
 
 
 
 
 
 

اهللا العزيز، وهذا ما نجده في مؤلفات األولين إن دراسات اللغة العربية قائمة لخدمة كتاب 
واآلخرين، تأليفاً وشرحاً، وعند قراءتي ومراجعتي في الكتب، وجدتُ من يشير إلى أسماء القران 
الكريم وصفاته، واختالف العلماء بتحديد األسماء، وبين كونها أسماء أو صفات، بل إن من المؤلفين 

ء دون التمييز بين األسماء والصفات، ولما وجدت من سعة في المحدثين من أفردها بمؤلف باألسما
موضوع أسماء القران الكريم وصفاته، خصصتُ دراسة صفات القرآن الكريم المقترنة باألسماء 

  فقط.
Abstract 
 

Arabic language studies are dedicated to serve Al-Mighty Allah's book 
the (Glorious Qur'an) and these are found in the authorships of formers and 
latters works. And when I read and reviewed some references, I found some 
writers referred to the names of the Glorious Qur'an and their characteristics, 
scholars were different in defining the names whether they are names or 
adjectives. Besides, modern writers wrote books about the aforementioned 
subject under the title of names without differentiating between names and 
adjectives and the researcher found that the topic above is worth researching, 
he dedicated a study titled Adjectives of the Glorious Qur'an Related to Its 
Names only. 
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين محمد 
  وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يز، وهذا ما نجده في إن دراسات اللغة العربية قائمة لخدمة كتاب اهللا العز
مؤلفات األولين واآلخرين، تأليفاً وشرحاً، وعند قراءتي ومراجعتي في الكتب، وجدتُ 
من يشير إلى أسماء القران الكريم وصفاته، واختالف العلماء بتحديد األسماء، وبين 
كونها أسماء أو صفات، بل إن من المؤلفين المحدثين من أفردها بمؤلف باألسماء دون 

مييز بين األسماء والصفات، ولما وجدت من سعة في موضوع أسماء القران الكريم الت
  وصفاته، خصصتُ دراسة صفات القرآن الكريم المقترنة باألسماء فقط.
  معجميا)). -فكان موضوع دراستي هو: ((الصفات المقترنة بأسماء القران الكريم 

بدراسة موجزة، والصفات فتناولت في هذا البحث تحديد األسماء من الصفات 
المقترنة بأسماء القرآن من خالل اآليات القرآنية، واثبات كونها صفات من خالل 
داللتها اللغوية ومعانيها في التفاسير والمعجمات العربية وكان ترتيبها في البحث حسب 

  حروف الهجاء.
كر، ووجدت أتفاق العلماء على أربعة أسماء رئيسة هي: (القرآن، الكتاب، الذ

الفرقان)، وكل ما ذكر في القرآن غيرها هي صفات ألسماء القران الكريم، والصفات 
  بين كونها منفردة، أو مقترنة مع األسماء.

  قسمت البحث على مقدمة وثالثة مباحث:
األول: ذكرت فيه الصفات التي جاءت مقترنة مع لفظ القرآن الكريم من خالل 

  اآليات القرآنية. 
  كان للصفات المقترنة مع لفظ الكتاب. والمبحث الثاني:

  والثالث: للصفات المقترنة مع أكثر من أسم.
  ثُم الخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع. 
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ونسأل اهللا السداد والعمل الصالح في الدنيا واآلخرة، وأن يوفقنا لما فيه من 
  .خير األمة وصالحها

  أنّه ولي ذلك والقادر عليه.
كما ذكرنا، ومن هذه الصفات ما جاءت منفردة ومنها ما للقرآن الكريم صفات 

جاء مقترنا، وسنتناول في بحثنا الصفات المقترنة بأسماء القرآن، فعند تتبعي للصفات 
في القرآن وجدت بعضها اقترن بلفظ القرآن، ومنها ما جاء مقترناً بلفظ الكتاب، وكذلك 

  .منها ما جاء مرتبطاً بأكثر من اسم وهذا ما سنفصله
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حلَّاه، والْهاء عوض من  :وصفَ الشيء لَه وعلَيه وصفاً وصفَةً (( الصفة لغة:
الوصف وصفُك الشَّيء بحلْيته ونَعته. و ،الوصف الْمصدر والصفَةُ الحلْية :الْواوِ، وقيَل

 الْو ـنم فُوا الشيءاصـلَّ:     وتَوجو ـزع لُـهقَوو .ـفص M  À  ¿       ¾     ½  ¼

ÁL)؛)١      .صـفه لَـهسـَأله َأن ي :الشـيء فَهصتَوبِ. واسالْكَذ نم فُونَها تَصَأراد م
  )٢()).واتَّصفَ الشيء: َأمكن وصفُه

الالزمة بـذات الموصـوف الـذي يعـرف      األمارةهي (( الصفة إصطالحاً:و
  )٣(.))بها

 
زيد الظريـف وعمـرو   ( :مخَصصا مفيدا مثل األسماءالصفة ما كَان من  ن((إ

والصفة تَابِعة لالسم في  كَذَِلك فَكل صفة اسم ولَيس كل اسم صفة، ولَيس اِلاسم )،الْعاقل
 وثُ هيم من حكَذَِلك اِلاس سلَيفة القتضائها إعرابه وي الصب والصدق فقَع الْكَذيم واس

فالقائل لألسود َأبيض على الصفة كَاذب وعلـى   ولَا يقع ذَِلك في اِلاسم واللقب، الْفَواِئد،
  والصحيح من الْكَلَام ضربان: قب غير كَاذب،لال

اَأحدهة  :ميد فَاِئدفم الْ اإلشارةياِلاس وهتبديلـه   ، علمفَقَط و ـحا صم وهواللقب و
  .ِلَأنَّك لَو سميت زيدا عمرا لم تَتَغَير اللُّغَة )وعمرو زيد،ـ (واللغة مجالها ك

ـ  يفيد إبانه موصوف من موصوف فَمنْها ما والثاني ينْقَسم أقساما:  عـالم، ( كـ
ومنْهـا مـا   )، ن وكَون واعتقاد وِإرادةلو( :منْها ما يبين نوعا من نوع كَقَوِلنَاو ،)وحي

ه وقَولنَا شَيء يقع على يعلم وِإن لم يفد َأنّ )،جوهر وسواد( يبين جِنْسا من جنس كَقَوِلنَا:
    )٤()). يعلم

 
من ذكر أن للقرآن اختلف العلماء في أسماء القران الكريم وصفاته، فمنهم 
، )٦(، وابن عطيه )٥(أربعة أسماء، وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين منهم: الماوردي

  وغيرهم. )٧(والثعالبي
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 أما الطبري فذكر أن اهللا تعالى سمى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد 
  )٨(خمسة أسماء هي: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، التنزيل.

ً أما الر ، وذكر الزركشي )٩(ازي فذكر أن أسماء القرآن اثنان وثالثون أسما
، أما الفيروز أبادي فقد ذكر )١٠(خمس وخمسين اسماً للقران وتابعه السيوطي في ذلك

  )١١(أن للقران مائة أسم.
كونه أسم وما ورد كونه صفة،  األلفاظويجب أن نفرق بين ما جاء من تلك 

الزرقاني: ((واعتمد هذا وذاك على إطالقات واردة في كثير من اآليات  اإلماميقول 
ه ه اسم وما ورد على أنّوالسور وفاتهما أن يفرقا بين ما جاء من تلك األلفاظ على أنّ

ولفظ  )قرآن(وصف ويتضح ذلك لك على سبيل التمثيل في عدهما من األسماء لفظ 
ولفظ  )ذكر(ا من األسماء لفظ رآن كَرِيم}  كما عدمن قوله تعالى: {ِإنَّه لَقُ أخذاً )كريم(
 )قرآن(لفظ  اعتمادا على قوله تعالى: {وهذَا ذكْر مبارك َأنْزلْنَاه} على حين أن )مبارك(
هما فال شك أنّ )مبارك(و )كريم(ا لفظ في اآليتين مقبول كونهما اسمين. أم )ذكر(و

ه مسهب طويل حتى لقد أفرده يسير بيد أنّ وصفان كما ترى. والخطب في ذلك سهل
  )١٢(بعضهم بالتأليف. وفيما ذكرناه كفاية وعلَى اللَّه قَصد السبِيِل )) 

بعضهم بالغ في تعداد ألقاب  نإ ما ذهب إليه الدكتور صبحي الصالحوم
   )١٣(.ه خلط فيها بين التسمية والوصفالقرآن، وال ريب أنّ

المفسرين هو األصح  بأن أسماء القرآن أربعة، وما وأرى إن رأي جمهور 
  عدها صفات.
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 درست في هذا المبحث الصفات التي جاءت مقترنة مع لفظة القرآن وهي: 
 :أحسن القصص )١

حسن: الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحسن ضد القبح، وفي قصص: 
  )١٤(أصل واحد يدل على تتبع الشيء. القاف والصاد

والقصة: الخبر وهو القصص، والقصص: الخبر المقصوص، بالفتح وضع 
موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب 

 إلىا إلضافته إم أي أحسن االقتصاص فنصبه على المصدرية،، وأحسن القصص: )١٥(
  .)١٦( صل صفة مصدر أي قصصا أحسن القصصأو لكونه في األ المصدر،

¡  ¢  £  ¤  M 7 8   فذكرت هذه الصفة مرتبطة مع لفظة (القرآن)

  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥L)ــال   )١٧ قــ
فَنُخْبِرك نَحن نَقُص علَيك يا محمد َأحسن الْقَصصِ بِوحينَا ِإلَيك هذَا الْقُرآن، الطبري: (( 

فيه عنِ الَْأخْبارِ الْماضية، وَأنْباء الُْأممِ الساِلفَة، والْكُتُبِ الَّتـي َأنْزلْنَاهـا فـي الْعصـورِ     
ة١٨(.))الْخَاِلي(  

والقص: تتبع األثر يقال: قصصت أثره، والقصص األثر، والقصص: األخبـار  
M 8 7  F  E  D ، ويقال: قصص الشيء إذا تتبع أثره شيئا بعد شـيء  )١٩(المتتبعة

   GM   L  K  J  IHL)أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصـان األثـر،   ، )٢٠
  )٢١(أي يتبعانه.

ويقال اقتصصت الحديث رويته على وجهه، واالسم منه القصـص هـو أسـم    
  .)٢٢(لمادة القصة

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  M 7 8  وقال بعضهم القص: هو البيان

 ª  ©   ̈ §L)٢٤(، أي نبین لك أحسن البیان)٢٣(.  
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وأحسن القصص: هو القرآن فهو صفة للقرآن تصفه بأحسن القصص أي 
أحسن ما روي من القصص واألخبار التي جاءت فيه، والقصص الماضية والقصص 

أخبار أسم لمادة القصة، وليس أسم للقرآن فالقرآن دستور وأحكام وليس فقط 
  .)٢٥(وقصص

 شفاء: )٢
الشين والفاء والحرف المعتل يدل على األشراف على الشيء، يقال: أشفى 

   )٢٦(على الشيء إذا اشرف عليه، وسمي الشفاء شفاء لغلبته للمرض واشفائه عليه.
الشفاء: معروف وهو ما يبرئ من السقم شفاه اهللا يشفيه شفاء، وتثنيته شفوان و

  )٢٧(المرض موافاة شفاء السالمة وصار أسما للبرء. وجمعه أشفاه، والشفاء من
 8 7M{  z   y  x  w  v  u  tL)يقول الطبري:  )٢٨

من الضلَالَة، وونُنَزُل علَيك يا محمد من الْقُرآنِ ما هو شفَاء يستَشْفَى بِه من الْجهِل ((
منين ورحمةٌ لَهم دون الْكَافرِين بِه، ِلَأن الْمْؤمنين يعملُون بِما ويبصر بِه من الْعمى ِللْمْؤ

هِم فيه من فَراِئضِ اللَّه، ويحلُّون حلَالَه، ويحرمون حرامه فَيدخلُهم بِذَِلك الْجنَّةَ، وينَجي
ر ملَه وفَه ،ذَابِهع نمهِملَيا عبِه مَأنْع ،اللَّه نةٌ ممعنةٌ ومأي ما هو في تقديم ، )٢٩()).ح

  .)٣٠(الشافي للمرض دينهم واستصالح نفوسهم كالدواء
وتدل األقوال على إن الشفاء صفة من صفات القرآن، واقترانها بلفظ القرآن 

  أثبت دليل على صفتها.
 عجبا: )٣

احدهما على كبر واستكبار للشيء فيقال أمر  العين والجيم والباء أصالن يدل
  .)٣١(عجيب: وذلك إذا استكبر واستعظم، واالسم منه العجب أسم لمادة العجب

العجب والتعجب حالة تعرض لإلنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال  
،عجب منه تعجبويقال للشيء الذي ي ،بعض الحكماء: العجب ما ال يعرف سببه 

في اللغة، أن اإلنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله، قال قد عجبت من  أصل العجبو
  :)٣٢(كذا، فالعجب والعجب ِإنكار ما يرِد عليك لقلَّة اعتياده وجمع العجبِ َأعجاب قال

ــابِ   ــدهرِ ذي اَألعج ــاً لل ــا عجب   ي
  

ــابِ    ــوث ذي اَألنْي ــدبِ البرغُ ٣٣(اَألح(  
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 8 7 M  -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #  "  !L)أي في  )٣٤
فصاحة كالمه وقيل: عجبا في بالغة ٣٥(وقيل: عجبا في عظم بركته. مواعظه(    

لسائر  (( بديعاً مبايناً وعجباً صفة للقرآن الكريم كما ذكره الزمخشري إذ قال:
الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه، قائمة فيه دالئل اإلعجاز. وعجب مصدر يوضع 

  )٣٦(موضع العجيب. وفيه مبالغة: وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره )). 
ولما ذكرنا من تفسير اآلية وأقوال العلماء واللغويين فإن لفظة العجب صفة 

  وليست اسم.
 عربيا: )٤

ل ثالثة: احدهما اإلبانةُ واإلفصاح واآلخر النشاط العين والراء والباء أصو
وطيب النفس، والثالث فساد جسم أو عضو. فيقال أعرب الرجل عن نفسه: إذا أبان 
وأوضح، وإن األمة التي تسمى العرب فليس ببعيد أن يكون سميت عربا من هذا 

  )٣٧(القياس ألن لسانها أعرب األلسنة وبيانها أجود البيان.
والعرب: جيل من الناس معروف، خالف العجم والعرب اسم جنس والعرب 

  والعربية هي هذه اللغة.
ويعرب بن قحطان أول من تكلم بالعربية وهو أبو اليمن كلهم، ويقال أعرب 

. قال )٣٨(كالمه، إذا لم يلحن في اإلعراب، وأعرب بحجته، أي أفصح بها ولم يتق أحدا
  الكميت:

ــا  ــي آِل ح ــم ف ــدنا لَكُ جــةًو   ميم آي
  

     ــرِب عوم ــي ــا تَق ــا منَّ   )٣٩(تأملَه
  

وهو عرباني  ،وأعرب الرجل: أفصح القول والكالميعني المفصح بالتفصيل، 
   )٤٠(فصيح. :اللسان أي

وروي عن أبي بكر (رضي اهللا عنه) أنّه قال: قريش هم أوسط العرب في 
  العرب داراً، وأحسنهم جواراً، وأعربهم ألسنة.

قتادة: كانت قريش تجتبي، أي تختار، أفضل لغات العرب، حتى صار وقال 
  )٤١(أفضل لغاتها لغتها، فنزل القرآن بها.
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 8 7M ~  }   |  {  z  yL)٤٢( ،  شَـرعا مي كُمُأ بِلُغَتقْري َأي
عربياً، ألنّه نسبة إلـى   فجعل اهللا عز وجل القرآن المنزل على النبي محمد  ،الْعربِ

العرب الذين ُأنزل بلسانهم وهو النبي والمهاجرين واألنصار الذي صيغة لسـانهم لغـة   
  )٤٣(العرب في باديتها وقُراها العربية وجعل النبي عربياً ألنّه من صريح العرب.

 العظيم: )٥
العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر وقوة، فالعظم مصدر 

وعظُم الشيء أصله: كبر عظمه، ثم استعير لكّل كبير، فأجري مجراه عظيم، الشيء ال
نقول عظم الشيء عظما: كبر، فهو  ،عينا كان أو معنى ،محسوسا كان أو معقوال

  . )٤٤(عظيم: وأعظم األمر وعظمه، أي فخمه
 8 7 M    ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®L)فالعظيم صفة من  ،)٤٥

  صفات القرآن الكريم.
من صفات اهللا عز وجلَّ العلي العظيم ويسبح العبد ربه فيقول سبحان والعظيم: 

ربي العظيم الذي جاوز قدره وجلَّ عن حدود العقول حتى ال تُتَصور اإلحاطةُ بِكُنْهِه 
 يقتهق٤٦(وح(.  

  الكريم: )٦
الشيء نفسه، أو الكاف والراء والميم اصٌل له بابان: احدهما شرف في صوت 

فالكرم ضد اللوم، والكرم شرف الرجل، والكريم: ، شرف في خلق من األخالق
الصفوح واهللا تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين والكريم من صفات 
اهللا وأسمائه وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفذ عطائه وهو الكريم المطلق، 

نواع الخير والشرف والفضائل، والكريم: اسم جامع لكل ما يحمد والكريم: الجامع أل
  فاهللا عز وجل حميد الفعال ورب العرش الكريم العظيم.

واللغويون يقولون: رجل كريم وقوم كرام كما يقال صغير وصغار والمكرمة 
  )٤٧( والمكرم: فعل الكرم.



 

 

٩٢ 

 

  

 8 7 M  #  "     !L)كَرِيمِ  )٤٨ نم يها فيَل: ِلمقورِ. وي الُْأمانعمو الَْأخْلَاق
قَارُِئه ظَّمعيو ،ظُهافح مكَري ٤٩(فالكريم صفة لقرآن وليست اسم. ،ِلَأنَّه(  

 المجيد: )٧
الميم والجيم والدال أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية وال يكون إالّ في 

 ،تقول المحمود، والمجد: بلوغ النهاية في الكرم، واهللا الماجد ال كرم فوق كرمه
٥٠(.العرب: ماجد فالن فالناً: فاخره(   

أي: يجري السعة في بـذل الفضـل المخـتص بـه.      : صفة هللا تعالىالْمجِيدو
فوصفه بذلك لكثـرة مـا    )٥١(M  $  #  "!L  قال تعالى: صفة القرآن والمجيد:

!     "  M  وعلى هذا وصفه بالكريم بقولـه:  ،يتضمن من المكارم الدنيوية واألخروية

   #L )٥٢(، وعلى نحوه:  M  Ã  Â     Á  ÀL )٥٤(ر.أي الرفيع القد )٥٣(   
من الكتـب، ومـن   المجيد: ذو المجد والشرف على غيره قال الزمخشري: ((

أحاط علماً بمعانيه وعمل بما فيه: مجد عند اهللا وعند النـاس، وهـو بسـبب مـن اهللا     
    )٥٥()) المجيد، فجاز اتصافه بصفته.

وفي الحديث عن عائشة (رضي اهللا عنها)"ناوليني المجيد " أي المصحف وهو 
عالي الطبقـة  وهو الشريف ،  أي غير مخلوق )٥٦(M  Ã  Â     Á  ÀL من قوله تعالى: 

.وإعجازه ٥٧(في الكتب وفي نظمه(  
 

 
في دراسة صفات القرآن الكريم تبين لي أن هناك صفات مذكورة بالقرآن 

  مقترنة بلفظة الكتاب وهذه الصفات هي:
  أحسن الحديث: )١

  )٥٨(القبح)).((الحسن: الحاء والسين والنون أصل واحد، فالحسن ضد 



 

 

٩٣ 

 

  

والحديث الخبر، يأتي على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير 
قياس، وأن واحد األحاديث أحدوثه ثُم جعلوه جمعا للحديث، ويقال: رجُل حدث وحدث 

  )٥٩(بضم الدال وكسرها، أي حسن الحديث.
 مستحسن من جهة العقل، ، وهوالحسن: عبارة عن كّل مبهج مرغوب فيه

٦٠( .ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس(  
فأحسن الحديث: وصف للقرآن بتمام حسن األحاديث التي فيه وصف مركب 
فال نقول أحسن ثُم نسكن بل أحسن الحديث بيان بأنّه أحسن الحديث من بين 

  .)٦١(األحاديث
 8 7  M <  ;  :  9  8 >  =L)٦٢(.  

فيه تفخيم ألحسن الحديث، ورفع منه، واستشهاد  )نَزَل(وإيقاع اسم اهللا مبتدأ  
مثله ال يجوز أن يصدر إالّ  ه من عنده، وأنالستناده إلى اهللا وأنّ  على حسنه، وتأكيد

بدل من أحسن   )كتَاباً(ه وحي معجز مباين لسائر األحاديث عنه، وتنبيه على أنّ
  )٦٣(.الحديث. ويحتمل أن يكون حاالً منه

  الصفة المركبة مرتبطة بلفظة الكتاب.وجاءت هذه 
  الحق:  )٢

 يضقُّ نَقفَالْح .هتحصو ءكَامِ الشَّيلَى ِإحلُّ عدي وهو ،داحٌل والْقَافُ َأصو اءالْح
 الْباطِل، وأصل الحق المطابقة والموافقة، والحقيقة ما يصير إليه حق األمر ووجوبه،

  )٦٤.(وجمعه حقوق وحقائق
والحق: األمر المقضي، والحق العدل، والحق اإلسالم وله معاني كثيرة 

  )٦٥(جدا.
8 7   M   '  &  %  $  #  "  !L)يعني: القرآن هو  )٦٦

  .)٦٧(الحق
والحق من أسماء اهللا وصفاته، قال أبن األثير: هو الوجود حقيقة، المتحقق 

  .)٦٨(وجود الهيته والحق: القرآن



 

 

٩٤ 

 

  

  )٦٩(Me  d  c  bL : تعالىقال أبو إسحاق في قوله 
   )٧٠()).وما أتى به من كتاب اهللا عز وجلَّ والحق  ههنا  أمر النبي ((

  الصدق: )٣
الصاد والداُل والْقَافُ َأصٌل يدلُّ علَى قُوة في الشَّيء قَولًا وغَيره. من  :صدقَ((

ةَ لَهلَا قُو بالْكَذ ِلَأنو ،هي نَفْسف هتِلقُو يمبِ، سلَافُ الْكَذقُ: خدالص ٌل. و ذَِلكاطب وه
  )٧١( ))يء صدقٌ، َأي صلْب.وَأصُل هذَا من قَوِلهِم شَ

والصدق: بالكسر والفتح ضد الكذب، والصدق: الكامل من كل شيء، والكسر 
أفصح (كالمصدوقة) وهي في المصادر التي جاءت على مفعوله وقد صدقَ يصدقُ 
صدقَاً وصدقاً ومصدوقة، فالفتح مصدر والكسر اسم، والصدق والكذب أصلهما في 

  )٧٢(كان أو مستقبالً وعداً كان أو غيره. القول ماضياً
M3 4 7 6 58    :  9: ووردت صفة الحق في قوله تعالى

;L)وصدق به) بالتخفيف، أي: صدق به الناس ( وفي قراءة ابن مسعود:  )٧٣
ولم يكذبهم به، يعني: أداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف. وقيل: صار صادقاً 
به، أي: بسببه؛ ألن القرآن معجزة، والمعجزة تصديق من الحكيم الذي ال يفعل القبيح 

اً بالمعجزة، لمن يجريها على يده، وال يجوز أن يصدق إالّ الصادق، فيصير لذلك صادق
  )٧٤(: (وصدق به).وقرئ
  العزيز:  )٤

 نا، مماهاها ضمو ةقُوو ةدلَى شلُّ عدي ،داحو يححٌل صَأص اءالزو نيالْع (زع)
اُل: هذَا الَّذي لَا غَلَبة وقَهرٍ. قَاَل الْخَليُل: " الْعزةُ ِللَّه جلَّ ثَنَاُؤه، وهو من الْعزِيزِ. فَيقَ

والعزة هللا تبارك وتعالى، واهللا العزيز يعز من  يكَاد يقْدر علَيه. والعز خالف الذُّلِّ،
العزةُ: حالةٌ و يشاء ويذلُّ من يشاء. من اعتَز باهللا أعزه اهللا، واعتز بفالن: تشرفَ به.

  )٧٥(مانعة لإلنسان من أن يغلب.
̀   M  7 8وجاءت العزيز صفة للقـرآن مقترنـة بلفـظ الكتـاب       _

aL)٧٦( ،7 8 و Mlk   j    i  h  g  f  e  d  cL)٧٧(  أي يصعب منالـه ،



 

 

٩٥ 

 

  

 ،ووجود مثلهال تبطله وال يْأتي بعده كتاب يبطله، وَأن متههـو   وقيـل:  الكتب التي تقد
َأو يزاد فيه فيْأتيه الباطل مـن   يديه،محفوظ من َأن ينْقَص ما فيه فيْأتيه الباطل من بين 

  )٧٨(.خلفه وكال الوجهين حسن َأي حفظَ وعز من َأن يلحقه شيء من هذا
هو الممتنـع   قال الزجاج: العزِيز من صفات اهللا عز وجل وَأسمائه الحسنى،و

 وقال غيره هو القوي الغالب كل شيء وقيل هو الذي ليس كمثلـه  ،)٧٩(فال يغلبه شيء
  .)٨٠.(شيء

  العلي:  )٥
الْعين واللَّام والْحرفُ الْمعتَلُّ ياء كَان َأو واوا َأو َأِلفًا، َأصٌل واحد يدلُّ علَى 

.ءشَي نْهذُّ عشفَاعِ، لَا يتاِلارو وم٨١(الس(  
وقد  ،والعلُو: االرتفاعالعلْو: ضد السفْل، والعلْوِي والسفْلي المنسوب إليهما، و

وتقول لكل ، علَا يعلُو علُواً وهو عاٍل، وعلي يعلَى علَاء فهو علي، واَألعلى: األشرف
والعلي  ،شيء عال: على يعلو علواً، تقول في الرفعة والشرف علي يعلى عال

.فيع٨٢(الر(   
ــه ــي قول ــي ف ــالى:    ووردت صــفة العل ^  _  `   M  ]  \    a   تع

bL)وقال تعـالى:  رفيع شريف محكم من الباطلأي  )٨٣ ، Mj  i   h     l  k

 mL)٨٤( ٍفَاعتار دعب فَاعتار وا هوكأنّ ِإنَّمه ال غاية لَه.)٨٥(  
وفي معنى عليون ذكر الزمخشري أنّه: علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما 
عملته المالئكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع على ( فعيل ) من العلو، سمي بذلك 

  .)٨٦(ألنّه سبب االرتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة 
  مبارك:  )٦

و ،داحٌل والْكَافُ َأصو اءالرو اءالْب قَارِبا يوعفُر عتَفَري ثُم ،ءاتُ الشَّيثَب وه
   )٨٧(و(تبارك اهللا) تمجيد وتهليل. بعضها بعضا،



 

 

٩٦ 

 

  

M  Y  X  W  V  U   T  S  وجاءت صفة مبارك في قوله تعـالى: 

 ZL)كَذَا  )٨٨ هفَتص نى مده تَابذَا كهقَاَل: و كَـذَا أي: القرآن كتاب مبارك، كََأنَّهو ،
    )٨٩(.وهو كثير الفوائد

، مبارك: ما فيـه  المبارك: ما يْأتي من قبله الخير الكثير، وهو من نعت كتابو
  )٩٠(من الخير، وما يفيض من الخيرات اإللهية.

وقال القرطبي: (( {وهذَا كتَاب} يعني القرآن {َأنْزلْنَاه} صفة {مبارك} أي بورك 
  )٩١(الزيادة)). فيه، والبركة

  متشابها:  )٧
لوناً ووضعاً  الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله

  .)٩٢(وشبيهبه به وشُيقال شَ
الشبه والشبه والشبيه حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية، والمتشابه من القرآن 

حيث المعنى، وقال الفقهاء: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، أما من حيث اللفظ أو من 
.عن مراده بنى ظاهره٩٣(ما ال ي(  

 )٩٤(M=        <  ;  :  9  8L  وصفة متشابهاً جاءت في قوله تعالى:
فالقرآن جاء مطلق في مشابهة بعضه بعضاً، فكان متناوالً لتشابه معانيه فـي الصـحة   
واألحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق، وتناسب الفاظـه وتناصـفها فـي    

    )٩٥(التخير واإلصابة، وتجاوب نظمه وتأليفه في اإلعجاز والتبكيت.
M l  k  j  i    h   g   r   q  p  o  n  m  وقال عز وجـل: 

s L)٩٦(، والمتشابهات: المتماثالت، أو المحتمالتبعضها بعضا،  أي يشبه)٩٧(.  
  : أو المفصل الفصل )٨

الفصل: الفاء والصاد والالم كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء 
، والفصل: واحد الفصول، والفصل: القضاء بين وإبانته عنه، يقال فصل الشيء فصالً

  )٩٨(فصل:  إبانة أحد الشيئين من اآلخر حتى يكون بينهما فُرجة.والباطل، والالحق 



 

 

٩٧ 

 

  

M    h  g  f    e  d :قال تعالى في محكم التنزيل في صفة الفصـل 

jiL)١٠٠()). مبينا فيه أمره ونهيه يعني: القرآن(( أي:  )٩٩(  
  النور: )٩

ِإضاءة واضطرابٍ وقلَّة ثَبات.  فالنُّون والْواو والراء َأصٌل صحيح يدلُّ علَى(( 
 رِيعا سطَرِبضم كُوني ذَِلك ِلَأنو ،ةاءالِْإض طَرِيقَة نم ا بِذَِلكيمس ،النَّارو النُّور نْهم

كَةر١٠١(.))الْح(  
النّور: الضوء المنتشر الذي يعـين علـى اإلبصـار، وذلـك     قال الراغب: (( 

وي، وأخروي، فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة، وهـو مـا   ضربان دني
انتشر من األمور اإللهية كنور العقل ونور القرآن. ومحسوس بعين البصر، وهـو مـا   

وصفة النور ذكرت فـي   )١٠٢(.))انتشر من األجسام النّيرة كالقمرين والنّجوم والنّيرات
+  ,   -  .  /  M*  )  (  '&  %  $  #  "  !   0قوله تعـالى:  

1L)١٠٣(،   اتظُلُم نم بِه يهِميعني: القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهد
   شَـادَل الرـبى سمالْعِل وهَل الْجَأه بِه رصتُبو ،اِئهيضانِ والْكُفْرِ ِإلَى نُورِ الِْإيمو لَالَةالض

  )١٠٤(.والْهدى
 

 
إن في القرآن الكريم صفات اقترنت مع أكثر من أسم فمنها ما اقترن مع 

)، ومنها ما أقترن مع لفظتي (القران والكتاب والفرقانالقرآن والكتاب والذكر (أسماء: 
  .فقط)

  ومن هذه الصفات المشتركة هي: 
 التنزيل: )١

ومما  كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ،نزل: النون والزاي والالم 
التنزيل هو: ترتيب الشيء ووصفه منزل، فنقول فالن ذكرتھ المعاجم العربیة في معنى 

نزل عن الدابة، أي من علو إلى أسفل، والنزول في األصل هو انحطاط من علو، 



 

 

٩٨ 

 

  

م ونزل ونزل في مكان كذا حط رحله فيه، والنزول: الحلول وقد نزلهم ونزل عليه
   )١٠٥(بهم، نزل نزوال ومنزال ومنزال، والتنزل: النزول في مهلة.

×   M  Ø  7 8جاءت هذه الصفة مرتبطة مع أسماء القرآن بألفاظه جميعـا:  

     Ü  Û  Ú  ÙL)١٠٧(.))قيل المعنى: نزلناه عليك ولم تأت به من عندك((   )١٠٦(   
فالتنزيل: وصف للقرآن بأنّه منزل من عند اهللا إلى الناس وهو من مكان عـاِل  
أي ذي شرف أو من مكان عال إلى مكان آخر أدنى منه، وهذا الوصف للقرآن بيـان  
على أنّه صفة السم وجاء هذا الوصف مرتبطاً بلفظة القرآن وبلفظة الكتـاب وبلفظـة   

، وإن هذا التنزيل يعنـي  )١٠٨(M f  e  d  c  L 7 8 الذكر في أغلب اآليات، 
  .)١٠٩(ما نزل من القصص واآليات والمراد بالتنزيل المنزل

واآليات التي وردت فيها صفة التنزيل مقترنة بأسماء القرآن بألفاظه األربعـة  
  )١١٠(كثيرة.
   الحكيم: )٢

الحكم: الحاء والكاف والميم، أصل واحد وهو المنع وأول ذلك الحكم وهو 
الحكم: أصله منع منعاً إلصالح، فالحكم: هو مرجع إلى العدل والعلم المنع من الظلم، 

والحلم، يقال أحكمته التجارب إذا كان حكيما، قال الجوهري: الحكم من العلم والحكيم 
  )١١١(.العالم وصاحب الحكمة

>  =  <  M  ارتبطت هذه الصـفة بلفظـة القـرآن فـي قولـه تعـالى      

?L)١١٢( ،) يمكه كالم ه دليل ناطق بالحكمة كالحي، أو ألنّألنّأو  ذي الحكمة، (الْح
  )١١٣().حكيم فوصف بصفة المتكلم به )

، )١١٤(M &  %  $  #  "!L وارتبطت مع لفظة الكتاب في قوله تعالى:
  .)١١٥(إذ وصف به القرآن لتضمنه الحكمة

M  s  r  q  p  o  n  :وارتبطت مع لفظة الذكر في قوله تعـالى 

 t L)١١٦(.  
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وتعالى احكم الحاكمين وهو الحكيم له الحكم، ومـن صـفات اهللا   واهللا سبحانه 
الحكم والحكيم والحاكم وهذه األسماء متقاربة، وقيل الحكيم ذو الحكمـة عبـارة عـن    

    )١١٧(معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم.
وفي الحديث في صفة القرآن: وهو الذكر الحكيم أي الحاكم لكـم وعلـيكم، أو   

اختالف وال اضطراب فيه، وهو على وزن (فعيل) بمعنى (مفعـل)   هو المحكم الذي ال 
 .)١١٨(أحكم فهو محكم

يريد المفصل من  وفي حديث أبن عباس: قرأت الحكم على عهد رسول اهللا 
القرآن ألنّه لم ينسخ منه شيء، وقيل: هو ما لم يكن متشابهاً ألنّه أحكم بيانه بنفسه ولم 

M  g     f  ed ومما جاء الحكيم في صفة القرآن قوله تعـالى:  )١١٩(يفتقر إلى غيره.

n   m   l   k  j  i  hL)أي أحكمت آياته باألمر والنهي والحالل والحرام  )١٢٠
ثُم فصلت بالوعد والوعيد، وقيل معنى الحكيم (المحكم) وكالهما صحيح فأنّـه محكـم   

حكمة فكل حكمة حكم ولـيس كـل   ومفيد للحكم ففيه المعنيان جميعاً، والحكم أعم من ال
  .)١٢١(حكمٍ حكمةً 

والمعنى أن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه من الداللة على توحيد 
M   R  Q  P اهللا وتثبيت نبوة األنبياء وشرائع اإلسالم والدليل على ذلك قوله عز وجل

VU  T  SL)١٢٣( .)١٢٢(  
  الذكر: )٣

   ذكر: الذال والكاف والراء أصالن:
أحدهما: ذكرت الشيء، خالف نسيته ثُم حمل عليه الذكر باللسان ويقولون: 
اجعله منك على ذُكر بضم الذال أي ال تنسه. والثاني: يقال رجل ذكر وذكير أي جيد 

  )١٢٤(الذكر شهم.
والذِّكْر َأيضاً  الحفْظُ للشيء تَذْكُره، :الذِّكْرو والذكر: مصدر ذكر الشيء يذكره،

وذَكَره يذْكُره ذكْراً وذُكْراً ، والذِّكْر جري الشيء على لسانك، ري على اللسانالشيء يج
، قال َأبو ِإسحاق: معناه ادرسوا )١٢٥(MFEDL اَألخيرة عن سيبويه وقوله تعالى:
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ما فيه، وتَذَكَّره واذَّكَره وادكَره واذْدكَره قلبوا تاء افْتَعَل في هذا مع الذال بغير ِإدغـام،  
M  7 والذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان فالذكر نقيضة النسيان لقولـه تعـالى:  

=<  ;  :  9  8 L)الضدين يجـب   ،)١٢٦ والنسيان محله القلب فكذا الذكر ألن
  )١٢٧(د محلهما.اتحا

  وجاءت لفظة الذكر لمعاني منھا:
أي  )١٢٨(M©  ¨    §  ¦L  :الذكر: الشرف والفخر وبه فسر قوله تعالى

7  أي ذي الشرف، )١٢٩(M %  $  #  "!L  :القرآن شرف لك ولهم، وقوله تعالى

8    M¶  µ   ́     ³    ²  ±L)أي شرفكم.  )١٣٠  
الذكر: (الصيت يكون في الخير الذكر: الصيت والثناء، قال ابن سيده: 

: أي إنّه جليل خطير )١٣٢(وفي الحديث الشريف (القرآن ذكر فذكروه) )١٣١(والشر)
  فاجلوه.

الذكر: الصالة هللا تعالى والدعاء إليه والثناء عليه وفي الحديث ( كانت األنبياء 
  أي الصالة يقومون فيصلون. )١٣٣(عليهم السالم إذا حزنهم أمر فزعوا إلى الذكر )

الذكر: قال ابن عباس الذكر: الطاعة والشكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن 
 ) ١٣٤(وتمجيد اهللا وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده.

 أو ) مرة تدل على تسمية القرآن بالـذكر، ٥٢ووردت لفظة الذكر في القرآن (

هو القـرآن   )١٣٦(M87l k j i h g mL )١٣٥(بإطالقه وصفا للقرآن
"وإنا له لحافظون " وإنّا للقرآن لحافظون من أن يزداد فيه أو ينقص فيه ما هو منه في 
أحكامه وفرائضه والهاء في قوله تعالى " له " من ذكر المذكر وبنحو الذي قلنا قال أهل 

إنّه ذكر مـن اهللا عـز    األول:، وتأويل اسمه الذي هو ذكر فإنّه يحتمل معنيين: التأويل
 الثاني: ل، ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه، وسائر ما أودعه من حكمه،وج

8 7  M©  ¨    §  ¦L)أنّه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بمـا   )١٣٧
    )١٣٨(فيه 
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 ML M N O وزاد الزمخشري: ((إلنكارهم واستهزائهم في قوله تعالى:

PL)هو المنزل على القطع والثبات  ، ولذلك قال  " إنّا نحن "  فأكد  عليهم  إنّه)١٣٩
وأنّه بعث به جبريل إلى النبي وحفظه من الشياطين، وهو حافظه في كل وقت من كل 

  )١٤٠(زيادة ونقصان وتحريف وتبديل )).
  )١٤١(وأما تسميته بالذكر فلما فيه من المواعظ، والتحذير وأخبار األمم الماضية.

!"  #  $  M 7 8  القـرآن  وفي آيات اهللا وردت كصفة مرتبطة بلفظـة 

       %L)أي الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل وكل كتاب من األنبيــاء   )١٤٢
، على خصوص القرآن )١٤٣(M    m   l  k      j  i  h  gLذكر ومنه قوله تعالى 

  )١٤٤(وحده.
  الرحمة: )٤

الرقَّة والْعطْف والرْأفَة. يقَاُل رحم: الراء والْحاء والْميم َأصٌل واحد يدلُّ علَى 
.هلَيطَّفَ عتَعو قَّ لَهِإذَا ر ،همحري همحر ذَِلك ن١٤٥(م(  

7 8 M    ¡  �  ~  }  |{  z   y  x  w  v  u  t

¢L)١٤٦( ،في وصف القرآنقال تعالى الرحمة: المغفرة  ف M     )  (  '

    *L)١٤٧( ، وذا رحمة،أي فصلناه هاديا M ÁÀ  ¿     ¾  ½L)أي هو  )١٤٨
 وقد ذكر العلماء في الرحمة معنيين: رحمة ألنّه كان سبب إيمانهم،

األول: الرقة واإلحسان فركز اهللا تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرد 
والثاني: إن لفظ الرحم من الرحمة فمعناه الموجود في الناس من المعنى ، باإلحسان

  )١٤٩(تعالى فتناسب معناهما تناسب لفظيهما.الموجود هللا 
|  {  ~  �  ¡  M  قال تعـالى:   وذكر في صفة النبي 

  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢L)وقيل إن اهللا  ،)١٥٠
  .)١٥١(تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة



 

 

١٠٢ 

 

  

والرحمن الرحيم اسمان من أسماء اهللا عز وجل: قال ابن عباس هما اسمان 
ارق من اآلخر فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق، رقيقان احدهما 

قال الحسن: الرحمن اسم ممتنع ال يسمى غير اهللا به، وقال الجوهري: الرحمن الرحيم 
اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة عند العرب: رقه من القلب وعطفه، ورحمة اهللا 

  .)١٥٢(عطفه وإحسانه ورزقه
ة وليس باسم، واقترانها بلفظ القرآن أثبت دليل ولما ذكرنا هو صفة واضح

  على صفتها. 
  المبين: )٥

:نيب  ءالشَّي انبو ،شَافُهانْكو ءالشَّي دعب وهو ،داحٌل وَأص النُّونو اءالْيو اءالْب
 فُلَانٍ ؛ َأي نم نيَأب فُلَانانْكَشَفَ. وو حِإذَا اتَّض انَأبونْها مكَلَام حض١٥٣(.َأو(  

، والبيان: )١٥٤(والبيان: الفصاحة واللسن، وفي الحديث " إن من البيان لسحراً "
ما يبين به الشيء من الداللة وغيرها، وبان الشيء بيانا: اتضح فهو بين والجمع ابيناء: 

  مثل هين أهيناء.
  :)١٥٥(وكذلك أبان الشيء، فهو مبين قال الشاعر

ــو ــوقَ ذَر دب لَ ــاحي فَ ــدها ض   جِلْ
  

   ألبـــان ـــنم نآثَـــارِه ـــدورح  
  

#  $  %  &  M ارتبطت هذه الصفة بلفظة القرآن في قوله تعالى 

    'L)١٥٦(.  
الى  اب )١٥٧(M    w  v  u  t  srL وارتبطت بلفظة الكتاب في قولھ تع ، أي الكت

اج  ا تحت ان كل م ن طرق الضاللة وأب دى م ان طرق الھ ذي أب البین وقیل: معنى البین ال
  .)١٥٨(إلیھ األمة 

قال ابن عباس: البيان إظهار المقصود بابلغ لفظ وهو الفهم وذكاء القلب مع 
  .)١٥٩(اللسان وأصله الكشف والظهور

قيل إنّه (( ،)١٦٠(MPONMLL :قال الزجاج في قوله تعالى
 عنى باإلنسان ههنا النبي  ،كلِّ شيء الذي فيه بيان ه البيان َأي علَّمه القرآنعلَّم

وقيل اإلنسان هنا آدم عليه السالم ويجوز في اللغة َأن يكون اإلنسان اسماً لجنس الناس 
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ن ببيانه علَّمه البيان جعله مميزاً حتى انفصل اإلنساالمعنى جميعاً ويكون على هذا 
  )١٦١()).وتمييزه من جميع الحيوان

 المكنون: )٦
(كَن) الْكَافُ والنُّون َأصٌل واحد يدلُّ علَى ستْرٍ َأو صونٍ. يقَاُل كَنَنْتُ الشَّيء في 

تقول كَنَنْتُ  كنِّه، ِإذَا جعلْتَه فيه وصنْتَه. وكنَنْتُه وَأكنَنْتُه بمعنى الكن وفي النَّفس جمعاً
كَنوم كْنون١٦٢(.العلم وَأكنَنْتُه فهو م(   

للعرب في َأكنَنْتُ الشيء يعني ستَرتَه، وكَنَنْتُ الشيء ستْرتُه  :قال الفراء
  )١٦٣(.وصنْتُه من الشمس، وَأكنَنْتُه في نفسي َأسررتُه
 )١٦٤(M$ # " ! ' & %L فصفة المكنون وردت في قوله تعالى:

من غير المقربين من المالئكة، ال يطلع عليه من سواهم، وهم المطهرون مصون فهو 
أدناس الذنوب وما سواها إن جعلت الجملة صفه لكتاب مكنون وهو  ،من جميع األدناس

اللوح. وإن جعلتها صفة للقرآن، فالمعنى ال ينبغي أن يمسه إال من هو على الطهارة 
رآن يحمد ما فيه من الهدي والْبيان قُ وهو )١٦٥(،من الناس، يعنى مس المكتوب منه

  )١٦٦( والعلم والْحكمة.
  الهدى: )٧

الهاء والدال والحرف المعتل أصالن احدهما: التقدم لإلرشاد، واآلخر بعثة 
  لطف.

فاألول: قولهم: هديته الطريق هداية، أي تقدمته ألرشده وكل متقدم له لك هاد.  
  قال األعشى:

ــى  ــان هــادي الفت ــبالداذا ك ــي ال   ف
  

ــرا     ــاع األمي ــاة أط ــدر القن   )١٦٧(ص
  

ويتشعب هذا فيقال الهدى: خالف الضاللة فنقول هديته هدى والهداية: داللـة  
/  M  4  3  2  1  0 بلطف ومنه الهدية. فجاءت صفة الهدى في قوله تعالى:

  5L)اهللا الهدى: الرشاد والداللة، يقال هـداه  ف أي: إلى الطريقة التي هي أصوب، )١٦٨
  )١٦٩( للدين هدى.
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هو الذي بصـر عبـاده    قال ابن اَألثير: من َأسماء اهللا تعالى سبحانه الهادي،و
وهدى كل مخلوق ِإلى ما ال بد له منه في  وعرفَهم طَريقَ معرفته حتى َأقروا بربوبيته،

  )١٧٠(ودوام وجوده. بقائه،
  وحي: )٨

الْمعتَلُّ: َأصٌل يدلُّ علَى ِإلْقَاء علْمٍ في ِإخْفَاء َأو غَيرِه ِإلَى الْواو والْحاء والْحرفُ 
رِكةُ ،غَيالِْإشَار :يحِإلَـى     ،الكتابة، الرسالة، إلهام، الكالم الخفي ،فَالْو تَـهـا َألْقَيكُلُّ مو

فَ كَانكَي يحو وفَه هملتَّى عح رِكإليه الكـالم وأوحييـت، وهـو أن    يقال وحيت ، غَي
ويقال وحي يحي وحيا، أي كتـب  تكلمه بكالم تخفيه، والوحي ما يوحيه اهللا إلى أنبيائه. 

M   Y  X W  87 يكتب كتباً، وأوحى اهللا إليه، أي بعثه، وأوحـى إليـه الهمـه    

ZL)١٧٢(ي ألهمها وأوحى لها في معنى األمر.أ )١٧١(    
اللغة كله إعالم في خفاء ولذلك صار قال أبو إسحاق: ((وأصل الوحي في 

  )١٧٣(اإللهام يسمى وحياً)).
&  '  )  (  *  +   ,  -   Mقال تعالى في ذكر صفة الـوحي:  

/.L)لَاغِ  )١٧٤الِْإب نرِيُل مغَ جِبفْري ِل َأنقَب نم وأصل الوحي: اإلشارة السريعة، ، َأي
    )١٧٥(في تلقيه وتلقنه.فحث على التثبت في السماع وعلى ترك االستعجال 

  وحيا.  وهذه صفة للقرآن، ألنّه نزل على النبي محمد
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  واعرض في نهاية بحثي أهم النتائج التي توصلت إليها: 

ذكر العلماء أسماء وصفات للقرآن واختلفوا في عددها وبين كونها اسم أو  )١
الكريم أربعة أسماء صفة، فاغلب علماء اللغة والتفسير اتفقوا أن للقرآن 

 فقط وهي: ( القرآن، الكتاب، الذكر، الفرقان ).
ما عدا األسماء األربعة التي ذكرناها هي صفات، وذلك ما أثبتناه من  )٢

 التفاسير وكتب اللغة والمعجمات العربية.

للقرآن الكريم صفات منفردة (وهي ما ذكرت في اآليات القرآنية لوحدها)،  )٣
ماء القرآن الكريم (وهي ما ذكرت مقترنة مع اسم وصفات مقترنة مع أس

 أو أكثر).

بلغت عدد الصفات المقترنة مع أسماء القرآن الكريم أربعة وعشرون  )٤
 صفة.

٥(  :أحسن القصصالصفات التي وردت مع لفظة القرآن سبعة صفات وهي ،
  عربيا، عظيما، كريما، مجيد. شفاء، عجبا،

اب فبلغت تسع صفات وهي: أحسن أما الصفات التي وردت مع لفظة الكت )٦
 الحديث، الحق، الصدق، العزيز، العلي، مبارك، متشابها، المفصل، النور.

وبلغت الصفات التي ذكرت مع أكثر من اسم ثمان صفات وهي: التنزيل،  )٧
  الحكيم، الذكر، الرحمة، المبين، المكنون، الهدى، الوحي.
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  .١١٢سورة األنبياء  اآلية ) ١(
  .٣٥٦/ ٩لسان العرب: ابن منظور ) ٢(
  .١٣٣كتاب التعريفات: ) ٣(
  .٣٠-٢٩الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري ) ٤(
  .١/٢٣ اوردي = النكت والعيون: الماورديينظر: تفسير الم) ٥(
  .١/٥٠ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: غالب بن عطية األندلسي ) ٦(
  .١٥٣- ١/١٥٠لرحمن بن محمد الثعالبي  ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن:عبد ا) ٧(
  .١/٩٤ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر الطبري ) ٨(
  .١٧-١٣/ ٢ينظر: مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي  ) ٩(
، وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في ٢٧٦-١/٢٧٣البرهان في علوم القرآن:  الزركشي ) ١٠(

وجمل من فنون علومه: مكي بن أبي طالب القيسي  وأحكامهعلم معاني القرآن وتفسيره 
  .١٨١-١/١٧٨، اإلتقان في علوم القرآن: جالل الدين السيوطي  ٨٥١٧/ ١٢

  .٩٦- ١/٨٨ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين الفيروزآبادى  ) ١١(
  . ١/١٥مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني  ) ١٢(
  .٢١صبحي الصالح  د. ينظر: مباحث في علوم القرآن: ) ١٣(
  .٥/١١  - ٢/٥٧معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس ينظر: ) ١٤(
  . ١٠/٢٧٤ينظر: تفسير روح المعاني: لاللوسي  ) ١٥(
   .٦/٣٦٧آن العظيم والسبع المثاني: ينظر: روح المعاني في تفسير القر) ١٦(
  .٣سورة يوسف اآلية ) ١٧(
  .١٣/٧تفسير الطبري  ) ١٨(
  . ٦٧١ينظر: المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهانى ) ١٩(
  .٦٤سورة الكهف اآلية ) ٢٠(
، ٥/٣٦٥١، لسان العرب: ٣/١٠٥١ينظر: الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ) ٢١(

  .٥/١٧٥العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  تفسير القرآن
  . ٢/٥٧  مقاييس اللغة) ٢٢(
  .٣سورة يوسف اآلية ) ٢٣(
  . ٢/٥٧  مقاييس اللغة) ٢٤(



 

 

١٠٧ 

 

  

  

 ، لسان٣/١٠٥١، الصحاح: ٥/١١ينظر: كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ) ٢٥(
  . ٩٩ -١٨/٩٨الزبيدي   :، تاج العروس٥/٣٦٥٠ العرب

  . ٣/١٩٩  مقاييس اللغةينظر: ) ٢٦(
  .  ٢٦٤المفردات في غريب القرآن  ،٦/٤٣٦  ينظر: الصحاح) ٢٧(
¦  §   ¨  ©  M87  «  ª ووردت أيضاً في القرآن،. ٨٢سورة اإلسراء  اآلية ) ٢٨(

  º¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯®  ¬L  :٤٤فصلت.  
  .٦٢-١٥/٦١تفسير الطبري   ) ٢٩(
  . ٨/١٣٨روح المعاني ينظر: ) ٣٠(
  .٤/٢٤٣  ، مقاييس اللغة١/١٧٧  ينظر: الصحاح) ٣١(
  مجهول القائل.) ٣٢(
  .٣/٣١٩، التاج  ٤/٢٨١١  العرب ، لسان٣٢٢ ينظر: المفردات في غريب القرآن ) ٣٣(
   ١سورة الجن  اآلية ) ٣٤(
  .٩/١١٩تفسير القرطبي: القرطبي  ) ٣٥(
  ٤/٦٢٥الكشاف: الزمخشري   ) ٣٦(
  . ٤٠٠ـ  ٤/٢٩٩ مقاييس اللغةينظر: ) ٣٧(
   . ١/٥٨٦ العرب ، لسان١٧٩ـ  ١/١٧٨الصحاح ينظر: ) ٣٨(
  .١٨ديوان الكميت بن زيد األسدي  ) ٣٩(
   . ١/٥٨٦ العرب ، لسان١٧٩ـ  ١/١٧٨، الصحاح ٢/١٢٨العين ينظر: ) ٤٠(
   . ١/٥٨٦ العرب ، لسان١٧٩ـ  ١/١٧٨الصحاح ينظر: ) ٤١(
  ووردت صفة عربيا في اآليات اآلتية:  .٢سورة يوسف اآلية ) ٤٢(

 M 8 7   |  {  z  yL  :٢يوسف.  
 M 8 7    â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL  :١١٣طه.  
 M 8 7   µ  ´L  :٢٨الزمر.  

                                                    M 8 7  ,  +  *   )  (L  :٣فصلت.  
 M 8 7   X  W  V  UL  :٣الزخرف.  

                                                      M 8 7  c  b     a    `  _L  :٧الشورى.  
  .٣/٣٣٣التاج وينظر: ، ١/٥٨٨ العرب  لسان ،٩/١١٩  القرآن ألحكامالجامع ينظر: ) ٤٣(



 

 

١٠٨ 

 

  

  

مختار الصحاح: محمد بن ، ٥٧٣المفردات في غريب القرآن  ،٤/٣٥٥ينظر: مقاييس اللغة ) ٤٤(
  .٢١٢أبي بكر الرازي 

  .٨٧سورة الحجر اآلية ) ٤٥(
   .٤/٣٠٠٤ العرب لسانينظر: ) ٤٦(
  . ١٧٢ـ  ٥/١٧١  ، مقاييس اللغة٥/٢٠١٩، الصحاح ٥/٣٦٨العين ينظر: ) ٤٧(
  .٧٧اآلية   سورة الواقعة) ٤٨(
  .١٧/٢٢٤ الجامع إلحكام القرآن ) ٤٩(
  . ٥/٢٩٧ مقاييس اللغة ) ٥٠(
  .١سورة ق اآلية ) ٥١(
  .٧٧سورة الواقعة  اآلية ) ٥٢(
  . ٢١سورة البروج  اآلية ) ٥٣(
الجامع إلحكام  ،٧٦٠المفردات في غريب القرآن  ،١/٥٣٣الصحاح ،  ٦/٨٩ينظر: العين  ) ٥٤(

   ،١٧/٣ القرآن 
  .٦/٤١٣٨  العرب لسان     

  .٤/٣٨٣ الكشاف ) ٥٥(
  .٢١سورة البروج اآلية ) ٥٦(
  التاج، ٦/٤١٣٨  العرب لسان ،١٩/٢٩٨الجامع ألحكام القرآن  ،٤/٧٣٤ الكشاف ينظر: ) ٥٧(

  ١٥٢ـ  ٩/١٥١
  . ٢/٥٧معجم مقاييس اللغة  ) ٥٨(
  .٨/٤٨٠، روح المعاني  ٢/١٣٣ العرب ، لسان٢٧٩ـ  ١/٢٧٨الصحاح ينظر: ) ٥٩(
  .٢٣٥   المفردات في غريب القرآن) ٦٠(
  .١١٠ نفسهالمصدر ) ٦١(
  .٢٣سورة الزمر اآلية ) ٦٢(
  .٤/١٢٥  الكشاف) ٦٣(
  .٢/١٥  مقاييس اللغة ،٢٤٦  المفردات في غريب القرآن ،٣/٦  العينينظر: ) ٦٤(
   .١٦٧ـ  ٢٥/١٦٦ التاج  ،٢/٩٣٩  العرب لسانينظر: ) ٦٥(
  ووردت في القرآن صفة الحق في اآليات اآلتية: .٣١اآلية  سورة فاطر ) ٦٦(

M8 7  ÍÌ    Ë  Ê  É  È  ÇL  :١٧٦البقرة  
 M 8 7  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸L  :١٠٥النساء  



 

 

١٠٩ 

 

  

  

 M 8 7Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  OL  :٤٨المائدة  
M8 7  s  r  q  p   o  n  m  l  k   ji  h  g  f    e  dL 

  ١١٤األنعام: 
M 8 7     ,  +  *  )  (  '  &%  $  #L  :١الرعد  

 M 8 7  8  7  6  5  4L  :١٧الشورى  
M8 7&  %  $  #  "  !L  :٤١الزمر  

 M 8 7  O  N       M  L  KL  :٢الزمر  
 M 8 7+   *  )  (    '  &  %  $  #  "  !L  :٣١فاطر  

   .٤٢٠تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغوي ينظر: ) ٦٧(
  . ٤/١٤٦٠  الصحاحينظر: ) ٦٨(
  .٤٢اآلية   سورة البقرة ) ٦٩(
  .١/١٢٤القرآن وإعرابه: أبو إسحاق الزجاج  معاني ) ٧٠(
  .٣/٣٣٩  مقاييس اللغة) ٧١(
  .٢٦/٥التاج ، ٤٧٨ المفردات في غريب القرآن ، ٤/١٤٦٠الصحاح  ،٥/٥٦العين ينظر: ) ٧٢(
  . وصفة الصدق وردت في اآليات اآلتية:٣٣اآلية  الزمر:سورة ) ٧٣(

   M 8 72  1  0  /  .     -  ,  +L  :٣آل عمران                                           
    87   Mw  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jL  :٣٧يونس  

 M 8 7+   *  )  (    '  &  %  $  #  "  !L  :٣١فاطر  
  .٥٧٧ ،٤/١٣١ ف  الكشاينظر: ) ٧٤(
لسان  ،٥٦٣ المفردات في غريب القرآن ،  ٤/٣٨ مقاييس اللغة ، ١/٧٦ينظر: العين  ) ٧٥(

  . ٤/٢٩٢٥العرب 
  . ٤١سورة فصلت   اآلية ) ٧٦(
  ٤٢سورة فصلت  اآلية ) ٧٧(
  .٤/٢٩٢٦لسان العرب  ، ٥٦٣ينظر: المفردات في غريب القرآن  ) ٧٨(
  . ٥/١٥٠ للزجاج معاني القرآن وإعرابه: ) ٧٩(
  .٤/٢٩٢٥لسان العرب ) ٨٠(
  .٤/١١٢  مقاييس اللغة) ٨١(



 

 

١١٠ 

 

  

  

   .٤/٣٠٨٨ العرب   لسان ،٥٨٣- ٥٨٢ المفردات في غريب القرآن  ،٢/٢٤٥  العينينظر: ) ٨٢(
   ٤سورة الزخرف  اآلية ) ٨٣(
  .١٨اآلية   سورة المطففين) ٨٤(
  .٢٠٥معالم التنزيل   ،٣/٢٤٧معاني القرآن: أبو زكريا يحيى الفراء ينظر: ) ٨٥(
  .٤/٢٣٢الكشاف ينظر: ) ٨٦(
  .٢٣٠ - ١/٢٢٧ :مقاييس اللغة) ٨٧(
  ٩٢اآلية  :سورة األنعام) ٨٨(
  .١٦٨  معالم التنزيل، ٢/٤٣، الكشاف  ١/٢٣٦ينظر: تفسير الطبري  ) ٨٩(
 :المفردات في غريب القرآن ،١٠/١٣٠األزهري الهروي  أبو منصورتهذيب اللغة:  ينظر:) ٩٠(

١١٩.  
  .٧/٣٨الجامع ألحكام القرآن  ) ٩١(
  .٣/٢٤٣مقاييس اللغة ) ٩٢(
  .٢٥٤المفردات في غريب القرآن ) ٩٣(
  . ٢٣سورة الزمر اآلية ) ٩٤(
  .٣/٣٩٥ الكشاف ينظر: ) ٩٥(
  .٧سورة آل عمران اآلية ) ٩٦(
  . ١/٤١٢ الكشاف ، ٨  ، معالم التنزيل٦/١٢٣٦الصحاح  ،٣/٤٠٤  العينينظر: ) ٩٧(
  .٦٣٨ المفردات في غريب القرآن، ٤/٥٠٥  مقاييس اللغةينظر: ) ٩٨(
  وردت صفة الفصل أو المفصل:. وفي اآليات اآلتية ١١٤اآلية  سورة األنعام:) ٩٩(

 M 8 7  ,  +  *   )  (L  :٣فصلت  
87 M ±   °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦L  :٤٤فصلت  

M87  ~   }  |   {  z  y  x  w   u  t  s  r   q  p  o  n  m  l k  j

�L  :٣٧يونس  
8 7 M  s  r  q  p   o  n  m  l  k   ji  h  g  f    e  dL 

  ١١٤األنعام: 
  ١٨٠  معالم التنزيل) ١٠٠(
  .٥/٣٦٨مقاييس اللغة  ) ١٠١(
  . ٨٢٧ :المفردات في غريب القرآن) ١٠٢(



 

 

١١١ 

 

  

  

ــورة) ١٠٣( ــورى:  س M ;   :  9  8  7  6  5  4  32 7 8 و .٥٢الش

<L  ١إبراهيم اآلية سورة  
  .٣٣٣   معالم التنزيل، ١٣/٥٨٨ينظر: تفسير الطبري  ) ١٠٤(
لسان  ،٤٨٨المفردات في غريب القرآن  ،٥/٤١٧، مقاييس اللغة ٧/٣٦٧العين ينظر: ) ١٠٥(

  .١١/٦٥٦ العرب
  .٢٣سورة اإلنسان  اآلية ) ١٠٦(
  .٥/٤٩٦ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني) ١٠٧(
  . ١٩٢سورة الشعراء اآلية ) ١٠٨(
  .١٢٨ـ  ٣/١٢٧، ٤/٥٩  ، الكشاف٧/٣٦٧ :العينينظر: ) ١٠٩(
  وردت مقترنة مع لفظ القرآن في اآليات اآلتية: ) ١١٠(

    M 8 7  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   hL  :١٨٥البقرة  
 M 8 7  |{  z   y  x  w  v  u  tL  :٨٢اإلسراء  

M87    W  V  U  T   S  R  Q  P      O   N  M  L  K  J  I  H  GL 
  ٤ – ٢طه: 

 M 8 7  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁL  :٣٢الفرقان  
 M 8 7  ed     c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  YL  :٢١الحشر  
 M 8 7   |  {  z  yL  :٢يوسف  
 M 8 7    â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL  :١١٣طه  
 M 8 7  4  3  2  1    0  /    .  -  ,L  :١٠٦اإلسراء  

 M  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   ¬  «  ªL في قوله تعالى:  واقترنت مع لفظ الفرقان
  ١الفرقان: 

                                      M8 7  =<  ;  :  9  8   7L  ٣آل عمران  
  مع لفظ الذكر في اآليات اآلتية: واقترنت

 M 8 7    ¬         «  ª  ©  ¨L  :١٠الطالق  
 M 8 7  gf  e   d  cL  :٥٠األنبياء  

  ووردت صفة التنزيل مقترنة مع لفظ الكتاب:
 7M8  ÍÌ    Ë  Ê  É  È  ÇL  :١٧٦البقرة  



 

 

١١٢ 

 

  

  

M8 7 I  H   G  F  E  D  C  BL  :٢٣١البقرة  
M 8 72  1  0  /  .     -  ,  +L  :٣آل عمران  

 M 8 7s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gL  :٧آل عمران  
 M 8 7  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸L  :١٠٥النساء  
M 8 7  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL  :١١٣النساء  
M 8 7  U  T   S  R  QL  :١٣٦النساء  

 M 8 7     ¼   »  º  ¹  ¸L  :١٤٠النساء  
 M 8 7Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  OL  :٤٨المائدة  
M8 7  s  r  q  p   o  n  m  l  k   ji  h  g  f    e  dL 

  ١١٤األنعام: 
 M 8 7  '&  %  $  #  "  !L  :١٩٦األعراف  
M 8 7     ,  +  *  )  (  '  &%  $  #L  :١الرعد  

 M 8 7       *  )  (   '  &  %  $  #L  :٢السجدة  
 M 8 7  A@   ?  >  =L  :٤٧العنكبوت  
 M 8 7  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «L  :١الكهف  
 M 8 7       (        '  &  %   $  #L  :٢الجاثية  
 M 8 7     h    g  f  e  d  cL  :٢األحقاف  
 M 8 7  8  7  6  5  4L  :١٧الشورى  
 M 8 7       I    H  G  F  E  DL  :١الزمر  
 M 8 7  O  N       M  L  KL  :٢الزمر  
 M 8 7  =        <  ;  :  9  8L  :٢٣الزمر  

M8 7&  %  $  #  "  !L  :٤١الزمر  
M87  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    L  :٦٤النحل  

 M 8 7H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?L  :٨٩النحل  
                                                  M 8 7®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦ L  ٥١العنكبوت.  



 

 

١١٣ 

 

  

  

       M 8 7       ;  :  9  8  7  6L  :٢غافر  
   .١٢/١٤٠ ، لسان العرب٩١/ ٢اللغة  مقاييسينظر: ) ١١١(
  .٢ـ  ١سورة يس اآلية ) ١١٢(
  .٤/٥ الكشاف:) ١١٣(
  .٢سورة لقمان اآلية   ،١سورة يونس اآلية ) ١١٤(
  .٤٢٩ المفردات في غريب القرآن ينظر: ) ١١٥(
  .   ٥٨سورة آل عمران اآلية ) ١١٦(
  المصدر نفسه.) ١١٧(
  المصدر نفسه.) ١١٨(
  .٥/١٩، الصحاح ٣/٦٦العين  ينظر: ) ١١٩(
  .١سورة هود اآلية ) ١٢٠(
  .٤/٥١١ للشوكاني ، فتح القدير٥/١٩، الصحاح ٣/٦٦العين ينظر: ) ١٢١(
  .٣٨سورة األنعام اآلية ) ١٢٢(
  .١٢/١٤٣ ينظر: لسان العرب) ١٢٣(
  .٢/٣٥٨مقاييس اللغة ) ١٢٤(
  .٦٣اآلية  سورة البقرة ) ١٢٥(
  .٦٣سورة الكهف اآلية ) ١٢٦(
  .٣١٠ـ  ٤/٣٠٨ لسان العرب، ١٨٠ن آغريب القرالمفردات في  ،٥/٣٤٦العين ينظر: ) ١٢٧(
  .٤٤سورة الزخرف اآلية ) ١٢٨(
  .١سورة ص اآلية ) ١٢٩(
  .١٠سورة األنبياء اآلية ) ١٣٠(
  . ١/٢٤٠بن سيده االمخصص: ) ١٣١(
الحديث في: التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة ) ١٣٢(

  ٢/١٦٣الحديث واألثر: ابن األثير ، والنهاية في غريب ٢/٢٥٣الخراساني 
أخرجه أحمد بنحوه من حديث حذيفة، قال: ( كان رسول اهللا  لم أجده بهذا اللفظ ووجدت ما) ١٣٣(

 .ه أمر صلىبز٣٨/٣٣٠مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل   ،)إذا ح.  
البرهان في علوم ، ٣١٠-٤/٣٠٨لسان العرب   ،١٨٠ن آالمفردات في غريب القر ينظر:) ١٣٤(

  .١/٣٥٠القرآن 
  ٤-٢طه:  M87  P      O   N  M  L  K  J  I  H  GL ومن هذه اآليات:) ١٣٥(



 

 

١١٤ 

 

  

  

 M 8 7²  ±  °         ¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §L  :٢٧الزمر  
 M 8 7 t  s                 r     q  p  o  nL  :١٧القمر  
 M 8 7  ¼  »   º     ¹   ¸  ¶  µL  :٢٢القمر  
 M 8 7  D  C    B     A   @  ?  >L  :٣٢القمر  
 M 8 7     �  ~     }    |  {  z  yL  :٤٠القمر  
 M 8 7    â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL  :١١٣طه  
 M 8 7     %  $  #  "!L  :١ص  
 M 8 7   â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL  :١١٣طه  
 M 8 7  G  F  E  D  C  BL  :٤١اإلسراء  
 M 8 7  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8

  I   H         

 [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  JL  :٢٣الزمر  
                                                  M 8 7 ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦L 

  .٥١العنكبوت 
  .٩سورة الحجر اآلية ) ١٣٦(
  .٤٤سورة الزخرف اآلية ) ١٣٧(
  .١٠/٥، الجامع ألحكام القرآن ١٤/٧ – ٩٩جامع البيان في تفسير القرآن  ) ١٣٨(
  .٦سورة الحجر اآلية ) ١٣٩(
  . ٥٧٢/  ٢تفسير الكشاف ) ١٤٠(
  .١/٣٥٠القرآن البرهان في علوم ينظر: ) ١٤١(
  .١سورة ص اآلية ) ١٤٢(
  . ٩سورة الحجر اآلية ) ١٤٣(
  .٣١٠ـ  ٤/٣٠٨ لسان العرب، ٥/٣٤٦العين ينظر: ) ١٤٤(
  ٢/٤٩٨مقاييس اللغة  ) ١٤٥(
  وكذلك وردت في اآليات اآلتية: .٨٢سورة اإلسراء: اآلية ) ١٤٦(

 M 8 7  |{  z   y  x  w  v  u  tL  :٨٢اإلسراء  
M87  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    L  :٦٤النحل  
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 M 8 7  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?L  :٨٩النحل  
 M 8 7  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦L 

  .٥١العنكبوت 
  .٥٢سورة األعراف اآلية ) ١٤٧(
  . ٦١سورة التوبة اآلية ) ١٤٨(
  . ١٩١المفردات في غريب القرآن   ،٥/١٩٢٩ينظر: الصحاح  ) ١٤٩(
  . ١٢٨اآلية   سورة التوبة) ١٥٠(
  . ١٩٢ينظر: المفردات في غريب القرآن ) ١٥١(
  .٢٣٢ـ  ١٢/٢٣٠ لسان العربينظر: ) ١٥٢(
  . ١/٣٢٧  مقاييس اللغة) ١٥٣(
  .٧/١٩الحديث في: صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، باب الخطبة: ) ١٥٤(
  .١٤٣، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. فايز محمد  يعةديوان عمر بن أبي رب) ١٥٥(
  وكذلك في اآليات اآلتية:. ١سورة الحجر اآلية ) ١٥٦(

        M8 7  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   hL  :البقرة
١٨٥  

 M 8 7    '  &  %  $  #  "!L  :١النمل  
 M 8 7   '  &  %  $  #  "!L  :١الحجر  
 M 8 7   É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À   ¿  ¾  ½L  :٦٩يس  

   وكذلك في اآليات اآلتية: .١سورة يوسف اآلية ) ١٥٧(
 M 8 7     w  v  u  tL  :١يوسف  
 M 8 7   &  %  $  #L  :٢الشعراء  
 M 8 7   r   q  p  oL  :٢القصص  
 M 8 7    S  RL  :٢الزخرف  
 M 8 7$  #L  :٢الدخان  
 M 8 7 H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?L  :٨٩النحل  
M 8 7   S  RL  :٤ – ١الزخرف  

  .٢٠٨٢/  ٥الصحاح ينظر: ) ١٥٨(



 

 

١١٦ 

 

  

  

  .٣٦٠تفسير البيضاوي  ١، ٧٩ـ  ١٣/٦٧ ينظر: لسان العرب) ١٥٩(
  .٤ـ  ٣سورة الرحمن اآلية ) ١٦٠(
   .  ٥/٩٥ينظر: معاني القرآن وإعرابه: للزجاج  ) ١٦١(
  .٣٩٤٣-٥/٣٩٤٢ لسان العرب ،٥/١٢٣مقاييس اللغة   ينظر:) ١٦٢(
  .٥/٣٩٤٢  لسان العرب،  ١/١٥٢،للفراءينظر: معاني القرآن: ) ١٦٣(
  .  ٧٨ـ  ٧٧سورة الواقعة اآلية ) ١٦٤(
  .٤/٤٦٧الكشاف: ) ١٦٥(
  . ١٠/١٣٢ينظر: مقاييس اللغة  ) ١٦٦(
  .٩٥الكبير: ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د محمد حسين  ديوان األعشى) ١٦٧(
  صفة الهدى وردت في اآليات اآلتية:. ٩سورة اإلسراء اآلية ) ١٦٨(

 M 8 7    +   *  )(  '&   %  $  #L  :٢البقرة  
 M 8 7  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   hL  :١٨٥البقرة  

                                                 M87  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦L 
  ٤٤فصلت: 

 M 8 7  5  4  3  2  1  0  /L  :٩اإلسراء  
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 M87  4   3  2  1  0/ .  -   ,  +  *       )  (  '&  %  $   #  "  !

5L  :٥٢الشورى  
  .٣/١٢٣  معالم التنزيل ،٨٣٥ ، المفردات في غريب القرآن ٦/٤٢مقاييس اللغة ينظر: ) ١٦٩(
  .٦/٤٦٣٨  لسان العرب ،١/٢٨٨ الصحاح ينظر: ) ١٧٠(
  .٦٨اآلية  سورة النحل ) ١٧١(
  لسان العرب ،٢٥٢٠ـ  ٦/٢٥١٩الصحاح  ،٦/٩٣مقاييس اللغة   ،٣/٣٢٠ العين ينظر: ) ١٧٢(

٦/٤٧٨٧.  
  .٤/١٣٣ لزجاجل :معاني القرآن وإعرابه) ١٧٣(
  ووردت صفة الوحي في اآليات اآلتية:  .١١٤سورة طه اآلية ) ١٧٤(

 M 8 7  3  2  1   0    /  .L  :١٩األنعام  
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 M 8 7    -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #  "  !L  :١الجن  
 M 8 7  c  b     a    `  _L  :٧الشورى  
 M 8 7  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡L  :٣يوسف  

 M 8 7    3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *          )  (  '&  %   $   #  "  !L 
  ٥٢الشورى: 

 M 8 7¯  ®  ¬  «  ª        °L  :٤٥العنكبوت  
  M 8 7+   *  )  (    '  &  %  $  #  "  !L  :٣١فاطر  
  .٣/٢٧٦معالم التنزيل   ،٨٦٠، ٨٥٨  المفردات في غريب القرآنينظر: ) ١٧٥(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١١٨ 

 

  

  

 
  :هـ)، ٩١١اإلتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (ت

 م.١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  :البرهان في علوم القرآن: أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي (ت

م، دار إحياء الكتب ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦، ١هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٧٩٤
 العربية.

  في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى بصائر ذوي التمييز
لجنة إحياء  -هـ)، تح: محمد علي النجار، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ٨١٧(ت: 

 التراث اإلسالمي، القاهرة.
  ،اق الحسيني، أبو الفيضد بن عبد الرزد بن محمتاج العروس من جواهر القاموس: محم

 هـ)، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية. ١٢٠٥ى، الزبيدي (ت: الملقّب بمرتض
  :هـ)، ضبطه ٨١٦التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت

- هـ ١٤٠٣، ١وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، ط
  م.١٩٨٣

 ن عمر بن كثير القرشي البصري  الدمشقي (ت: تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل ب
 .١٩٩٩ - ١٤٢٠، ٢هـ)، تح: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٧٧٤

  :التفسير من سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت
ر الصميعي دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل حميد، دا هـ)،٢٢٧

 م.١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧، ١للنشر والتوزيع، ط
  :هـ)، تح: محمد ٣٧٠تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور (ت

  م.٢٠٠١، ١عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  :هـ)، ٣١٠جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري (ت

 م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، ١ح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طت
  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت

هـ)، تح: الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث ٣١٠
حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند 

  م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١والتوزيع واإلعالن، ط



 

 

١١٩ 

 

  

  

 هـ)، ٦٧١(ت:  محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي: الجامع ألحكام القرآن
 - هـ ٢،١٣٨٤القاهرة، ط ،تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية

١٩٦٤.  
 هـ)، تح: ٨٧٥قرآن:عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (ت: الجواهر الحسان في تفسير ال

 –الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي 
 هـ .١٤١٨، ١بيروت، ط

  اآلدابديوان األعشى الكبير: ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د محمد حسين، الناشر: مكتبة 
 بالجماميز.

 يعة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. فايز محمد، دار الكتاب ديوان عمر بن أبي رب
 م.١٩٩٦ –ه ١٤١٦، ٢العربي، ط

 دار ١ديوان الكميت بن زيد األسدي، جمع وشرح وتحقيق: د. محمد نبيل طريفي، ط ،
 صادر، بيروت.

  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد اهللا
 ١٤١٥هـ)، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٢٧٠سي (ت: األلو

 هـ. 
  :هـ)، ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت

  .م١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧، ٤بيروت، ط –تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 
 يل أبو عبداهللا البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر صحيح البخاري: محمد بن إسماع

 هـ.١٤٢٢، ١الناصر، دار طوق النجاة، ط
  :العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت

 هـ)، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.١٧٠
 محمد بن علي بن محمد  :ية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الروا

  .بيروت –دار الفكر  ،الشوكاني
  هـ)، حققه ٣٩٥الفروق اللغوية: أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري (ت: نحو

  مصر. –وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
  التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الكشاف عن حقائق

  الزمخشري الخوارزمي، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  لسان العرب: ابن منظور، تح : عبد اهللا علي الكبير و محمد أحمد حسب اهللا و هاشم محمد

  الشاذلي، دار المعارف، القاهرة .



 

 

١٢٠ 

 

  

  

 ٢٠٠٠، ٢٤ث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، دار العلم للماليين، طمباح.  
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي (ت

م، ١٩٩١هـ ـ ١٤١٣ -لبنان  -ه)، تح: عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمية ٥٤٢
 .١ط
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهللا 

 –الدار النموذجية، بيروت  -هـ)، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية ٦٦٦(ت: 
 م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠، ٥صيدا، ط

 خليل  ، تح:هـ)٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت:  :المخصص
 م.١٩٩٦هـ ١٤١٧ ،١، طبيروت –دار إحياء التراث العربي  ،إبراهم جفال

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، تح: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة
 م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢الرسالة، ط

  اءمعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفر
، ١ء التراث العربي، بيروت، طهـ)، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحيا٥١٠البغوي (ت:

 .هـ ١٤٢٠
 أحمد يوسف النجاتي /  ، تح:هـ)٢٠٧الفراء (ت:  دأبو زكريا يحيى بن زيا :معاني القرآن

 –دار المصرية للتأليف والترجمة  ،١، طمحمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي
 .مصر

  هـ)، ٣١١إسحاق الزجاج (ت: معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو
  م.١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨، ١عالم الكتب، بيروت، ط

  :هـ)، تح: عبد ٣٩٥معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت
  م. ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩السالم محمد هارون، دار الفكر، 

 لكتب العلمية مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،  دار ا - 
  .١م، ط٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت 

  :المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ت
، ١دمشق، بيروت، ط - هـ)، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية ٥٠٢

  هـ. ١٤١٢
 قانيرهـ)، مطبعة ١٣٦٧(ت:  مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الز

  .٣عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط



 

 

١٢١ 

 

  

  

  :النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت
بيروت /  -هـ)، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ٤٥٠
 لبنان.

 لسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن النهاية في غريب الحديث واألثر: مجد الدين أبو ا
هـ)، تح: طاهر أحمد الزاوى ٦٠٦محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت: 

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -
 ه: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علوم

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي 
هـ)، تح: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ٤٣٧المالكي (ت: 

جامعة الشارقة، بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -
  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط - الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة و -

  



 


