الكرمي ومفرداته وتراكيبه للوصول إىل تدبر القرآن الكرميوالتفكر فيه واخلشوع يف قراءته.
أسباب اختيار املوضوع:
 شهرة اآلية وكثرة االستشهاد هبا يف مسألة حفظ اهلل تعاىل القرآن الكرمي ،فهي أقوى دليليف تك ّفل اهلل تعاىل حفظ هذا الكتاب دون غريه من الكتب السماوية.
 ِج َدة املوضوع والكتابة عن كلمةِّ :(الذكر) يف هذه اآلية خاصة.
-

أهداف البحث:
التنظري ملثال من أمثلة اإلعجاز البياين ،وبيان التناسب بني كلمات اآلية الواحدة.
شحذ مهم الدَّارسني وطلبة العلم للبحث والكتابة يف علم اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي.
تبيني أسرار القرآن الكرمي على ضوء ما سطره العلماء يف باب اإلعجاز ،واالجتهاد مبا يتفق
مع الضوابط العلمية والشرعية على أساس املنهج السليم.
الرد على مطاعن املغرضني القائلني ببشرية القرآن الكرمي ،وأن فيه من التناقض واالختالف
ما يثبت أنه فعل بشر!
مشكلة البحث
الدراسة يف األسئلة اآلتية :ما احلكمة يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) يف
تظهر مشكلة ِّ

( ) 1ينظر :اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممود حممد شاكر( ،ط،3
القاهرة ،مطبعة املدين؛ جدة :دار املدين1413 ،هـ 1992 -م) ،ص.99
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اآلية دون غريه من أمساء القرآن الكرمي كامسي :القرآن أو الكتاب ،ومها أشهر امسني وأكثرمها ورودا
يف القرآن الكرمي؟ وهل هناك عالقة وتناسب بني كلمةِّ ( :
الذكر) وكلمة( :لحافظون) يف اآلية؟
حدود البحث:
تسري الدراسة يف موضوع أمساء القرآن وأوصافه كمبحث من مباحث علوم القرآن الكرمي ويف
حدود اآلية التاسعة املذكورة من سورة احلجر ،ويف جمال الكلمة القرآنية على وجه اخلصوص.
الدراسات السابقة:
إن اإلعجاز البياين للكلمة القرآنية يشمل مجيع كلمات القرآن الكرمي ،وهو جمال واسع
وثري ،وكتابات العلماء والدَّارسني فيه متواصلة ومتجدِّدة منذ القدمي ،فالقرآن العظيم ال تنتهي
ّ
عجائبه وال يشبع منه العلماء .ومن خالل االطالع والبحث يف قاعدة البيانات لعناوين البحوث
املتخصصة الورقية منها والتِّقنيَّة مل أتوصل إىل دراسة علميَّة مطابقة لعنوان
الدراسات
العلميِّة و ِّ
ِّ
الدراسات والبحوث اليت حاولت جهدي التوصل إليها واالطالع على حمتواها
البحث ،ولعل أقرب ِّ
حىت وقت كتابة البحث ومل أستطع؛ هي:
 حبث دكتوراه بعنوانِّ :الذكر يف القرآن الكرمي( ،دراسة موضوعية) ،للباحث :محد بن أمحد
البدر ،عام 1414هـ ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (.)1
 مقال علمي يف جملة الفكر اإلسالمي بعنوان :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ ،أليب احلسن الشعراين ( .)2وعليه أحسب أن موضوع الدراسة جديد يف فكرته
وحتليل مادته .وهلل احلمد واملنَّة.

هيكل البحث:
ينقسم البحث إىل متهيد ومبحثني على النحو اآليت:
تمهيد :التعريف مبصطلحات البحث.
أوالً :تعريف املركب الوصفي( :اإلعجاز البياين).
ثانياً :تعريف ( ِّ
الذكر) ومعانيه يف القرآن الكرمي.
( ) 1اجليوسي ،عبد اهلل ،كشاف الدراسات القرآنية( :الرسائل اجلامعية يف الدراسات القرآنية)( .،ط  ،1دمشق:
دار الغوثاين للدراسات القرآنية2007 ،م) ،ص.172
( )2ينظر :جملة الفكر اإلسالمي( ،لبنان :بريوت1392 ،هـ) ،س ،1ع ،1ص.69-67
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فيها.
اآلية.

المبحث األول :تفسري آية :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ ،والصور البيانية
المبحث الثاني :اإلعجاز يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) دون غريه من أمساء القرآن الكرمي يف
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املبحث األول :تفسري قوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ.

هذه اآلية التاسعة من سورة احلِجر وهي متعلقة مبا قبلها من اآليات من ّأول السورة.
نستعرض اآليات لضرورة بيان معىن اآلية املع ّدة للدراسة .قال تعاىل :ﱡ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﱁﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﱠ.
عمن كفر بنعمة اإلسالم
بدأت السورة يف احلديث عن القرآن الكرمي وفضله ،مث حتدثت ّ
ويودون لو
وهداية هذا القرآن من املكذبني الذين أخرب اهلل عنهم أهنم سيندمون يوم ال ينفع الندم ّ
كانوا مسلمني! لذا فهم يعيشون يف هذه الدنيا كالبهائم يأكلون ويتمتعون بلذاهتم!
ويقرر سبحانه أن من سنته أنه ال يُهلك قرية ما إالّ وهي مستحقة للعذاب بسبب تكذيبها
ّ
وطغياهنا كما هو مقدَّر ومعلوم يف اللوح احملفوظ .بعدها حت ّدثت اآليات عن موقف ك ّفار مكة من
دعوة النيب  ،فوجهوا له على سبيل التهكم والسخرية مقالتني:
املقالة األوىل :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [احلجر،]6 :
أي :الذي ِّنزل عليه القرآن ،فمن استهزائهم بالنيب  مل يذكروا امسه ،بل َّ
نكروه للتقليل من شأنه
 ،وذكروا القرآن الكرمي باسمِّ :
الذكر ،ولعل السبب يف قوهلم هذا ألن الرسول  كان يتلوه
عليهم ويذكره دوما يف حماوراته معهم وأمام الكعبة كما جاء يف سريته  يف دعوته املكية ،وألن
القرآن فيه ذكرهم وتذكريهم مبن سبق من األمم واجلماعات ومصريهم .يقول أبو زهرة (" :)1
وتسميته -أي :القرآن -بالذكر من اهلل تعاىل ال منهم ،ألهنم لو علموه ذكرا ما أنكروه" (.)2
( )1هو ولد حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة ،ولد يف مصر ( 1315هـ) ،من أشهر علماء
مصر يف زمانه ،ألف ما يزيد عن  30كتابًا غري حبوثه ومقاالته ،من أشهرها- :تاريخ املذاهب اإلسالمية،
علم أصول الفقه ،تويف سنة1394( :هـ) .تنظر ترمجته يف :املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم
املعاصرين ،إعداد :أعضاء ملتقى أهل احلديث www. ahlalhadeeth. com
( )2أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفاسري( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د .ط ،د ،ت) ،ج ،8ص.4068
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عربوا عن نزول القرآن بفعل املبين للمجهول ،فقالوا :ﱡ ﭐ ﭐ ﭐﱮ ﱠ ،فهم ال يؤمنون أصال
كما ّ
بأن اهلل تعاىل هو الذي أنزله على رسوله  .ويف قوهلم هذا شبهة واضحة بأن الرسول  كان
يتلقى القرآن من مصدر آخر؛ من اجلن مثالً أو من مصدر بشري ،أو ما شابه ذلك! لذا َرم ْوه
مبرض اجلنون -  -ألنه لو كان عاقال -يف اعتقادهم -مل يدَّع النبوة ،فالنبوة شأهنا عظيم ليس
من السهل من يدعيها تأتيه هبذه السهولة!
أما املقالة الثَّانيَة فهي قوهلم :ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [احلجر:
 ]7وهذا طلب منهم تعجيزي وتعسفي ما أرادوا به إال االستهزاء والسخرية! وهو أن يروا املالئكة
فرد اهلل عليهم مبقالتني كذلك ،وبدأ مبا انتهوا به من املقالة الثانية ،فقال :ﱡﱽ
شاهدة على رسالته َّ ،
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [احلجر( ،]8 :أي أن نزوهلا ال يكون إال
الرسالة أو قبض األرواح عند املوت أو
بأمر اهلل وحكمته ولكن غالب نزوهلا يكون بالعذاب أو ِّ
القرآن)(.)1
مث ذكر سبحانه سنَّته يف األمم؛ وأنه ال يأتيهم بآية إثر اقرتاحهم وطلبهم هلا إال ومعها
العذاب إن مل يؤمنوا هبا! فكأن الكالم :ما نن ِّـزل املالئكة إال حبق واجب نقدِّره حنن ونعلمه ال مبجرد
اقرتاح متعسف! وأيضا لو نزلت املالئكة مل تُنظروا بعد ذلك بالعذاب ،أي :تؤخروا( .)2لذا قال يف
ختام اآلية :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ.
ﱡﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

رده سبحانه وتعاىل على مقالتهم األوىل ،ففي قوله:
أما ّ
املتأمل يف أسلوهبا وتعبريها ،وتدبر مفرداهتا جيد أهنا قد احتوت على
ﲍﱠ ،والناظر يف اآلية و ّ
معان ،منها:
الرد احلاسم الذي كان كالصاعقة على املشركني ،وهذا الرد ال جمال للتأويل فيه أو النقاش،
ّ -1
رد عليهم بقوله( :إنا حنن نزلنا الكتاب) مثال ،لقالوا :هذا غري هذا! وهو ال يعنينا! وكذا
فلو ّ
رد عليهم بقوله( :إنا حنن نزلنا القرآن) لقالوا :حنن ال نعرف القراءة ،وال نعرف كتابا يف
لو ّ
ثقافتنا املوروثة هبذه التسمية! وهكذا لو ذكر هلم امسا آخر من أمساء القرآن الكرمي لتعلَّلوا
بأسباب واهية كي ال يؤمنوا به أو يصدقوه! فكان من حكمته سبحانه وإعجاز كالمه البديع

( ) 1أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،حتقيق :عادل عبد املوجود؛ علي معوض( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط2010 ،3م) ،ج ،5ص( 434بتصرف).
( )2املصدر السابق نفسه.
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أن جاء باللفظ نفسه وهوِّ :
(الذكر) .مث جاء بالشطر الثاين ليتناسب مع هذا االسم؛ وهو
مسألة احلفظ ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ (فإن قيل :قد حصل رد إنكارهم واستهزائهم بقوله:

ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ فما وجه اتصاله بقوله :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ؟ أجيب بأن
اتصاله من قبيل اتصال الدليل باملدلول ،فإن حفظ اهلل إياه على كونه من عند اهلل تعاىل ال
يستلزم كونه حمفوظا مامل حيفظه اهلل تعاىل ويتكفل حبفظه ،أال ترى أنه مل يتفق لشيء من
الكتب مثل هذا احلفظ ،فإنه ال كتاب إال وقد دخله التحريف والتغيري إما يف الكثري منه أو
القليل ،وبقاء هذا الكتاب مصونا عن مجيع جهات التحريف مع أن دواعي املالحدة واليهود
والنصارى متوفرة على إبطاله ،وإفساده؛ من أعظم املعجزات) (.)1
 -2أنه سبحانه تكفَّل بنفسه حفظ هذا القرآن ،وهذا من أكرب إعجاز القرآن الكرمي ،فهو باق
يتحرف ،ويشهد عليه قوله تعاىل:
منذ نزوله وإىل آخر الزمان حمفوظا مل يتغري ومل يتبدل ومل َّ

ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ ﭐﭐ ﭐ ﭐ[النساء .]82 :قول أبو
حيَّان(" : )2وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعاىل ،إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه
ما تطرق لكالم البشر . . . .،كما حدث للكتب املتقدمة ،فإن اهلل تعاىل مل يتكفل حفظها
()3
الربّانيّني واألحبار فوقع فيها اخلالف"  .كما قال تعاىل :ﱡ ﲁ
ووَّكل حفظها إىل َّ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [املائدة.]44 :
السابقة كما فعل يف القرآن الكرمي؟
وقد يَرد هنا سؤال :ملاذا (مل)4حيفظ اهلل تعاىل الكتب ّ
أجاب الشيخ الشعراوي بإجابة موفَّقة؛ تُ ُّ
عد من استنباطاته الفريدة يف تدبر كتاب اهلل
تعاىل .خمتصر كالمه أن الكتب السابقة كانت منهجاً ومل تكن معجزة ،إذ أن كل نيب كانت له
( ) 1شيخ زاده ،حممد بن مصلح الدين ،حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي ،ضبطه
وصححه :حممد الشاهني( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م) .ج ،5ص.196
( )2هو حممد بن يوسف الغرناطي ،أثري الدين أبو حيان ،حنوي عصره ،وحمدثه ،ومفسره ،ومؤرخه ،وأديبه .ولد
سنة654( :هـ) ،وتويف سنة745( :هـ) ،من أشهر كتبه :البحر احمليط يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.655
( )3ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،ج ،5ص( 435بتصرف).
( )4حممد متويل الشعراوي ،عامل دين ووزير أوقاف مصري سابق .يعد من أشهر مفسري معاين القرآن الكرمي يف العصر
احلديث؛ ولد سنة1911( :م) وتويف سنة1998( :م) .موقع ويكيبديا احلرة https: //ar. wikipedia.
org
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معجزة خاصة به ومن جنس ما اشتهر به قومه ،خبالف القرآن الكرمي فقد كان منهجاً ومعجزة.
واملعجزة ال أحد يتدخل فيها ال إلغاءً وال حفظاً ،أما املنهج يُطلب من حامليه أن حيافظوا عليه،
وهو تكليف ،والتكليف يف دائرة االختيار إن شاء املكلّف فعل وإن مل يشأ مل يفعل ، . .كما أن
وحرفوا
هذا املنهج عُ َ
رضة أن يطاع أو أن يُعصى ،لذا كان من حاملي الكتب السابقة أن عصوا ّ
وزوروا ،وقد وصفهم اهلل تعاىل بقوله :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
وبدَّلوا َّ
()1
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [ البقرة. ]79 :
ولحفظ اهلل كتابه ٍ
معان ودالالت ،منها:
 قال قتادة(" :)2أنزله اهلل مث حفظه ،فال يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطالً ،وال ينقص منهحقا ،حفظه اهلل من ذلك"( )3وكذا حفظه من أبالسة اإلنس من حتريف أو تصحيف أو
زيادة أو نقص ،قال السعدي(" :)4وحفظ اهلل ألفاظه من التغيري فيها والزيادة والنقص،
يبني احلق
حيرف ِّ
ومعانيه من التبديل ،فال ِّ
حمرف معىن من معانيه ،إال وقيض اهلل من ّ
املبني"(.)5
 حفظه عن الدروس أي :االنقراض( .)6أي :حفظه بإبقاء شريعته إىل يوم القيامة (.)7 ومن معاين احلفظ؛ اإلعجاز :إذ جعله اهلل معجزاً مغايراً لكالم البشر ،حبيث ال خيفى تغيري( ) 1مقتبس من درسه الدوري يف املسجد املسجل على األسطوانة املمغنطة (سي دي) انتاج :شركة ميديا
بروتكت للربجميات ،شريط رقم ،)46( :تفسري سورة احلِجر.
( ) 2هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ،مفسر ،وحافظ للحديث ،وفقيه ،من كبار التابعني ،ولد سنة:
(61هـ) وتويف سنة118( :هـ) .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.435
( ) 3أخرجه الطربي بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ،ينظر :الطربي ،حممد بن جرير ،جامع
البيان عن تأويل آي القرآن ،خرج أحاديثه وعلق عليه :إسالم عبد احلميد( ،القاهرة :دار احلديث ،د .ط،
2010م) ،ج ،7ص.55
( )4هو الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي التميمي ،ولد سنة1307( :هـ) وتويف سنة1376 ( :هـ) يف مدينة
عنيزة ،اململكة العربية السعودية ،عامل ،ف قيه حنبلي ،ومفسر ،من كتبه :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.279
( ) 5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،اعتىن به حتقيقا ومقابلة :عبد
الرمحن اللوحق( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2002 ،1م) ،ص .429
( ) 6اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن ،درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،حتقيق :وليد بن أمحد احلسني،
(لندن :جملة احلكمة ،ط2008 ،1م) ،ج ،3ص.48
( )7اآللوسي ،أيب الفضل شهاب الدين حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :سيد
عمران( ،القاهرة :دار احلديث ،د .ط2005 ،م) ،ج ،7ص .354
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نظمه على أهل اللسان ،أو نفي تطرق اخللل إليه يف الدوام بضمان احلفظ له كما نفى أن
يطعن فيه بأنه املنـزل له( )1يقول الصاوي(" :)2وقد جعل اهلل له خدمة من البشر حيفظونه،
يرده أصغر صغري يف اجمللس مع عدم العيب يف
فرتى الكبري العظيم إذا غلط وهو يقرأ ّ
ذلك"(.)3
ذكر القرطيب( )4قصة لطيفة يف حفظ اهلل تعاىل كتابه( ،فعن حيىي بن أكثم ( )5قال :كان
للمأمون( -)6وهو أمري إذ ذاك -جملس نظر ،فدخل يف مجلة الناس رجل يهودي حسن الثوب
حسن الوجه طيب الرائحة ،قال :فتكلم فأحسن الكالم والعبارة ،قال :فلما أن تقوض اجمللس دعاه
املأمون فقال له :إسرائيلي؟ قال نعم .قال له :أسلم حىت أفعل بك وأصنع ،ووعده .فقال :ديين
ودين آبائي! وانصرف .قال :فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما ،قال :فتكلم على الفقه فأحسن
الكالم ،فلما تقوض اجمللس دعاه املأمون وقال :ألست صاحبنا باألمس؟ قال له :بلى .قال :فما
كان سبب إسالمك؟ قال :انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه األديان ،وأنت مع ما
فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الكنيسة
تراين حسن اخلطَ ،
( ) 1البيضاوي ،ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر ،أنوار التنـزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :جمدي السيد؛ ياسر
أبو شادي( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.669
( ) 2هو أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري بالصاوي :فقيه مالكي ،مفسر ،بياين ،ولد سنة1175( :هـ) مبصر ،وتويف
سنة1241( :هـ) باملدينة املنورة ،من أشهر كتبه :حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين( ،لبنان :مؤسسة نويهض الثقافية ،ط1409 ،3هـ) ،ج ،1ص.76
( ) 3الصاوي ،أمحد بن أمحد ،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ،حتقيق :عبد اهلل املنشاوي( ،القاهرة :دار
احلديث ،د .ط2011 ،م) ،ج 2ص.375
( ) 4هو حممد بن أمحد أبو عبد اهلل األنصاري اخلزرجي األندلسي ،من كبار املفسرين ،وحمدث ،تويف سنة:
(671هـ) من أشهر كتبه اجلامع ألحكام القرآن .تنظر ترمجته يف :معجم املفسرين ،عادل نويهض ،ج،2
ص.479
( ) 5هو ابن حممد بن قطن ،قاضي القضاة ،الفقيه العالمة ،أبو حممد ،التميمي املروزي ،مث البغدادي .ولد يف
خالفة املهدي .حدَّث عنه ،الرتمذي ،وأبو حامت ،والبخاري خارج "صحيح"  ،قال اخلطيب ،واله املأمون
قضاء بغداد ،تويف سنة242( :هـ) .الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق:
جمموعة بإشراف :شعيب األرناؤوط( ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ) ،ج ،12ص.5
( )6هو اخلليفة أبو العباس ،عبد اهلل بن هارون الرشيد ،وكان من رجال بين العباس حزما وعزما ورأيا وعقال وهيبة
وحلما ،وحماسنه كثرية يف اجلملة .ولد سنة170( :هـ) ،وتويف سنة218( :هـ) .الذهيب ،سري أعالم النبالء،
ج ،8ص.386
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وعمدت إىل اإلجنيل فكتب ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها البيعة
ُ
فاشرتيت مينَ ،
الوراقني
وعمدت إىل القرآن فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها َّ
ُ
فاشرتيت مينَ ،
فتصفحوها ،فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان َرم ْو هبا فلم يشرتوها ،فعلمت أن هذا كتاب
محفوظ ،فكان هذا سبب إسالمي .قال حيىي بن أكثم :فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن
عيينة ( )1فذكرت له اخلرب فقال يل :مصداق هذا يف كتاب اهلل عز وجل .قال قلت :يف أي موضع؟
قال :يف قول اهلل تبارك وتعاىل يف التوراة واإلجنيل " :مبا استحفظوا من كتاب اهلل" ،فجعل حفظه
إليهم فضاع ،وقال عز وجل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ فحفظه اهلل عز وجل
علينا فلم يضع)(.)2
أما الضمري يف هاء :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ يف قول مجيع املفسرين –كما يقول ابن اجلوزي-
املقصود به القرآن الكرمي( .)3ومنهم من يرجعه-أي :الضمري -إىل حفظ اهلل نبيه  .يقول
الطربي(" : )4حلافظون :مبعىن وإنا حملمد حلافظون ممن أراده بسوء من أعدائه"( .)5ونظريه قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ [املائدة .]67 :يقول الشنقيطي(" :)6الصحيح يف معىن اآلية أن
الضمري يف قوله :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ راجع إىل ِّ
(الذكر) الذي هو القرآن ،وهو احلق كما
( )1هو ابن أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم ،من كبار التابعني ،شيخ اإلسالم أبو حممد اهلاليل الكويف،
مث املكي مولده :بالكوفة يف سنة (107هـ) .طلب احلديث ،وهو حدث ،بل غالم ،ولقي الكبار ،ومحل
عنهم علما مجا ،وأتقن ،وجود ،ومجع وصنف ،وعمر دهرا ،وازدحم اخللق عليه ،وانتهى إليه علو اإلسناد،
تويف سنة198 ( :هـ) .الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،7ص .414
( ) 2القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حققه وخرج أحاديثه :عماد البارودي خريي
سعيد( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،ط2012 ،10م) ،ج ،10ص.6
( )3ابن اجلوزي ،زاد املسري ،ص.755
( ) 4هو حممد بن جرير الطربي ،أبو جعفر ،مفسر ،ومؤرخ ،وفقيه ،صاحب مذهب مستقل ،ولد سنة:
(224هـ) ،وتويف سنة310( :هـ) ،من أشهر كتبه :تأريخ األمم وامللوك ،وجامع البيان يف تأويل آي القرآن.
تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.508
( )5الطربي ،جامع البيان ،ج ،7ص ،55وينظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج  ،3ص ،390والقرطيب ،اجلامع
ألحكام القرآن ،ج  ،10ص.6
( )6هو حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ،مفسر ،عامل فقيه ،ولد سنة1325( :هـ) ،وتويف سنة:
(1393هـ) ،من أشهر كتبه :أضواء البيان يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج،2
ص.496
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يتبادر من ظاهر السياق"( .)1ويظهر من ترجيح الشنقيطي هلذا املعىن عمله بقاعدة " :توحيد مرجع
الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها" ،وذلك النسجام النظم ،واتساع السياق ،وقوة
اإلعجاز ،ما دام األمر حمتمالً ،وال حجة توجب تفريقها ،وتأىب توحيدها(.)2

ﲍ ﱠ.

أما عن الصور البيانية في قوله تعالى:
فاآلية على قِصرها وقلَّة كلماهتا اليت ما جتاوزت عشرة كلمات إال أهنا احتوت على العديد
أثرت عملية احلفظ هلذا القرآن إثراءً ،وهذا من أسرار النظم القرآين الذي
من املعاين والدالالت اليت َ
أهبر العقول! فسبحان اهلل العظيم الذي أعجز كتابه.
 أوالً :احتوت اآلية على ع ّدة مؤكدات ،وهي( :إ ّن) األوىل والثانية من قوله :ﱡﭐﲇ ﱠ وهو حرفتوكيد ونصب و(نا) ضمري يف حمل نصب إ ّن ،و(ﭐﱡﭐ ﲈ ﱠ يف موضع نصب على التوكيد (إن)،
()3
وجيوز أن تكون يف موضع رفع على االبتداء)  .وكذا الالم املزحلقة يف كلمة :ﱡﭐ ﲍ ﱠ
تفيد التوكيد .فهذه املؤكدات يف اآلية فيها زيادة بيان وداللة على قوة حفظ القرآن وكماله؛ ويفيد
هذا باملقابل بأن القرآن الكرمي لن يتطرق إىل أي نسبة من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو
النقص.
 ثانياً :صيغ اجلمع يف اآلية والتعبري بلفظ العظمة واجلالل يدل على أن هذا القرآن أُنزل منعند اهلل سبحانه وأنه تكفل حفظه بنفسه منذ نزوله وإىل قيام الساعة .فقوله :ﱡﭐﲇ ﱠ
ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

وﱡﲈﱠ وﱡﭐ ﲉ ﭐﱠ كلها جاءت يف سياق العظمة لتتناسب مع عظمة ما سيحفظ
الرازي ( )4عن صيغ اجلمع" :هذا من كالم امللوك عند إظهار التعظيم ،فإن
وتؤكده .يقول َّ
الواحد منهم إذا فعل فعالً أو قال قوالً قال :إنا فعلنا كذا . .وهكذا ههنا"( .)5ويقول ابن

( ) 1الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،اعتىن به وخرج أحاديثه :أبو حفص عمر
املكاوي ،أبو عثمان حممد بن رمضان( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د .ط2011 ،م) ،ج ،3ص.106
( )2لالستزادة يراجع :احلريب ،د .حسني بن علي ،قواعد الرتجيح عند املفسرين( ،ط ،1الرياض :دار القلم،
1417هـ) ،ص.613
( )3النحاس ،أبو جعفر حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن ( ،ط ،6عامل الكتب1409 ،هـ 1988-م) .ج،2
ص.273
( )4هو حممد بن عمر ،فخر الدين الرازي ،ولد سنة544( :هـ) ،اإلمام املفسر املتكلم ،تويف سنة606( :هـ) ،من
أشهر كتبه :تفسري مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.596
( )5الرازي ،حممد فخر الدين ،التفسري الكبري( ،بريوت :دار الفكر ،ط2005 ،1م) ،ج ،7ص.138
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اجلوزي(" :)1خوطبت العرب مبا تفعل من كالمها"( .)2وهلل املثل األعلى سبحانه.
يتحمل
(يُالح ُ
ظ يف هذه اآلية تقدمي املسند إليه ،باختيار كون اجلملتني فيهما امسيّتَـ ْني خربُمها ّ
ضمرياً يعود على املسند إليه فيهما .ويظهر لنا من هذا التقدمي ع ّدة دواعي بالغية:
( )1ابتداءُ طَْرِق األمساع بضمري املتكلّم العظيمِ ،إللقاء املهابة وا ِإلجالل ومشاعر التعظيم
والتفخيم.
اخلربي فيهما وتوكيده ،بالعدول عن اختيار اجلملة الفعلية ،إىل اختيار اجلملة
( )2متكني ا ِإلسناد
ّ
يتحمل خربها ضمري املبتدأ.
اإلمسيّة اليت ّ
( )3التوطئة ِإليراد مؤّكدات تالئمها اجلملة االمسيّة ،وهي( :حرف التوكيد "إ ّن" وضمري الفصل
"حنن" يف اجلملة األوىل) و (حرف التوكيد "إ ّن" والالّم املزحلقة ،وتقدمي معمول اخلرب "له"
املفيد للتخصيص يف اجلملة الثانية)(.)3
(نزل) وليس (أنزل)! والفارق بينهما واسع ،فمن
سر التعبري والدِّقة يف اختيار لفظَّ :
 ثالثاًُّ :املالحظ أن أكثر اآليات اليت حتدثت عن نزول القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا وكذا
الكتب السماوية األخرى كالتوراة واإلجنيل وغريمها جاءت بصيغة :أنزل ،بينما اآليات اليت
(نزل) .منها:
حتدثت عن نزول القرآن مفرقاً منجماً إىل رسول اهلل  جاءت بلفظَّ :
قوله تعاىل  :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ

[آل عمران.]3 :
قال القرطيب " :الكتاب ،يعين :القرآن ،والقرآن نزل جنوماً :شيئاً بعد شيء ،فلذلك قال:
ﮋﭛﮊ ،والتنـزيل مرة بعد مرة .والتوراة واالجنيل نزال دفعة واحدة فلذلك قال ﮋ ﭣ ﮊ " (.)4
ومثلها قوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
( ) 1هو عبد الرمحن بن علي القرشي التيمي ،أبو الفرج ،من علماء احلنابلة ،فقيه ،وواقظ ،ومفسر ،ومؤرخ ،ولد
سنة508( :هـ) ،وتويف سنة597( :هـ) .من أشهر كتبه :زاد املسري يف علم التفسري .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.268
( )2ينظر :ابن اجلوزي ،أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي ،زاد املسري( ،بريوت :دار ابن حزم؛ املكتب
اإلسالمي ،ط2015 ،1م) ،ص .755
( )3امليداين ،عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكة الدمشقي ،البالغة العربية( ،ط ،1بريوت :دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية 1416 ،هـ  1996 -م) ،ج ،1ص.372
( )4القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،4ص.5
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ [ النساء ]136 :ويظهر املعىن واضحا يف قوله :ﮋ ﭥ ﭦ

ﭧ -أي :مجلة واحدة  -ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  -أي :مفرقا  -ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

[النحل.]44 :
ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [اإلسراء:
.]106
أما عن نزول مجلة ففي ليلة القدر ،قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [القدر.]1 :
وعلى هذا نرى أن احلق سبحانه حبكمته وعلمه الواسع استعمل لفظ :ﮋﭛﮊ يف اآلية:
ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ،ليدل على نزوله مفرقاً على مدة الدعوة اليت
استغرقت ثالث وعشرون عاماً وهذه مدة طويلة حتتاج إىل عناية مستمرة خاصة بالقرآن وحفظه من
الضياع والتحريف والنسيان ،لذا جاء بكلمة( :حلافظون) اليت يفيد الثبات والدوام لعملية احلفظ منذ
مر السنني وحىت قيام الساعة .فلو قال( :إنا حنن أنزلنا) ملا انسجم اللفظ وال معناه مع
نزوله وعلى ِّ
معىن احلفظ ،فسبحان اهلل العظيم الذي أعجز القرآن يف ألفاظه ومجله وآياته.
 رابعاً :براعة التقدمي والتأخري يف قوله :ﱡﲋ ﭐ ﲌ ﲍ ﱠ فلم يقل (وإنا حلافظون له) إذقدَّم املقصود باحلفظ وهو القرآن ألمرين؛ األمر األول :للداللة على تأكيد احلفظ وأولويته،
كما قال إخوة يوسف  ألبيهم يعقوب  :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﮊ [ يوسف ]12 :وقالوها ثانية بعدما رجعوا من مقابلة يوسف  وهم له
ِ
منكرون :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [ يوسف.]63 :
األمر الثاني :مراعاة للفاصلة القرآنية يف مجيع سورة احلِجر املنتهية حبرف النون أو امليم،
وهنا انتهت اآلية حبرف النون يف كلمة :حلافظون.
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متهيد :التعريف مبصطلحات البحث.
أوالً :تعريف المركب الوصفي( :اإلعجاز البياني).
 -1تعريف اإلعجاز:
ِ
ِ
عجزا ،فهو عاجز ،أي:
يأيت العجز يف اللغة مبعىن الضَّعف ،يقال :عجز عن الشَّيء يعج ُز ً
ضعيف .وقوهلم َّ
إن العجز نقيض احلزم فمن هذا؛ ألنّه يضعُف رأيه .ويقال :أعجزين فالن ،إذا
()1
عاجزا.
عاجزاَّ ،
وصريهُ ً
عجزت عن طلبه وإدراكه  .وأعجزهُ الشيء :فاته ،وأعجزه فالناً :وجدهُ ً
ِ
النيب : ،ما أعجز به اخلصم عند التَّحدِّي ،واهلاء
والتَّعجيز :التّثبيط ،والنِّسبة إىل العجز .ومعجزة ِّ
للمبالغة(.)2
والمعجزة :ما يعجز البشر أن يأتوا مبثله(.)3
أما تعريف إعجاز القرآن فهو إثبات صدق النيب  يف دعوى الرسالة بإثبات عجز العرب
وغريهم عن معارضته يف معجزته اخلالدة :القرآن أن يأتوا مبثله أو بسورة مثله (.)4
 -2تعريف البيان.
البيان في اللغة :الكشف والوضوح والظهور .فقولنا :بان الشَّيء وأبان إذا اتَّضح

وانكشف( .)5والبيان :الفصاحةُ واللَّ َسن ،وفالن َأبني ْمن فالن أَي أَفصح منه وأَوضح كالما(.)6

والبيان اصطالحاً :إظْهار الْم ْقصود بأبلغ لفظ ،وهو من ال َف ْهم وذكاء القلب مع اللَّسن،
()8
ان ِ
وأَصلُه الكشف والظهور( .)7وعن ابن عبَّاس عن النَّيب  أنه قال(( :إِ ّن ِمن الْبـي ِ
لس ْحراً))
ُ
َ ََ
( ) 1ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللغة ،مراجعة :أنس حممد الشامي( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط،
2008م)( ،ص ،) 640وابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :ياسر أبو شادي؛ جمدي السيد( ،القاهرة :دار التوفيقية،
د.ط ،د.ت) ،مادة( :ذكر) ،ج ،9ص.64-62
( ) 2الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط( ،بريوت :دار األرقم ،د.ط ،د.ت) .ج ،1ص.516
( )3جممع اللغة العربية ،املع جم الوسيط ،قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى ومجاعة( ،القاهرة :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ،مادة:
(عجزت) ،ص.634
( ) 4ينظر :القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1998 ،23م) ،ص( .258بتصرف).
( )5ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ص.121
( )6ابن منظور ،ولسان العرب ،مادة( :ذكر) ،ج ،1ص.692
( )7املصدر السابق -لسان العرب-نفسه.
( ) 8أخرجه البخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري( ،الرياض :دار السالم ،ط1999 ،2م) ،كتاب:
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أيب بن كعب أن النَّيب  أَنه قال(( :إِ ّن ِم َن الشِّعر ِح َكمةً))(.)1
وعن َّ
عرف علم البيان بأنه :العلم الذي ميكن معه الوقوف على معرفة أحوال اإلعجاز ،ألن
ويُ ّ
اإلمجاع منعقد من جهة أهل التحقيق على أنه ال سبيل إىل االطّالع على معرفة حقائق اإلعجاز
وتقرير قواعده من الفصاحة والبالغة إال بإدراك هذا العلم وإحكام أساسه (.)2
 -3تعريف اإلعجاز البياني.
()3
ميكن تعريفه بأنه (التحدي مبا وقع بنظم القرآن ،وصحة معانيه ،وتوايل فصاحة ألفاظه) .
يقول ابن عطية(" :)4ووجه إعجازه أن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شيء علما ،وأحاط بالكالم كله
علما ،فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد
املعىن ،مث كذلك من أول القرآن إىل آخره ،والبشر معهم اجلهل ،والنسيان ،والذهول ،ومعلوم ضرورة
أن بشرا مل يكن قط حميطا .فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة"(.)5
اإلعجاز البياين يف القرآن له ثالثة ألوان :احلروف وأصواهتا ،والكلمات وحروفها ،واجلمل
وكلماهتا( )6وكان هذا البحث يف القسم الثاين منها وهي كلمةِّ ( :
الذكر).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطب ،باب :إن من البيان سحرا ،رقم.)5767( :
( ) 1أخرجه أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،مراجعة :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ( ،الرياض:
دار السالم ،ط1999 ،1م) ،كتاب :األدب ،باب :ما جاء يف الشعر ،رقم .)5010( :وابن ماجة،
كتاب :األدب ،باب :اإلطالء بالنورة ،رقم ،)3755( :وصححه األلباين ،حممد ناصر الدين ،صحيح
وضعيف ابن ماجة ،برنامج منظومة التحقيقات احلديثية  -اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث
القرآن والسنة باإلسكندرية ،ج ،8ص.255
( ) 2احلسيين ،حيىي بن محزة ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز( ،بريوت :املكتبة العنصرية ،ط،1
 1423هـ) .ج ،1ص.11
( ) 3وهو تعريف ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،يقول :هذا القول هو الذي عليه اجلمهور واحلذاق ،وهو
الصحيح يف نفسه .تنظر مقدمة تفسريه :احملرر الوجيز ،حتقيق :هاين احلاج( ،القاهرة :دار التوفيقية للرتاث،
د.ط2001 ،م) ،ج ،1ص.35
( )4هو القاضي أبو حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي املغريب الغرناطي ،ولد481( :هـ) ،عامل جليل
من أعيان املذهب املالكي ،تويف546( :هـ) .تراجع ترمجته يف مقدمة احملقق لتفسريه :ابن عطية ،احملرر
الوجيز ،ج ،1ص.9
( )5ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج ،1ص.35
( )6اخلالدي ،صالح ،البيان يف إعجاز القرآن( ،عمان :دار عمار ،د.ط2014 ،م) ،ص.145
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ثانياً :تعريف ِّ
(الذكر) ومعانيه في القرآن الكريم.
ِّ
الذ ْكر :احلفظ للشيء ،كالتَّ ْذكار ،والشيء جيري على اللسانِّ .
ِّ
و(الذ ْكرى)
و(الذ ْك ُر)
ُ
ُ
ُّ
و(الذ ْكرةُ) :ض ّد النِّسيان .واستذكر الشيءَ :در َسه ِّ
الدراسة للحفظ .والتَّ َذ ُّكر:
االستِ ْذكارِّ :
للذكر .و ْ
َ َ
َ
َ
()1
ُّ
وذكرت الشَّيءَ بعد النِّسيان  .قال اللَّه تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱠ
تذكر ما أُنسيته.
ُ
ْ
[يوسف )2(]45:؛ أي ذكر بعد نسيان(( .)3والذكر :تارة يقال ،ويراد به هيئة للنفس هبا ميكن
لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة ،وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتبارا بإحرازه .والذكر
يقال اعتبارا باستحضاره .وتارة يقال حلضور الشيء القلب أو القول .ولذلك قيل :ال ّذكر ذكران:
ذكر بالقلب .وذكر باللِّسان .وكل واحد منهما نوعان :ذكر عن نسيان ،وذكر ال عن نسيان ،بل
عن إدامة احلفظ)(.)4
يقول ابن عاشور " :والذكر :مصدر ذكر ،إذا تلفظ .ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء.
فالذكر الكالم املوحى به ليتلى ويكرر ،فهو للتالوة ألنه يذكر ويعاد "(.)5
الذكر) في القرآن الكريم فقد ورد لفظِّ ( :
أما معاني ( ِّ
الذكر) باشتقاقاته وصيغه يف القرآن
الكرمي يف ( )283ثالثة ومثانني ومئيت موضع ( .)6وورد هذا اللفظ بصيغة االسم يف أكثر من
مرة ( ،)7كما
( )130مئة وثالثني موضعا .وجاء مبعىن القرآن الكرمي يف اآليات أكثر من (َّ )14
سنذكر بعضه الحقاً كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ

[احلجر ]6 :وقوله :ﱡﭐ ﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﱠ [ص.]8 :
واهتم العلماء من املفسرين وأهل االختصاص هبذا اللفظ كغريه من ألفاظ القرآن الكرمي لكثرة
( )1ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ص ،321والفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،مادة( :ذكر) ،ص.512ابن
منظور ،ولسان العرب ،مادة( :ذكر) .55/5 ،والرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،بريوت :دار
القلم ،د.ط ،د.ت) ،مادة( :ذكر) ،ص.222
( )2متام اآلية :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [ يوسف.]45 :
( )3قاله :ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وجماهد وعكرمة وقتادة .ينظر :الطربي ،جامع البيان.618-616 /1 ،
( ) 4الزين ،مسيح عاطف ،معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار الكتاب املصري؛ بريوت :دار
الكتاب اللبناين ،ط2007 ،5م) ،ص.382
( )5ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنون ،د.ط ،د.ت) ،ج ،14ص.17
( )6ينظر :عبد الباقي ،حممد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار احلديث) ،ص.271-270
( )7ينظر :املصدر السابق نفسه.
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وروده .فذكروا له ع ّدة أوجه( ،)1جنملها على النحو اآليت:
 -1ال ذ ذذّكر باللِّس ذذان وبالقل ذذب .ومثال ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﱠ [آل عمران " .]191 :أي  :ال يقطعون ذكره يف مجيع أحـواهلم بسـرائرهم
وضــمائرهم وألســنتهم "( )2ومنــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﱠ [البقــرة.]152 :
كم ــا ثب ــت يف احل ــديث الص ــحيح " :وأن ــا مع ــه ح ــني ي ــذكرين  ،إن ذك ــرين يف نفس ــه ذكرت ــه يف
نفسي ،وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل هم خري منه" (.)3
 -2ال ّذكر مبعىن الخبر ،ومثاله قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [يوسـف" ،]42 :أي:
()4
اذك ــرين عن ــد س ــيدك ،وأخ ــربه مبظلم ــيت ،وأين حمب ــوس بغ ــري ج ــرم"  .ومن ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱠ [الكهف ".]83 :أي :سأقص عليكم منه خربا"

 -3الـ ّذكر مبعـىن العظذة .ومثالـه

()5

.

قولـه تعــاىل :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﱠ [ األنعام( ]44 :أي :فلما تركوا ما وعظوا وأمروا به) (.)6
 -4ال ّذكر مبعىن الوحي( .)7ومثاله قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [القمر.]25 :
 -5الـ ّذكر مبعــىن القذذرآن .ومثالــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ [األنبيــاء ]50 :وقولـه :ﱡﭐ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ [النحل.)8(]44 :

 -6ال ّذكر مبعـىن الكتذب السذماوية .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [األنبيـاء]7 :
( ) 1ينظر :ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،حتقيق:
حممد عبد الكرمي كاظم الراضي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1هـ 1984 -م) ،ج ،1ص.301
وينظر :العسكري ،أيب هالل ،الوجوه والنظائر ،حتقيق :حممد عثمان( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،ط،1
2007م) ،ص.230
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.162
( ) 3صحيح مسلم ،كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :احلث على ذكر اهلل تعاىل ،رقم،)6805( :
ص.1166
( )4الطربي ،جامع البيان ،ج ،16ص.109
( )5املصدر السابق ،ج ،18ص.92
( )6البغوي ،معامل التنـزيل ،ج ،2ص.124
( )7ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،7ص.479
( )8ينظر :املصدر السابق ،ج ،5ص ،347وج ،4ص.574
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أي :أهل التوراة واإلجنيل ،وغري ذلك من كتب اهلل اليت أنزهلا على عباده(.)1
شرف( .)2ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [الزخرف.]44 :
 -7ال ّذكر مبعىن ال ّ
 -8ال ـ ّذكر مبعــىن الحفذذظ .ومثالــه قولــه تعــاىل:ﭐﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ
[البقرة( .]63 :أي :تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ،وال تنسوه وال تضيعوه) (.)3
 -9ال ـ ّذكر مبعــىن البيذذان .ومثالــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [ص( ]1 :أي :ذي
البيان ،قاله :ابن عباس ومقاتل)( ،)4ويأيت مبعىن :ذي الشرف(.)5
()6
 -10ال ـ ـ ّذكر مبع ــىن اللَّذ ذذوم المحفذ ذذوظ  .ومثال ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱠ [األنبياء.]105 :
()7
العيذب والسذفه  .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ
 -11ال ّذكر مبعـىن َ
[األنبياء.]36 :
الصلوات الخمذ  .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ
 -12ال ّذكر مبعىن َّ
()8
[البقرة( ،]239 :أي :فصلوا الصلوات اخلمس تامة حبقوقها)  ،ويندرج حتتها:
الج ُمعة( .)9ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [اجلمعة.]9 :
 صالة ُ -صالة العصر( .)10ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [ص.]32 :

( )1ينظر :الطربي ،جامع البيان ،ج ،17ص.208
( )2املصدر السابق ،ج ،21ص.610
( )3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص.437
( )4البغوي ،معامل التنـزيل يف تفسري القرآن ،ج ،7ص.67
( )5الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص.139
( )6البغوي ،معامل التنـزيل يف تفسري القرآن ،ج ،3ص.320
( )7املصدر السابق ،ج ،3ص.288
( )8املصدر السابق ،ج ،1ص.327
( )9املصدر السابق ،ج ،8ص.117
( )10الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص.194
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املبحث الثاني :اإلعجاز يف استعمال اسم( :الذِّكر) دون غريه من أمساء القرآن الكريم يف
اآلية.
()1
املسمى)  ،فاهلل عظيم وله من األمساء والصفات
يقول العلماء( :كثرة األمساء دالَّة على شرف َّ
ما ال حتصى ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم مسِّي بأمساء ووصف بصفات كثرية مما دل على فضله
وعظيم قدره .وكذا احلال مع القرآن الكرمي؛ فقد اجتهد العلماء يف معرفة عدد أمسائه لعظيم شرفه
وعلو منـزلته ،فمنهم من ح ّددها بأربعة أمساء( ،)2ومنهم من أوصلها إىل مخسة ومخسني امساً(،)3
وآخر إىل نيِّف وتسعني امساً( ،)4ومنهم من اقتصر على اسم واحد فقط()5وهو :القرآن ،ألنه علَ ٌم
عليه وال يشرتك معه كتاب مساوي آخر.
والصحيح من ذلك-من وجهة نظر الباحث -أن منها ما هو اسم للقرآن ومنها ما هو صفة
له؛ ألن االسم يشرتط فيه العلميّة اخلاصة بالقرآن وال تنصرف إىل غريه.
وبالجملة؛ ميكن القول إن أمساء القرآن كثرية ،واليت اتفق عليها أغلب العلماء؛ أربعة[ :القرآن،
والكتاب ،والفرقان ،والذكر] .نستعرض أشهر امسني منها وأكثرمها ورودا يف آيات املصحف
الشريف؛ ومها :القرآن والكتاب ،ألمهية االستشهاد هبما يف هذه الدراسة ،وذلك على النحو اآليت:
 -1القرآن ،ذكر هذا االسم يف آيات املصحف الشريف مبعىن العلَميّة على القرآن نفسه قرابة
مرة( ،)6والقرآن اسم خاص بكالم اهلل مثل التوراة واإلجنيل( ،)7يقول ابن عاشور(" :)8
(َّ )70
( ) 1السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،ط1426 ،1هـ) ،ج ،2ص.349
( )2وهو فعل اإلمام الطربي .ينظر مقدمة كتابه :جامع البيان ،ج ،1ص.102
( ) 3وهو قول القاضي أيب املعايل عزيزي بن عبد امللك .ينظر :الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الربهان يف علوم القرآن( ،الرياض :دار عامل الكتب ،د .ط2003 ،م) ،ج،1
ص.273
( )4ينظر :املصدر السابق -الربهان -نفسه.
( )5وهو قول اإلمام ابن عاشور ،وله توجيه يف هذا قوي .ينظر مقدمة كتابه :التحرير والتنوير ،ج ،1ص.71
( )6ينظر :عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،مادة :قرأ ،ص.539
( )7الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.276
( ) 8هو حممد الطاهر بن عاشور ،رئيس املفتني بتونس ،مفسر ،ولغوي ،وحنوي ،وأديب ،ولد سنة1296( :هـ)،
وتويف سنة1393( :هـ) ،من أشهر كتبه :التحرير والتنوير ،يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف :نويهض،
معجم املفسرين ،ج ،2ص.542
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صار هذا االسم علما على هذا الوحي .وهو على وزن فعالن وهي زنة وردت يف أمساء
املصادر مثل غفران ،وشكران وهبتان ،ووردت زيادة النون يف أمساء أعالم مثل عثمان
وحسان وعدنان .واسم قرآن صاحل لالعتبارين ألنه مشتق من القراءة ألن ّأول ما بدئ به
ّ
الرسول من الوحي :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [العلق ]1 :وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [اإلسراء ]106 :فهمزة قرآن أصلية
ووزنه فعالن " (( .)1والقرآن مصدر من قولك :قرأ الرجل إذا تال يقرأ قرآنا وقراءة ،وقال
قتادة« :القرآن معناه التأليف قرأ الرجل إذا مجع وألَّف قوال» وهبذا فسر قول اهلل تعاىل :ﱡ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ [القيامة .]17 :أي :تأليفه)(.)2
وعليه لو افرتضنا استعمال هذا االسم مكان كلمة( :الذكر) يف اآلية فقلنا( :إنا حنن نزلنا
القرآن وإنا له حلافظون) الختل سياق اآلية! فليس يف معىن القراءة صفة التكرار واملداومة على
احملفوظ مثل ما يفيده لفظ( :الذكر) ،فكان الختيار اهلل تعاىل هذا اللفظ قمة يف اإلعجاز والبيان
وروعة األسلوب.
مرة،
 -2الكتاب :ذكر هذا االسم يف آيات املصحف الشريف كمصطلح ما يقارب (َّ )330
مرة (( )3وهو مصدر كتب يكتب كتابة وأصلها
وذكر مبعىن القرآن الكرمي قرابة (َّ )70
اجلمع ،ومسيت الكتابة جلمعها احلروف فاشتق الكتاب لذلك ،ألنه جيمع أنواعا من القصص
ويسمى املكتوب كتابا جمازا ،قال اهلل تعاىل:
واآليات واألحكام واألخبار على أوجه خمصوصةّ ،

ﱡﱅ ﱆ ﱇﱠ [الواقعة ]78 :أي :اللوح احملفوظ) (.)4
وعليه لو افرتضنا استعمال هذا االسم مكان كلمة( :الذكر) يف اآلية فقلنا( :إنا حنن نزلنا
الكتاب وإنا له حلافظون) الختل سياق اآلية متاماَ! ألن اآلية ستشري بشكل واضح إىل حفظ
القرآن الكرمي مكتوباً يف السطور كحال الكتب السماوية السابقة اليت حفظت مكتوبة مث كانت
عُرضة للتحريف والتزوير والضياع! فال يستقيم معىن احلفظ الربَّاين للشيء املكتوب ،وإمنا أمر النيب
 بكتابة املصحف الشريف ليكون داعماً للمحفوظ وليس أساسا حلفظه.
( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص.71
( )2ينظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج ،1ص.92
( )3ينظر :عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،مادة( :كتب) ،ص.595-591
( )4الزركشي ،الربهان ،ج ،1ص.276
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دراز( )1عن ِسِّر التسمية هبذين االمسني" :روعي يف تسميته قرآنًا كونه
يقول األستاذ :حممد َّ
متلوا باأللسن ،كما روعي يف تسميته كتابًا كونه مدونًا باألقالم ،فكلتا التسميتني من تسمية
ًّ
الشيء باملعىن الواقع عليه .ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف
مجيعا -أن تضل إحدامها
موضوعني ال يف موضع واحد ،أعين أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور ً
فتذكر إحدامها األخرى -فال ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم املجمع عليه من األصحاب،
ُ
مرة .وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت
املنقول إلينا ً
جيال بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها ّأول ّ
يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر .وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها اهلل يف نفوس
إجنازا لوعد اهلل الذي تكفل حبفظه
األمة احملمدية اقتداءً بنبيها  بقي القرآن حمفوظًا يف حرز حريزً ،

حيث يقول :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ"(.)2
وبعد استقراء مصطلح( :حفظ) يف آيات القرآن الدَّال على حفظ القرآن الكرمي ُوجد أنه مل
مرة واحدة وهو يف هذه اآلية :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
يُذكر هذا اللفظ إال ّ
ﲍﱠ ،فاقرتان مسألة حفظ القرآن باسمِّ :
متدبِّرين هذا
(الذكر) دون غريه جيعلنا نقف طويال َ

التخصص والباحثني احملقِّقني بأنه ال ترادف يف مفردات
ومتأملني! فالراجح عند علماء
االستعمال ِّ
ّ
()3
وسر اختيارها يف سياق اآلية ،وال عجب
القرآن الكرمي ،فكل مفردة فيه هلا مدلوهلا ،وبالغتهاّ ،
فهو كالم اهلل تعاىل الذي يعلو وال يعلى عليه.
كما نلحظ أنه سبحانه عندما حتدَّث عن نزول القرآن عموماً استعمل األمساء اآلتية:
 القرآن ،يف قوله تعاىل :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ [اإلنسان.]23 : -والكتاب يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [ الزمر.]2 :

( )1هو حممد بن عبد اهلل دراز ،عامل أزهري ،وفقيه ،وأديب من هيئة كبار العلماء باألزهرُ ،ولد يف حمافظة كفر
الشيخ مبصر سنة1312 ( :هـ ) ،من أهم أعماله :دستور األخالق يف القرآن (بالفرنسية -مرتجم إىل
العربية) والنبأ العظيم .تويف سنة1377( :هـ) .تنظر ترمجته يف :األعالم ،خري الدين حممود الزركلي،
(ط ،15بريوت :دار املاليني2002 ،م) ،ج ،6ص .246ويف :كحالة ،عمر بن رضا ،معجم املؤلفني ،د.
ط ،بريوت :مكتبة املثىن؛ بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ن) ،ج ،10ص.212
( ) 2دراز ،حممد بن عبد اهلل ،النبأ العظيم :نظرات جديدة يف القرآن الكرمي( ،بريوت :دار القلم ،د .ط،
2005م) ،ج ،1ص.42
( )3ينظر :املنجد ،حممد نور الدين ،الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق ( ،دمشق :دار الفكر ،د .ط،
1997م) ،ص.224
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 -والفرقان يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [ الفرقان.]1 :

 والــذكر يف ق ــول تعــاىل :ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [النح ــل:.]44
ولكن عندما حتدَّث عن مسألة حفظ القرآن؛ استعمل اسم ِّ
(الذكر) فقط؛ فقال :ﱡﭐ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ،ملا هلذا االسم من مناسبة قوية مع كلمة( :حلافظون) .وهو
ما يسمى باالقرتان املناسب بني الكلمات يف اآلية الواحدة ( .)1وعليه ميكن بيان دالالت هذه
املناسبة بني الكلمتني يف اآلية على النحو اآليت:
أوالً :أوعية الحفظ األساس :الصدور ال السطور.
جعل اهلل تعاىل صدور احل ّفاظ سبباً رئيساً حلفظ القرآن الكرمي ،وكما قلنا يف تعريفِّ :
(الذكر)؛
أن ال ّذكر ذكران :ذّكر بالقلب .وذّكر باللِّسان .وكل واحد منهما نوعان :ذكر عن نسيان ،وذكر ال
عن نسيان ،بل عن إدامة احلفظ .وكال املعنيني ينطبقان متاماً على حال احلفظة لكتاب اهلل تعاىل،
فهم يدميون مذاكرة القرآن بقراءته املستمرة آناء الليل وأطراف النهار ،ومراجعته مع أنفسهم ومع
غريهم ،ويدميون تدارسه مع أقراهنم ،ويؤِّكدون حفظهم بتعليمه ونقله إىل غريهم .فكانوا سبباً فاعالً
مر العصور واألزمان ،بل أصبحوا مرجعاً علمياً يف كشف حماوالت
حلفظ القرآن الكرمي على ّ
مر التاريخ.
التحريف والتزوير أو الزيادة والنقصان من كتاب اهلل تعاىل على ِّ
وكان ّأول احلفَّاظ هو من أُنزل عليه القرآن - -ألنه مكلَّف به ،ومأمور ببيانه وتبليغه للناس،

قال تعاىل :ﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [القيامة– 17 :
 ،]19ومعلوم أن النيب  كان أميَّاً ال يقرأ وال يكتب ،فكانت وسيلة حفظه للقرآن الكرمي
ومراجعته له شفوية تعتمد على الذاكرة واملذاكرة الدائمة ،كما ثبت يف صحيح البخاري أنه  كان
يدارس القرآن مع جربيل عليه السالم يف كل ليلة من شهر رمضان (.)2
مث كان يف زمنه  مجع غفري من الصحابة رضي اهلل عنهم تل َقوا القرآن عنه  مشافهة،
وحفظوه كامال يف صدورهم ومل يعتمدوا على ما ُكتب من القرآن يف وقتهم ،ومعلوم كذلك أهنم
( )1ينظر كتاب :كمال ،خمتار شاكر ،االقرتان يف آيات القرآن( ،ط ،1عمان :دار الفاروق1434 ،هـ -
2013م).
( ) 2احلديث مبعناه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :بدء الوحي باب:
كيف كان بدء الوحي ،رقم ،)6( :ج ،1ص.2
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رضي اهلل عنهم مل يكونوا كلهم يعرفون القراءة والكتابة ،بل كانوا يعتمدون على ذاكرهتم يف
استدعاء احملفوظ يف أي وقت شاءوا .وقد اشتهر منهم حبفظ القرآن كبار الصحابة أمثال :اخللفاء
أيب بن كعب ،وعبد اهلل بن عباس ،وزيد بن ثابت،
األربعة ،وعبد اهلل بن مسعود ،ومعاذ بن جبل ،و ّ
وأبو موسى األشعري ،وأبو الدرداء عومير األنصاري ،وعائشة وحفصة وأم سلمة ،وغريهم رضي اهلل
عنهم أمجعني (.)1
ومما ي ّدل على مذاكرة القرآن الكرمي وأن أصل حفظه كان يف الصدور ال يف السطور؛ ما ثبت يف
ِ
ب إِ ًذا يـَْثـلَغُوا َرأْ ِسي
ت لَهَُ :ر ِّ
صحيح مسلم أن النيب  قال " :إِ َّن َرِّيب قَ َال ِيل :قُ ْم ِيف قُـَريْش فَأَنْذ ْرُه ْم فَـ ُقْل ُ
ِ
ِ
ك كِتَابًا َال يَذغْ ِسلُهُ ال َْماءُ ،تَذ ْق َرُؤهُ نَائِ ًما
كَ ،وُمْن ِزل َعلَْي َ
يك َوُمْبتَلي بِ َ
َح َّىت يَ َدعُوهُ ُخْبـَزًة ،فَـ َق َالُ :مْبتَل َ
َويَذ ْقظَا َن . . . .،احلديث" ( )2يقول ابن اجلزري ( " :)3فأخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل
صحيفة تُغسل باملاء ،بل يقرؤه يف كل حال كما جاء يف صفة أمته " :أناجيلهم يف صدورهم"( ،)4وذلك
خبالف أهل الكتاب الذين ال حيفظونه إال يف الكتب وال يقرؤونه كله إال نظرا؛ ال عن ظهر قلب"(.)5
( )1ينظر :ابن حجر ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رتَّبه :حممد فؤاد
عبد الباقي( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط1379 ،هـ) ،ج ،9ص .53وابن اجلزري ،مشس الدين أبو اخلري
حممد بن حممد ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الضباع( ،مصر :املطبعة التجارية الكربى ،د.
ط ،د .ت) ،ج ،1ص.6
( ) 2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اجلنة ونعيمها ،باب :الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار،
رقم ،)7207( :ص.1241
( )3هو احلافظ املقرئ شيخ اإلقراء يف زمانه مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشافعي ،ولد سنة:
(751هـ) ،كان إماما يف القراءات ال نظري له يف عصره ،تويف سن833 ( :هـ) ،من أشهر كتبه " :النشر
يف القراءات العشر" .السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،ذيل طبقات احلفاظ للذهيب،
حتقيق :زكريا عمريات( ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.249
( ) 4هذه اجلملة من كالم موسى عليه السالم ويقصد باإلجنيل :القرآن الكرمي ،واخلرب ذكره ابن كثري يف تفسريه عن
قتادة- ،واهلل أعلم بصحته ولعله من اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب ،لذا استشهد هبا العامل
رب ،إين أجد يف األلواح
النحرير :ابن اجلزري رمحه اهلل تعاىلُّ -
ونصه؛ قول موسى عليه السالم " :قالِّ :
أمة أناجيلهم -أي :كتاهبم القرآن-يف صدورهم يقرؤوهنا ،وكان من قبلهم يقرءون كتاهبم نظراً ،حىت إذا
رفعوها مل حيفظوا منها شيئا ،ومل يعرفوه .وإن اهلل أعطاهم من احلفظ شيئا مل يعطه أحدا من األمم .قال:
رب ،اجعلهم أميت .قال :تلك أمة أمحد" .ينظر :ابن كثري ،إمساعيل القرشي ،تفسري القرآن العظيم،
(بريوت :دار املعرفة ،ط1987 ،2م) ،ج ،2ص.259
( )5ابن اجلزري ،النشر ،ج ،1ص.6
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وال يعىن هذا أن حفظ القرآن يف السطور مل يكن من أسباب حفظه! بل هو السبب الثاين
الداعم حلفظه الصدور كما أشرنا إىل ذلك سابقاً ،ودلت عليه نصوص السنة وفعل الصحابة رضي
اهلل عنهم يف مجع القرآن األول يف حياة النيب  واجلمع الثاين بأمر من اخلليقة األول أيب بكر
الصديق  واجلمع الثالث بأمر من عثمان بن عفان .)1(
ثانياً :الحفظ بتواتر القرآن الكريم.
جموداً كما أُنزل بطريق التلقي مشافهة ،وما زال
وصل القرآن الكرمي إلينا بالتواتر الصحيح َّ
القرآن يُتلقى هبذه الطريقة ،وهبا تُعطى اإلجازات يف حفظه ،وما مسعنا أن شيخاً جييز تلميذه بكتابة
ويقومه! لذا ال خيلو زمان من األزمنة إال وفيه ألوف من
املصحف إن مل يسمع منه ويصحح له ِّ
احلفَّاظ املقرئني؛ حفظوا القرآن الكرمي عن ظهر قلب بالتلقي مشافهة عن شيوخهم ،ونقلوه إىل
غريهم بالتلقي واملشافهة كذلك؛ وهبذا حفظ اهلل تعاىل كتابه من التحريف والتبديل والضياع.
يقول ابن اجلزري " :إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على حفظ
املصاحف والكتب" (َّ )2
وعد -رمحه اهلل -هذه الوسيلة أشرف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه األمة
( .)3ويقول أبو زهرة " :فكان حفظ القرآن يف الصدور مانعاً من حتريفه يف السطور" (.)4
وهذا صحيح ،ويسري يف كل زمان ،فقد بدأ حفظ القرآن يف الصدور أوالً ،وصحبه أمر النيب
 بكتابته من خالل كتَّاب الوحي الذين كان يأمرهم بكتابة ما ينـزل أوال بأول ،وعندما دعت
األول أيب بكر الصديق  أمر زيد بن ثابت  أن يعتمد يف كتابة
احلاجة إىل مجعه زمن اخلليفة َّ
املصحف على شاهدين ،أحدمها حافظا واآلخر كاتبا آليات أو سور من القرآن باإلضافة إىل حفظ
زيد  نفسه للقرآن .فإذن كتابة املصحف كانت تعتمد يف احلقيقة على ثالثة شهود ،شاهدين
من احلفظة للقرآن ،وشاهد من املصحف املكتوب ( )5مث كتب املصحف للمرة الثالثة يف زمن عثمان
.

( ) 1لالستزادة يف مسألة مراحل مجع القرآن الثالثة ،والشبه اليت أثريت حوهلا واإلجابة عنها؛ كتاب :أبو شهبة،
حممد بن حممد ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1412 ،هـ).
( )2ابن اجلزري ،النشر ،ج ،1ص.6
( )3املصدر السابق نفسه.
( )4أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،ج ،8ص.4065
( )5لالستزادة يف موضوع اجلمع الثاين للقرآن يراجع :أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،ص.245-241
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اخلامتة:
لخص نتائج البحث يف خامتته -نسأل اهلل تعاىل حسنها -باآليت:
وبعد ،فنُ ِّ
 معاين ِّ(الذكر) وصيغه يف القرآن الكرمي كثرية ثريَّة تقوي استعماله يف اآلية أكثر من غريه من
أمساء القرآن الكرمي.
 -اللفظ املناسب واألقوى لسياق اآلية املعيَّنة للدراسة :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

يوضح اإلعجاز البياين فيها هو اسمِّ :
(الذكر) .وهذا يسوقنا لفهم قوله
ﲍ ﱠ الذي ِّ

تعاىل :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [القمر .]17 :وهو ما يناسب
كلمة( :حلافظون) الدَّالة على حفظ القرآن الكرمي.
دعم حفظه يف
القراء أوالً مث َّ
 من حكمة اهلل تعاىل أن جعل أساس حفظ القرآن الكرمي يف صدور َّالسطور مكتوباً ليكون السبب الثاين حلفظه ،لذا مسَّاه يف مواضع كثرية :الكتاب ،ومنه قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [البقرة.]2 – 1 :
 لو حفظ القرآن الكرمي يف السطور فقط؛ لضاع كما ضاعت الكتب السماوية السابقةوحرف كما ُحِّرفت! ولكنها عناية اهلل تعاىل الفريدة بكتابه العزيز.
ِّ
توصيات البحث:
الدراسة ضرورة النظر يف أمساء القرآن الكرمي-ال سيما املشهور منها؛
تبني من خالل هذه ِّ
َّ
كالقرآن والكتاب والفرقان -ودراسة كل اسم دراسة بيانية منفردة إلظهار االعجاز البياين يف
استعمال هذا االسم من خالل جمموع اآليات القرآنية اليت ذُكر فيها .وهو ما أوصي به إخواين
الباحثني وطلبة العلم ،وكذا يف مسائل اإلعجاز البياين ألمساء القرن الكرمي موضوعات كثرية تصلح
أن تكون رسائل علمية ملرحليت املاجستري والدكتوراه ،واهلل املوفق.
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املصادر واملراجع
ابــن اجلــزري ،مشــس الــدين أبــو اخلــري حممــد بــن حممــد ،النشــر يف الق ـراءات العشــر ،حتقيــق :علــي حممــد
الضباع( ،د .ط ،مصر :املطبعة التجارية الكربى ،د .ت).
ابــن اجلــوزي ،أبــو الفــرج مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي ،زاد املســري( ،بــريوت ط :1دار ابــن حــزم؛
املكتب اإلسالمي2015 ،م).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي أبــو الفضــل العســقالين ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،رتَّبــه :حممــد
فؤاد عبد الباقي( ،د .ط ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،د .ط ،تونس :دار سحنون ،د .ت).
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب ،احملــرر الــوجيز ،حتقيــق :هــاين احلــاج( ،د .ط ،القــاهرة :دار التوفيقيــة
للرتاث2001 ،م).
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب ،احملــرر الــوجيز ،حتقيــق :هــاين احلــاج( ،د .ط ،القــاهرة :دار التوفيقيــة
للرتاث2001 ،م).
ابن فارس ،أمحد بن فـارس بـن زكريـا ،مقـاييس اللغـة ،مراجعـة :أنـس حممـد الشـامي( ،د .ط ،القـاهرة:
دار احلديث2008 ،م).
ابن فارس ،أمحد بن فـارس بـن زكريـا ،مقـاييس اللغـة ،مراجعـة :أنـس حممـد الشـامي( ،د .ط ،القـاهرة:
دار احلديث2008 ،م.
ابن كثري ،إمساعيل القرشي ،تفسري القرآن العظيم( ،ط ،2بريوت :دار املعرفة1987 ،م).
ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :ياسر أبو شادي؛ جمدي السيد( ،د .ط ،القاهرة :دار التوفيقية ،د .ت).
أب ــو حي ــان ،حمم ــد ب ــن يوس ــف ،البح ــر احمل ــيط ،حتقي ــق :ع ــادل عب ــد املوج ــود؛ عل ــي مع ــوض( ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية2010 ،م).
أبــو داود ،ســليمان بــن األشــعث ،ســنن أيب داود ،مراجعــة :صــاحل بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ( ،ط،1
الرياض :دار السالم1999 ،م).
أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفاسري( ،د .ط ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د ،ت).
أبو شهبة ،حممد بن حممد ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1412 ،هـ).
األلبــاين ،حممــد ناصــر الــدين ،صــحيح وضــعيف ابــن ماجــة ،برنــامج منظومــة التحقيقــات احلديثيــة -
اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
اآللوســي ،أيب الفض ــل ش ــهاب ال ــدين حمم ــود ،روح املع ــاين يف تفس ــري الق ــرآن العظ ــيم والس ــبع املث ــاين،
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حتقيق :سيد عمران( ،د .ط ،القاهرة :دار احلديث2005 ،م).
البخـ ـ ــاري ،أيب عبـ ـ ــد اهلل حممـ ـ ــد بـ ـ ــن إمساعيـ ـ ــل ،صـ ـ ــحيح البخـ ـ ــاري( ،ط ،2الريـ ـ ــاض :دار السـ ـ ــالم،
1999م).
البغوي ،أبو حممد احلسني بـن مسـعود ،معـامل التنزيـل يف تفسـري القـرآن ،حققـه وخـرج أحاديثـه :حممـد عبـد اهلل
النمــر  -عثمــان مجعــة ضــمريية  -ســليمان مســلم احلــرش( ،ط ،4دار طيبــة للنشــر والتوزيــع 1417 ،ه ـ
  1997م.البالغة العربية ،عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكـة امليـداين الدمشـقي( ،ط ،1بـريوت :دار القلـم ،دمشـق،
الدار الشامية 1416 ،هـ  1996 -م).
البيضــاوي ،ناصــر الــدين أيب ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر ،أن ـوار التنـ ـزيل وأس ـرار التأويــل ،حتقيــق :جمــدي
السيد؛ ياسر أبو شادي( ،د .ط ،القاهرة :املكتبة الوفيقية ،د .ت).
اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرمحن ،دالئـل اإلعجـاز ،حتقيـق :حممـود حممـد شـاكر( ،ط،3
القاهرة ،مطبعة املدين؛ جدة :دار املدين1413 ،هـ 1992 -م).
اجلرجــاين ،عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن ،درج الــدرر يف تفســري اآلي والســور ،حتقيــق :وليــد بــن أمحــد
احلسني( ،ط ،1لندن :جملة احلكمة2008 ،م).
جلغ ــوم ،عب ــد اهلل إبـ ـراهيم ،املعج ــم املفه ــرس الش ــامل أللف ــاظ الق ــرآن الك ــرمي( ،ط ،1الري ــاض :مرك ــز
تفسري للدراسات القرآنية2015 ،م).
اجليوســي ،عبــد اهلل ،كشــاف الدراســات القرآنيــة( :الرســائل اجلامعيــة يف الدراســات القرآنيــة)( ،ط ،1
دمشق :دار الغوثاين للدراسات القرآنية2007 ،م).
احلريب ،د .حسني بن علي ،قواعد الرتجيح عند املفسرين( ،ط ،1الرياض :دار القلم1417 ،هـ)
احلس ــيين ،حي ــىي ب ــن مح ــزة ،الط ـراز ألسـ ـرار البالغ ــة وعل ــوم حق ــائق اإلعج ــاز( ،ط ،1ب ــريوت :املكتب ــة
العنصرية 1423 ،هـ).
اخلالدي ،صالح ،البيان يف إعجاز القرآن( ،د .ط ،عمان :دار عمار2014 ،م).
دراز ،حمم ــد ب ــن عب ــد اهلل ،النب ــأ العظ ــيم :نظ ـ ـرات جدي ــدة يف الق ـ ـرآن الك ـ ـرمي( ،د .ط ،ب ــريوت :دار القل ــم،
2005م).
ال ــذهيب ،مش ــس ال ــدين أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ،س ــري أع ــالم الن ــبالء ،حتقي ــق :جمموع ــة بإشـ ـراف :ش ــعيب
األرناؤوط( ،ط ،3مؤسسة الرسالة1405 ،هـ).
ذيل طبقات احلفاظ للذهيب ،حتقيق :زكريا عمريات( ،ط ،دار الكتب العلمية ،د .ت).
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الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،د .ط ،بريوت :دار القلم ،د .ت).
الرازي ،حممد فخر الدين ،التفسري الكبري( ،ط ،1بريوت :دار الفكر2005 ،م).
الزركشـي ،بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهلل ،حتقيـق :حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ،الربهـان يف علـوم القـرآن،
(د .ط ،الرياض :دار عامل الكتب2003 ،م).
الزركلي ،خري الدين حممود ،األعالم( ،ط ،15بريوت :دار املاليني2002 ،م)
الـ ـزين ،مس ــيح ع ــاطف ،معج ــم تفس ــري مف ــردات ألف ــاظ الق ــرآن الك ــرمي( ،ط ،5الق ــاهرة :دار الكت ــاب
املصري؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين2007 ،م)
السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،اعتىن بـه حتقيقـا ومقابلـة:
عبد الرمحن اللوحق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة2002 ،م).
سلسلة علماء ومفكرون عرفتهم ،حممد اجملذوب ،اجلزء الثالث( ،ط ،4الرياض :دار الشواف).
السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القـرآن( ،ط ،1حتقيـق :مركـز الدراسـات القرآنيـة
مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة1426 ،هـ).
الشــنقيطي ،حممــد األمــني ،أض ـواء البي ــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن ،اعت ــىن بــه وخ ــرج أحاديثــه :أب ــو
حفـ ــص عمـ ــر املكـ ــاوي ،أبـ ــو عثمـ ــان حممـ ــد بـ ــن رمضـ ــان( ،د .ط ،القـ ــاهرة :املكتبـ ــة التوفيقيـ ــة،
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