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Characteristics of the single Quran - a lexicon study
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Abstract
The studies of the Arabic language are in the service of the Book of Allah, and this is what we
find in the works of the first and the other. In my reading and review of the books, I found those who
refer to the names of the Quran and its characteristics. The modern authors of the author of names
without distinction between names and attributes, and the existence of capacity in the subject of the
names of the Koran and its characteristics, devoted to study the qualities of the Koran alone.
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المقدمة
َّ
إن دراسات اللغة العربية قائمة لخدمة كتاب اهلل العزيز ،وهذا ما نجده في مؤلفات األولين واآلخرين ،تأليفاً وشرحاً ،وعند قراءتي

وجدت من يشير إلى أسماء القران الكريم وصفاته ،واختالف العلماء بتحديد األسماء ،وبين كونها أسماء أو
ومراجعتي في الكتب،
ُ
إن من المؤلفين المحدثين من أفردها بمؤلف باألسماء دون التمييز بين األسماء والصفات ،ولما وجدت من سعة في
صفات ،بل ّ

ت دراسة صفات القرآن الكريم المنفردة فقط.
موضوع أسماء القران الكريم وصفاته،
خصص ُ
ّ
فكان موضوع دراستي هو(( :الصفات المنفردة بأسماء القران الكريم  -معجميا)).

فتناولت في هذا ا لبحث تحديد األسماء من الصفات بدراسة موجزة ،والصفات المنفردة للقرآن من خالل اآليات القرآنية ،واثبات

كونها صفات من خالل داللتها اللغوية ومعانيها في التفاسير والمعجمات العربية وكان ترتيبها في البحث حسب حروف الهجاء.
ووجدت أتفاق العلماء على أربعة أسماء رئيسة هي( :القرآن ،الكتاب ،الذكر ،الفرقان) ،وكل ما ذكر في القرآن غيرها هي
صفات ألسماء القران الكريم ،والصفات بين كونها منفردة ،أو مقترنة مع األسماء ،او مشتركة بين االقتران واالفراد.
وفي بحثي تخصصت في الصفات المفردة التي لم ترتبط مع أي لفظ من اسماء القرآن وهي الصفات التي ذكرت إشارةً أو
ايحاءاً من خالل اآليات ،أو ما أتفق عليه العلماء من خالل قراءة القرآن وتفسير آياته وجعل ِ
هذه االلفاظ صفات مفردة للقرآن لما دلت

عليه من خالل تفسير آيات القرآن ،وأن هذه الصفات قسم منها ما جاء داالً عن االفعال أو عن معاني أو كانت صفة مادية ،خاصة

بالقرآن.

القرن الكريم.
الكلمات المفتاحية :صفات ،منفردة ،أسماء ،آ

تمهيد

الصفة لغة واصطالحاً

ِ
وصفَةً :ح َّاله ،وا ْلهاء ِعو ٌ ِ
ف الشيء لَه وعلَْي ِه وصفاً ِ
ِ ِ
صف
ص َ
َ
الو ْ
صف ا ْل َم ْ
الو ْ
َ ُ ََ َ ْ
((و َ
ص َد ُر والصِّفَةُ الح ْلية ،و َ
ض م َن ا ْل َواوَ ،وقي َلَ :
َ َُ َ
الصفة لغةَ :
1
ِ
ونعته .وتَواصفُوا الشيء ِمن ا ْلو ِ
ِ
َّ
ك َّ
َّ
ون} ؛ أَراد َما
{وَربَُّنا َّ
صفُ َ
ان َعلَى َما تَصفُ َ
الر ْح َم ُن الْ ُم ْستَ َع ُ
َ َ َ ْ
الش ْي َء بح ْليته َ ْ
َو ْ
َ َ
صفَ .وقَ ْولُهُ َعز َو َجلَ :
2
ِ
صفُ َ ِ
تَ ِ
وصفُه)).
ف
ص َ
صفَهُ
الشيء :أَمكن ْ
ونهُ م َن ا ْل َكذ ِب .و ْ
ُ
الشيء :سأَله أَن َيصفه لَهُ .واتَّ َ
َ
استَ ْو َ
1
والصفة إصطالحاً(( :هي األمارة الالزمة بذات الموصوف الذي يعرف بها)).
 )1سورة األنبياء اآلية .112
 )2لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711 :هـ) ،دار صادر – بيروت ،ط- 3
1414هـ.356/9 .
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ِ
الصفة
ا ْلفرق َبين اال ْ
سم َو ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسم
ّ
اسم َولَْي َس كل ْ
صصا ُمفيدا مثل( :زيد الظريف َو َع ْمرو ا ْل َعاقل)َ ،ولَْي َس اال ْسم َك َذلك فَكل صفة ْ
الصفة َما َك َ
ان من األسماء ُم َخ ّ
((إن ّ
ِ
ِ
الصفة القتضائها ا ْلفَ َوائِدَ ،وَال َيقع
الصفة تَابِ َعة لالسم ِفي إعرابه َولَْي َس َك َذلِك ِاال ْسم من َح ْي ُ
ث ُه َو ْ
اسم َوَيقَع ا ْل َكذب والصدق في ّ
صفةَ ،و ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ض ْرَبان:
وعلى اللقب غير َكاذبَ ،والصَّحيح من ا ْل َك َالم َ
الصفة َكاذب َ
َذلك في اال ْسم واللقب ،فالقائل لألسود أَبيض على ّ
ِ ِ
ِ
ص َّح تبديله واللغة مجالها كـ (زيدَ ،و َع ْمرو) ِألََّنك لَو سميت زيدا عم ار لم
أ ُ
َحده َماُ :يفيد فَائ َدة اإلشارة فَقَط َو ُه َو اال ْسم ا ْلعلم ،واللقب َو ُه َو َما َ
تَتَ َغيَّر اللُّ َغة.
ِ
ِ
صوف كـ (عالمَ ،وحي) ،و ِم ْنهَا َما يبين نوعا من نوع َكقَ ْولَِنا( :لون َو َكون
صوف من َم ْو ُ
والثاني َي ْنقَسم أقساما :فَم ْنهَا ما يفيد إبانه َم ْو ُ
(ج ْو َهر َو َس َواد)َ ،وقَ ْو َلنا َش ْيء َيقع على يعلم َوِان لم يفد أَّنه يعلم)).
واعتقاد َوِا َر َادة)َ ،و ِم ْنهَا َما يبين ِج ْنسا من جنس َكقَ ْولَِناَ :
أسماء القرآن الكريم وصفاته وآراء العلماء فيها

2

اختلف العلماء في أسماء القران الكريم وصفاته ،فمنهم من ذكر َّ
أن للقرآن أربعة أسماء ،وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين

منهم :الماوردي ،3وابن عطيه ،4والثعالبي 5وغيرهم.

سمى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد (عليه الصالة والسالم) خمسة أسماء هي :القرآن،
أما الطبري فذكر ّ
أن اهلل تعالى ّ
ّ
6
الفرقان ،الكتاب ،الذكر ،التنزيل.

أن أسماء القرآن اثنان وثالثون أسماً  ،7وذكر الزركشي خمس وخمسين اسماً للقران وتابعه السيوطي في ذلك،8
أما الرازي فذكر ّ
ّ
9
أن للقران مائة اسم.
أما الفيروزأبادي فقد ذكر ّ
ّ
أن نفرق بين ما جاء من تلك األلفاظ كونه أسم وما ورد كونه صفة ،يقول اإلمام الزرقاني(( :واعتمد هذا وذاك على
ويجب ّ
إطالقات واردة في كثير من اآليات والسور وفاتهما أن يفرقا بين ما جاء من تلك األلفاظ على ّأنه اسم وما ورد على ّأنه وصف ويتضح
عدا من
يم} كما ّ
ذلك لك على سبيل التمثيل في عدهما من األسماء لفظ (قرآن) ولفظ (كريم) أخذاً من قوله تعالى{ :إَِّنهُ لَقُ ْر ٌ
آن َك ِر ٌ

أن لفظ (قرآن) و(ذكر) في اآليتين
{و َه َذا ِذ ْكٌر ُمَب َار ٌ
ك أ َْن َزْلَناهُ} على حين ّ
األسماء لفظ (ذكر) ولفظ (مبارك) اعتمادا على قوله تعالىَ :
أما لفظ (كريم) و(مبارك) فال شك ّأنهما وصفان كما ترى .والخطب في ذلك سهل يسير بيد ّأنه مسهب طويل
مقبول كونهما اسمينّ .
11
َّ ِ
السبِ ِ
يل))
ص ُد َّ
حتى لقد أفرده بعضهم بالتأليف .وفيما ذكرناه كفاية َو َعلَى الله قَ ْ
 )1كتاب التعريفات :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816 :هـ) ،تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية
بيروت – لبنان ،ط1403 ،1هـ 1983-م.133 .
 )2معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب ابي هالل العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري ،تح :مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين
بقم المقدسة ،تنظيم :الشيخ بيت هللا بيات ومؤسسة النشر االسالمي ،ط ،1شوال المكرم .30-29 .1412
 )3ينظر :تفسير الماوردي = النكت والعيون :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت450 :هـ) ،تح :السيد ابن
عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.23/1 .
 )4ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،تح :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية -
لبنان 1413 -هـ ـ 1993م ،ط.50/1 .1
 )5ينظر :الجواهر الحسان في تفسير القرآن :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت875 :هـ) ،تح :الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل
أحمد عبد الموجود ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1418 ،1هـ.153-150/1 .
 )6ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن :محم د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ،أبو جعفر الطبري (ت310 :هـ) ،تح :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
ط 1420 ،1هـ 2000 -م.94/1 .
 )7ينظر :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير :أبوعبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ)،
دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1420 - 3هـ.17-13 /2 .
 )8البرهان في علوم القرآن :أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي (ت794 :هـ) ،تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه1376 ،هـ 1957 -م ،276-273/1 .وينظر :الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ،وأحكامه،
وجمل من فنون علومه :أبو محمد مكي بن أبي طالب حَ مّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي (ت437 :هـ) ،تح:
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د :الشاهد البوشيخي ،مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة ،ط1429 ،1هـ 2008 -م ،8517 /12 .اإلتقان في علوم القرآن :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (ت911:هـ) ،تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1394 ،هـ1974 /م.181-178/1 .
 )9ينظر :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين الفيروزآبادى .96-88/1
 )10مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقاني ،تح :فواز أحمد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1415 ،1هـ1995 ،م.15/1 .
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ومما ذهب إليه الدكتور صبحي الصالح َّ
إن بعضهم بالغ في تعداد ألقاب القرآن ،وال ريب ّأنه خلط فيها بين التسمية والوصف.
إن رأي جمهور المفسرين هو األصح َّ
بأن أسماء القرآن أربعة ،وما عدها صفات.
وأرى ّ

1

المبحث االول

صفات االفعال

وهي صفات وردت بأشكال مختلفة اذ كان العمل فيها ظاه ار كاألمر والبالغ وغيرها من الصفات وهي كاالتي:

 )1امر

ق وظَهر أَمر اللَّ ِه} ( ،وا ْلمر ُ ِ
آن َوَد ْع َوةُ ُم َح َّم ٍد)
قَ َ
ال اهلل تَ َعالَىَ :
اد م ْنهُ ا ْلقُْر ُ
{حتَّى َ
َ َُ
جاء ا ْل َح ُّ َ َ َ ْ ُ
ور ،و ْاألَمر ِ
ِ
ِ
الن ْه ِيَ ،و ْاأل ََم َر َّ
ض ُّد َّ
اء َوا ْلَب َرَكةُ بِفَتْ ِح ا ْل ِم ِيمَ ،وا ْل َم ْعلَ ُم،
يم َو َّ
الن َم ُ
اء أ ُ
الر ُ
ُصو ٌل َخ ْم َسةٌْ :األ َْم ُر م َن ْاأل ُُم ِ َ ْ ُ
(أ َ
َم َر) :ا ْلهَ ْم َزةُ َوا ْلم ُ
4
ب ،واألمر نقيض النهي قولك (أفعل كذا).
َوا ْل َع َج ُ
5
ِِ
ِ ِِ
الشأن وجمعهُ أمور ومصدر أمرته إذا
ين} ُ ،يراد به األمر الذي هو ضد النهي ،واألمر
ُ
قال تعالى {أ َْم ًار م ْن ع ْندَنا إَِّنا ُكَّنا ُم ْرسل َ
كلفتهُ أن يفعل شيئاً وهو لفظ عام لألفعال واألقوال ُكلها .6
 )2بالغ

3

2

{ه َذا َبالغٌ لِ َّلن ِ
اس َولُِي ْن َذ ُروا بِ ِه}
قال اهلل تعالىَ :
يقول تعالى ذكره :هذا القرآن بالغ للناس ،أبلغ اهلل به إليهم في الحجة عليهم ،وأعذر إليهم بما أنزل فيه من مواعظه وعبره ،أَي
8
الناس بِ ِه .فالبالغ والتبليغ االنتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً أو زماناً أو أم اًر من األمور المقدرة.
أَنزلناه ُلي ْن َذر ُ
الباء والالم والغين أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء ولي في هذا بالغ أي كتابه ،بلغته في الرسالة ونحوها وفي كذا بالغ
7

وتبليغ أي كفاية ،وشيء بالغ .9
 )3بيان

ان لِ َّلن ِ
اس}
يدَ ،ع ْن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن قَتَ َ
َّاس َع ْن َي ِز َ
{ه َذا َبَي ٌ
ادةَ قَ ْولَهَُ :
َ
(ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َي ْحَيى ،أ َْنَبأَ ا ْل َعب ُ
11
لِ َّلن ِ
امةً).
اس َع َّ
النون أَص ٌل و ِ
اح ٌد ،و ُهو ُب ْع ُد َّ
الش ْي ِء َو ْان ِك َشافُهُ ،وبان الشيء وابان اذا اتضح وانكشف ،ويقال فالن ابين من فالن أي
اء َوا ْلَي ُ
(ا ْلَب ُ
َ َ
اء َو ُّ ُ ْ َ
12
أوضح كالما منه ،والبيان معروف).
13
ِ
لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره).
(يقال :بان واستبان وتبين وقد بينتهُ وسمي الكالم بياناُ
11

آن َج َعلَهُ اللَّهُ َبَياناً
َو ُه َو َه َذا ا ْلقُ ْر ُ

 )1ينظر :مباحث في علوم القرآن :صبحي الصالح ،دار العلم للماليين ،ط ،24كانون الثاني /يناير .21 .2000
 )2سورة التوبة ،جزء من اآلية .48
 (3مفاتيح الغيب = التفسير الكبير :ج  – 16ص 65
 )4ينظر :العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170 :هـ) ،تح :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل  ،297/8معجم مقاييس اللغة :أحمد
بن فارس( ،ت395 :هـ) ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م137/1 .
 )5سورة الدخان اآلية .5
 )6ينظر :المفردات في غريب القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ت502 :هـ)ـ تح :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار
الشامية  -دمشق بيروت ،ط1412 -1هـ  ، 24الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
الخوارزمي ،تح :عبدالرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.500/3 .
 )7سورة ابراهيم :اآلية .52
 )8ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،57/17 ،24 :المفردات في غريب القرآن  ،60لسان العرب.420/8 :
 ) 9ينظر :العين  ،421/4مقاييس اللغة.301/1 :
 ) 10سورة ال عمران.138 :
 ) 11تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم :عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي ،الحنظلي ،الرازي (ت327 :هـ) ،تح :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار
مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية ،ط 1419 - 3هـ769/3 ،
 )12مقاييس اللغة327/1 :
 )13المفردات في غريب القرآن  68ـ .69
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ِ ِ ِ
ين} يقول تعالى :وان هذا القرآن لتذكرة ،يعني عظة يتذكر به ،ويتعظ به للمتقين ،فعن قتادة
{وِاَّنهُ لَتَ ْذك َرةٌ ل ْل ُمتَّق َ
قال اهلل تعالىَ :
2
ِ ِ ِ
ين) قال :القرآن.
(وِاَّنهُ لَتَ ْذك َرةٌ ل ْل ُمتَّق َ
َ
3
ِ
ِ
َّ
ِ
ويراد به هيئة للنفس بها يمكن لإلنسان
قال اهلل تعالى{ :إال تَ ْذك َرةً ل َم ْن َي ْخ َشى} أي القرآن تذكرة وهي صفة لهُ ،والذكر تارةً يقال ُ
4
ِ
يقتنيه من المعرفة وقيل :الذكر ذكران ،ذكر بالقلب ،وذكر باللسان.
أن يحفظ ما
5
ِ
ِ
اجةُ.
ذكرت الشيء خالف نسيته ثم حمل عليه الذكر باللسان ،والتذكرة طلب ما فات ،والتَّذك َرةَُ :ما تُ ْستَ ْذ َك ُر بِه ا ْل َح َ
 )5الكالم
َّ ِ 6
تعالى{:حتَّى َي ْس َم َع َك َال َم الله}
قال اهلل
َ
ِ
ا ْل َك ُ َّ
طٍ
ق ُم ْف ِهٍم،
َح ُد ُه َما َي ُد ُّل َعلَى ُن ْ
َص َال ِن :أ َ
يم أ ْ
اف َوالال ُم َوا ْلم ُ
7
فَا ْل َك َالم .تَقُو ُلَ :كلَّمتُه أُ َكلِّمه تَ ْكِليما; و ُهو َكِل ِ
ك أ َْو َكلَّ ْمتَهُ.
يمي ِإ َذا َكلَّ َم َ
ُ
ْ ُ ُُ ً َ َ
8
المدرك بإحدى الحاستين ،فالكالم ُمدرك بحاسة السمع والكلم بحاسة البصر ،وقيل الكلمة هي القرآن) .
(الكلم :التأثير ُ
1

 )6موعظة

اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن ربكم}
قال اهلل تعالى{ :قَ ْد َج َ
شاف ٍ
ٍ
ٍ
كاف  -فإنه كما قال جل
أحرف :إن كلها
ذكر نزول القرآن على سبعة
(و ّ
أما معنى قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ،إ ْذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الص ُد ِ
{يا أَيُّهَا َّ
ين} ،جعله اهلل للمؤمنين
اء لِ َما ِفي ُّ
ثناؤه في صفة القرآنَ :
ور َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ ل ْل ُم ْؤ ِمن َ
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ م ْن َرِّب ُك ْم َوشفَ ٌ
اس قَ ْد َج َ
الن ُ
شفاء ،يستشفون بمواعظه من األدواء العارضة لصدورهم من َوساوس الشيطان َوخطراتهَ ،فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ
ً

ببيان آياته).
َق ْلُبهُ.

11

9

11

َّ
ِ
ِ
يف .وا ْل ِعظَةُ ِاال ْسم ِم ْنهُ ; قَا َل ا ْل َخلِي ُلُ :هو التَّ ْذ ِك ُير بِا ْل َخ ْي ِر و َما َي ِر ُّ
َّ ِ
ق لَهُ
(و َعظَ) ا ْل َو ُاو َوا ْل َع ْي ُن َوالظ ُ
ُ
َ
َ
اءَ :كل َمةٌ َواح َدةٌ .فَا ْل َو ْعظُ :الت ْخو ُ َ
َ

 )7النبأ

12

قال اهلل تعالى{ :عم يتسألون ،عن النبأ العظيم}
ِ
علم أو غلبة ظن.
النبأ :خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به ٌ
اخَب َر ومنه اخذ للنبي ألنه َأنبأَ عن اهلل تعالى  ،وهو على وزن النون والباء والهمزة قياسه األتيان من
والنبأ :الخبرَ ،نَبأَ ونبَّأ ،أي ْ
مكان الى مكان يقال الذي نبأ من أرض نابىء وسيل نابىء اتى من بلد الى بلد ،ورجل نابىء مثله قال( :فعيل) بمعنى (فاعل).

 )1سورة الحاقة :اآلية .48
 )2ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن.595-594/23 ،
 )3سورة طه اآلية .3
 )4ينظر :المفردات في غريب القرآن  179ـ .180
 )5ينظر :مقاييس اللغة  ،358/2ولسان العرب.309-308/4 :
 )6سورة التوبة :جزء من اآلية .6
 )7ينظر مقاييس اللغة.131/5 :
 )8المفردات في غريب القرآن  439ـ .440
 )9سورة يونس.57 :
 )10جامع البيان في تفسير القران67/1 :
 )11ينظر العين  ،228/2مقاييس اللغة126/6 :
 )12سورة النبأ اآلية .2-1
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والنبأ الخبر متردفان قال الراغب النبأ الخبر وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبه ظن وال يقال للخبر في األصل
نبأ حتى يتضمن هذه األشياء الثالثة( :أن يكون صادقا ،وحقة أن يتعرى من الكذب ومنه خبر اهلل وخبر الرسول ،ولتضمنه معنى العلم
يقال أنبأته كذا).1
 )8بشرى

2

قال اهلل تعالى{ :هدى وبشرى للمؤمنين}

(عن قتادة قوله{ :هدى وبشرى للمؤمنين} ،ألن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه ،وانتفع به واطمأن إليه ،وصدق بموعود اهلل
الذي وعد فيه ،وكان على يقين من ذلك).

3

الراء أَص ٌل و ِ
الشي ِء مع ُح ْس ٍن و َجم ٍ
اح ٌد :ظُهور َّ
اء و ِّ
ال).
َ
الش ُ
ُُ
َ َ
ْ ََ
ين َو َّ ُ ْ َ
(ب َش َر :ا ْلَب ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ب ْش َار ُك ُم ا ْلَي ْوَم
ين} ُ -
(ب ْشرى [مفرد] :ج ُب ْشريات ُ
ُ
{و ُه ًدى َوُب ْش َرى ل ْل ُم ْؤمن َ
ومفرح ال ْ
شارة ،خبر ّ
وب َشر :ب َ
يعلَمه ُ
سار ُ
الم ْخَبر به " َ
ِ
ِ
ِ
خبر
زف البشرى إلى فالن :ساق إليه ًا
ومسرةً -بشرى َّ
َّ
الربيع :تباشيرهّ -
َجَّن ٌ
ات تَ ْجري م ْن تَ ْحتهَا األ َْنهَ ُار} " ُب ْشراكُ /ب ْشرى لك :هناءةً
5
سارا).
ًّ
4

 )9بشير
6
ِ
ِ
ون))
ير َوَن ِذ ًا
ون (َ )3ب ِش ًا
اب فُ ِّ
صلَ ْ
ير فَأ ْ
((كتَ ٌ
َع َر َ
ض أَ ْكثَُرُه ْم فَهُ ْم ال َي ْس َم ُع َ
ت َآياتُهُ قُ ْرًآنا َع َربِيًّا لقَ ْوٍم َي ْعلَ ُم َ
نحويي البصرة قولهِ :
ت) الكتاب خبر لمبتدأ أخبر أن
وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب القرآن ،فقال بعض
اب فُ ِّ
صلَ ْ
(كتَ ٌ
ّ
ير َوَن ِذ ًيرا)
(ب ِش ًا
التنزيل كتاب ،ثم قال( :فُ ِّ
صلَ ْ
ت َآياتُهُ قُ ْرًآنا َع َربِيًّا) شغل الفعل باآليات حتى صارت بمنزلة الفاعل ،فنصب القرآن ،وقالَ :
على أنه صفة ،وان شئت جعلت نصبه على المدح كأنه حين ذكره أقبل في مدحته ،فقال :ذكرنا قرآنا عربيا بشي ار ونذيرا ،وذكرناه قرآنا
7

عربيا ،وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضمر.
الراء أَص ٌل و ِ
الشي ِء مع ُح ْس ٍن و َجم ٍ
اح ٌد :ظُهور َّ
اء و ِّ
ال.
َ
الش ُ
ُُ
َ َ
ْ ََ
ين َو َّ ُ ْ َ
(ب َش َر) ا ْلَب ُ َ
ِ
اء ،مؤنث بشيرة ،ج مؤنث َبشائ ُر:
َبشير [مفرد] :ج ُب َشر ُ

 - 1صفة مشبَّهة تد ّل على الثبوت من ب ُش َر.
سار م ِ
اء ا ْلَب ِش ُير أَْلقَاهُ َعلَى َو ْج ِه ِه
 - 2مقبل بما هو ٌّ
الب ْشرى ،عكسه نذير " { َفلَ َّما أ ْ
فرح أو ُمَبلِّغ ُ
َن َج َ
8
فَارتَ َّد ب ِ
ك بِا ْل َح ِّ
حسن.
ق َب ِش ًا
ص ًيرا} { -إَِّنا أ َْر َس ْلَنا َ
ير َوَن ِذ ًيرا} " بشير ْ
ْ َ
خير :فأل َ

 )11الصراط المستقيم
9
صر ِ
ِ
{وأ َّ
اطي مستقيما}
َن َه َذا َ
َ
11
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق.
ر
الط
و
ه
و
،
ِّين
الس
ي
ف
ر
ك
ذ
د
ق
و
،
ال
د
ب
اإل
اب
ب
ن
م
و
ه
و
اء
الط
و
اء
الر
و
اد
الص
)
ط
ر
(ص
َّ
ََ َ
ُ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ْ ْ َ َ َْ ُ َ
َ َُ

 )1ينظر العين  ، 204/5والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 :هـ) ،تح :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين – بيروت ،ط 1407 ،4هـ 1987 -م ،74/1 .المفردات في غريب القرآن  ،481تاج العروس من جواهر القاموس :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق
الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى ال َّزبيدي (ت1205 :هـ) ،تح :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.443/1 .
 )2سورة النمل :اآلية.2 :
 )3جامع البيان في تأويل القرآن ، 394/2 :وينظر :الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري شمس الدين القرطبي (ت:
671هـ) ،تح :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م177/10 ،
 )4مقاييس اللغة 251/1 /
 )5معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عبد الحميد (ت1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل ،عالم الكتب ،ط1429 ،1هـ 2008 -م208/1 ،
 )6سورة فصلت :اآلية .4
 )7ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،425/21 :ومعاني القرآن وإعرابه :إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ) ،عالم الكتب –
بيروت ،ط1408 ،1هـ 1988 -م.379/4 ،
 )8ينظر :مقاييس اللغة ،251/1 :معجم اللغة العربية المعاصرة.208/1 :
 )9سورة االنعام :جزء من اآلية .153
 )10مقاييس اللغة.349/3 :
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السين والراء والطاء أصل واحد يدل على غيبة في َمرو ذهاب ،الصراط الطريق
انشده في المجمل واللسان (صراط).
ِ
يم}.2
{اه ِدَنا الص َا
ِّر َ
قال اهلل تعالىْ :
ط الْ ُم ْستَق َ
أي الطريق وتق أر السراط والزراط بالسين والصاد ،والسراط :الطريق المستسهل.3

نيسان2019 /م

1

المبحث الثاني

صفات المعاني
ِ
هذه الصفات جاءت في الفاظ معنوية تكون في نفس المتلقي ويتطلب التفكير فيها ،ومن هذه الصفات:
 )1االيمان

(قال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى " :ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان " 4قال هو القرآن ليس كلهم رأى النبي

صلى اهلل عليه وسلم).
َم َن)
(أ َ

5

ان :أَح ُد ُهما ْاألَم َانةُ الَّتِي ِهي ِ
ِ
يم َو ُّ
يق.
ص ِد ُ
ض ُّد ا ْل ِخَي َان ِةَ ،و َم ْعَن َ
ون ا ْل َق ْل ِبَ ،و ْاآل َخ ُر التَّ ْ
اها ُس ُك ُ
ون أ ْ
الن ُ
َ
َص َال ِن ُمتَقَ ِارَب ِ َ َ
ا ْلهَ ْم َزةُ َوا ْلم ُ
َ
ان .قَا َل ا ْل َخلِي ُلْ :األَمَنةُ ِمن ْاألَم ِن .و ْاألَمان إِ ْعطَاء ْاألَمَن ِة .و ْاألَم َانةُ ِ
ُق ْلَنا ُمتَ َدانَِي ِ
ض ُّد ا ْل ِخَي َان ِة ،وقال أهل العلم :أن المؤمن
َ ْ َ َ ُ
ُ َ َ َ
َ

َوا ْل َم ْعَنَي ِ
ان َك َما
من صفات اهلل سبحانه وتعالى هو أن يصدق ما وعد من الثواب ،وقال أخرون :هو المؤمن ألوليائه يؤمنهم عذابه وال يظلهم فهو قد
عاد الى المعنى األول.

6

 )2بصائر

ِ
صائِ ُر لِ َّلن ِ
ون)
قال جل ثناؤهَ :
اس َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ لقَ ْوٍم ُيوِقُن َ
(ه َذا َب َ
8
اد به القرآن والوحي).
ووحد في قوله( :هذا بصائر من ربكم) ،لما وصفت من أنه مر ٌ
(وانما ذكر "هذا" ّ
َّ ِ 9.
صيرةُ ،وأَص ُل َذلِ َ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
الراء أَص َال ِن :أَح ُد ُهما ا ْل ِع ْلم بِ َّ ِ
ضو ُح الش ْيء).
اء َو َّ
الص ُ
ك ُكلِّه ُو ُ
الش ْيء; ُيقَا ُلُ :ه َو َبص ٌير بِهَ .و ِم ْن َهذه ا ْلَب َ َ ْ
اد َو َّ ُ ْ
(ا ْلَب ُ
َ َ
ُ
 )3العدل
{وتمت كلمت ربك صدقا وعدال}

7

11

وقوله تعالى( :صدقا وعدأل أي قررت كلمة اهلل تعالى في القرآن حال كونه صدقا وعدال أن كل ما فيه عن اهلل تعالى صدق ال
11

ريب فيه ،وما فيه من أحكام هي العدل والقسطاس المستقيم ،ثم أكد اهلل تعالى تمام كلماته).
اد ْي ِن :أَح ُد ُهما ي ُد ُّل علَى استِو ٍ
الالم أَص َال ِن ص ِحيح ِ ِ
َّ
ض َّ
(ع َد َل :ا ْل َع ْي ُن و َّ
اءَ ،و ْاآل َخ ُر َي ُد ُّل َعلَى
َ
َ َ َ
ان ،لَكَّنهُ َما ُمتَقَابِ َال ِن َكا ْل ُمتَ َ
َ َ
َ
الدا ُل َو ُ ْ
َْ
َ
اع ِو َجا ٍج.
ْ
اس :ا ْلمر ِ
فَ ْاأل ََّو ُل ا ْل َع ْد ُل ِم َن َّ
ض ُّي ا ْل ُم ْستَِوي الطَّ ِريقَ ِةُ .يقَا ُلَ :ه َذا َع ْد ٌلَ ،و ُه َما َع ْد ٌل .والعدل الحكم باالستواء يقال للشيء يساوي
الن ِ َ َ
1
الشيء هو عدل).
 )1مقاييس اللغة  ،349 / 3الصحاح .1193 / 3
 )2سورة الفاتحة اآلية .6
 )3المفردات في غريب القرآن .230
 )4سورة ال عمران :جزء من اآلية193 :
 )5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز37/1 :
 )6العين  ،388/ 8مقاييس اللغة .133/ 1
 )7سورة الجاثية.20 :
 (8جامع البيان في تأويل القرآن ،344/13 ،وينظر :الوسيط في تفسير القر آن المجيد :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري،
الشافعي (ت 468 :هـ) ،تح وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني الجمل،
الدكتور عبد الرحمن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.97/4 ،
 )9مقاييس اللغة.253 /1 :
 )10سورة االنعام :اآلية 115
 ) 11زهرة التفاسير :محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت1394 :هـ) ،دار النشر :دار الفكر العربي2639/1 .
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 )4العلم

نيسان2019 /م

2

{ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم}
3
يح و ِ
الالم وا ْل ِميم أَص ٌل ِ
َّ
اح ٌدَ ،ي ُد ُّل َعلَى أَثٍَر بِ َّ
الش ْي ِء َيتَ َمي َُّز بِ ِه َع ْن َغ ْي ِرِه ،فالعلم :إدراك الشيء وحقيقته.
َ
(علَ َم) ا ْل َع ْي ُن َو ُ َ ُ ْ َ
صح ٌ َ
 )5القيم

،
قيام واقامة غيره وأقام
يقال قيم القوم :من َي ُو ُس امرهم ويقومهم ،وقوام كل شيء :ما استقام به يقال قام يقوم قياماً فهو قائم وجمعهُ ٌ
ِ َّ ِ
ِّمةٌ}( )4فقد أشار بقوله ":صحفا مطهرة " إلى القرآن
ص ُحفًا ُمطَهَّ َرةً (ِ )2فيهَا ُكتُ ٌ
بالمكان إقامة قال اهلل تعالىَ { :ر ُسو ٌل م َن الله َي ْتلُو ُ
ب قَي َ
5
كتب قيمة " إلى ما فيه من معاني ُكتب اهلل تعالى فأن القرآن مجمع ثمرة ُكتب اهلل تعالى المتقدمة.
وبقوله " ٌ
 )6نور

النور :الضياء ،فالنون والواو والراء يدل على أضاءة ،تنورت النار ،تبصرتها ،والنور :الضوء
وحا ِم ْن
ك أ َْو َح ْيَنا إِلَْي َ
وذلك ضربان :دنيوي وأخروي ،ومن النور نور القرآن قال اهلل تعالىَ { :و َك َذلِ َ
ك ُر ً
اإليمان ولَ ِك ْن جع ْلَناه ُن ا ِ ِ
ِ
اء ِم ْن ِعَب ِادَنا}(.)7()6
ور َن ْهدي بِه َم ْن َن َش ُ
ََ ُ ً
ْ َ ُ َ

المنتشر الذي ُيعين على اإلبصار
ِ
اب َوَال
أ َْم ِرَنا َما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما ا ْلكتَ ُ

 )7روح:

8
كر ِ
صلَّى
{و َك َذلِ َ
ك أ َْو َح ْيَنا إِلَْي َ ُ ً
وحا م ْن أ َْم ِرَنا} قال :هذا القرآن هو الروح ،أوحاه اهلل إلى جبريل ،وجبريل روح نزل به على النبي َ
َ
ِ
ِ
َّ
(ي ْوَم
(نزل بِه ُّ
اهلل َعلَْي ِه َو َسلم ،وقرأَ :
ين) قال .فالكتب التي أنزلها اهلل على أنبيائه هي الروح ،لينذر بها ما قال اهلل يوم التالقَ ،
الرو ُح األم ُ
ِ
صفًّا) قال :الروح :القرآن ،كان أبي يقوله ،قال ابن زيد :يقومون له صفا بين السماء واألرض حين ينزل جل
وم ُّ
الرو ُح َوا ْل َمالئ َكةُ َ
َيقُ ُ
9
جالله.

وتحابوا بذكر اهلل وروحه وهو القرآن و" أوحينا إليك روحاً "11الروح :ال ارحة ،الرحمة ،وفي الكتاب الكريم( :وال تيأسوا من روح اهلل

إنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون).11

وجعل
الرْو ُح و ُّ
فالراء والواو والحاء أصل واحد يدل على سعة ،وفسحة ،وأطراد وأصل ذلك كله الريح ،و َّ
الرْو ُح في األصل واحد َ
()12
وحا ِم ْن أ َْم ِرَنا} وذلك لكون القرآن سبباً للحياة
ك أ َْو َح ْيَنا إِلَْي َ
{و َك َذلِ َ
ك ُر ً
الروح اسماً للنفس ،وسمي القرآن روحاً في قول اهلل تعالىَ :
()13
األخروية ،والروح التنفس وقد أراح اإلنسان إذا تنفس.
 )8العروة الوثقى:
ِ
ك بِا ْل ُع ْرَوِة الوثقى}
استَ ْم َس َ
{فَقَد ْ
ان ي ُد ُّل أَح ُد ُهما علَى ثَب ٍ
ِ
ات َو ُم َال ِزَم ٍة َو ِغ ْشَي ٍ
يح ِ
انَ ،و ْاآل َخ ُر َي ُد ُّل َعلَى ُخلٍُّو
ا ْل َع ْي ُن َو َّ
اء َوا ْل َح ْر ُ
َ
َ َ َ
ان ُمتََبايَِن ِ َ
صح َ
ف ا ْل ُم ْعتَ ُّل أ ْ
َص َال ِن َ
الر ُ
َو ُمفَ َارقَ ٍة.
14

 )1مقاييس اللغة.246/4 :
 )2سورة البقرة :جزء من اآلية .145
 )3ينظر :مقاييس اللغة  ،109/4المفردات في غريب القرآن .343
 )4سورة البينة  2ـ .3
 )5ينظر :العين ،231/5 :المفردات في غريب القرآن .417/416
 (6سورة الشورى اآلية .52
 (7ينظر :العين ،275/8 :مقاييس اللغة ،368/5 :المفردات في غريب القرآن .508
 )8سورة الشورى :جزء من اآلية .52
 )9ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن364/21 ،
 ) 10أساس البالغة :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت538 :هـ) ،تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
ط 1419 ،1هـ 1998 -م.393 /1 ،
 )11سورة يوسف اآلية .87
 (12سورة الشورى اآلية .52
 (13ينظر :مقاييس اللغة ،454/2 :المفردات في غريب القرآن 205ـ .206
 )14سورة البقرة :جزء من اآلية .256
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ِ
ِ ِ
َّ
ك بِهاُ ،ك ُّل َش ِر ٍ
ِ َّ ِ
ُعرى ِْ ِ
ِ
يم ِ
ك بِا ْل ُع ْرَوِة ا ْل ُوثْقَى َال
استَ ْم َس َ
ان{ :فَقَد ْ
َ
اإل ْس َالم َش َرائ ُعهُ التي ُيتَ َم َّس ُ َ
َ
يعة ُع ْرَوةٌ .قَا َل اللهُ  -تَ َعالَى  -ع ْن َد ذ ْك ِر ْاإل َ
2 1
ِ
ص َام لَهَا}.
ْانف َ
ِ
ك بِا ْل ُع ْرَوِة الوثقى} ،من الحبل
استَ ْم َس َ
الواو والثاء والقاف تدل على عقدة واحكام ووثقت الشيء أحكمته ،قال اهلل تعالى{ :فَقَد ْ
الوثيق المحكم المأمون انفصالها :أي انقطاعها ،والوثيق المحكم ،الوثاق :الحبل ،الوثيقة في األمر :إحكامه واألخذ بالثقة ،ووثق :وثقت
عليه وأوثقته شددته والوثاق والوثاق اسمان لما يوثق ِ
به أثق ثقةً :سكنت إليه واعتمدت ِ
به ،والوثقى تأنيث األوثق ،والوثقى قريبة من
َ
3
الموثوق.
 )9المثاني:

اك س ْبعا ِمن المثاني}4أي ولقد آتيناك سبع ٍ
عز َّ
آيات من جملة اآليات التي ُيثَْنى بها على اللَّه َّ -
وجل  -وآتيناك القرآن
{ولَقَ ْد آتَْيَن َ َ ً َ
َ
ِ
ِ
عز َّ
العظيم ،ويجوزُ أن يكون السبع هي المثاني ،وتكون " من " الصفة كما قال َّ
الر ْج َس م َن ْاألَ ْوثَ ِ
ان).المعنى اجتنبوا
اجتَنُبوا ِّ
وجل( :فَ ْ
5
أن بعضها ِر ْجس ،والمثاني :القُر ُّ
ان ،ال َّ
ألن القصص واالنباء تثنى فيه.
آن ُكلهّ ،
َ
ُ
ٌ
األوثَ َ
ْ
كأنه ثان الزمام والمثناة ما قراء من
الثاء والنون والياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مرتين ،والمثناة :طرف الزمام في الخشاش ّ
7
اك َس ْب ًعا ِم َن المثاني} ،6أراد أن قراءتها تثني وتكرر.
{ولَقَ ْد آتَْيَن َ
الكتاب وكرر ،قال اهلل تعالىَ :
ثنى :الثنى واالثنان أصل لمتصرفات هذه الكلمة ويقال ذلك باعتبار العدد أو باعتبار التكرير الموجود ِ
فيه وسميت سور القرآن

مثاني ألنها تثنى على مرور األوقات ويكرر ،ويصح انه قيل للقرآن مثاني لما يثنى ويتجدد حاالً فحاالً من فوائده ،والمثاني آيات فاتحة

الكتاب ،وفي حديث أخر ،والمثاني :سور أولها البقرة وأخرها براءة ،وفي حديث ثالث :المثاني :القرآن كله آلن القصص واألنباء تثنى

فيه.8

 )11حبل

(الحاء والباء والالم أصل واحد يدل على امتداد الشيء ثم يحمل عليه).

9

بع ْه ِدهَ .وقَا َل
فعن قتادة ،قوله ":واعتصموا بحبل اهلل
جميعا" ،حبل اهلل المتين الذي أمر أن ُيعتصم به :هذا القرآن ،والحبل أَي َ
ً
َِّ
صموا بِح ِ َّ ِ ِ
ص ُل بِ ِه إِلَى َشيء ،قَا َل :و ْ ِ
ِ
ِ
وص ُل بِ ِه إِلَْي ِه ،من
معه التّ ُّ
صل ول ُك ِّل َما ُيتَ َو َّ
للم َو ِّ
بل الله َجميعاً َ
اعتَ ُ َ
الراغ ُ
فحبلُهُ :ه َو الذي َ
ب :واستُعير ُ
ْ
ِ
بح ِ
الع ْق ِل ِ
القُرآن َو َّ
وغير َذلِك ِم َّما إِذا
للعهَِدَ :حب ٌلَ .وقَ َ
ت بِ ِه أ ََّدا َ
بل اللَّ ِه :اتِّباعُ
اعتص ْم َ
صام َ
ك إِلَى ِجو ِارهُ ،
ويقال َ
َ
النبِ ّي و َ
ال أَُبو عبيد :االعت ُ
ِ
بل اللَّ ِه ّ ِ
ِ
بح ِ
القُر ِ
الع َر ِب
تابه .قَ َ
آن وتَر ُ
ال :و َ
فإنه ك ُ
سعود َرضي اهلل تَ َعالَى َعنهُ ،بقوله :علَي ُكم َ
ك الفُرقة ،واّياه أ ََر َاد ُ
الحب ُل في َكالم َ
ابن َم ُ
ِ
ان الرج ُل إِذا أ ََر َاد َسفَ اًر أخ َذ َع ْهداً ِمن َسي ِِّد
يف
الع ْه ُدَ :و ُه َو
َي َّ
األمانَ ،وَذلِ َ
رب َك َانت تُ ِخ ُ
تصر ُ
بعضها َب ْع ً
ُ
الع َ
ك ّ
ضا ،فَ َك َ
ُ
أن َ
ف على ُو ُجوٍه :م ْنهَا َ
يد بِ ِه ْاألمان ،فَقَا َل ر ِ
قَبِ ٍ
ضي اهلل تَ َعالَى َعنهُ :علي ُكم بِ ِ
كتاب
يلةَ ،فيأ َْم ُن بذلك َما َد َام ِفي ُح ُدوِدها ،حتّى َي ْنت ِه َي إِلَى أ ْ
فيأم ُن بذلكُ ،ي ِر ُ
َ
ُخ َرىَ ،
اس قَا َل ابن عرفَة :أَر َاد إالّ ٍ
وعه ٌد ِمن َع َذاب اهلل .وقولهُ تَعالَى :إِالَّ بِ َحبل ِم َن اللَّ ِه و َح ٍ
الن ِ
بل ِم َن َّ
وع ْه ٍد ِمن
اللَّ ِه ّ
بع ْهد من اهلل َ
َ
َ
َمان لكم َ ْ
َ
ُ َ
فإنه أ َ
َ
11
َّ
أحكام ا ْل ُمسلمين.
الناس ،فتِْلك ِذلَّتُهم ،تَ ْج ِري َعلَْي ِهم
ُ

 (1سورة البقرة اآلية .256
 )2ينظر :مقاييس اللغة.295/4 :
 (3ينظر :مقاييس اللغة  ،63/6المفردات في غريب القرآن  511ـ  ،512الكشاف .387/1
 )4سورة الحجر :اآلية .87
 )5ينظر :العين ،243/8 :معاني القرآن وإعرابه :الزجاج  ،185/3لسان العرب.119/14 :
 (6سورة الحجر اآلية .87
 (7مقاييس اللغة .191/1
 (8العين  ،242 / 8المفردات في غريب القرآن  82ـ .83
 (9مقاييس اللغة .131-130/2
 )10ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن71/7 ،تاج العروس.263/28 :
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 )11بيان

1
ان لِ َّلن ِ
آن َج َعلَهُ اللَّهُ َبَياناً
يدَ ،ع ْن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن قَتَ َ
َّاس َع ْن َي ِز َ
{ه َذا َبَي ٌ
ادةَ قَ ْولَهَُ :
اس} َو ُه َو َه َذا ا ْلقُ ْر ُ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َي ْحَيى ،أ َْنَبأَ ا ْل َعب ُ
2
لِ َّلن ِ
امةً.
اس َع َّ
3
النون أَص ٌل و ِ
اح ٌد ،و ُهو ُب ْع ُد َّ
الش ْي ِء َو ْان ِك َشافُهُ).
اء َوا ْلَي ُ
(ا ْلَب ُ
َ َ
اء َو ُّ ُ ْ َ
 )12نور

ور ُمبِ ًينا}
{وأ َْن َزْلَنا إِلَْي ُك ْم ُن ًا
قال اهلل تعالىَ :
5
(وذلك "النور المبين" ،هو القرآن الذي أنزله اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم).
4

 )13القيم

{ولَ ْم َي ْج َع ْل لَهُ ِع َو َجا قيما}
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
(ا ْلقيم) السَّيِّد وسائس ْاألَمر َومن يتَ َولى أَمر ا ْل َم ْح ُجور َعلَْيه وقيم ا ْلقَ ْوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس أَمرهم َوأمر قيم ُم ْستَقيم َوكتاب
7
ِ َّ
قيمة}
{وَذلِ َ
ك دين ا ْل َ
قيمة) ْاألمة ا ْل َ
قيمة (مج)(ا ْل َ
قيم ُذو َ
قيمة المستقيمة المعتدلة َوفي الت ْن ِزيل ا ْل َع ِزيز َ
المبحث الثالث
6

الصفات المادية

وهذا المبحث اوردت فيه الصفات المادية (المحسوسة) فالزبور هو كتاب وكذلك الصحف .أي انما جاء في هذا المبحث يعبر

عن كتاب بأكمله وجاءت الصفات فيه على النحو اآلتي:
 )1زبورا:

الزاي والباء والراء أصالن أحدهما يدل على أحكام شيء وتوثيقه ،واألخر يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك ،واألصل زبرت
8

الكتاب :إذا كتبته ومنه الزبور وربما قال :زبرتهُ إذا قراءته ويقولون في الكلمة( :أنا اعرف تزبرتي) أي كتابي.
الزبرة قطعةٌ عظيمة من الحديد جمعهُ ز ٌبر وزبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة وكل كتاب غليظ الكتابة ،يقال له زبور
زبرُ :
9
الزُب ِر وا ْل ِكتَ ِ
وخص الزبور بالكتاب المنزل على داود (عليه السالم) ،قال اهلل تعالى{ :و ُّ
اب ا ْل ُمنِ ِ
ير} قال بعضهم :الزبور أسم للكتاب
ّ
َ
َ
المقصور على الحكم العقلية دون األحكام الشرعية والكتاب لما يتضمن األحكام والحكم ويدل على ذلك أن زبور داود (عليه السالم) ال
يتضمن شيئاً من األحكام.

11

11

{لقد كتبنا في الزبور} قال :كتبنا في القرآن من بعد التوراة ،وقال آخرون :بل عني بالزبور :الكتب التي أنزلها اهلل على َم ْن بعد
ور ِم ْن َبع ِد ِّ
موسى من األنبياء ،وبالذكر :التوراة ،فعن ابن عباس ،قوله (ولَقَ ْد َكتَْبَنا ِفي َّ
الزُب ِ
الذ ْك ِر) ...اآلية ،قال :الذكر :التوراة ،والزبور:
ْ
َ
12

الكتب.

 )1سورة ال عمران.138 :
 )2ينظر :تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم.769/3 :
 )3مقاييس اللغة327/1 :
 )4سورة النساء :اآلية .174
 )5جامع البيان في تفسير القران428/4 :
 )6سورة الكهف :اآلية .2
 ) 7المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة.768/2 .
 (8مقاييس اللغة .44/ 3
 (9سورة آل عمران اآلية .184
 (10ينظر :العين ،362/7:المفردات في غريب القرآن .211
 )11سورة االنبياء :جزء من اآلية .105
 )12ينظر :جامع البيان في تأويل القران548/18 :
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 )2الصحف:

(الصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على أنبساط في شيء وسعه ،ومن الباب الصحيفة وهي التي يكتب فيها والجمع

صحائف والصحف أيضاً جمع صحيفة).

1

قال:

()2

الصحف
حنت الينا األرهام و
لما اروا غدوةً جباههم
ُ
3
الصحف جمع صحيفة يخفف ويثقل ،وسمي المصحف مصحفاً ،ألنه أصحف أي ُجعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين.
وصحف ،قال اهلل تعالى{:
صحف :الصحيفة المبسوط من الشيء كصحيفة الوجه والصحيفة التي يكتب فيها وجمعها صحائف
ُ
ِ
ِ َّ ِ
تضمنه الزيادة ما في كتب اهلل المتقدمة
ص ُحفًا ُمطَهَّ َرةً} ،4قيل أريد بها القرآن وجعلهُ صحفاً فيها كتب من أجل
َر ُسو ٌل م َن الله َي ْتلُو ُ
والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة وجمعهُ مصاحف والتصحيف قراءة المصحف وروايتهُ على غير ما هو ألشباه حروفهُ،
5

والصحفة مثل قصعة عريضة.
 )3الصحف

6
ٍ
ٍ
وع ٍة
ص ُحف مكرمة)) (صفة لتذكرة ،يعني :أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح) ُّم َكَّرَمة (عند اهلل) َّم ْرفُ َ
قال اهلل تعالى{ :فَى ُ
7
ِ
للص ُحف المكتوبة بين َّ
ص َحفاً َّ
الدفَّتَْين.
ُص ِح َ
ص َح ُ
ألنه أ ْ
ف ُم ْ
الم ْ
ف ،أي ُجع َل جامعاً ُ
(في السماء .أو مرفوعة المقدار) ُ
،وس ِّم َي ُ
ٍ 8
يح ي ُد ُّل علَى ْانبِس ٍ
اد وا ْلحاء وا ْلفَاء أَص ٌل ِ
اط ِفي َش ْي ٍء َو َس َعة).
فَّ :
(ص َح َ
صح ٌ َ َ
الص ُ َ َ ُ َ ُ ْ
َ
َ
َ
ِ
كتاب جامعٌ للصُّحف المكتوبة "جمع مقاالته في مصحف واحد".
ف:
ص َحف [مفرد] :ج َمصاح ُ
ٌ
ُم ْ
• المصحف :القرآن الكريم "أتممت قراءةَ المصحف ال ّشريف" دفَّتا المصحف :الغالفان اللّذان يكتنفانه من جانبيهِ -
ضمامتا
ُ َْ
ُ َْ

المصحف :دفَّتاه.

9

 )4المرفوع:

11

(الراء والفاء والعين أًصل واحد يدل على خالف الوضع ،ومن الباب تقريب الشيء)

المرفوع :الرفعُ يقا ُل تارةً في األجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها ،قال اهلل تعالة{ :وفُُر ٍ
وع ٍة} أي مقربة له وفي
ش َم ْرفُ َ
َ
معنى آخر ذكرت بمعنى شريفة ومشرفة ،ومرفوعة :أي نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على األسرة ،قال اهلل تعالى { :مرفُوعةٍ
َْ
13
ُمطَهَّرٍة} 12أي ُمشرفة ،وتقول رفعته رفعا فارتفع والرفعة نقيض الذلة.
14
وع ٍة) في السماء.
(م َكَّرَم ٍة) عند اهلل َّ
((مرفوعة مطهرة)) (صفة لتذكرة ،يعني :أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح ُّ
(م ْرفُ َ
َّ ِ
ٍ
بعض َدرج ٍ
(وِالَى
ق
ضهُم فَ ْو َ
ات َ
ٍ ََ
(وَرفَ ْعنا َب ْع َ
ون ْرفَعُ َدرجات من ن َشاء َرفيعُ الد َرجات) ،وقَ ْوله تَعالىَ :
أو مرفوعة المقدار ،وقَ ْوله تَعالىَ :

 (1مقاييس اللغة .334 / 3
 (2مجهول القائل.
 (3ينظر :العين .120 / 3
 (4سورة البينة اآلية .2
 (5ينظر :المفردات في غريب القرآن .275
 )6سورة عبس :اآلية .13
 )7كتاب العين ،120/3 :الكشاف.703/4 :
 )8مقاييس اللغة.334/3 :
 )9ينظر :معجم اللغة العربية المعاصر.1272/2 :
 (10مقاييس اللغة .423 / 2
 (11سورة الواقعة اآلية .34
 (12سورة عبس اآلية .14
 (13ينظر :العين ،125/2 :مقاييس اللغة  ،423/2المفردات في غريب القرآن  ،200الكشاف .54/4
 )14سورة عبس :اآلية .14
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ش مرفُ ٍ
ِ
ِ
الء مكانِه ،وِالَى ما ُخ َّ ِ
ت) إشارةٌ إِلَى المعني ْين :إِلَى اعتِ ِ
ِ
الم ِ
وعة) أَي:
يف ُرِف َع ْ
السماء َك َ
َ َ
نزلةَ ،و ِم ْنه( :وفُُر ٍ َ ْ
ص بِه من الفَضيلة َ
وشرف َ
َ َ
1
مة ،مرفُ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
طهَّرٍة}.
وعة ُم َ
َشريفةَ ،و َك َذا قولُه{ :في ُ
ص ُحف ُم َكَّر َ ْ
 )5مطهرة:

2

(الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزول دنس).
والطهور :الماء قال اهلل تعالى{ :وأ َْن َزْلَنا ِمن الس ِ
ور} ،3بليغاً في طهارته ،وعن احمد بن يحيى :هو ما كان طاه اًر في
اء طَهُ ًا
َ
َّماء َم ً
َ
َ
4
نفسه مطه اًر لغيره ،والطهور على وجهين :أ .صفة ب .اسم غير صفة.
مطهرة :قيل في صفة القرآن قال اهلل تعالى{ :مرفُ ٍ
وعة ُمطَهَّرٍة} ،5قال أصحاب الشافعي (رضي اهلل عنهُ) الطهور بمعنى المطهر،
َْ
6
وسمعت محمد بن هارون الثقفي يقول :سمعت احمد بن يحيى ثعلبه يقول الطهور :الطاهر في نفسه ،المطهر لغيره.
مة ،مرفُ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وعة ُمطَهَّرٍة} 7يعني :في اللوح المحفوظ ،وهو المرفوع المطهر عند اهلل.
{في ُ
ص ُحف ُم َكَّر َ ْ
8
ُّمطَهَّ َرٍة منزهة عن أيدي الشياطين ،ال يمسها إال أيدي مالئكة مطهرين.
وقوله تعالىِ :في صح ٍ
ف يتعلق بقولهِ :إَّنها تَ ْذ ِك َرةٌ ،وهذا يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع القرآن ،وقال بعض المتأولين :الصحف
ُُ
هنا اللوح المحفوظ .فمطَهَّرة تَ ْجمع الطهارةَ ُكلَّها ألَن مطَهَّرة أَبلغ ِفي ا ْل َك َالِم ِم ْن طَ ِ
اه َرٍة.
َ
ُ
ُ
 )6مكرم:

9

الكاف والواو والميم أصل صحيح له بابان أحدهما شرف الشيء نفسه أو شرف في خلق من األخالق ،قال عبد اهلل بن مسلم بن

قتيبة :الكريم الصفوح عن ذنوب عبادة المؤمنين.

11

الكرم إذا وصف اهلل تعالى به فهو اسم إلحسانه وانعامه الظاهر ،واذا وصف به اإلنسان فهو اسم لألخالق واألفعال المحمودة

التي تظهر منهُ ،قال بعض العلماء :ال َك َرُم كالحرية إال أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة والكرم ال يقال إال في المحاسن
،
آن يحمد ما ِف ِ
آن َك ِريم ِفي ِك ٍ
يه ِم َن الهُدى َوا ْلَبَي ِ
تاب َم ْكُن ٍ
ان َوا ْل ِع ْلِم
الكبيرة ،فالمكرم :الرجل ا ْل َك ِريم على كل أحد قَ َ
ال( :إَِّنهُ لَقُ ْر ٌ
ون)؛ أَي قُ ْر ٌ ُ
ٌ
َ
11
و ِ
الحكمة.
{في صح ٍ
كرمةِ -
كرمة [مفرد] :صيغة َّ
ف ُم َكَّرَم ٍة}.)12
كرَم"ُ :بقعة ُم َّ
المؤنث لمفعول َّ
(م َّ
ُُ
ُ
الخاتمة
االتي:

وفي نهاية ما بدانا به من بحث صفات القران الكريم المفردة  -دراسة معجمية ،حول بيان وتثبيت صفات القران الكريم نجد

إن اسماء القران الكريم اربعة فقط وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء.
ّ -1
 -2ماعدا االسماء فهي صفات للقران الكريم ،وهذا جلي في دراسة البحث بين التفاسير والمعجمات.
 -3من دراسة اآليات التي وردت فيها صفات القران قسمنا الصفات الى صفات مقترنه ،وصفات منفردة ،وصفات مشتركة.
 )1ينظر :تاج العروس.111/21 :
 (2مقاييس اللغة .428 / 3
 (3سورة الفرقان اآلية .48
 (4ينظر :الكشاف .95 / 3
 (5سورة عبس اآلية .14
 (6ينظر :مقاييس اللغة  ،428 / 3المفردات في غريب القرآن.308 :
 )7سورة عبس :اآلية .14-13
 )8ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،221 /24 :الكشاف :الزمخشري .703/4
 )9ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،436/5 :لسان العرب.505/4 :
 (10ينظر :مقاييس اللغة  171 / 5ـ .172
 )11ينظر :المفردات في غريب القرآن  428ـ  ،429لسان العرب ،513/12 :المعجم الوسيط .785/2
 )12معجم اللغة العربية المعاصر.1923/3 :
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 -4في هذا البحث كانت دراستنا حول الصفات المنفردة والتي اثبتنا كونها صفات من المعجمات والتفاسير وكتب علوم القران.
 -5فيما قرانا من كتب ووجدنا من اختالفات ،فاللغة حاكمة فاصلة ،ولهذا كانت دراستي حول اثبات االسم من الصفة من
المعجمات العربية ،وهو موضوع الدراسة.

 -6قد بحثت في هذا الموضوع في عام  2113م ووجدت من تطرق اليه من واشار له وحاول دراسته في كتب علوم القران وكتب
المفسرين ،ولم اجد من بحث به في المعجمات العربية.
 -7وعلى مر االعوام توصلت الى ما بحثت به من هذا البحث واهلل الموفق.
المصادر
-1

أساس البالغة :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (ت538 :هـ) ،تح :محمد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1419 ،1هـ 1998 -م.

-2
-3
-4

البرهان في علوم القرآن :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (ت794 :هـ) ،تح :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه1376 ،هـ1957-م.
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين الفيروزآبادى.

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى َّ
الزبيدي (ت:
محمد بن
محمد بن عبد ّ
ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ :
1215هـ) ،تح :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.

-5

التعريفات :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816 :هـ) ،تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف

-6

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم :عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي ،الحنظلي ،الرازي (ت327 :هـ) ،تح :أسعد

الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط1413 ،1هـ1983-م.

محمد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -المملكة العربية السعودية ،ط1419 - 3هـ.
-7
-8

اإلتقان في علوم القرآن :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911:هـ) ،تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب1394 ،هـ1974 /م.

جامع البيان في تأويل القرآن :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ،أبو جعفر الطبري (ت311 :هـ) ،تح :أحمد محمد

شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ 2111 -م.
-9

الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري شمس الدين القرطبي (ت671 :هـ) ،تح :أحمد
البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.

 -11الجواهر الحسان في تفسير القرآن :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت875 :هـ) ،تح :الشيخ محمد علي
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1418 ،1هـ.
 -11زهرة التفاسير :محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت1394 :هـ) ،دار الفكر العربي.
 -12العين :الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت171 :هـ) ،تح :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.

 -13معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس( ،ت395 :هـ) ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 -14الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393 :هـ) ،تح :أحمد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للماليين – بيروت ،ط 1417 ،4هـ 1987 -م.
 -15الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،تح :عبدالرزاق
المهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.

1271

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

 -16لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى (ت711 :هـ) ،دار صادر –
بيروت ،ط1414 - 3هـ.
 -17مباحث في علوم القرآن :صبحي الصالح ،دار العلم للماليين ،ط ،24كانون الثاني /يناير .2111

 -18المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ،تح :عبد السالم عبد الشافي
محمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان 1413 -هـ ـ 1993م ،ط.1
 -19معاني القرآن واعرابه :إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ) ،عالم الكتب – بيروت ،ط1418 ،1هـ -
1988م.

 -21معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب ابي هالل العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري ،تح :مؤسسة النشر
االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة ،تنظيم :الشيخ بيت اهلل بيات ومؤسسة النشر االسالمي ،ط ،1شوال المكرم
.1412
 -21معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عبد الحميد (ت1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل ،عالم الكتب ،ط1429 ،1هـ -
2118م.

 -22المعجم ا لوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة.
 -23مفاتيح الغيب = التفسير الكبير :أبوعبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي
خطيب الري (ت616 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1421 - 3هـ.
 -24المفردات في غريب القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ت512 :هـ)ـ تح :صفوان عدنان
الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،ط1412 -1هـ.

 -25مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم الزرقاني ،تح :فواز أحمد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1415 ،1هـ،
1995م.
 -26النكت والعيون = تفسير الماوردي :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت:
451هـ) ،تح :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.

 -27الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه :أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش
بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي (ت437 :هـ) ،تح :مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات

العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،بإشراف أ .د :الشاهد البوشيخي ،مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة ،ط1429 ،1هـ 2118 -م.

 -28الوسيط في تفسير القرآن المجيد :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (ت468 :هـ) ،تح
وتعليق :ا لشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني
الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
ط1415 ،1هـ 1994 -م.
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