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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لخصامل

 وبعد :  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل، احلمد هلل

عديدة بأسامء  كتابه  تعاىل  اهلل  سمى  متنوعة،  فقد  بصفات  عىل ،  ووصفه  تدل 

قدره،  عظمته )،  وجاللة  سامه  تعاىل  اهلل  أن  ذلك  معانيه ،  (ذكرا  ومن  االسم  وهلذا 

تل،  الواسعةودالالته    ،العديدة الدالالوأدلة  املتعددةك  البحث   ،ت  هذا  ويف 

ألقي الضوء عىل هذا االسم الواسعة،  حاولت أن  لتلك   ،ودالالته  مع االستدالل 

نفسه  الكتاب  من  الكتاب  ،  الدالالت  من  بأدلتها  الدالالت  تلك  وداعام  مؤيدا 

وذكر  ،  هلل  ذكرأنه  ومنها  ،  مع إيراد ما يشهد هلذا من السنة وكالم أئمة التفسي ،  نفسه

السابقني،  ومذكر لإلنسان بامدته وأصل خلقته  ،رشف ،  الالحقنيو  ومذكر بأخبار 

ولينسج عىل  ،  ليتبني من خالل هذا عظمة هذا االسم وسعة دالالته،  ونحو ذلك

   .منواله يف دراسة أسامء القرآن كلها

  .، ذكرالت، القرآن، داللة، دليلال، د دالئل :الكلمات املفتاحية

 

 . وابهلل التوفيق
 
 
 

 
 

 



﴿
َٰذَ   مسعد بن مساعد احلسين . د                                                     ودالالتئل دال ﴾ۡكرَ ذ َاَه 

196 

 املقدمة
الكت  هلل حلمدا عبده  عىل  أنزل  معنى،  ابالذي  خطاب،  بأجزل  ة  تبرص،  وأبلغ 

وأتاه جوامع  ،  لنعماربه بىل من خصه  عوالسالم  والصالة  ،  وذكرى ألويل األلباب

ومن سار عىل هنجه من سائر العرب ،  وعىل آله وصحبه أويل اإلباء والشمم،  الكلم

 أما بعد:،  والعجم

كتاب يف  ناظري  أجلت  كتاب وجدتاهلل   فلام  عظم  قد  جدير   -  هـاهلل  وهو 

أسامئهب  -بالتعظيم   كثرة،  تعدد  دالة عىل  األسامء  الصفا ،  فاتلصا  وكثرة  ت  وكثرة 

 . ظمة املسمى املوصوفعدالة عىل 

األسامء   تلك  من  احلكيم}وكان  موضع   {الذكر  ما  غي  يف  هذا  وجدت  ،  وقد 

تعاىل:  فمنه: عمران]  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىنٱ﴿  قوله  :  آل 

 . [8: ص] ﴾  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام ﴿ وله: قو [58

واسعة رأيتها  االسم  هذا  داللة  تأملت  ألقي  ،  عظيمة،  شاملة،  وملا  أن  فأحببت 

املوضوع هذا  آيةالضوء عىل  بيان  من خالل  ،  نهااميومض  .[49:  ص]  ﴾  يف ىف ٱ﴿  ؛ 

ا﴿)  ميتهيف بحث أس   ،وأدلتها  ،ودالالهتا َٰذ  ودالالت( وقد قسمت دالئل    ﴾ ذ ۡكرَ ََه 

 .وخامتة، وستة مباحث، ومتهيد، املوضوع إىل مقدمة
 ييل : أما املقدمة فتشتمل عىل ما

 .أمهية املوضوع   -1
 .أهداف املوضوع   -2
 . أسباب اختياره     -3
 .ات السابقة  راسالد -4
 . إضافة البحث   -5
 . هتحث وإجراءاالب   منهج -6
  .خطة البحث -7
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 ييل: وأما التمهيد فقد بينت فيه ما

 .عظمة الكتاب كثرة أمسائهمن أدلة   .1
 . تضمن القرآن جلوامع الكلم .2
اَذ ۡكرَ ﴿  كلم املفسرين يف عظمة هذا الوصف .3 َٰذ   . ﴾ه 
 .والدالالت  لدالئلاب  املراد .4

 هي كام ييل: وأما املباحث ف

  .هلل تعاىل قرآن ذكرال ول:األ  ثحبامل

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول: 

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:

 . القرآن ذكر ورشف لقارئه  املبحث الثاين:

 . يف الذكر احلكيم دالئل هذا املعنى املطلب األول:

 . الذكر احلكيمبيانه يف و ىنعدالالت هذا امل  املطلب الثاين:

 .القرآن ذكر للمعاد واجلزاء الثالث:املبحث  

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:

 . القرآن ذكر للرشيعة املبحث الرابع:

 .  الذكر احلكيمدالئل هذا املعنى يف املطلب األول:

 . وبيانه يف الذكر احلكيما املعنى دالالت هذ :طلب الثاينملا

 . القرآن ذكر للنعم املبحث اخلامس:

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم املطلب الثاين:
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 . ر ألصل اإلنسانالقرآن ذك س:املبحث الساد 

 . الذكر احلكيم ا املعنى يفذه دالئل ول:ب األاملطل 

 . دالالت هذا املعنى وبيانه يف الذكر احلكيم الثاين:  املطلب

 . القرآن ذكر قصص األولني املبحث السابع:

 . دالئل هذا املعنى يف الذكر احلكيم املطلب األول:

 . انه يف الذكر احلكيمدالالت هذا املعنى وبي املطلب الثاين:

 . س العامةهار الفو   اخلامتة
 املوضوع يف أمور منها :تتمثل أمهية  ع :ية املوضو مهأ  -1

أن البحث يف أسامء القرآن الكريم يورث تعظيم القرآن ؛ ألن األسامء تدل   -1

 .وكثرهتا تدل عىل عظمة املسمى لتعدد صفاته ، عىل الصفات

ذلك أنه جيمع ،  ضوعي من وجهأن هذا املوضوع يدخل ضمن التفسي املو  -2

 . بحث واحد   يفذا االسم هب تعلقةآليات املا

ملواصلة هذا املرشوع بدراسة أسامء القرآن ، اهم يف فتح آفاق للباحثنيأنه يس -3

 .دراسة منهجية مستفيضة ، اسام  اسام  

 للموضوع أهداف عديدة منها :  أهداف املوضوع : -2

 . ( لعظيم ) الذكرإلقاء الضوء عىل هذا االسم الشامل ا -1

 . املفرسين يانه وأقوال ب وبن الكتااالسم ما هذ معايندلة بيان أ -2

إثراء هذا اجلانب  -3 الكريم ،  املسامهة يف  القرآن  لتأكيد  ،  املتعلق بدراسة أسامء 

 .عظمته وشموله 

 أسباب اختيار املوضوع : -3

الكريم  -1 القرآن  عظمة  إىل  األنظار  لفت  يف  داللة ،  الرغبة  سعة  خالل  من 

 . ا ومعانيه، امئهأس 
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تفرد ،  آن الكريماسات ألسامء القريف سلسلة درأسن سنة حسنة    أن  أردت  -2

 .ليأخذ قدرا  من الدراسة املتأنية الشاملة ، كل اسم بدراسة مستقلة

املنوال بتخصيص كل اسم    -3 فيام وقفت عليه دراسات عىل هذا  أنني مل أجد 

  يف   غرةيف سد ث   دت أن أساهمفأر،  للقرآن الكريم بدراسة مستقلة يف مؤلف خاص

 .  ذا املجالآنية يف هقركتبة الامل

 ت السابقة : الدراسا -1
وحديثا   قديام   العلامء  به  عني  فقد  الكريم  القرآن  أسامء  املوضوع  هذا  ، ألمهية 

ثنايا مؤلفاهتم كالزركيش يف )الربهان يف علوم  ،  فمنهم من ذكر مجلة من أسامئه يف 

ومنهم   ،لتمييز (وي اذ  ئرصاي يف )بوز آبادان( والفيالقرآن (والسيوطي يف )اإلتق

 .فات مستقلة من ألف فيها مؤل

 فممن ألف يف أمساء القرآن : 
  .(هـ647)املتويف سنة ، عيل بن أمحد بن احلسن التجيبي احلرايل -1

سنة   -2 املتويف  اجلوزية  قيم  الكتاب   ،(751)ابن  أسامء  )رشح  كتاب  ألف 

 . العزيز( 

إ -3 بن  صالح  البلالشيخ  و  :هانعنوكتابا     ألف   ،يهيبراهيم  يف )اهلدى  البيان 

 . أسامء القرآن(

 . (أسامء القرآن يف القرآنأسامه ) ا  حممد مجيل أمحد غازي وألف كتاب  -4

بمبا -5 آدم   : )،  الدكتور  أسامه  كتابا   الكريمألف  القرآن  سوره  ،  أسامء  أسامء 

 . (وآياته

 إضافة الدراسة :  -2
العلام إال  ،  ةس راالد  هذه  جهم يف أصلت بمناهواهتدي،  ء لقد رست عىل منوال 

 أنني حاولت أن أميز دراستي بام ييل :
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 .الدراسة املنهجية املتسقة لكل معنى من املعاين  -1

 .الدراسة املوسعة لكل معنى من املعاين  -2

 . اجلمع بني معاين االسم ودليل كل معنى  -3

 منهج الدراسة : -3
 . (ذكرالبيان املعنى من معاين هذا االسم ) -1

 .ين  نة وأقوال املفرس لسواب تامن الك ذا املعنىل هلتدالاالس  -2

 .توثيق ما أذكره سواء من معاين االسم أو أدلته توثيقا  علميا   -3

، ليسهل استيعاب املعاين،  السي عىل منهج متسق يف مجيع معاين هذا االسم -4

 . وانتظامها يف ذهن القارئ 
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 هيدمتلا
 عظمة الكتاب كثرة أمسائه: دلة ن أم -1

صفاته كثرة  عىل  تدل  املسمى  أسامء  كثرة  أن  العلامء  عند  املتقرر  املعلوم  ، من 

عظمته عىل  تدل  صفاته  شتى،  وكثرة  صفات  مجع  ناحية ،  فقد  من  له  نظرت  كلام 

 أال،  هعىل عظمت  دليل  واحد  مسمىتلك املعاين يف  فاجتامع  ،  رأيت فيه معنى عظيام  

كإ  ىرت ربناىل  أسامء  به يف علم إحتى  ،  العظيم سبحانه  ثرة  استأثر  ما  أسامئه  من  ن 

 . وذلك دليل عظمته سبحانه وهو العظيم، الغيب عنده

 . ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ذو اخللق العظيم، ملسو هيلع هللا ىلص  أَوال ترى إىل كثرة أسامء نبينا

الفيوزآبادي:   يف    هأو كامل،  ف املسمىرش ل عىل  رة األسامء تداعلم أن كث»قال 

أما  ماأل  من  أمر قوتهور؛  كامل  دلت عىل  األسد  أسامء  كثرة  أن  أسامء  ،  ترى  وكثرة 

 .وكثرة أسامء الداهية دلت عىل شدة نكايتها، القيامة دلت عىل كامل شدته وصعوبته

  ملسو هيلع هللا ىلص  ء النبىتعاىل دلت عىل كامل جالل عظمته؛ وكثرة أسام  اهلل وكذلك كثرة أسامء

عىل رتبته ع  دلت  در،  لو  عىل رشفهالقرآن    أسامء  رةكث  ذلك وك  .جتهوسمو  ،  دلت 

 . (1) « وفضيلته

اإلتقان يف  السيوطي  املسمى  رشف  عىل  تدل  األسامء  أن  ذكر  وابن    .(2)وكذا 

 .وهكذا فكثرة أسامء القرآن الكريم دلت عىل عظمته  .(3) مرعي يف قالئد املرجان 

 م:الكلوامع  ن جل تضمن القرآ -2
أن املعلوم  آتى  من  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  هللا مما  ق جوامع  حيث  جوامَع »  ال:كلم  أوتيُت 

 
 . (1/88) ز ئف الكتاب العزيالتمييز إىل لطا  ذويئر صاب (1)

 . (1/172االتقان ) (2)

 (.1/49قالئد املرجان ) (3)
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 . (1)«واختصر يل احلديث اختصارا،  الَكِلم

الكلم معان  ،  وجوامع  عىل  تشتمل  التي  اجلامعات  ودالئل ،  عظيامت    الكلامت 

 . واسعات

 التي ،  الكثيةمور  األ  جيمع له  هللا أن  -بلغنا    فيام  -  الكلم  امعجو»قال الزهري:  

 . (2) «ت تكتب يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين ونحو ذلككان

تعاىل يف األلفاظ اليسية    اهلل مجع،  جوامع الكلم: يعني به القرآن»وقال اهلروي:  

 .(3) «ثي املعاينفظ كاللكان باجلوامع قليل  ملسو هيلع هللا ىلص  وكالمه، منه املعاين الكثية

األزهريقو الَكِلم»:  ال  جوامَع  مَجَع  « أوتيُت  َوَما  اْلُقْرآن  وجلَّ    اهلل َيْعنِي  عزَّ 

ة يِف اأْلَْلَفاظ القليلة  ىئ نئ مئ زئٱ﴿  َكَقْولِه َتَعاىَل:،  بُِلْطِفِه من املَْعايِن اجلَمَّ
    .[919:اف ]األعر ﴾ مب زب رب يئ
  يف   بلطفه  هللا   مجع،  القرآن  نيعي  «الكلم  جوامع  تيتو أ»   وفيهي:  األث   ابن  وقال

 . (4)جامعة كلمة أي: جامعة واحدها، كثية معاين منه اليسية األلفاظ

 .فجوامع الكلم يف الوحيني مجيعا  ؛ الكتاب والسنة 

 زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱٱأما الكتاب فمن ذلك قوله تعاىل:
 [ 09:النحل]  ﴾يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت

 . آية يف اخلي والرش وهي أمجع

توقول  لك  خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغٱ﴿ٱعاىل:  ه 
 . [2]املائدة : ﴾ هل مل خل حل جلمك

 
أعطيت جوامع "( وقوله  171  / 7ن )بيهقي يف شعب اإليام( وال6/112الرزاق يف مصنفه ) أخرجه عبد  (1)

 خترجيه.قدم ت قدو .متفق عليه "مالكل

 (.9/36ذكره عنه البخاري يف صحيحه ) (2)

 . ( 1/952ريب احلديث )النهاية يف غ( 3)

 . ملرجع السابق بصحيفتها( 4)
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آمرةآي  فهي والتقوى وك،  قوىبر وت كل  بالتعاون عىل  ة  الرب  معنى  ثرة  مع سعة 

وعدوان  هيةونا،  أفرادمها إثم  كل  عىل  التعاون  املأثممع  ،  عن   وتنوع ،  سعة 

 . يف حق اخلالق واملخلوق ،  وجتاوز احلدود، االعتداءات

 . [157]األعراف : ٱٱ﴾ىث نث مث زث رث يتٱ﴿ٱوقوله تعاىل:

 ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني ميٱ﴿ اىل:وقوله تع
آية فذة جامعة  [8  ،7:الزلزلة]   {قال ذرةمث}له  يف قو  ةافاملض  رةنكال   توقد دل،  وهي 

 . {رشا}و {خيا}العموم والشمول مع شمول النكرة التي ميز هبا عىل 

  : ملسو هيلع هللا ىلص  لهقوو،  (1) «الدين النصيحة»:ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  :فمنها  وأما جوامع الكلم يف السنة

:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله،  (3) «قل آمنت ابهلل مث استقم»  :ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله  ،(2)«ال ضرر وال ضرار»

 . (4)«إمنا األعمال ابلنيات»

يف مؤلفات   ملسو هيلع هللا ىلص  وال املصطفىأق  من،  ة من جوامع الكلموقد مجع العلامء طائف

 ( أشهرها  واحلكم برشح مخسني حديثا  من  العلوم  ( البن كلمال   ع ام من جو   جامع 

 . نبيلرجب احل

البالغة قمة يف  الكلم  اإلجياز)إذ  ،  وجوامع  العلم  (البالغة  أهل  قال  ومن   ،كام 

عناية الكجلوفهام  ،  رزق  هذا  صار  كيف  تبني  الكلم  سوره وامع  يف  املحدود  تاب 

ا،  هوآيات اوهذه  سواها،  ملجموعةلسنة  عام  الساعة  قيام  إىل  للعامل  يندرج  ،  كافية  إذ 

يتناهى من اجلزئيات،  امعاتول اجلواألص،  تلياكالحتت تلك   أن  ،  ما ال  وإخال 

 . والنور ونحوها، واهلدى، من أسامء القرآن ما مجع معان واسعة كاملجيد

 
 (. 205( ح )1/35الدين النصيحة )إليامن: باب بيان أن يحه: كتاب ارواه مسلم يف صح( 1)

 (. 5177ع ح )ح اجلاميحيف صاأللباين  ( وصححه1/313اإلمام أمحد يف مسنده )رواه ( 2)

 (. 4395امع ح )لباين يف صحيح اجل( وصححه األ3/413رواه اإلمام أمحد يف مسنده )( 3)

 (. 1ح ) (1/2لوحي )رواه البخاري يف صحيحه: كتاب بدء ا (4)
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القر اجل  {الذكر }آن  واسم  األسامء  معمن  يف  مقاصدها الواسع،  هانياامعة  يف  ة 

 . وهو ما أنا بصدد إلقاء الضوء عليه يف بحثي هذا، ومراميها

 االسم }الذكر{: يف عظمة هذا  كلم املفسرين  -3
كتاب يف  ذكر جاء  بأنه  القرآن  وصف  تعاىل  عىل ،  اهلل  يدل  بام  العلامء  نوه    وقد 

 . هولريم وشم لكعظمة هذا االسم للقرآن ا

اَذ ۡكرَ ﴿ند قول تعاىل:ال الطربي عقف َٰذ   الذي  القرآن  هذا:  ذكره  تعاىل  يقول»  : ﴾ه 

 .(1) « به وإياهم ذكرناك، ولقومك لك ذكر حممد يا  إليك أنزلناه

 عىل املشتمل رآنوالق: أي [1:ص] ﴾جم يل ىلٱ﴿ٱٱ:وقوله»وقال ابن كثي : 

 .« واملعاد املعاش يف هلم ونفع، للعباد رذك فيه ما

 .للعباد ا  ذكيته ثم ذكر قويل العلامء يف معنى ذلك: أحدمها: أن في

 .واملكانة الشأن ذي :أي  الرشف ذيواآلخر: 

، التذكي  عىل  مشتمل  رشيف  كتاب  فإنه،  القولني  بني  منافاة  وال»وعقب بقوله:  

 . (2) « نذارإلوا، واإلعذار

وما دل عليه من كريم املعاين السعدي  ،  ه احتفى هبذا االسميترأ من    نومن أحس

عند    حيث يقول  "كالم املنان  يف تفسي ن  مح لر تيسي الكريم ا "يف تفسيه املاتع    

ٱ﴾جم يل ىل﴿  تعاىل:قوله    عباد لل  ذكرملا،  والرشف  العظيم  رقدال  ذي»:  أيٱٱ

 اهلل  بأحكام  العلم  ومن،  وأفعاله  وصفاته  اهلل بأسامء،  العلم   من  إليه  حيتاجون  ما  كل

 ول ـأص  يـف  مـ هـل   ذكرــم  وـفه،  زاءــواجل  ادـمعـال  امـكـ أحـب  مـالعل  نـوم   ،ةـيـرع ـالش

 . هـروعـوف  مـهـ نـدي

 
 (.21/220طربي: )تفسي ال( 1)

 . (7/51تفسي ابن كثي: )( 2)
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 يشء  وعليه  به  ماملقس  أن،  األمر  حقيقة  إنف،  عليه  املقسم  ذكر  إىل  حيتاج  ال  وهنا

 هبذا  القرآن  كان   فإذا،  اجلليل  الوصف  هبذا  املوصوف،  القرآن  اذه  هوو،  واحد

 تلقيه  يهم لع  الواجب  نا وك،  رضورة  كل  فوق ،  إليه  العباد  رضورة  علم،  الوصف

  .(1) «منه به يتذكر ما استخراج عىل واإلقبال، والتصديق  باإليامن
  آل]  ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىنٱ﴿ٱ  :قوله تعاىلويقول عند  

  عليهم   أنزل  حيث  ،أمته  وعىل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  رسوله  عىل  عظيمة  منة  ذاوه»:    [52:عمران

  ار وإخب  رامحلاو  لواحلال  لألحكام  املفصل،  املتقن  املحكم ،  احلكيم  الذكر  هذا

  عجزات ملوا  البينات  اآليات  من  أيدهيم  عىل  اهلل أجرى  وما،  األقدمني  األنبياء

  فيحصل ،  امواألحك  راألخبا  من  ينفعنا  ما  كل  ينالع  يقص   قرآنلا  فهذا،  الباهرات

 . (2) «العباد رب  رمحة أعظم من هو ما الفؤاد وتثبيت والعربة العلم فيها

 عطية»:  أي:    [99طه :  ]     ﴾ىن من خن حن جن يمٱ﴿  وقال يف موضع آخر:

  لألخبار   ذكر،  الكريم  القرآن  هذا  وهو﴾  اذكر﴿    .عندنا  من  جزيلة  نحةوم،  نفيسة

، الكاملة  والصفات  األسامء  من  تعاىل  هلل ما  به  يتذكر  وذكر  ،والالحقة  بقةساال

 القرآن   أن  عىل  يدل  امم  وهذا،  اجلزاء  وأحكام،  والنهي  األمر  أحكام  به  ويتذكر

 بحسنها   والفطر  العقول  هدتش  التي ،  األحكام  من  يكون  ما   أحسن  عىل  مشتمل

،  وألمته  للرسول  ذكرا  القرآن  كان  اذوإ،  هافي  اهلل أودع  ما  القرآن  هذا  ذكروي،  امهلاكو

  الرصاط   إىل  بنوره  هيتدى  وأن،  والتعظيم  واالنقياد  والتسليم  بالقبول  تلقيه  فيجب 

 . (3) « والتعليم بالتعلم يهعل يقبلوا نوأ، م املستقي
 

 (. 1/709تفسي السعدي )( 1)

 (. 1/213) صدر نفسهامل( 2)

 (. 1/512) املصدر نفسه( 3)
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 .هالعلامء بواحتفاء ، وشمولهالسم )الذكر( وسعته وهذا كله يبني عظمة هذا ا

 :  دالئل والدالالتد ابل ا ر امل -4
أدلة جيمع كذلك عىل دالئل   جيمع  فكام،  مجع دليل   :الدالئل ومنه  ،  الدليل عىل 

 . أدلتهاي شواهدها ووة ( أبل الن قول العلامء ) دالئ

،  اتتعلمه  ارة  بأم  اليشء  إبانة:  أحدمها:  أصالن  والالم  الدال»:  رساف  ابن  قال

:  والدليل  .الطريق   عىل  فالن ا   دَلْلُت :  مقوهل  لفاألوَّ   .ءاليش  يف  اضطراب  :  واآلَخر

اللة بنِي  وهو .اليشء يف األمارة      .(1) «والِداللة الدَّ

ده:  ْنَدلَّ اف  وَداللة    َدالا   َيُدلُّه  اليشء  ىلع  هوَدلَّ »:  اللسان  ويف لِيل ...،  يهإِل  سدَّ : والدَّ

 . (2) «هب َتَدلُّ ْس يُ  ما

 .(3) عقل يه من نقل أو عل يؤيده ويدليشهد لليشء و هو ما :فالدليل

اللفظ،  فجمع داللة  الدالالتوأما   املندرج حتت هذا  املعنى  فالدالالت  ،  وهو 

 . (الذكرم الكريم )االس  اا هذاملعاين التي دل عليههي 

 

 

 

 
 

 
 . (259/ 2)للغة معجم مقاييس ا( 1)

 .(1/106اح )خمتار الصح( 2)

 .(1/69والفروق اللغوية للعسكري ) (439: 1)  انظر : الكليات أليب البقاء احلنفي( 3)
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 املبحث األول
 اىلتع هلل القرآن ذكر

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 يف الذكر احلكيم  ا املعن دالئل هذ  :طلب األولملا
ذك تعاىل رالقرآن  أ،  هلل  بالقلب  تعاىل  سواء  قوله  عليه  دل  كام  اللسان  اََ﴿و  َٰذ  ه 

 د دل عىل هذا آيات عديدة منها: قو، كام سيأيت بيانه  ﴾ذ ۡكرَ 

تق  -1  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿ٱ  عاىل:وله 
 يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
، يتىل  اهلل تعاىل كتابه ذكرا   فقد سمى  [126  –124طه :]  ﴾ىم مم خم حمجم

 .سبحانه هويذِكر ب، فُيذَكر به سبحانه
القرطبي:   عن  »قال  أعرض  دينيأ  ذكريومن  كتايب،  ي  بام ،  وتالوة  والعمل 

 . (1) «فيه

، اهلل القرآن بأنه ذو الذكر فقد وصف  ﴾جم يل ىلٱ﴿ٱٱ:  اهلل تعاىل لقو  -2

 . ر باهللكِ ويذ ، اهلل ومن معاين ذلك أنه يذَكر به

قول من  ، ية ومنهااملفرسين يف معنى اآلوقد ذكر القرطبي يف تفسيه بعض أقول 

 . (2) ومتجيده اهلل  ذكر أسامء فيهأي ٱٱ﴾ جم يل ىل ٱ﴿ٱ قال:
 عن وبيانه يف الذكر احلكيمهذا املالت  الد  املطلب الثاين:

يذكر  بام  هلل   وذكر،  هلل يف تالوته ال شك أن القرآن العظيم أعظم الذكر فهو ذكر

  .أسامئه وصفاته ولقائه من معاين هب

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ﴿  قال تعاىل:  ،روته ذكر وأجر وذخال فت

 
 (.11/258اجلامع ألحكام القرآن ) (1)

 (.15/144سي القرطبي )تف (2)
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 مل خل حل  جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف
ق  [30  ،29:فاطر]  ﴾جن مم خم حمجم هل الوقد  أجر    ملسو هيلع هللا ىلص  نبيال  مبينا 

ال أقول   ،واحلسنة بعشر أمثاهلا،  من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة»التالوة:  
 . (1) «وميم حرفالم حرف  و  لف حرفحرف ولكن أ  أمل

األجر    افرتب  جمرد  أ،  لتالوةعىل  أعظم  من  الذكروذلك  سبب  وهو  ،  نواع 

لعبدههللا ذكرل تعاىل  فقد  ،   ﴾ جغ مع جع مظ حط مضٱٱ﴿  :قال 
القديس:  ،  [152:البقرة] احلديث  نفسه »ويف  يف  ذكرين  نفسيذكرته    من  ومن ،  يف 

  .(2)«منهمري  ذكرته يف مأل خ،  ذكرين يف مأل
، اهلل تعاىل ا يدل عىل حتقق هذا املعنى وأن تالوة القرآن من أعظم أنواع ذكرممو

النبي اجتمع»  :ملسو هيلع هللا ىلص  قول  ب  وما  يف  بيوت قوم  من  يتلون كتابهللا يت  ، هللا ؛ 
 ، وحفتهم امللئكة،  ةوغشيتهم الرمح،  إال نزلت عليهم السكينة،  ويتدارسونه بينهم 

ه يف مأل من ذكرين يف مأل ذكرت»  قوله:وهو مصداق  (3) «هللا فيمن عنده كرهمذ و 
 .«مخري منه 

، ذكر للرب، وأجل القربات إذ فيها ذكر وتذكي، وتالوة القرآن أعظم الطاعات

للعبد حل،  وتذكي  واستقامة  العبدوصالح  قال  ،  ال  تقر»علامء:  لالذا  العباد  ما  ب 

منهثبم   اهلل إىل ما خرج  ال  «ل  ح،  قرآنيعني  هذا  يف  ولكن  ويروى  مرفوع  يف  ديث 

 . (4) ثبوته نظر

 
جاملرتا  رواه  (1) ف  عه:مذي يف  جاء يفأبواب  ما  باب  القرآن:  من  م  ضائل  حرفا   قرأ  )لقان    ( ح5/25رآن 

 (. 6/410مذي )يح سنن الرتسن صحيح غريب وصححه األلباين يف صح( وقال حديث ح 2910)

 اهلل نفسه  د: باب وحيذركم( وأصله يف صحيح البخاري: كتاب التوحي15/145رواه أمحد يف مسنده )(  2)

 (.2675) ( ح6120 /4اهلل )  ذكرر والدعاء: باب احلث عىل تاب الذك لم: ك وس( 7405)ح (9/112)

يف    (3) مسلم  اال رواه  باب فضل  والدعاء:  الذكر  كتاب  القرآن )جتامع عىل  صحيحه:  ( ح  4/2074تالوة 

(2699.) 

أمامة مرفوعا:  ر(  4) العباد ما تقر"وى الرتمذي عن أيب  بمثل ما خرج م إىل  ب   = معه: أخرجه يف جا  "نهاهلل 
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وعد ي وقد  أن  ذكاهلل  من  ذكر،  رهذكر  وسدده ومن  وفقه  وكفاه،  اهلل  ، وأعانه 

 .اهلل بتالوة القرآن وهذا متحقق يف ذكر

إبراهيم   اإلمام  عباسأوىص  تلميذه  من »  فقال:  ايمالد عبد  نب املقديس    أكثر 

 . (1)«قدر ما تقرأي تطلبه عىل يتيرس لك الذه ؛ فإنه وال ترتك، القرآنتالوة 

اهلل  فهذا بام فيه من تقرير توحيد  -به سبحانهي مذكر  أ-هلل   القرآن ذكرأن    وأما

وأسامئه وصفاته،  تعاىل ذاته  بذكر  يتعلق  ما  ربوبي،  سواء  ذكر  باخللق  ،  تهأو  وتفرده 

 . ال رشيك له ادة وحدهعباستحقاقه للته و لوهيأو ذكر أ ، بيتدلاو

ال إن  كلهبل  توحيد  قرآن  توحيدولتقري  ،اهلل يف  حقوقه  ،هر  جزاء و،  وبيان 

بل ،  وبيان عاقبة املقرصين يف التوحيد،  رورضب األمثال ولفت األنظا،  املوحدين

فعاد األمر ،  هام برشعزتباالل،  دق التأله لهوما بيان الرشيعة إال ألداء حق اإلله بص

تـلـذا كـج هدرـنوا،  اهلل  رـاد لذكـعو،  د ـيــتوحلل ق ـحـ ه  ََٰ﴿ه  ـولـ ت  ذ ۡكرَ ذَ ه  ذا  ــول  ﴾اَ

سب  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿ٱه:  ـانـح ـقال 
 .[9:الصف] ﴾ ىن نن

القيم   ابن  التقال  اهلدى  يتضمن:  املطلو   ام  الطلب  ،بتوحيد  ، وتوحيد 

 . (2)  ةاملوصلرق يد الطوحوت

الفاحت سورة  يف  الت  -ة  واملتأمل  القرآن  أم  إوهي  ترجع  معانيه  ي  يلحظ    -ليها 

هلااملق وتفصيال   بيانا   كله  القرآن  التي جاء  السورة  العظيم هلذه  التوحيد ،  صد   وهو 

 .ببيانه وتقريرهالذي جاء القرآن 

 
،  هذا الوجه  عرفه إال من( وقال هذا حديث غريب ال ن 2911( ح )5/26( )17ن: باب )ضائل القرآف=

 (.36/644يف مسنده )واحلديث رواه اإلمام أمحد 

 (.3/205ن رجب )ذيل طبقات احلنابلة الب (1)

 (. 1/70) رآن م القأقسا ان يفيالتب (2)
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ا ابن  كله  فالقرآ»:    لقيميقول  ولتوحيد  ا  يفن  شأن  ،  جزائهوحقوقه  ويف 

   . وجزائهمرشك وأهله ال

 توحيد﴾  حن جن﴿  توحيد﴾  ىم مم ﴿توحيد    ﴾خم حم﴿ 

توحيد ﴾  جي يه ﴿   توحيد ﴾  ىه مه﴿   توحيد   ﴾ين ىن من﴿

  ، د أهل التوحي طريق  إىلداية  ن لسؤال اهلتوحيد متضم   ﴾ىي مي  خي﴿

أنع ذيلا فارقوا  ﴾  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿عليهم    اهلل من  الذين 

 . (1) «التوحيد

ونزلت به كتبه:  ،  اهلل وأما التوحيد الذي دعت إليه رسلويقول يف موضع آخر:  

وه كله  ذلك  اونو  فوراء  يف  توحيد  الطلب ،  اإلثباتو  ةملعرفعان:  يف  وتوحيد 

 . والقصد

ذات    فاألول: تعاىلهو حقيقة  فوق  وع،  وأفعاله ،  وصفاته،  وأسامئه ،  الرب  لوه 

عرشه عىل  بكتبه،  سامواته  عبادهوتكليمه  ،  وتكلمه  من  شاء  عموم  ،  ملن  وإثبات 

 . د اإلفصاحهذا النوع جالقرآن عن وقد أفصح ، وحكمه، وقدره، قضائه

  "يلتنز"ة  سور  وأول،  وآخر سورة احلرش،  وسورة طه،  ديدة احلورأول س   كام يف

 . وغي ذلك، هلا وسورة اإلخالص بكام، انوأول سورة آل عمر ، السجدة

 ٰذ يي ٱٱ﴿ٱوقوله  ﴾ىل مل خل ٱ﴿  مثل ما تضمنته سورة  النوع الثاين:
سورة  ،  اآلية  ﴾ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر تنزيل "وأول 

يوأول س ،  وآخرها  "الكتاب ة األعراف  سور  لو وأ،  وآخرها،  ووسطها،  سونورة 

القرآن،  ما ألنعرة اومجلة سو،  وآخرها فه ،  وغالب سور  القرآن  ي  بل كل سورة يف 

 . متضمنة لنوعي التوحيد

إن   كليا:  قوال  نقول  للتوحيدبل  متضمنة  فهي  القرآن  يف  آية  به،  كل  ،  شاهدة 

 
 (.3/418دارج السالكني )م (1)
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إليه القرآ،  داعية  خربفإن  إما  ووأسام،  اهلل عن  ن:  التوحيد ،  الهوأفع  صفاتهئه    فهو 

له  حدهه وإىل عبادت  وإما دعوة،  اخلربي  لميعلا يعبد من  ،  ال رشيك  وخلع كل ما 

، وإلزام بطاعته يف هنيه وأمره،  وإما أمر وهني،  حيد اإلرادي الطلبيفهو التو،  دونه

وم التوحيد  كر،  كمالتهفهي حقوق  عن  توح  اهلل امةوإما خرب  وطاعألهل  ، تهيده 

عن ء توحيده وإما خرب  جزا  فهو،  اآلخرة  يفوما يكرمهم به  ،  الدنيا  وما فعل هبم يف

،  ا حيل هبم يف العقبى من العذابوم،  وما فعل هبم يف الدنيا من النكال،  لرشكأهل ا

 . (1) هـ   .أ  . خرب عمن خرج عن حكم التوحيدفهو 

 

 

 

 

 
 

 
 (.3/184سالكني )مدارج ال (1)
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 املبحث الثاني
 لقارئهكر وشرف القرآن ذ

 مطلبني:  مل عىلشتوي

 ذكر احلكيم ملعن يف الل هذا ا ئدال  املطلب األول:
كتابد  ور تدل   يف  آيات  تعاىل  لقاهلل  ذكر  القرآن  أن  وعز  عىل  أي رشف  ارئه 

 . اللغة وبذلك فرسها املفرسون وأهل  ورفعة له

 ومن تلك اآليات: 

تعاىل:    .1 ران  عم  آل]  ﴾ حطمض خض حضجض مص خص حص مس خسٱ﴿قوله 

عباس   [01: ابن  قال  وابن  »،  (1) «رشفكم  ﴾ حضجضمص﴿»  :حيث  الفراء  وقاله 

 . (2) «قتيبة وحكاه الزجاج

 مص﴿يا معرش قريش»  ﴾ خص حص مس خس﴿ي يف تفسيه: وكذا قال البغو
قال:  ،  يعني رشفكم  ﴾جض :      ﴾مج  حج مث هت﴿ٱكام  ذا  وه  [  44]الزخرف 

 .(3) «رشف ملن آمن به
ابن عطية:   في»وقال   : يريد  أن  الدهحيتمل  آخر  تذكر    ،ره رشفكم وذكركم  كام 

 . (4)«األمور عظام

الطرب  القول  هذا  اختار  قال:وقد  تفسيه حيث  يف  اذهو »  ي  أشبه ا  الثاين  لقول 

اتبعه  ف ملن  وذلك أنه رش ،  ان الذي حكينا عنه ا قال سفيوهو نحو مم  ،بمعنى الكلمة

 . (5) «وعمل بام فيه

 
 (.8/2446ابن أيب حاتم )تفسي  (1)

 (. 385  / 2معاين القرآن للزجاج ) ( و 242/ 1( وغريب القرآن البن قتيبة ) 020/ 2للفراء ) معاين القرآن  (  2) 

 (.3/842تفسي البغوي ) (3)

 (. 4/75) عطية نتفسي اب( 4)

 (. 641 /18) تفسي الطربي (5)
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 وهذه: تقل»وعقب عليها بقوله : ، ثم حكى غيه من األقوال، وقدمه القرطبي

،   ملسو هيلع هللا ىلص   النبين  رشف  تابوالك،  كلها  رشف  هي  إذ،  يعمها  واألول،  عنىم ب  األقوال

 . (1)«ه يف بام  عملنا إن لنا رشف وهو، جزتهعم هألن

تعاىل:  .2  مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿ٱ  قوله 
 .  [ 71املؤمنون : ]  ﴾مف خف حف جف مغ جغ

ن املفرسين أن املراد بذكرهم: رشفهم وإن كانوا قد ذكروا واحد م  ذكر غيوقد  

 لفظ؛هذا املعنى مما حيتمله ال غي
 .( 2) برشفهم:  ﴾ مغ جغ مع ﴿ٱ اء:حيث قال الفر

ث قال: أتى بام  حي  والزجاج يف معاين القرآن  .(3)وقاله ابن قتيبة يف غريب القرآن

 .(4) فخرهم ورشفهم  فيه

بقوله: بينا هلم؛ قال:     أن ذكر قول ابن عباس  الطربي يف تفسيه بعدوذكر  

، من رشفا هلوذلك أن القرآن كا،  ذلك: بل أتيناهم برشفهموقال آخرون بل معنى  

 هتٱ﴿ٱنظي قوله:    ذلك  لوا:قاو،  نزل عىل رجل منهم فأعرضوا عنه وكفروا به  هألن
أنزل هذا  ثناؤه  اهلل جل وذلك أن، با املعنىوهذان القوالن متقار ﴾ مج حج مث

بيا احلاجلقرآن  إليه  خللقه  ما  فيه  يبني  دينهمانا  أمر  من  م،  ة  ذلكوهو  ذكر    ع 

 . (5) هلم فرش وقومه و ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل لرسول

  فهو ،  القرآن  يعني،  هم ورشف  فخرهم  فيه  بام:  أي:  عباس  ابن  : قال  يالبغووقال  

 مث هتٱ﴿،  رشفكم:  يأ،  ﴾جض مص خص حص مس خس ٱ﴿:  تعاىل  كقوله
 

 .(11/273لكريم )ألحكام القرآن اجلامع ا (1)

 (. 2/239معاين القرآن للفراء ) (2)

 (. 1/256)غريب القرآن  (3)

 (. 4/19معاين القرآن للزجاج )( 4)

 (. 19/58سي الطربي )تف (5)
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، رشفهم  عن  يعني  ﴾مفخفحفجف﴿ٱ  .ولقومك  لك  رشف:  أي  ،﴾مج حج

 . ﴾ مفٱ﴿ٱ
 . [44الزخرف :] ﴾جخ مح جحمج حج مث  هت ٱ﴿قوله تعاىل:  .3

 . لك ولقومكرشف أي  : ﴾ مج حج مث ٱ﴿: فقوله
 مث  هت﴿تفسيه:    حيث قال ابن جرير الطربي يف،  ونرسفوبذلك فرس امل

ال  ﴾مج حج هذا  وإن  ذكره:  تعاىل  حممديقول  يا  إليك  أوحي  الذي  الذي   قرآن 

ٱولقومك من قريش:لرشف لك  سك به  اك أن تستم أمرن يقول:    ﴾جخ محٱ﴿ٱ

يسألك   فيهوسوف  عملتم  عام  وإياهم  ر،  ربك  أراكم  بام  عملتم  فيه وهل  ؟  بكم 

 ه فيه؟ عن هناكم وانتهيتم عام

  ﴾ مج  حج  مث  هت  ﴿د حيث قال:ن عباس وجماهلتفسي عن ابهذا ا  ثم ذكر
 . بيقال للرجل: من أنت؟ فيقول من العرقال: 

 . قول: من قريش فيقال: من أي العرب؟ في

أومل تكن    ﴾  مج حج مث هت  ﴿زيد حيث قال:    وابن  ديسالاه عن  كام رو

 . (1) ذكر له ولقومه ملسو هيلع هللا ىلص  أنزل عىل نبيهالنبوة والقرآن الذي 

 ل: وابن اجلوزي وقا، جوالزجا، وابن قتيبة الفراء وبه قال

 ثة أقوال: الث  هويف قوم

 . العرب قاطبة أحدها:

 . قريش والثاين:

لرشف  ر موضع اضع الذكوقال: قال ابن قتيبة: إنام و  .يع من آمن بهمج  لث:والثا

 . (2) ألن الرشيف يذكر

قاله ،  كقيل معناه لرشف لك ولقوم  ﴾مج حج مث هتٱ﴿  وقال ابن كثي:  

 
 (.610/611: 21تفسي الطربي )( 1)

 ( . 4/413زجاج )القرآن لل معاين ( و 344/ 1قتيبة ) ب القرآن البن  وغري (  34/ 3فراء ) رآن لل ق ظر معاين ال ان  (2)
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 . (1)واه حيك س ابن زيد واختاره ابن جرير وملودة والسدي س وجماهد وقتاابن عبا

 دالالت هذا املعن يف الذكر احلكيم   املطلب الثاين:
وضمن كتابه   ،فأنزله عىل خي رسله،   كتبهاهلل هلذه األمة الفاضلة خي لقد اختار

علمهه من  الرشف،  حكمتهغ  لوبا،  ذا  ينال  به  قومه  رشف ،  ويتحصل،  ما  به  ف 

 .ا  به رشفبه نال  الكتاب وتعلق   بل وكل من آمن هبذا، قريش

فهم  ،  من حيث أنه أنزل بلغتهم،  قيل معناه: إنه رشف هلم»:  قال ابن كثي  

هكذا كان  و،  اهقتضم بم وأعمله،  فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به،  هأفهم الناس ل

وصفو من،  مهت خيارهم  اخللص  ا  من  شاهبهم،  األولنيقني  لساباملهاجرين  ،  ومن 

 . (2) «موتابعه

قول  قدوت الذيم  الرجل  جماهد  أن  القرآن    مفاده  أنزل  الذي  قريش  إىل  ينتسب 

 . بلغتهم فيرشف بذلك

قريش   نالت  الرشفولذا  به،  به  آمنت  صيتهم،  ملا  ،  ذكرهمال  وع ،  فارتفع 

هلمالووصارت   الناس  عىل  ذك،  الية  ع ـغـ لبا   روقد  اآلـهد  ـنـوي  حديث    (3)   ةـيذه 

رسول   معاوية سمعت  ه »  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل قال:  اإن  ال ذا  قريش  يف    ألمر 

 . (4)« دينلاوجهه ما أقاموا    على هللا يعاديهم أحد إال أكبه

 . تمسكهم هبذا الكتابب طفدل أن رشفهم منو

الكريم    ﴾هتٱ﴿ »سعدي:  ال  قال القرآن  أي فخر    ﴾مج حج مث﴿أي هذا 

 . (5) «قدرها لكم ومنقبة جليلة ونعمة ال يقادر

نبي    قد قاليف ال ! ونوط به كم  فوالرش،  الدنيا واآلخرة  ه يفهلأل  رشفوهو  

 
 (. 229 /7ابن كثي ) يستف( 1)

 (. 229 /7) السابقاملصدر ( 2)

 (.7/215سي البغوي )تف (3)

 (. 3500( ح )4/179يف صحيحه: كتاب املناقب: باب مناقب قريش )رواه البخاري ( 4)

 (. 1/766عدي )سسي التف( 5)
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فإنكم ،  فتمسكوا به،  وطرفه أبيديكم،  هللا ه بيدفإن هذا القرآن طرف»:  ملسو هيلع هللا ىلص  هلدىا
 . (1) «عده أبدابا  كو ولن هتل ،  لن تضلوا

األ نالت  وة  موقد  العزة  به  عم لو ،  الرشفكلها  قال  قوم »: رذا  نحن 

 .(2) « اهلل أذلناابتغينا العزة بغيه  اهلل باإلسالم ؛ فمهام أعزنا

القرآنم رشعواإلسال عوه   .ة  ورشفو  الدنحصال   ز  يف  واآلخرةبه  يف،  يا   أما 

 . (3) «خريكم من تعلم القرآن وعلمه»: ملسو هيلع هللا ىلص  اللدنيا فقا

يف عبادة ،  ومن رشف القرآن وترشيفه لصاحبه يف الدنيا أن يقدم عىل من سواه

 ُؤم  يَـ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  لقا،  ىل دعائهويؤمن ع ،  ا يقتدى بههي من أجل العبادات ؛ ليكون إمام
َرؤُ   اْلَقْومَ   . (4)«اّللَِ   ِلِكَتابِ   مْ هُ َأقـْ

رفقتهر رجأمَّ وقد   لكتاب،  ال عىل  أقرؤهم  تعاىل ألنه  أيب هريرة،  اهلل    فعن 
رس »قال:   نفر،  بعثا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ولـبعث  رجل،  وهم  عىل  مر  من ،  هممن  حتى  هو 

 ا معك اي فلن؟ ماذ: القف، ادثهم سنأح

 معك سورة البقرة؟قال:  .وسورة البقرة،  قال: معي كذا وكذا

   .(5) هماذهب فأنت أمري   قال: .قال: نعم

العاص بن أيب   النبوة من حديث عثامن  وأصح منه ما أخرجه البيهقي يف دالئل

  رسول»  ل:قا من   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل استعملني  عليه  وفدوا  الذين  الستة  أصغر  وأنا 

 
 (.713لصحيحة )ه األلباين يف اصحح( و8/346بان يف صحيحه )اه ابن حرو( 1)

اب(  2) )ن  أخرجه  املصنف  يف  شيبة  ا13/41أيب  يف  واحلاكم   ) ( يف 1/62ملستدرك  األلباين  وصححه   )

 .(52) بابالصحيحة 

 (. 5027( ح ) 192/ 6)   "ن وعلمه القرآ من تعلم    خيكم "رواه البخاري يف صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب    ( 3) 

 (.192 /6ه )ه القرآن وعلمباب: خيكم من تعلم ، كتاب فضائل القرآن: اري يف صحيحهرواه البخ( 4)

صح  (5) يف  خزيمة  ابن    حفظ   من  باالزدياد  اإلمامة  استحقاق  اببالصالة:    يف  اإلمامة  كتابيحه:  رواه 

 اإلمامة   ستحقاقا  ذكراإلمام:  ة  متابع   باب فرضصحيحه:  وابن حبان يف  (  1509)( ح  3/5)،  نآقرال

األل  (.2126( ح )5/499)  لقرآنا  حفظ  من  االزديادب التعليوضعفه  قات احلسان عىل صحيح باين يف 

 . ( 923  / 1  يب لتقر ا قال فيه ابن حجر : مقبول من الثالثة )   ( أمحد   أيب   موىل   عطاء ) ( ألن فيه  29/ 4ابن حبان ) 
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 .(1) «سورة البقرةوذلك أين كنت أقرأ ، ثقيف

 . ند األكثر حفظا للقرآـحوم أـر ي ـيقدم يف القب ملسو هيلع هللا ىلص  وكان

النبي»  ل:قا  جابر  ي عن  البخار   فقد روى ن مالرجلني    جيمع بني  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

واحد ثوب  يف  أحد  يقول،  قتىل  أ:  ثم  أخذا  أيهم  إىل  فإذا  لقرآن؟ل   كثر  له   أشي 

 . (2) « اللحديف دمهأحدمها ق

الصحابة لصاورفعي  وكان  و  بحن  فضله  أاق،  رشفهالقرآن    :  نسل 
 . «أي عظم قدره، (3)قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فيناجل إذا كان الر»

الرشيز  وال وال ال  اف  لصاحب  مصاحب  اآلخرة  آنلقرعلو  يعلو  ،  يف  حيث 

 . بل ويرشف به أقوام، هفرش هرظ يو، قدره

عمرو   اهلل عبد  ىرو   فقد النبي  بن  لصقي» قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  عن  اال  لقرآن احب 
 . (4)«هاؤ قر تد آخر آية  نزلتك عن نيا ؛ فإن م لد اورتل كما كنت ترتل يف   ،اقرأ وارق

لكل عامل  صاحبه يقول: يا رب  فع لجييء القرآن يش»قال:    وعن ابن عمر  

فيمأل  ،  بسط يمينكفيقال: ا،  ة والنوم فأكرمهوإين كنت أمنعه اللذ،  عاملة من عمله

رضوان ي،  اهلل من  ش ا  ل:اقثم  رضوان،  املكبسط  من  كسوة ،  اهلل فيمأل  ويكسى 

 . (5) «الكرامة ويلبس تاج، امةلكرة الي حوحيىل، الكرامة

 .مكانة لووع، ورفعة، وعز ، وأكرم بذلك من رشف

 
 (. 308/ 5) دالئل النبوة للبيهقي :  (1)

 (. 1343( ح )2/91عىل الشهيد )ة كتاب اجلنائز: باب الصالرواه البخاري يف صحيحه: ( 2)

 (.247 /19إلمام أمحد يف مسنده )رواه ا (3)

 نه: كتاب الصالة.د يف سنبو داوأ( و11/044رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) (4)

  اب ـ: ب الةـل الصـائـ ضـواب فـه: أبـع ـامـي جـذي فـرمـالت( و1464)( ح 2/73ر )ــلوتاواب ـأب عـريـفـاب تـب         

 ح.ـن صحيـ حس ذيـرمـال التـ( وق2914ح )  (72 /5)18

 ح   (5/28)  .18أبواب فضائل القرآن: باب  ( والرتمذي يف جامعه  4/2088)  رواه الرتمذي يف سننه  (5)

 . (415 /6رتمذي )اين يف صحيح وضعيف اله األلب( وحسن 5291)
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 ثالثالاملبحث 
 القرآن ذكر للمعاد واجلزاء

  ني:ويشتمل عىل مطلب
 يف الذكر احلكيم  ا املعن ل هذئدال  املطلب األول:

ا   يفىلااهلل تع من أكثر ما ذكر ، أبدى فيه وأعاد  قدف،  دعالذكر املبني أمر املكتابه 

وكرر أ،  وقرر  الذين  القوم  ألن  كانواوذلك  الذكر  عليهم  املعاد  نزل   كام،  ينكرون 

 . انهكام سيأيت بي ،اهلل عنهم يف غي ما موضع رذك

ك  آيات  جاءت  فيوقد  جدا  املعادثية  أمر  نصت  ،  ها  املعاد وآيات  ذكر  عىل 

 : ذلكمن  ،ي بهوالتذك

تعاىل  .1 هذه    [45:  ]قٱ﴾حص مس خس حس جسٱ﴿:  قوله  جاءت  حيث   :

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكٱ﴿ٱاآلية بعد قوله تعاىل:  
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن
 .   [ 44-41] ق :  ﴾حت جت هب مب خب حبجب هئ

تعاىل: قال   مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حجمث هت مت ختٱ﴿ٱثم 
 . [45ق :] ﴾حص

 .[70]األنعام : ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱ﴿ وقوله تعاىل:  .2

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم﴿ ٱٱوقوله تعاىل:    .3
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
 . [14-1:التكوير] ﴾  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱتعاىل:  قولهو   .4
 . [5-1ر :االنفطا ]ٱٱ﴾حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
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تعاىل  .5 ٱ:وقوله   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿ٱ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .  [ 6-1] االنشقاق :  ﴾ يب

هـف اـي  ذكذه  مقدماآليات  يوم،  وأهوال،  وأحوال،  تر  أهوال  ، القيامة  من 

 . وعظيم أحواهلا

 حلكيم الذكر ادالالت هذا املعن وبيانه يف   املطلب الثاين:
حتت    جةراهلل الذكر املبني مما هي مند ذكرها كتابي  مة التظيلعايا اإن من القض

ٱ﴾يف ىف ٱ﴿ٱقوله تعاىل :   القيامة بمقدماته  ٱ يوم  الناس  والههأو،  ذكر  ،  فيه  وأحوال 

املو من  فيه  يكون  واملتعددة  واألحوال،  العصيبة  اقفوما  ذكر  ،املتنوعة  يف  كام  اهلل 

،  سوسة عىل أن يوم القيامة حق ملح ا  هدملشااو،  حلكيم( األدلة العقلية)الذكر ا  كتابه

 . ال ريب فيه
  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيعث فيهم  وذلك ألن القوم الذين ب،  ةا يف السور املكيهذا جد  ثركوقد  

ينكرون  كانوا يف اجل غي ما موضع    عنهم يف  اهلل هذا  كام ذكر،  لنشوروا  البعثملة 

 فمن ذلك: 

 رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ﴿ىل:  قوله تعا
 .[24ثية : ] اجلا  ﴾ مت زت رت يب ىب نبمب زب

 . يا أوالدنان وحيت نحمون أييا ونحواملراد بقوهلم: نموت 
أي ما :  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ٱي البعث  كرن : وقالوا: يعني مقال البغوي 

   .بناءألباء وحييا اأي يموت اآل : ﴾ِّ ُّ ﴿تنا الدنيا احلياة إال حيا

حياةالطربقال   بعدهم  أبنائهم  حياة  فجعلوا  وبعضهمهنأل ،  هلم  ي:  منهم  ،  م 

 .خلف ابنا مثل فالنما مات من  س:ناول الوذلك نظي ق، وكأهنم بحياهتم أحياء

آخ وجها  وحيتمل  ن  رقال  معناه:  يكون  أن  ونموتوهو  تق،  حيا  وجه  ديم عىل 
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والعرب تفعل    ;قمتبمعنى: قعدت و،  دتوقع  قمت  يقال:كام  ،  امتقبل املاحلياة  

 . (1)صةذلك يف الواو خا

تعاىل:    اومم قوله  هذا   جغ مع  جع  مظ حط مض خض حض جضٱ﴿ٱٱيؤكد 

 جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق  مف خف حف جف مغ

إث   ، [8  ،7:سبأ]  ﴾جه ين ىنمن خن حن جاء  بعث  ال  باتوهلذا 

  عاد باملبدأ كام يف ل عىل املواالستدال  ،اهلل تعاىل من كتاب  موضعي ما  ر يف غو والنش

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ﴿قوله تعاىل:  

 . [67، 66مريم : ] ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
ٱوقوله تعاىل: ٱٱ  ٰى  ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل  مل يك ﴿ٱ

 . [   79، 78يس :] ﴾ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري

 ىثٱ﴿ فقال:  ،  به رب العبادسم  وأق،  القرآن فيه وأعاد  ىدأبوأما يوم القيامة: فقد  

 .  [1:يامةالق] ﴾ يف ىف يث

بـشأن  مـوعظ بـذكـه  ؛ـديـاء عـأسم ـره  ،  ةـاخـوالص ،  ةـارعـوالق،  اقةـها احلـمن  دة 

 . والطامة الكربى
 ىل مل خل﴿ا: راب الدنيي يبدأ بخم الذاهلل تعاىل أهوال ذلك اليو ركام ذك

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 .[5-1االنفطار :] ﴾جي يه

القيامة يوم  بأحداث  يتعلق  ما  وحرشن  من،  وذكر  ، سابوحرض  وع،  رش 

لك ذو،  جدااهلل تعاىل كثي   اب كتيف  لكوذ،  التوحماجات وجماد،  ورصاط وميزان

 . ٱٱ﴾يف ىف﴿كله مندرج حتت قوله تعاىل: 
 

 (. 87 /22سي الطربي )فت (1)
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 املبحث الرابع
 القرآن ذكر للشريعة

 طلبني: عىل م ويشتمل

 دالئل هذا املعن يف الذكر احلكيم   ول:ألاب املطل
ك ورد   ت تابيف  كثية  آيات  تعاىل  عىل  اهلل  أنع مدل  للرشيعة القر  نى  ذكر  ،  آن 

وسأورد بعض اآليات الدالة عىل هذا املعنى     ٱٱ﴾ يف ىف ﴿ٱويندرج هذا حتت قوله  

 فمن تلك اآليات: ، اريرقلفظ الذكر نصا أو تالتي جاءت ب

 من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿قوله تعاىل:    .1

 .[100 ،99طه : ] ﴾ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

السعدي   ومنحة    ﴾من خن حن جن يمٱ﴿:  قال  نفيسة  عطية  أي   :

من  جزيل ذكر ،  ﴾من خن حن جن يم﴿عندنا  ة  الكريم  القرآن  هذا  وهو 

و السابقة  ما،  الالحقةلألخبار  به  يتذكر  تعاىل وذكر  و  نم  هلل  الصفات األسامء 

أ  ويتذكر،  الكاملة واألحكام  به  والنهي  اجلزاءمر  يدل،  أحكام  مما  أ  وهذا  ن عىل 

مشتالقر أحسن  آن  عىل  وا   مامل  العقول  تشهد  التي  األحكام  من  لفطر  يكون 

 . (1) اهلل فيها ويذكر القرآن ما أودع، هلابحسنها وكام
   ﴾ ٌّ ٰىٰر ٰذ ييىي مي خي حي جيٱٱ﴿ٱٱٱعاىل:قوله ت  .2

      . [44:النحل]
لعموم الذكر وما   ملسو هيلع هللا ىلص  وبيان النبي،  عموملفاظ الي من أموصولة وه  ﴾َما﴿  ـــف

ابيان لل  من  ذلكتضمنه   ي  لكتاب وكذا الت رشيعة وحدودها ومعاملها التي جاء هبا 

 . من السنة ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  هبا إىلاهلل تعاىل ىأوح

 
 (. 1/513تفسي السعدي ) (1)
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السعدي   الذك:  قال  أهل  القروأفضل  هذا  أهل  العظيمر  أهل  ،  آن  فإهنم 

 حي جي﴿   ل تعاىل:ذا قا وهل،  م هبذا االسمهغيمن  وأوىل  ،  ر عىل احلقيقةكذال
القرآن    ﴾خي ودنياهم  ذك  فيه  ذيالأي:  دينهم  أمور  من  العباد  إليه  حيتاج  ما  ر 

ل  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ٱ،  باطنةالظاهرة وال ألفاظوهذا شامل  ه وتبيني  تبيني 

منتخرس يف  فيه  ﴾ٌّ ٰىٱ﴿  ،يهمعان   بحسب ه  وعلومكنوزه    جون 

 . (1) هـي ـ م علـه ـالـب ـم وإقـداده ـعـاست

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿ٱ:اهلل تعاىل قول  .3
 وهذه اآلية كام ذكر، [90:النحل] ﴾ يث ىث نث مثزث رث يت

بالعدل  أمر، يوالرشع كله يندرج حتتها فهو أمر وهن، ة يف اخلي والرشامء أمجع آيالعل

القربى  ذي  وإيتاء  األمرشم ي  اذهو  ،واإلحسان  كلهباخلي   ل  الفحشاء وهن  .  عن  ي 

اـم ـشـ ذا يـوه،  يـغـ ر والبـك ـمنـوال قـ ل  . اـلهـات كـهيـنم ـل ل  ام  ـتـي خ ـف  اىلـتع ال  ـذا 

 .﴾ يث ىث ﴿ٱٱ :ة ــاآلي
السعدي   هسيتفبعد    قال  جلميع صفاآلية:    ذه  جامعة  اآلية  هذه  ارت 

واملنهي فيهامل،  اتاملأمورات  دخل  إال  يشء  يبق  ت،    قاعدة  إليفهذه  ر ئاس  اهرجع 

فهي مما ،  القربىي  اء ذيتأو إ ،  أو إحسان،  فكل مسألة مشتملة عىل عدل،  اجلزئيات

 .به اهلل أمر

علم ا يوهب،  عنه  اهلل ىي فهي مما هنوكل مسألة مشتملة عىل فحشاء أو منكر أو بغ

الناس من األقوال  وهبا،  هعنبه وقبح ما هنى    اهلل حسن ما أمر د وتر،  يعترب ما عند 

 رقان لفوا ،  ورلنوا،  فتبارك من جعل يف كالمه اهلدى والشفاء،  والحاألليها سائر  إ

 .مجيع األشياء بني

 
 (. 1/441)تفسي السعدي ( 1)
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كم الحص  يةكتابه بأمركم بام فيه غابه أي: بام بينه لكم يف    ﴾نثٱ﴿وهلذا قال:

،  وتعقلونه  فتفهمونهبه    مك ما يعظ  ﴾ٱيث ىث﴿ ٱٱ.يه مرضتكمام فكم عوهني

 . (1)م سعادة ال شقاوة معهادتعسف اهتم بمقتضوه وعقلتموه عملتذكرمتفإنكم إذا 

 وبيانه يف الذكر احلكيمن ا املعدالالت هذ :   ثايناملطلب ال
يها سواء  هونوارها  حوى رشعة رب العاملني بأوامال شك أن القرآن الكريم قد  

فيه رصاحة  امفي أ،  ذكر  فيام  النبيحأو  سنة  العباد عىل  فيه  ب املأ  ملسو هيلع هللا ىلص  يل  ، اإلتباعمور 

  مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ﴿ٱكام قال تعاىل:،  تعاىل  اهلل طاعة  الذي طاعته من
 يل  ىل مل خل ﴿ٱٱوقال:  [12: ن تغاب] ال ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ

 ري ٰىٱ﴿ وقال:     [80:النساء]  ﴾خن حن   جن يم  ىم  مم خمحم جم
وقد    [7:احلرش]  ﴾ مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي

 مب  زب  رب﴿ٱعاىل:  وله تعليه ق؛ كام يدل    ه كلهما أوحى إلي  ببالغ  اهلل نبيهأمر  
 ىقيف  ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب

فقال:  كام    [67:املائدة]  ﴾يك ىك مك لك اك يق كله  ببيانه   جيٱ﴿أمره 
:]ٱٱ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي لذا جاءت   [44النحل 

بالتكاليف   االرشعياألوامر  يف  ومفصلةة  جمملة  النبي،  لكتاب  بالغها   ملسو هيلع هللا ىلص  وتوىل 

ف  يفة  الصال  امةبإق  اهلل فمثال أمر،  وبياهنا وبني كيفيتها بقوله   ،ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  أقامهاكتابه 

 .(2)«تموين أصليرأي  ام ك  صلوا»ه ثم قال ألصحابه: وفعل
بيته حلج  سبحانه  دعا  الن ،  كام  احلجنام  ملسو هيلع هللا ىلص  بيفبني  ناقته  ،  سك  عىل  وحج 

طواف،  القصواء من  ؛  املناسك  أكثر   وهو ،  رللجام  ورمي،  بعرفةووقوف  ،  وأدى 

اهلل يف هذا النسك   رشع  ثالامتفيقتدوا به يف كيفية  ،  سالنا لياه  ،  ناقته القصواء  عىل

 
 يفته . املرجع السابق بصح( 1)

 (. 6008( ح )9 /8لبهائم )تاب األدب: باب رمحة الناس وارواه البخاري يف صحيحه: ك ( 2)
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 . (1) «خذوا عن مناسككم»: يقول  وكان، العظيم
كقوله تعاىل:    ،اهلل املحكمة باألمر والنهي لذكر احلكيم من رشائعيف ا جاء  م  وك

 ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل﴿
:  حل]ا  ﴾ٰى  خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱوقوله:    [  77ج 

 من  زنٱٱ﴿ وقوله:    [6:املائدة]اآلية    ﴾حن جن يم ىم  مم
 ىف  يث ىث﴿ٱٱوقوله:      [  43:  قرة  ]الب  ﴾ري ٰى  ين ىن نن

 ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف
 خم  حم جم  يل ىل مل خل ﴿ٱٱه: ولوق [1:]املائدة ﴾ زي ري ٰى  ين ىن

اآليات،  [822:ةالبقر]  ﴾يم  ىم مم من  ذلك  تضمن  وغي  أوامر  التي  ت 

 . عية يف هذا الذكر احلكيمرش
تارة تكون بصيغة النهي كام يف ف  بصيغ متعددة ؛  تجاء  دفقوأما عن املحرمات  

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱ﴿  :قوله
 ىك مك لك اك﴿ٱله:  وقو،  [09:النحل]  ﴾يث ىث نث مثزث رث
  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
كقوله:  بصوتارة  ،  [9:املمتحنة]  ﴾ىي ني التحريم   يل ىل مل خل﴿ٱيغة 

 ىت  نت ﴿ه:  وقول،  [3:املائدة]آلية  ا  ﴾جن يم  ىم مم  خم حم جم
، [23:النساء]  اآلية  ﴾نث  مث  زث  رث  يت 

 جت  هب  مب خب حب جب  هئ مئٱ﴿ٱٱ:عاىلقوله توتارة بصيغة نفي احلِل ك
 نن من  زنٱ﴿ٱٱتعاىل:  وله  ة النهي كقصيغتارة بو  [ 19:ساءالن]  ﴾خت حت

 خئ حئ جئ   يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 

ح   (2/943)  كبارا  النحر  يوم  العقبة  رةمج  رمي  استحباب  بابج:  كتاب احله:  ـح ـيحي صـ م فـلـسرواه م  (1)

(1297.) 
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 جح مجحج مث هت مت خت حت جت﴿  وقوله:،  [881:]البقرة  ﴾هئ مئ
أمر وتارة بالوعيد عىل ، [151األنعام : ]آلية ا ﴾خس حس جسمخ  جخ مح

تعاىلعم كقوله    ىف  يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ﴿ٱٱ:ني 

 ىل   مل يك ىك﴿وقوله:  ،  [10:ساءالن]  ﴾لك اك يقىق يف
  ﴾ زي ري  ٰى ين نن من زن رن مم  ام يل

يب التي جاءت لبيان الرشيعة يف هذا  من الصيغ واألسالإىل غي ذلك  ،  [39:النساء]

 . ﴾يف ىفٱ﴿ٱ  :وكل ذلك مندرج حتت قوله تعاىل، احلكيمالذكر 
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 اخلامسبحث ملا
 لنعمذكر ل القرآن

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 الذكر احلكيم   دالئل هذا املعن يف  ل:املطلب األو 
املتفضل املنعم  هو  وتعاىل  تبارك  ربنا  بإ،  إن  لعباده  تعرف  وآوقد  ؛ ئهالنعامه 

ي،  ليحمدوه ويشكروه  ٰىٱ﴿ ء  زاوجيزي عليه أحسن اجل،  احلمدب  ـح ـفهو سبحانه 
 . [7: إبراهيم ] ﴾ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .بالغة كثرة، يم اهلل تعاىل يف هذا الذكر احلك لذا كثر ذكر نعم

اآلي ذكـفمن  التي  فياهلل  رـات  عبادهـ  عىل  نعمه  كتابهمروأ،  ها  يف  الذكر  )  هم 

 :يذكروها ما ييل( أن يماحلك

 هل  مل خل  حل جل مك لك خكحك جك  مق حق  مف خف﴿ٱ:  قوله تعاىل
 . [3فاطر : ] ﴾ٱجه هن منخن حن جن مم خمحم جم

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ﴿  وقوله تعاىل :
ٱ.[7املائدة : ] ﴾يي  ىي ني مي زي ريٰى ين ىننن  من

 ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ٱله تعاىل : وقو
 .[123رة :قالب] ﴾ مت  زت رت يب ىب  نب مب زب

 وبيانه يف الذكر احلكيم املعندالالت هذا    ين:املطلب الثا 
كام  ، وال تدخل حتت احلرص وال تستقىص، ىل عباده كثية وال حتىصاهلل ع مإن نع

 . [ 34ابراهيم : ]     ﴾ جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم ﴿ قال تعاىل:  

والعباد منغمسون يف نعم  ،  يد املنعم املتفضل املالك للملكم واهلل هو الغني احل

أوجدوا،  رهبم  شيئا  ،  وبنعمته  يملكون  يكونوا  ذوومل  يف  قال    هتماال  خارجها  وال 

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص﴿  :تعاىل
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 هل  مل خل حل﴿ٱ  :عاىلوقال ت  [78:حلنال]  ﴾حف جف مغ جغ
 . [53:  النحل] ﴾هن من خن حن جن مم خمحم جم

أن املتفضل  وحيث  املنعم  هو  تعاىل  عليه،  ربنا  منعم  حيب  ،  والعبد  تعاىل  واهلل 

م،  العدل واإلحسان سبحانه  أحب  عبادهفقد  يعرف  ن  ويشكروه عىل  ،  مهبنعه  و أن 

الستحقاقه ؛  حي،  نعمه  احلمدوألنه  النبي،  ب  قال  إن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  كام  حيب   أما  ربك 
نعمه  (1)«احلمد العباد  عىل  قوله  ،  وليحفظ  يف  تقدم  كام  فضله  من  ٱتعاىلويزيدهم 

 . [ 7إبراهيم : ] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱ﴿

 . اله إمجاال وتفصييف كتابه نعم   يذكرتعاىلواهلل 

  ﴾ يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿يقول تعاىل:  
 . [231ة :البقر]

ومما يدل عىل هذا  ،  فلفظ النعمة هنا عام يف النعم كلها ؛ ألنه مفرد مضاف فيعم

الذي    اهلل عليكم باإلسالم  روا نعمة واذك ذكره بذلك:  عاىل  : يعني تقول الطربي  

 . ( 2) قه خل   م من سائر ك ن غي و ئر نعمه التي خصكم هبا د وسا ،  عم عليكم به فهداكم له أن 

 . ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ : ويقول السعدي 
ومحدا،  عموما ثناء  وإقرارا،  باللسان  اعرتافا  يف  ،  وبالقلب  برصفها  وباألركان 

 . (3)اهلل عةطا

، واحلكمة  اب ا نعمة إنزال الكت ه وأعظم ،  مومن التفصيل ؛ ذكر بعض نعمه عليه

قا تعاىلكام  السابقةل  اآلية  يف   مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ٱ: 
 .[312البقرة :] ﴾يئ ىئ  نئ

 
 ه الذهبي.ححه ووافقوص، (712 /2رواه احلاكم يف مستدركه ) (1)

 (. 15 /5ربي )تفسي الط (2)

 (. 103 /1تفسي السعدي )( 3)
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 حل جل مك لك خكحك جك مق حق﴿ٱ:  ين كام قال تعاىلذا الدداية هلمة اهلونع
 .[17: احلجرات] ﴾ هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ملخل

 من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  ﴿ وقوله:  
 . [7املائدة : ] ﴾  يي  ىي  ني  مي  زي  ريٰى  ين  ىننن 

 مق  حق  مف خف﴿ام:  كنعمة اخللق واإلجياد والرزق واإلنع  ،ثم بقية النعم
 ﴾ٱجه هن  من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل  حل جل  مك لك خك حك جك
 .[3:فاطر]

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ﴿ٱٱونعمة االجتامع واالئتالف:  
 يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 .[103: آل عمران] ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق

نعم ذوغي ذكر  من  يندرج   لك  ما  احلكيم  الذكر  هذا  هبا يف  والتذكي  حتت اهلل 

 . ﴾ يف ىف﴿ٱ: ىلقوله تعا
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 السادس املبحث
 قرآن ذكر ألصل اإلنسانال

 ويشتمل عىل مطلبني: 

 احلكيم لذكر  يف ادالئل هذا املعن  : املطلب األول 
كتابجاء   عديدة يف  آيات  تعاىل  اإل  تذكر،  اهلل  ملق،  انس نخلق  به  اصد  وتذِكر 

 فمن تلك اآليات ما ييل:، ةعظيم 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ٱتعاىل:    قوله
 ىن﴿   :هيف تفسييقول الطربي    [67  ، 66:مريم]  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

بالبعالذي    الكافر  ﴾ين يصدق  املوت  ال  بعد  بعد فُأب،  ﴾حي جيٱ﴿ث  عث 

 ىي مي﴿ذكره:    اىلتع  اهلل يقول،  إنكارا منه ذلك ؟!  املامت وبعد البالء والفناء  
قدرة  ﴾يي املنكر  ذلك  من  ب  اهلل املتعجب  إحيائه  فنائهعىل    دبعده  وإجيا،  عد 

نفسه مماتهخلقه    اهلل أن،  عدمه يف خلق  قبل  سوي،  من  ا  برشا غفأنشأه  من  ٱي يشء ا 

ويعلم أن من أنشأه من غي  ،  عترب بذلكفي  ﴾ُّ﴿إياه    من قبل إنشائه  ﴾َّ ٍّ﴿

 . (1)وإجياده بعد فنائه، ه بعد مماتهئإحيا يشء ال يعجز عن
 . [62: قعةالوا] ﴾مل يك ىك مك لك اك﴿ ٱٱقوله تعاىل: -1

كق ابن    شيئا   انوتكو  مل  أن  بعد  أنشأكم  اهلل  أن  علمتم  قد:  أيٱ:    ثيال 

  ون وتعرف  ونتتذكر  فهال  ، واألفئدة  واألبصار  السمع  لكم  وجعل  فخلقكم،  مذكورا

 وهي ،  األخرى  النشأة  عىل   قادر-اءة البد  يهو-  النشأة  هذه  عىل  قدر  الذي  أن

 ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿ٱ: قال تعاىل وكام، حرىواأل األوىل بطريق   اإلعادة
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿َوَقاَل:  ،  [   27]الروم :      ﴾ زئ رئ ّٰ
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث﴿ٱٱاَل: َوقَ ، [67:مريم] ﴾ُّ َّ

 
 (. 227: 18)تفسي الطربي  (1)
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 زي ري  ٰى ين ىن نن من  زن رن ممام يل ىل   مل يك ىك مك
 .[79-77]يس:  ﴾ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي

َتَعاىَل:    جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿ ٱَوَقاَل 
 هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .[40-36:القيامة]  ﴾ محجح مج حج مث

اكتفيت بام فيه النص عىل الذكر  ا ولكن  وغي ذلك من اآليات التي سيأيت بياهن

 . ﴾ يف ىفٱ﴿نا  مما يندرج حتت قوله تعاىل: م ض  كي فيهاأو جاء التذ، والتذكر 
 ه يف الذكر احلكيمعن وبيان ا املهذدالالت    املطلب الثاين:

ر أصل نشأ  اهلل تعاىل يف كتابه )الذكر املبني( ذَكرلقد   ة اإلنسان وبيان خلقه وذكَّ

 عظيمة منها: بذلك ملقاصد

ع قدرةبيان  عدمهللا ظيم  من  اإلنسان  خلق  الذي  تعاىل  يف  ،    وصوره  وأوجده 

ت واصفا  ،  صويرأحسن  املقدر   ﴾خض حض جض مص خص﴿ٱسه  نففقال  أي 

ل تعاىل: كام قا،  واملصور هلا كام يشاء،  ما قدرهلا عىل  واملوجد  ،  لألشياء قبل وجودها

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ٱ
ابن  [8–6:االنفطار]  ﴾يئىئ نئ مئ  حض جض مص خص﴿ٱ:  كثي    قال 

،  يريد   التي  الصفة  عىل  فيكون  ،كن:  له  قال  شيئا  أراد  إذا  الذي:  أي  ﴾خض

  .﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ٱ :كقوله  .خيتار التي والصورة
 عىل   إجياده  يريد  ما  ينفذ  ذيال:  أي  ﴾خض حض جض مص خصٱٱ﴿   قال:  وهلذا

 . (1)  .يريدها التي الصفة
 ﴾ خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جعٱ﴿ٱٱوقال:
 .[54]الفرقان : 

 
 (. 8/80تفسي ابن كثي )( 1)
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 حس جس مخ جخ  ﴿ٱكام قال:  املخلوق  عىل هذا  اهلل   م إنعاومن مقاصد ذلك بيان  

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 .[2-1:]اإلنسان ﴾خف
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ٱوقال سبحانه: 

 . [8-6]االنفطار :  ﴾ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
تلكو الذكر    من  هلذا  ضعفهاملقاصد  اإلنسان  يعرف  أصله،  أن  فال  ،  وحقارة 

 .ويثني عليه بام هو أهله، بل يشكره، يتكرب عىل ربه

تعا  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  ﴿ ٱٱىل:  قال 

 مح  جح  مج  حج  مث  هت مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئحئ 

  ﴾ حط  مض   خض  حضجض  مص  خص  حص  مس  خسحس  جس   مخ  جخ 

 . [9-6]السجدة : 
، عدم   لذي خلق من ا ف   ، املعاد   ى االستدالل باملبدأ عىل ومن تلك املقاصد هلذه الذكر 

 رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٱ﴿ ٱ:  تعاىلقال  ،  يده مرة أخرى أن يع  قادر عىل

 . [ 27: ]الروم   ﴾ رت  يب  ىب  نبمب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئزئ 
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف﴿ وقال:  

 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 . [5ج:]احل ﴾ مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

اإلنسان خللق  ذكر  هل  اهلل هذكر،  وأطواره،  فهذا  احلكيم(  )الذكر  كتابه  ذه يف 

 .املقاصد العظيمة وغيها
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 املبحث السابع
 القرآن ذكر لقصص األولني

 مطلبني: ويشتمل عىل 

 الذكر احلكيم ن يف  املعا دالئل هذ  :لو ملطلب األا
ذكر   كتاب  جاء يف القرآن  أن   : املعنى  هذا  تبني  آيات  تعاىل  األولني اهلل  ألخبار 

 ومن تلك اآليات: ، نصا وتضمنا، عظات وعرب نمنته مبام تض  .وقصصهم 

 . [24]األنبياء: ﴾ خن حن جن مم خم حم جم ﴿ ٱقوله تعاىل: .1
الذي جئت  ل:ويق  ﴾مم خم حم جم﴿وقوله  :  الطربي  يقول   به  هذا  من كم 

والتنزيلم  هللا عند القرآن  من    ﴾مم خم حم جم﴿،  ن  مما  يقول: خرب  من معي  هلم 

به  اهلل ثواب إيامهنم  إ،  عىل  عليهم من عقابو  ،ياهوطاعتهم  عىل معصيتهم    اهلل ما 

، من األمم التي سلفت قبيل: يقول: وخرب من قبيل  ﴾خن حن جن﴿وكفرهم به    إياه

 . (1) رة اآلخهبم يف دنيا وهو فاعللا  يف هبم اهلل وما فعل

 . وهذا وجه الشاهد من اآلية عىل هذا التفسي 

أخبار  ما  .2 من  مريم  سورة  يف  تعاىل  كتابه:  ذكر   جم يل ىلٱ﴿ٱ  قال:  يف 
 . [ 2]مريم : ﴾خم حم

 .غي واحد قدره  ة ربك كاممحر  ذكر ذاه الم:حيث تقدير الك

قـالص  وـوه البـواب:  نـوي: وهـغ ـال  الذي  ربـم ـحر رـك ذكـيلوه علـتـذا  ك ـة 

        .(2) اـده زكريـبـع

ذلك:    ودليل  قلت: بعد  قال  أنه   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ٱٱذلك 
 . [16ريم:]م ﴾مب زب رب

 
 (. 286 /3) ( وانظر تفسي البغوي 264 /18ي )لطرباتفسي ( 1)

 (. 252 /3لبغوي )ي اتفس (2)
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اتث  بم  األبع  فعمبينا ح  ،نبياءذكر طائفة من  فقال  ،  اهلمسن  وكرامتهم عىل رهبم 

 . يسثم موسى ثم إسامعيل ثم إدر ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خيٱ﴿
 . [4:القمر] ﴾ مظ حط مض خض حض جض مص ﴿ٱىل: له تعاقو .3

يقول تعاىل    :  [4:قمرال]  ﴾ مظ حط مض خض حض جض مص﴿ٱٱوقوله  قال الطربي:  

هؤال جاء  ولقد  بآياتء  ذكره:  كّذبوا  الذين  قريش  من  واتبعوا  ،  اهلل املرشكني 

مثل عىل  اهلل رسلتكذيب الذين كانوا من ، ةلفمم السااألخبار عن األأهواءهم من 

، فيه هلم مزدجرقوباته ما قّص يف هذا القرآن ما  هبم من ع  اهلل ّل وأح،  الذي هم عليه

وهو ،  اهلل ذيب بآياتمن التك،  ويزجرهم عام هم عليه مقيمون،  دعهمما ير  يعني:

ْجر   .(1) ُمْفَتَعل  من الزَّ
  مم األ  أخبار   من ،  ﴾خض حضٱ﴿ ،  مكة  أهل  يعني،  ﴾ جض مصٱ﴿  غوي : وقال الب

  ، وعظة   هني   أي ،  االزدجار   بمعنى   مصدر   متناهى   ،﴾مظ حط مضٱ﴿ ،  لقرآنا  يف  املكذبة

 .داال التاء قلبت، مزجتر وأصله، ءالسو نع هنيته إذا، وازدجرته زجرته يقال

،  الزجر  يف   الغاية  بلغت  قد  تامة  حكمة  القرآن   يعني  ﴾خف حف جف مغجغ معٱ﴿ٱ

 زوجيو،  لنذرا  يتغن  ستفلي   معنى  عىل  ا فين(  ما)  ن تكو  أن  جيوز،  ﴾خف حف جف﴿

  ٱ:كقوله ،  وكذبوهم  خالفوهم  إذا  النذر  تغني  ءيش  فأي:  واملعنى،  تفهامااس   يكون  أن

   .(2) نذير مجع لنذروا، [ 101:نسيو] ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق﴿
 .[27:]املائدة ﴾ نث مث زث رث يت ىت ٱ﴿ ٱقوله تعاىل:  .4
 .  [175:]األعراف ﴾ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿قوله تعاىل: .5
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ٱقوله تعاىل:    .6
 .  [71:]يونس ﴾ يه ىه مه جه ين ىن

 
 (. 22/572تفسي الطربي ) (1)

 (.4/322)  البغويتفسي  (2)



﴿
َٰذَ   مسعد بن مساعد احلسين . د                                                     ودالالتئل دال ﴾ۡكرَ ذ َاَه 

234 

أمر نبيه فقد  يتلو   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  وي-  أن  يقرأ  األنباءهب  را  مذك  -قصأي  فيها التي    ذه 

   . فهذا ذكر لتلك األقاصيص ، وأنفع املواعظ، واجرالز أبلغ

أن    السالمعليه    أمره  ﴾ جم يل ىل مل  ﴿ٱ  : قوله تعاىل:يقول القرطبي  

 .(1) كفرهم ذاب األليم عىل  وخيوفهم الع،  نييذكرهم أقاصيص املتقدم
 : ه تعاىلندرج حتت قولملا  ، العظيم  نىذا املع عىل هإىل غي ذلك من اآليات الدالة  

 .وهو ذكر أحوال السابقني ؛ لالتعاظ واالعتبار، ﴾ يف ىف ﴿

 ه يف الذكر احلكيمدالالت هذا املعن وبيان   لثاين:املطلب ا 
القرآ أخبار األولنيلقد تضمن  فيام تضمن  الكريم  أخباركتا  اهلل يف فذكر،  ن   به 

ليكون ذلك حاديا للمؤمن ،  له وأنصارهأهو،  املرسلنياء وبياحلق من األن  إىلالدعاة  

ربه إىل  مقتديا،  يف سيه  مهتديا  يستوحش يف سيه ،  متبعا  قل  ولئال  السالكني من  ة 

معهالسائ عل،  رين  أإذا  سبقه  قد  أنه  هدىم  دجى،  ئمة  أن ،  ومصابيح  أمرنا  لذا 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿ٱمرارَا :  وماهلل كل ي نسأل
 .[7-6]الفاحتة:  ﴾ّٰ ِّ  ُّ َّ

أنعم الذين  هم   وأولئك  عليهم  وصفهمالاهلل  بقو ذين   زب  رب يئ﴿ٱله:  اهلل 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 .[69ء:]النسا  ﴾ يث ىث  نث  مثزث
 . [ 90: ]األنعام ٱ﴾   مف خفحف جف مغ جغ مع ﴿ ٱوأمر باتباعهم  اهلل ممن هدى

 خم حمجم يل ىل مل﴿ٱٱالِعدِة  ووعدهم أحسن    ،فمكن هلم يف األرض
 . [26]يونس: ﴾حن جن يم ىم مم

تعكام   أخباراذكر  كتابه  يف  احل  ىل  عن  له،  ق الصادين  يف  ،  املناوئني  الساعني 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ا الرصاط املستقيم تنكبو الذين، األرض بالفساد
 

 (.8/623تفسي القرطبي )( 1)
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األليم  وما  ،[45:األعراف]  ﴾يئ ىئ نئ مئ العذاب  هبم  والنكال ،  نزل 

  ك لوس   را  منوزاجرا  وحمذليكون ذلك واعظا   ،  عني  خربا  بعد حتى كانوا  ،  الشديد

 .  يصيب املرء مثل ما أصاهبمء آثارهم لئالتباع يسوا، سبيلهم
 .القصصوأنفع ، وأحسن القصص، وقصص القرآن أصدق القصص

أصفه ألهني  القصص  ليدق  اخليال  و،  أساطي  ستا  نسج  من   -حاشاها-ال 

فيه ثابت ال شك  كاموإنام هي حق  العليم    ا  بقوله  وصفها   خت حت جتٱ﴿اخلبي 
 خن  حنجن  يم ىم  مم خم حمجم يل ىل مل خلٱ﴿ٱٱٱٱٱوقوله  [13:  الكهف]  ﴾هت مت

 .[62:ناآل عمر] ﴾جه ين ىن من

 ىب نب مب زبرب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱ﴿ٱٱ
ال وهي    [ 120: هود ]   ﴾رت يب سبكها قصص حل أحسن  ديع  وب  ، وصياغتها ،  سن 

 . وعظيم عربها ودروسها، الغ حكمهاوب، فوائدها
الذهن بام    تشغلوال،  لعربةاو  ضع العظةهي أنفع القصص ألهنا تنص عىل موو

يتعلق به عظة وعربة  ،  ى ذلكسو  يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ٱٱمما ال 
  زث رث يت ىتنت مت زت رت يبىب نب مب زب رب
  ﴾ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث
،  ال ينبغي أن يوقف عنده وهلذا  ،  الكهفأصحاب   عدد  يفة  يس العربفل  [2:  ]الكهف

به الذهن  يشغل  قضية،  وال  جتعله   ﴾ىك مك لك اك يق ىقٱ﴿ٱرضورية    وال 
 .﴾مخ جخ مح جح مج حجٱ﴿العربة ووإنام العظة 

ويذِكر هبا  ،  أن يذُكرها  ملسو هيلع هللا ىلص  قصص األخيار وأمر نبيه  يف كتابهاهلل تعاىل   ذكر  فقد

هبليؤتس كام    ، مى  هبداهم  ذكر،  تقدموهيتدى  ملا  مق لذا  رسله اهلل  من  صفوة  ام 

 قال:    هبم ف دىتيقأن  ملسو هيلع هللا ىلص  يهأمر نب، وعباده األبرار، املصطفني األخيار
 ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىهمه جه ين ىن منخن﴿
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 مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
إىل   ﴾رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب

 خل حل جل مكلك خك حك جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ﴿ٱأن قال  
 .[ 90-83 : م]األنعا   ﴾هل مل

 حك  جك مق حق مف خف حف جف ﴿ ٱٱفقال:  ×  نا نحن أن نقتدي بنبيناثم أمر

دي منا  ـمقتـفال  [21:زابـحاأل]  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك

. تقيم املس   اطهم ورص ،  والصاحلني مجيعا   اء هو عىل منهاج األنبي × ابنبين

يف   تعاىل  ذكر  ليكوكام  السالم  عليه  سليامن  نبيه  فيه  كتابه  لمؤمنني ل  رىذكن 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿  لكون حيث قال:رين حينام يم الشاك

 يبىب نب مبٱ﴿ٱثم ذكر شيئا مما جيب تذكره فقال:    ،[29:ص]  ﴾رب يئ

  .﴾ ىت نت مت زت رت

 ﴾  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  ٱ﴿ إىل قوله:   
يكن فل،  ذكر فالبد أن حيصل منه يشءذا بيان أن العبد مهام تهويف  ،  [40-  39:ص]

 . (1) يامن عليه السالم سل ومنهم، اهلل  سيا  بصفوة خلق متأ، أوابا  
نبيه أمر  مثاال    ملسو هيلع هللا ىلص  ثم  ليكون  ؛  أيوب  عبده  الذكر  هذا  يف  يذكر  يف   حيتذى  أن 

العاقبة بعد الصرب،  واملنحة بعد املحنة،  ءعد االبتالب  ءبالال  هل ٱ﴿   فقال:،  وحسن 
 خي حيجي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي
 ، [44-41:]ص  ﴾ ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن

 ىت نت  مت﴿فقال: صطفني األخيار ائفة من املأن يذكر ط  ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أمر نبيه
 

 ( 376 / 16انظر نظم الدرر للبقاعي )  (1)
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أمر  كام  ،  [49  ،48:ص]  ﴾ ىك مك لك اك يق  ىقيف ىف يث ىث نث مث زثرث يت

ي   نبيه ودعوتهأن  هودا   لي  وما،  ذكر  قومه  من  للدعاة  كون واجه  أسوة  ذلك  ، يف 

 حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل ﴿ ٱوعربة للمعرضني عنه فقال: 

 ، [21:افقحاأل]  ﴾ يي  ىي  مي   خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن 

وما نزل  ، كر أن يذكر حال من كذبوا وعاندوالذيف هذا ا  وأمر نبيه، كر سبحانهكام ذ

 حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل﴿يم فقال:  ن العذاب األل هبم م

وملا ذكر ،  [100  ،99:طه]  ﴾ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن

القمر   املرسلنيضالتعاىل يف سورة  أقوام  م،  ل من ضل من  نزل هبم  ن عذاب  وما 

آية    ب ذلك بقوله يف غي أليم عق  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم﴿ٱما 

للع،  [17  ،61:القمر]  ﴾ني مي زي ري ليكون  وغيه  هذا  معترب وكل  فيه  باد 

 مم امٱ﴿ ٱٱقال تعاىل:    ذام لعذرهتولتقطع م،  ولتقوم عليهم احلجة،  ومزدجر ومدكر

 هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 نت مت زت رت يب ىب نب﴿وقال:    [170-167:لصافاتا]  ﴾حب جب

ه،  [138-146  :الصافات]  ﴾نث مث زثرث يت ىت يذا ممفكل  ج حتت ر ندا 

ا﴿قوله:  َٰذ   .﴾ذ ۡكرَ َه 
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 اخلامتة
الذ احلمد بهلل  الصاحلاتي  تتم  ربه  ،  نعمته  بعثه  من  عىل  والسالم  والصالة 

 املذكرات؛ وبعد:  باآليات البينات

حقه  ن كان ال يوىف  وإ  -مينهعه ومضاوضمو  عظيم يففبعد معاجلة هذا البحث ال

 تالية: ئج الأخلص للنتا -يف مثل هذه العجالة 

 إليه ر وتذكي لكل ما بالعباد حاجةأن القرآن فيه ذك -1

 . مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريمكر أن التذ -2

 .هلل تعاىل  أن القرآن أعظم ذكر -3

 .بلاطاملوأعظم ، يبلغ هبم أسنى املراتب، القرآن رشف ألهله أن -4

للم ـذك  رآنـالق  أن -5 وتـعـر  بـيـكذـ اد  صـوف،  هـر  ذلك  للـ ي  فــعبـ الح  ي  ـاد 

 . لــآلج ل واـاجـلعا

 .لنعم لتشكر فتحفظ وتزدادأن القرآن مذكر با -6

 . ويتواضع له، نسان بأصله ليحمد ربهالقرآن مذكر لإلن أ -7

ا -8 القرآن  ،  فيه عربة للمعتربين   عىل قصص األولني باملكريم قد اشتمل  أن 

 . رين وذكرى للمدك

 . وبيانه هوآيات، القرآن من النابعة اتالدراس  هذه ملثل ماسة ةجااحل نأ -9

اص  امء القرآن بدراسة مستقلة يف مؤلف خويص بإفراد كل اسم من أسأ -10

 .ن الفوائد واملنافع يف ذلك م ملا

 . وباهلل التوفيق 
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 جعاملصادر واملرا فهرس
:  املتوىف)  بادىآزالفيو  يعقوب  بن   مدحم  ، زيعز ال  تابالك  لطائف   إل   التمييز   ذوي  صائرب . 1

 . هـ1416القاهرة ، اإلسالمي  الرتاث ياءإح، النجار  عيل  حممد  حتقيق:  (هـ817

  : املحقق  (هـ751:  املتوىف)  اجلوزية  قيم  ابن   بكر  أيب  بن   مدحم  ،القرآن  أقسام   يف   التبيان . 2

 . لبنان ، بيوت، املعرفة دار ،الفقي حامد مدحم

 حممد   أسعد  :املحقق   (هـ327:  املتوىف  يازالر   حممد  بن   لرمحن ا   دعب  ،حامت  أب   ابن  تفسري . 3

 . هـ 1419 - /3السعودية/ط ،الباز مكتبة ،الطيب

  ،   هـ (542:املتوىف)   املحاريب  األندلس   عطية  بن  بغال  بن   احلق  عبد  ،  ة عطي  ابن  ريتفس . 4

 . ـه1/1422/ط بيوت – العلمية الكتب دار/حممد  الشايف بدع السالم  عبد :ق املحق

الدمشقي  بن  عمر  بن   عيلإسام  ،كثري  بنا  سريف ت . 5 القريش    / ( هـ774:  وىف املت)  كثي 

 . هـ 1420/ 2زيع /طوالتو لنرشل طيبة دار/  سالمة حممد بن  سامي :ملحقق ا 

 الرزاق   عبد  :  حقق امل/ (هـ510:    ذ)  اليش  البغوي  مسعود  بن   احلسني  ،  البغوي  تفسري . 6

 . ـه  2014/  1بيوت /ط–  العريب الرتاث  إحياء دار ،املهدي

   :  املحقق/هـ 1376:  ىف املتو)السعدي  اهلل  عبد  بن   نارص  بن   الرمحن   عبد  ،السعدي  تفسري  . 7

 . هـ1420 األوىل :الرسالة /الطبعة مؤسسة/وحيق الل معال بن  الرمحن عبد

  ،شاكر  حممد  أمحد  :املحقق/(هـ310:  املتوىف)  الطربي  بن   ريرج  بن   حممد  ،الطربي  تفسري  . 8

 .هـ 1/1420الرسالة /ط مؤسسة

 أمحد   :حتقيق/ (هـ671:  املتوىف )القرطبي  األنصاري  بن   أمحد  بن   حممد  ،رطيبلق ا  ري ستف  . 9

 . هـ4138 /2القاهرة ط – املرصية تبالك  دار ،أطفيش  وإبراهيم الربدوين

  ،   (هـ279:  املتوىف)   عيسى  أبو،  مذيبالرت  َسْورة  بن   عيسى  بن   حممد  .الرتمذي  جامع . 10

 . م1998 :النرش سنةت /وبي  – يماإلسال الغرب دار ،معروف عواد بشار :املحقق 
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:  املتوىف)  احلنبيل  رجب  بن   أمحد  بن   الرمحن   عبد  ،رجب   البن   احلنابلة   طبقات  ذيل  . 11

  ،الرياض  –  كانالعبي  مكتبة  ، العثيمني  سليامن  ن ب   الرمحن   عبد  . د  :املحقق  ،  ( ـه795

 .  هـ1425 ،1ط

ارمِ   ِعيد  س  بن   ُعثاَمنَ   َسِعيد    أيب  ،للدارمي  اجلهمية   على   الرد  . 12  ِصم َعا  َأبوُ   :ققحامل  ، ِي الدَّ

َوا ا   . هـ1/1431ط/مرص – القاهرة، اإلسالمية  ملكتبةا  ،األَثِري ِمّي لشَّ

:  ىفاملتو)  اجلوزي  دحمم   بن   عيل  بن   محن الر  عبد  الفرج  بوأ  الدين   مجال  ،املسري  زاد . 13

 . هـ 1422  -/ 1ط / بيوت   –  العريب   الكتاب   دار / املهدي   الرزاق   عبد   : املحقق   ،(هـ597

األلباينال  نارص  دحمم  ،اينبللأل  حة حي الص  السلسلة  . 14   /مكتبة  (هـ1420:  املتوىف)  دين 

 . (املعارف  ملكتبة) /1طالرياض /، والتوزيع للنرش املعارف

 : املحقق  ،  (هـ275:املتوىف)  الِسََِجْستاين  األشعث  بن   ليامنس  داود  أبو  ،داود  أب   ننس . 15

 . وتبي  – صيدا ، العرصية املكتبة/ احلميد عبد الدين  حميي  حممد

  دار   (هـ676:  املتوىف)  النووي  رشف  بن   حييى  الدين   حميي  ،يللنوو   ممسل   يح حص  شرح . 16

 . هـ1392 /2طوت / بي  – العريب الرتاث إحياء

  أمحد   خمتار/ (هـ458:  املتوىف)  البيهقي  بكر  أبو  احلسني  بن   أمحد  ،للبيهقي  اإلميان  شعب . 17

 .هـ  1423 /1ط/بالرياض والتوزيع رشللن الرشد مكتبة ،الندوي

 ، م(هـ354:  املتوىف)  الُبستي،  حاتم  أبو  أمحد  بن   نحبا   بن   حممد  ،نحبا  بن ا  صحيح . 18

 . هـ 1408 /1طبيوت / ، الرسالة  ؤسسةماألرنؤوط / شعيب

 الدكتور/  (هـ311:  املتوىف)  خزيمة   بن   إسحاق  بن   حممد   بكر  بوأ  ،خزمية   ابن  حيحص . 19

 . بيوت – اإلسالمي املكتب/ األعظمي مصطفى حممد

  زهي   حممد  :املحقق اجلعفي/   البخاري  اهلل  عبد  أبو  لي سامعإ  بن   حممد  ،البخاري صحيح . 20

 . هـ1422 /1طالنجاه / طوق دار/النارص  نارص بن 

 . اإلسالمي  املكتب / ( هـ 1420: املتوىف ) األلباين   لدين ا   نارص   حممد  ،ينلأللبا اجلامع صحيح . 21

  فؤاد   مدحم  :املحقق/ (هـ261:  املتوىف)  النيسابوري  احلجاج   بن   مسلم  ،مسلم  صحيح . 22

 . بيوت – العريب  ثا الرت إحياء ارد/باقيال دعب
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  . (هـ1420:  املتوىف)  األلباين  الدين   نارص  حممد  ،لأللباين  الرتمذي   وضعيف   صحيح . 23

 .باإلسكندرية والسنة القرآن ألبحاث إلسالما  رنو مركز

  هـ( 276:  املتوىف)الدينوري  قتيبة  بن   مسلم  بن   اهلل  بدع  ،قتيبة   البن   القرآن   غريب  . 24

 . هـ1398 :/ العلمية بكتلا  ارد قر/ ص  أمحد :املحقق 

 حممد   :قاملحق/(هـ751:  املتوىف)  اجلوزية  قيم  ابن   بكر  أيب  بن   حممد  ،السالكني  مدارج  . 25

 . هـ 1416 /3بيوت /ط – العريب الكتاب دار ،البغدادي  باهلل املعتصم

:  توىفامل)  محدويه  بن   حممد  بن   اهلل  عبد  بن   حممد  احلاكم  اهلل   عبد  أبو  ،  احلاكم  مستدرك . 26

 . هـ 1411  / 1ط / بيوت   –  العلمية   الكتب   دار / عطا   ادر ق ال   عبد   مصطفى   : ق حتقي   ، (هـ405

  : املحقق/(هـ241:  املتوىف)  الشيباين  حنبل  بن   حممد  بن   أمحد  ،أمحد  اإلمام   مسند . 27

 . هـ 1421 ط/الرسالة /  /مؤسسة وآخرون ، مرشد  عادل  - األرنؤوط شعيب

  /   (هـ211:  ىفملتوا )  الصنعاين   نافع  بن  مهام   بن   الرزاق  عبد  ،لرزاقا  عبد  مصنف  . 28

 . هـ 1403  /2ط اهلند / -العلمي املجلس  ،األعظمي   الرمحن  حبيب :حقق امل

  عامل   (هـ311:  املتوىف)   زجاجال   إسحاق  أبو  رسيال  بن  إبراهيم  ،للزجاج  نالقرآ  معاين . 29

 . هـ1408 /1ط بيوت/ – كتبال

 دمح أ  : قملحقا/(هـ207:  املتوىف)   الفراء  لميالدي  حييى  زكريا  أبو  ،للفراء  القرآن  معاين . 30

 . األوىل: ةالطبعمرص/  – والرتمجة للتأليف املرصية وآخرون /دار النجايت يوسف

:  توىفامل)  تيمية  ابن   السالم   عبد  بن   احلليم  بدع  بن   أمحد   الدين   تقي  ،ريالتفس  دمة مق  . 31

 . هـ1490: الطبعة/لبنان ، بيوت، احلياة مكتبة دار ، (هـ728

  ابن  اجلزري  الشيباين  باركامل  اتالسعاد  بوأ  الدين   دـجـم  ،احلديث  غريب   يف  اية النه . 32

  املكتبةالطناحي/   حممد  حممود  -  وىالزا  أمحد  طاهر  : حتقيق/  (هـ606:املتوىف)  األثي

 . هـ 1399، بيوت - لعلميةا 
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