حديث القرآن الكريم عن حفظ القرآن
(دراسة موضوعية)

يحيى بن عبدربو بن حسن الزىراني*
تاريخ ُّ
تسمم البحث 2021/2/10 :م

تاريخ قبول النشر2021/1/11 :م

الممخص
نظر لتشابو
تحدَّثت ىذه الدراسة عن معنى حفظ هللا لمقرآن الكريم من خالل القرآن الكريم ,وبيان مظاىر ,ووسائل ,ومراحل ذلك الحفظ ؛ ًا
َّ
قديما وحديثًا؛ وذلك بجمع اآليات التي تحدثت عن ذلك؛ من خالل االستقراء والنظر والتَّدبر,
وتكرار ُشبو الطاعنين في القرآن الكريم ً
واستخراج تمك المظاىر والوسائل والمراحل ,والوصول إلى تأكيد حفظ هللا لمقرآن الكريم من عبث العابثين والمحرفين وال َّ
مشككين ,وبيان أن
السماوية ,وأن إعمال العقل مع النقل يدالَّن عمى ذلك ,مع بيان شمولية وكمال ذلك
ذلك الحفظ خصيصة من خصائصو دون سائر الكتب َّ

الحفظ.

كممات مفتاحية :الحفظ ,الشبية ,النزول ,التبديل.

َّ
المقدمة:

ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ
اب َوَل ْم َي ْج َع ْل
﴿اْل َح ْم ُد َّّلِل الذي أَْن َز َل َعَم ٰى َعْبده اْلك َت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يدا ِم ْن َل ُدْن ُو َوُيَب ِّشَر
ْسا َشد ً
َل ُو ع َو ًجا ۜ * َقّي ًما لُيْنذَر َبأ ً
ِ
الصالِح ِ
ِ
َجً ار
ات أ َّ
َن َل ُي ْم أ ْ
ين اَّلذ َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين َي ْع َمُمو َن َّ َ
اكِث ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َقاُلوا َّات َخ َذ
ين فيو أََبًدا * َوُيْنذَر َّالذ َ
َح َسًنا * َم َ
َّللا َوَلًدا﴾ [الكيف ,]4-1:والعاقبة لممتقين ,والصالة
َّ ُ
السالم عمى من بعثو هللا رحمة لمعالمين ,وعمى آلو
و َّ
وصحبو أجمعين ,ومن سار عمى نيجو إلى يوم
ِ
الدين ,أما بعد:
ّ
الحق« ,ولما كان
فإن مقصود إنزال القرآن بيان
ِّ

المقصود بيان الحق ,ذكر تعالى طريقو ,فقال﴿ :أ ََوَل ْم
َي ْك ِف ِي ْم َّ في عمميم بصدقك وصدق ما جئت بو ﴿,أََّنا
ِ
اب ُي ْتَم ٰى َعَمْي ِي ْم ۚ ِإ َّن ِفي َٰذلِ َك َلَر ْح َم ًة
أَْن َزْلَنا َعَمْي َك اْلك َت َ
َوِذ ْكَر ٰى ِلَق ْومٍ ُي ْؤ ِمُنو َن﴾[العنكبوت ,]51:وىذا كالم
مختصر جامع ,فيو من اآليات البينات ,والدالالت

الباىرات ,شيء كثير ,فإنو كما تقدم إتيان الرسول بو
بمجرده وىو أمي ,من أكبر اآليات عمى صدقو.
* أستاذ مشارك بكمية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية ز جامعة جدة.

ثم عجززىم عزن معارضزتو ,وتحديزو إيزاىم آيزة أخزرى ,ثزم
زر عالنيززة ,يتمززى عمززييم ,ويقززال :ىززو
ظيززوره ,وبززروزه جيز ًا
مززن عنززد هللا ,قززد أظيزره الرسززول ,وىززو فززي وقززت قز َّزل فيززو
أنصاره ,وكثر مخالفوه وأعزداؤه ,فمزم يخفزو ,ولزم يزثن ذلزك

عزمززو ,بززل صززرح بززو عمززى رءوس ا شززياد ,ونززادى بززو
بين الحاضر والباد ,بأن ىذا كزالم ربزي ,فيزل أحزد يقزدر
عمى معارضتو ,أو ينطق بمباراتو أو يستطيع مجاراتو؟
ثم إخباره عن قصص ا ولين ,وأنباء السابقين,

والغيوب المتقدمة والمتأخرة ,مع مطابقتو لمواقع.

ثم ىيمنتو عمى الكتب المتقدمة ,وتصحيحو لمصحيح,
ونْفي ما أدخل فييا من التحريف والتبديل ,ثم ىدايتو
َ ُ
لسواء السبيل ,في أمره ونييو ,فما أمر بشيء فقال
العقل :ليتو لم يأمر بو ,وال نيى عن شيء فقال
العقل :ليتو لم ينو عنو ,بل ىو مطابق لمعدل

والميزان ,والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول ,ثم
مسايرة إرشاداتو وىدايتو وأحكامو لكل حال وكل زمان
()1

بحيث ال تصمح ا مور إال بو » .

ويضززاإ إلززى م زا سززبق حفززظ هللا لمق زرآن الك زريم ,وىززي مززن
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أى ززم خصائص ززو ,وى ززذه الخصيص ززة م ززن ا ىمي ززة بمك ززان

العبيكان1417 ,ه.1997-

لتحقيق جميع ما ورد من بيان الحق الذي من أجمو نزل.

مستعينا با﵀ – عمى الكتابة
وعميو فقد عقدت العزم –
ً
سائال هللا التوفيق لمصواب.
في ىذا الموضوعً ,

ومع ىذا الوضوح الذي يجمل كتاب ربنا فإنو لم يسمم
من طعن َّ
الطاعنين ,وانتقاص المنتقصين عمى ِّ
مر
العصور وا زمان ,من أىل الزيغ والفساد ,وأىل
كل
االبتداع واالنحراإ ,وتُبَّاع الشيوات والنزواتٌ ,
بحسبو؛ فمنيم من يزعم أن القرآن الكريم دخمو

أن َّ
التحريف والزيادة والنقص ,ومنيم من يرى َّ
النص

القرآني ليس لو قداسة؛ بل ىو وثيقة تاريخية ينبغي أن
تكون تحت ِ
الدراسة و َّ
النقد ,ومنيم من يدعو إلى ق ارءة
ّ
َّ
السمف.
بعيدا عن عمم َّ
النص القرآني قراءة حديثة ً
يتبين لنا أىمية الكتابة في (حديث
وعمى ما سبق ِّ
القرآن عن حفظ القرآن)؛ لبيان بطالن وتيافت مزاعم

ىذا وقد انتظمت خطة ىذا البحث في َّ
مقدمة،

وتمييد ،وفصمين ،في كل فصل َّ
عدة مباحث ،عمى
النحو التالي:

المقدمة :وفييا الخطة ,ومنيج البحث.
التمييد ،وفيو مطمبان:

المطمب األول :معنى :حديث القرآن عن حفظ القرآن,

وفيو ثالثة فروع:

الفرع األول :معنى الحديث في المغة واالصطالح.
الفرع الثاني :معنى القرآن في المغة واالصطالح.
الفرع الثالث :الحفظ في المغة واالصطالح.

أولئك القوم ,منطمقين من القرآن نفسو ,فاالنطالق من

المطمب الثاني :أسباب الحديث عن حفظ القرآن,

العصمة من الزلل ,بخالإ االنطالق من الوجود إلى

الفصل األول :حديث القرآن عن حفظ القرآن في

الدراسات السابقة:

السماء.
المبحث األول :حفظ القرآن الكريم في َّ

القرآن إلى الوجود ىو ا صل ,وىو الذي يغمب عميو

وماذا يشمل.

القرآن ،فإنو يوقع في الخمل الكبير ,والخطأ الكثير(.)2

السماء ،وفيو تمييد ومبحثان:
َّ

لم أجد فيما وقفت عميو دراسة مستقمة في ىذا

المبحث الثاني :حفظ القرآن الكريم في طريقو إلى

ضمن الدراسات التي تحدثت عن خصائص القرآن

السالم-بميمة
المطمب األول :تكميف جبريل –عميو َّ

بعض الشبيات المثارة حولو ,مثل:

المطمب الثاني :إرسال الشيب عمى مسترقي السمع

الموضوع؛ إال ما كان من إشارات مختصرات في

القرآن الكريم ,أو جمعو ,أو إعجازه ,أو في الرد عمى

ا رض ,وفيو مطمبان:
النزول بالقرآن الكريم:

 جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة ,أ .د .عمي بن

ظا عمى لقرآن.
من الجن حفا ً

الشريف بالمدينة المنورة.

ثمانية مباحث:

سميمان العبيد ,مجمع الممك فيد لطباعة المصحف

 موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبيات المئام ,أحمد
بن سميمان أيوب ,ونخبة من الباحثين ,فكرة واشراإ:
د .سميمان الدريع ,دار إيالإ الدولية لمنشر والتوزيع

(دار وقفية دعوية) ,ط 1436 ,1ىز 2015 -م.

 خصائص القرآن الكريم ,د .فيد الرومي ,مكتبة

الفصل الثاني :حفظ القرآن الكريم عمى األرض ،وفيو

المبحث األول :تكفل هللا بحفظو.

المبحث الثاني :مظاىر حرص النبي-صمى هللا عميو
َّ
وسمم -عمى حفظ القرآن الكريم.
المبحث الثالث :امتداح هللا الحافظين لكتابو من أىل
العمم.
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المبحث الرابع :الحث عل تدبر القرآن ,واإلنكار عمى
من لم يفعل ذلك.

المبحث الخامس :صون القرآن من الدخل والخمل

والباطل والفساد.

المبحث السادس :نفي التبديل والتغيير والتحريف
والزيادة والنقصان عن القرآن.

المبحث السابع :داللة معاني أسماء القرآن وأوصافو
عمى حفظو.

المبحث الثامن :داللة القرآن العقمية عمى حفظ القرآن.
الخاتمة.

المصادر والمراجع.

منيج البحث:

قسمت البحث عمى مباحث ومطالب بعد جمع المادة

العممية ,واتبعت فيو ما ُيتبَّع عادة في البحوث من:
 -1عزو اآليات إلى مواضعيا من القرآن الكريم.

 -2تخريج ا حاديث من مظانيا ا صمية ,والحكم
عمييا؛ إالّ إذا كان في الصحيحين فأكتفي بيما.

مستثنيا من ذلك
 -3ترجمة موجزة لبعض ا عالم,
ً
الصحابة ,وا ئمة ا ربعة لشيرتيم ويسر الوصول
إلى تراجميم ,وكذلك ا عالم المقرونة باسم الكتب.

 -4توثيق النصوص الواردة في البحث.
 -5شرح ما يرد من مفردات غريبة.
 -6تذييل البحث بفيارس عممية.

أسأل هللا أن ينفعني وينفع بو ,وأن يغفر لي ما فيو

من خطأ وزلل ,وهللا أعمم ,وصمى هللا عمى نبينا دمحم

وآلو وصحبو وسمم.

التمييد :وفيو مطمبان:

يكن .يقال حدث أمر بعد أن لم يكن .والرجل الحدث:

الطري السن .والحديث من ىذا؛ نو كالم يحدث منو
وصار فالن أُحدوثة أي َكثَّروا فيو
الشيء بعد الشيء,
َ
ِ
ِ
حاديث,
ثير ا
وحد ٌث َك ُ
ورُج ٌل َح َد ٌث َ
ا حاديثَ ,
الحديث :الخبر يتحدث بو
وا ُحدوثة :الحديث نفسو ,و
ُ
أحاديث كقطيع
وينقل؛ ويأتي لمقميل والكثيرَ ,واْلجمع
ُ

وأقاطيع(.)3

في االصطالح:
السمع أو
يثُّ :
كل كال ٍم يبمغ اإلنسان من جية َّ
الح ِد ُ
« َ
الوحي؛ في يقظة أو منام = يقال لو حديث ,قال هللا
ض أ َْزَو ِ
النِب ُّي ِإَل ٰى َب ْع ِ
َسَّر َّ
اج ِو َح ِدي ًثا﴾
تعالىَ ﴿ :وِا ْذ أ َ
يل ْاألَح ِاد ِ
[التحريمَ ﴿ ,]3 :و َعَّمم َتِني ِم ْن َتأ ِْو ِ
يث﴾
َ
ْ
[يوسف ,]101:أي :ما يحدث بو اإلنسان من

نومو»(.)4

الفرع الثاني :التعريف بـ (القرآن):

في المغة :اختمف العمماء في تعريفو عمى قولين:

األول :أنو مشتق:

 -إما من الفعل( :قرأ)؛ بمعنى :تال ,ومنو قولو

اه َف َّات ِب ْع
تعالىِ﴿ :إ َّن َعَمْيَنا َج ْم َع ُو َوُقْرآَن ُو * َفِإ َذا َقَ ْأرَن ُ
ُقْرآَن ُو﴾[القيامة.]18-17 :

 أو الفعلَ ( :ق َرن)؛ بمعنى :ضمُ ,يقال :قرنت الشيءبالشيء إذا ضممت أحدىما إلى اآلخر.

الثاني :أنو غير مشتق؛ بل ىو اسم لكتاب هللا عز

وجل(.)5

ولعل القول باالشتقاق ىو الراجح؛ كما رَّجحو عمماء
()6

المغة .

في االصطالح:

المطمب األول :المراد بـ (حديث القرآن عن حفظ

ىو كالم هللا المعجز ,المنزل عمى دمحم ,المتعبد

الفرع األول :التعريف بـ (الحديث):

المختتم بسورة الناس(.)7

القرآن) ،وفيو ثالثة فروع:
 -في المغة:

الحاء والدال والثاء أصل واحد ,وىو كون الشيء لم

بتالوتو ,المنقول بالتواتر ,المفتتح بسورة الفاتحة,

الفرع الثالث  :التعريف بـ (الحفظ):

في المغة :الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل
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النسيان ,وىو
عمى مراعاة الشيء ,والحفظ :نقيض ِّ
الغْفمة .وحفظ َّ
ظا َمَن َع ُو ِم ْن
الش ْي َء ِحْف ً
عاىد وقّمة َ
التَّ ُ
َّ
ظ:
يحف ْ
الحفي ُ
الم َوَّكل بالشيء َ
ظو .و َ
الضَيا ِع .و َ
الحفيظُ :
وعزَ ,ال يعزب عن ِح ِ
ِ
شياء
فظو ا
جل ّ
َُْ ُ َ
من صَفات هللا ّ
َ
الس َم َوات َوَال ِفي ا َْرض(.)8
ُكَّميا
مثقال َذَّرٍة ِفي َّ
ُ
ِ
ـــو ٍح َم ْح ُفـــو ٍ ﴾ ب ززالرفع( ,)9ص ززف ًة لمقز زرآن,
َوُق ززر ﴿فـــي َل ْ
وبج ز ز ز ِّزره ص ز ز ززفة َّلم ز ز ززوح( ,)10ق ز ز ززال أب ز ز ززو عم ز ز ززي الفارس ز ز ززي

النبي -صمى هللا عميو َّ
وسمم ,-المنقولة إلينا بالتواتر,

المتعبد بتالوتيا = التي بيَّنت عناية هللا بكتابو من

حيث الحفظ.

المطمب الثاني :أسباب الحديث عن حفظ القرآن،

وماذا يشمل.

يرد ىنا سؤال مفاده :ما أسباب الحديث عن حفظ
القرآن الكريم ,وماذا يشمل ذلك الحفظ؟

أن
حج ززة ن ززافع ف ززي قول ززوَ ﴿ :م ْح ُفــــو ٍ ﴾ ّ
(ت377ه)ّ « :
القرآن وصف بالحفظ في قولوِ﴿ :إَّنا َن ْح ُـن َنَّزْلَنـا الـ ِّذ ْكَر
وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾ [الحجر ,]9 :وكمزا وصزف بزالحفظ
اف ُ
َ
َ
ى
في ىذه ,كذلك وصف في ا خر في قولوَ﴿ :ب ْـل ُى َـو
آن َم ِجيـ مـد * ِفــي َلـ ْـو ٍح َم ْح ُفــو ٍ ﴾ [البززروج,]22-21:
ُقـ ْـر م
فمعن ززى حف ززظ القز زرآن :أن ززو ي ززؤمن م ززن تحريف ززو وتبديم ززو

وجيان:

«فززال جززرم حصززل مززن الق زراءتين ثبززوت الحفززظ لمقززرآن

ص منو فيأتيو الباطل
الثاني :أنو محفو من أن َينُق َ
من بين يديو ,أو يزاد فيو فيأتيو الباطل من خمفو(.)14

وتغييره ,فزال يمحقزو مزن ذلزك شزيء .ومزن ج ّزر محفوظزا
جعمو صفة لموح ,فألنيم يقولون :الموح المحفزو »(,)11

ولموح»(.)12

في االصطالح :المعنى االصطالحي (لمحفظ) ال

ويمكن أن ُيقالَّ :
أن الحفظ
يبتعد عن معناه في المغةُ ,
في االصطالح ُيرُاد بو معنيان:
األول :المراعاة ,والتعيد ,والصيانة ,والحراسة.

الثاني :االستظيار.

ن «أصل الحفظ:

وكال المعنيان مقصودان ىنا؛
ٍ
لمشيء ُّ
بتفقده ورعايتو ,ومنو حفظ الدرس ,وىو
المنع

منع ما تدرسو أن يشذ عنك .والحفظ تارًة لييئة النفس
التي بيا يثبت ما ِ
التفيم وأخرى لضبط
يؤدي إليو
ُّ
ّ

ُّ
أخرى الستعمال
الشيء في النفس,
ويضاده النسيان ,و َ
ظا .ثم يستعمل في
تمك القوة,
فيقال :حفظت كذا حف ً
ُ
وتعيد ور ٍ
ٍ
كل ٍ
عاية»(.)13
تفقد

وعميو فيمكن أن ُيقال في تعريف حديث القرآن عن
حفظ القرآن:
ا خبار المعجزة ,الموحاة من هللا -تبارك تعالى -إلى

وقبل أن نجيب عمى التساؤل يحسن بنا أن نقرر أن
كتاب ربنا محفو بحفظ هللا.
قال تعالى﴿ :وِاَّنو َل ِك َتاب ع ِز ميز * َال يأِْت ِ
يو اْلب ِ
اط ُل ِم ْن
َ ُ
م َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد﴾
يم َح ِم ٍ
يل ِم ْن َح ِك ٍ
َبْي ِن َي َدْيو َوَال م ْن َخْمفو ۖ َتْن ِز م
[فصمت .]42-41:ففي قولو ﴿َال يأِْت ِ
يو اْلب ِ
اط ُل﴾,
َ
َ
األول :أن ما َّ
تقدم من الكتب وما تأخر ال يبطمو.

قال رسول هللا  في الحديث القدسي الذي يرويو عن

ربو – َّ
كتابا ال يغسمو
عز
َّ
وجل« :-وأنزلت عميك ً
نائما ويقظان»(.)15
الماء؛ تقرؤه ً

أبدا ,بل ىو محفو في صدور الذين
أي :ال ينمحي ً
أوتوا العمم ,ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو,

ظا وأنت نائم ,كما تجمعو وأنت يقظان ,ال
تجمعو حف ً
يتطرق إليو الذىاب ,بل يبقى عمى مر ا زمان(.)16

قال أبو العباس القرطبي (656ه)« :فمو غسمت
المصاحف لما انغسل من الصدور ,ولما ذىب من

الوجود.)17(»,

إن من مظاىر تصديق ىذا الحديث ,وقبمو قولو –
تعالىِ﴿ -إَّنا َن ْحن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكر وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾
اف ُ
ُ
َ
َ َ
ِ
[الحجرات = ]9 :كيفية َتَمّقيو ,فمقد كان «االعتماد في
نقل القرآن عمى حفظ القموب والصدور ,ال عمى حفظ
المصاحف والكتب ,وىذه أشرإ خصيصة ِم ْن هللا
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تعالى ليذه ا مة ...فأخبر تعالى أن القرآن ال يحتاج
في حفظو إلى صحيفة تغسل بالماء ,بل يقرءوه في
كل حال ,كما جاء في صفة أمتو« :أناجيميم في
()18

صدورىم»

يحيى بن عبدربو بن حسن الزىراني

...

وَل َّما خص هللا تعالى بحفظو من شاء من أىمو=أقام لو

أئمة ثقات ,تجردوا لتصحيحو ,وبذلوا أنفسيم في

إتقانو ,وتمقوه من النبي  حرًفا حرًفا ,لم ييمموا منو

سكونا ,وال إثباتًا وال حذًفا ,وال دخل عمييم
حركة وال
ً
في شيء منو شك وال وىم ,وكان منيم من حفظو
َّ
كمو ,ومنيم من حفظ أكثره ,ومنيم من حفظ بعضو,
كل ذلك في زمن النبي .)19(»

واستمرت ىذه المظاىر لحفظ كتاب هللا تعالى,

يقرؤون القرآن ,ويتكممون العربية».

ويقول َّ
المنصر جون تاكمي« :يجب أن نستخدم القرآن
–وىو أمضى سالح-ضد اإلسالم نفسو ,بأن نعّمِم
ىؤالء َّ
الصحيح في القرآن
الناس [يعنى :المسممين] أن َّ
()20

.

صحيحا»
جديدا ,وأن الجديد ليس
ليس ً
ً
َّ
إن نتيجة القول بنقص القرآن الكريم ,والقول بعدم

قدسيتو ,واثارة الشبو المختمفة حولو= يؤدي إلى نتيجة
ِ
كل
مفادىا تعطيل الدين وتخريبو ,والتشكيك في ّ
ا صول التي ُبني عمييا دين اإلسالم ,فالقرآن الكريم
ىو أصل ا صول كّمِيا.

أصال ,بل
قطعا ال ينقض بشبية ,بل ال ينقض ً
والثابت ً
قطعا.
كل ما عارض الثابت ً
أصال فيو شبية باطمة ً

وستستمر إلى أن يرث هللا ا رض ومن عمييا ,كيف

وليذا وغيره أجمع المسممون عمى حفظ القرآن,

ال! وقد أثبت هللا في كتابو ىذه الحقيقة عمى وجو

وبطالن القول بتحريفو ,وتكفير من يقول بيذا القول؛

اإلجمال والتفصيل.

ذلك أن أخطر سيم ُرمي بو اإلسالم ,ذلك السيم الذي
فادعوا تعرضو لمتحريف من
وجيو
أعداءه إلى القرآنّ ,
ُ

ففي قولو تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكَر َوِاَّنا َل ُو
َلح ِ
ينص
ظو َن﴾ [ الحجرات ]9:ما يدلنا عمى أصل ُّ
اف ُ
َ
نص مجمل أتت
عمى حفظ هللا لمقرآن الكريم ,وىو ّّ

وفصمتو كما سيأتي -بإذن هللا.-
آيات أخريات بيَّنتو َّ
وبعد فنقول في اإلجابة عن التساؤل السابق:

أوًال :لقد أدرك أعداء اإلسالم أن لمقرآن الكريم في
عظيما ,وأنو متى ما رجعوا إليو,
شأنا
نفوس المسممين ً
ً

وتمسكوا بو نيض بيم في جميع الميادين ,وىذا
َّ
اإلدراك كما كان من ا عداء في القدم فيو فييم اآلن,

يقول حاخام إسرائيل ا كبر مردخاي الياىو« :ىذا

يسمونو القرآن ىو عدونا ا كبر وا وحد,
الكتاب الذي َّ

ىذا العدو ال تستطيع وسائمنا العسكرية مواجيتو ,كيف
السالم في وقت ِ
يقدس العرب المسممون
يمكن تحقيق َّ
ّ
يتحدث َّ
كتابا َّ
عنا بكل ىذه السمبية؟!».
فيو ً
ويقول الحاكم الفرنسي لمجزائر ّإبان االحتالل
الفرنسي« :إننا لن ننتصر عمى الجزائريين ما داموا

قبل الجيل الذي ائتمنيم هللا عميو .بعد أن طعنوا في
ذلك الجيل المؤتمن واتيموىم بشتى التيم حتى يسيل

عمييم -من بعد-توجيو سياميم إلى القرآن ثم السنة.

لقد أجمب الطاعنون بخيميم ورجميم عمى القرآن
الكريم ,وأصول وقواعد تفسيره ,يبغون من خالل ذلك
إخراج ألفاظو عن معانيو بتغييرىم لدالالت ألفاظو,

فزعم بعضيم أنو ناقص ,وزعم بعضيم أنيم يفسرون

كتاب هللا وفق المناىج العممية ,وأنيم يجددون ىذا
العمم ,وأنيم حريصون عميو وىم أبعد الناس عن ذلك.

وحينما نتحدث عن أولئك الطاعنين فإن الكالم ال

يقتصر عمى ا وائل منيم بل ينسحب حتى عمى
وتحديدا ممن يدعي اإلسالم ,فالشبيات
المتأخرين؛
ً
أما الجديد في ىذه الشبيات فإنما أورده
ىي ىيَّ « ,

القوم بقدر ما استجد عندىم من الجيل؛ سبقوا في

ظمماتو أسالفيم»( ,)21وأضافوا إلى تمك الظممات
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ظممة التبعية لممستشرقين ,فأصبحوا يموكون ما تموكو
ألسنتيم في نقد القرآن الكريم ,ومن صور ذلك:

الزعم بأن القرآن الكريم نص غير َّ
منظم في

عرضو ,وغير مترابط ,وكثير اإليحاءات؛ كل ذلك
بموجب المناىج المتبعة في البحوث ا كاديمية.

اعتماد ترجمات القرآن في االستشياد ,دون الرجوع

ِّ
لنص القرآن ا صمي؛ مما أوقعيم في أخطأ فادحة
بسبب الترجمة الخاطئة.

الدعوة إلى أن يكون
تعا
َّ
النص القرآني مر ً

بعيدا عن الشروط
لمخائضين بال حسيب وال رقيبً ,
العممية الموضوعة من أىل الفن.

الدعوى بأن القرآن الكريم ىو خطاب شفيي جرى

نقمو بعد فترة تطول أو تقصر إلى كتاب ُخمعت عميو
أسدال التقديس من الذين أسيموا في عممية النقل.

العدول عن أسماء القرآن الكريم التي أتى بيا

َّ
النص (القرآن ,الكتاب ,الفرقان ,الذكر ,التنزيل) إلى

مجموعة من ا سماء تحمل مجموعة من المعاني

تتعدد بتعددىا ,نحو :خطاب نبوي ,المدونة الرسمية
المغمقة ,الظاىرة القرآنية ,الحدث القرآني(.)22

إل ز ززى غي ز ززر ذل ز ززك م ز ززن الش ز ززبيات ,الت ز ززي «أج ز ززاب ع ز ززن
معظميززا اإلمززام البززاقالني (ت403ه) ,بززل أجززاب عززن
بعضيا النبي –صمى هللا عميزو وس َّزمم -بنفسزو»( ,)23ث َّزم
اجتيد أىل العمم-بفضل هللا-قديما وحديثًا في ال ِ
تصدي
ّ
ً
لي ززذه ا باطي ززل ,والز ز ِ
رد عميي ززا وتفني ززدىا( ,)24وأزعزززم أن
ّ

إظيار حديث القرآن عن حفظ القرآن ُيسيم في ذلك –
بإذن هللا.-
ثانيا :الحديث عن حفظ القرآن يشمل الحديث عن
ً
َّ
حفظ سنة النبي –صمى هللا عميو وسمم -؛ فقد تكفل
هللا بحفظيا كما حفظ القرآن؛ ن كالً منيما وحي,
قال هللا تعالى فيوِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكَر َوِاَّنا َل ُو
ِ
َلح ِ
ق
اف ُ
َ
ظو َن﴾ [الحجر ,]9:وقال تعالىَ ﴿ :و َما َيْنط ُ

وح ٰى﴾ [النجم,]4-3:
َع ِن اْل َي َو ٰى * ِإ ْن ُى َو ِإَّال َو ْح مي ُي َ
وقال تعالىُ ﴿ :ق ْل ِإَّن َما أُْن ِذُرُك ْم ِباْل َو ْحي﴾[ا نبياء,]45:
وقال تعالىَ ﴿ :وأَْنَزْلَنا ِإَلْي َك ال ِّذ ْكَر لِ ُتَبِّي َن لِ َّمن ِ
اس َما ُنِّز َل
ِإَلْي ِي ْم َوَل َعَّم ُي ْم َي َتَف َّكُرو َن﴾[النحل.)25( ]44:
قال اإلمام ابن حزم  -رحمو هللا ( -ت456ىز):

«فمضمو ٌن عند كل من يؤمن با﵀ واليوم اآلخر أن ما
َّ
أبدا ,ال
تكفل هللا عز وجل بحفظو :فيو غير ضائع ً
يشك في ذلك مسمم ,وكالم النبي -ملسو هيلع هللا ىلصَّ -
كمو وحي,
ٌ
الن ْجمِ ِإ َذا َىو ٰى * ما َض َّل ص ِ
بقولو تعالىَ ﴿ :و َّ
احُب ُك ْم
َ
َ
َ
َو َما َغ َو ٰى﴾ [النجم .]2-1:والوحي ِذ ْكٌر بإجماع ا مة
بالن ّ ِ
كّمِيا ,وال ِّذ ْك ُر محفو ٌ َّ
ص؛ فكالمو  -عميو السالم-
وجل ضرورة ,منقول َّ
محفو ٌ بحفظ هللا َّ
كمو إلينا
عز َّ َ
ٌ
ال بد من ذلك»(.)26

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو هللا-
(ت728ىز)« :ولكن ىذه ا مة حفظ هللا ليا ما أنزلو,
كما قال تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكَر َوِاَّنا َل ُو
َلح ِ
ظو َن﴾ [الحجر ]9 :فما في تفسير القرآن ,أو نقل
اف ُ
َ
الحديث ,أو تفسيرهِ ,من غمط :فإن هللا يقيم لو من
ا مة َمن يبينو ويذكر الدليل عمى غمط الغالط وكذب
الكاذب ,فإن ىذه ا مة ال تجتمع عمى ضاللة ,وال
يزال فييا طائفة ظاىرة عمى الحق حتى تقوم الساعة,
إذ كانوا آخر ا مم ,فال نبي بعد نبييم ,وال كتاب بعد

كتابيم»( ,)27وقال  « :فما بعث هللا بو رسولو من

الكتاب والحكمة محفو »(.)28
الذ ْكر يتناول السنة بمعناه إن لم يتناوليا بمفظو ,بل
و ِّ

كل ما يتوقف عميو معرفة الحق ,فإن المقصود
يتناول َّ

من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قائمة ,واليداية دائمة

إلى يوم القيامة؛

ن شريعة اإلسالم ىي الباقية

والخاتمة ,وال يصل العبد إلى معرفة هللا إال بيما (.)29

ولذلك «لما قيل البن المبارك :ىذه ا حاديث
الموضوعة! قال :يعيش ليا الجيابذة  -أي نقاد
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الحديث وحذاقيم  ,-قال هللا تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا
ال ِّذ ْكر وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾ [الحجر ]9 :انتيى .وكأنو
اف ُ
َ
َ َ
ظ معناه ,ومن
أراد أنو من جممة حفظ لفظ الذكر حف ُ

ِ
ــم﴾ [العنكبززوت  , ]49وأخب ززر أنززو مكت ززوب ومتمززو,
اْلعْمـ َ
ـاب َوَال
ـت َت ْتُمـو ِم ْـن َقْبمِ ِـو ِم ْـن ِك َت ٍ
فقال تعزالىَ ﴿ :و َمـا ُكْن َ
ِ
َت ُخ ُّ
ــــك﴾ [العنكبز ززوت ,]48 :إلز ززى مز ززا يطز ززول
ــــو ِبَي ِمين َ
ط ُ

جممة معانيو :ا حاديث النبوية الدالة عمى توضيح
مبانيو ,كما قال تعالى﴿ :لِ ُتَبِّي َن ِل َّمن ِ
اس َما ُنِّز َل ِإَلْي ِي ْم﴾
[النحل ]44 :ففي الحقيقة تكّفل هللا تعالى بحفظ

َّ
إن من أىم ما يميز القرآن الكريم عن بقية الكتب

إن التشكيك في الجيات الثالث :الصحابة ,والقرآن,

تعددت إشارات القرآن الكريم إلى ىذه الميزة وتنوعت,

والسنة = يصدر من مشكاة واحدة .وال يمكن تجزئتو,

 :حفظو

مر حفظ القرآن الكريم بمراحل ثالث
وقد َّ
ِ
السماء ,وحفظو في طريقو إلى ا رض ,وحفظو
في ّ
عمى ا رض .وىذا ما سنعرض لو في المباحث التالية

حممتو ونقمتو .ويقود -من باب أولى -إلى التشكيك

السماء:
المبحث األول :حفظ القرآن الكريم في َّ
ِ
ــم ِب َم َو ِاقـــ ِع ُّ
ــو
الن ُجـــومِ * َوِاَّنـ ُ
قززال هللا تعززالىَ ﴿ :فـ َــال أُ ْقسـ ُ
ِ
يم * ِفــي
ــو َلُق ْــر م
ــيم * ِإَّن ُ
آن َك ِــر م
ــم َل ْــو َت ْعَم ُمــو َن َعظ م
َلَق َس م
يـل ِم ْـن
اب َم ْكُنو ٍن * َال َي َم ُّس ُو ِإَّال اْل ُم َ
ِك َت ٍ
ط َّي ُـرو َن * َتْن ِز م
ِ
ين﴾ [الواقعة.]80- 75 :
َرِّب اْل َعاَلم َ

السنة في
يعرض لنا من ضرورة الحديث عن حفظ ُّ

السزماء ,وأقسزم هللا
تعالى وحفظو لكتابو منذ أن كزان فزي َّ

الكتاب والسنة»(.)30

أو الفصل بين عناصره بأي حال من ا حوال .إنيا

تمقائيا إلى آخرىا:
أمور ثالثة مترابطة يؤدي أوليا
ً
فالطعن في الصحابة يقود إلى الشك في القرآن؛ نيم
في السنة(.)31

وخالصة القول :أن السنة الصحيحة وحي من هللا,

مر ,إال أننا سنقتصر في
وىي محفوظة بحفظو كما َّ

ىذا البحث عمى الكالم عن حديث القرآن عن حفظ

الجزء ا ول من الوحي ,وىو القرآن الكريم ,إال ما
ضمن حديث القرآن عن حفظ القرآن.

الفصل األول :حديث القرآن عن حفظ القرآن في
السماء ،وفيو تمييد ،ومبحثان:
َّ

التمييـــد « :لمززا كززان الق زرآن ىززو منبززع العمززوم ,وأكبززر

المعجزات لمرسول -ملسو هيلع هللا ىلص ,-أكد ا مر فيو :فقال تعزالى:
ٰ ِ
ـار مك﴾ [ا نعزامَ ﴿ ,]92 :وُنَن ِّـز ُل
ـاب أَْن َزْلَن ُ
﴿ َو َى َذا ك َت م
ـاه ُمَب َ
ِ
ِمـ َـن اْلُقـْـر ِ
اء﴾[اإلسزراء ,]82 :فززأخبر أنززو
آن َمــا ُىـ َـو شـ َف م
كالمززو بقولززة تع ززالى﴿ :ي ِريـــدو َن أَن يبـ ِّــدُلوا َكـ َــالم َّ ِ
َّللا﴾
ُ ُ
ْ َُ
َ
[الفززتح ,]15 :وأخبززر أنززو مسززموع بقولززو تعززالىَ ﴿ :حَّتـ ٰـى
يسمع َك َالم َّ ِ
َّللا﴾[التوبة ,]6 :وأخبر أنزو محفزو  ,فقزال
َْ ََ َ
ِ
ـــو ٍح َم ْح ُفــــو ٍ ﴾ [البز ززروج ,]22 :وقز ززال
تعز ززالى﴿ :فــــي َلـ ْ
ـات ِفـي صـد ِ ِ
ُوتـوا
ين أ ُ
ـات َبِّيَن م
آي م
ُ ُ
ور َّالـذ َ
تعالىَ﴿ :ب ْل ُى َـو َ

شرحو من تعزدد اآليزات فزي ىزذه المعزاني ,التزي توجزب
()32

إثبات القرآن»

.

مر – = حفظ هللا لو ,ولقد
السماوية ا خرى – كما َّ
َّ
()33

–بإذن هللا.-

لقززد تضززمنت اآليززات الكريم زات اإلشززارة إلززى عنايززة هللا

مكنونا.
كتابا
ً
عمى ىذه الحقيقة العظيمة ,حيث أودعو ً
قال ابزن القزيم (ت751ه)« :ومزن المعمزوم أن كزل كزالم

زاطال ,بخززالإ
فيزو قابززل ن يكزون فززي كتززاب ,حًقزا أو بز ً
مززا إذا وقززع القسززم عمززى أنززو فززي كتززاب مصززون مسززتور
ع ززن العي ززون عن ززد هللا ,ال يص ززل إلي ززو ش ززيطان ,وال ين ززال

من ز ز ز ززو ,وال يمس ز ز ز ززو إال ا رواح الط ز ز ز ززاىرة الزكي ز ز ز ززة»(.)34

زتور مززن خمقززو عنززده ,فززي
والمعنززى أن كتززاب هللا كززان مسز ًا
الموح المحفو  .ويؤيد ذلك قول هللا –تعزالىَ﴿ :-ب ْـل ُى َـو
يد * ِفي َل ْو ٍح َم ْحُفو ٍ ﴾ [البروج.]22-21:
آن َم ِج م
ُقْر م
والمفسز ز ز ززرون أكثز ز ز ززرىم عمز ز ز ززى أن الكنايز ز ز ززة فز ز ز ززي قولز ز ز ززو:
ـــــــــــو﴾ تعز ز ز ز ز ززود إلز ز ز ز ز ززى الكتز ز ز ز ز ززاب المكنز ز ز ز ز ززون,
﴿َال َي َم ُّسـ ُ
ط َّيُرو َن﴾ ىم المالئكة(.)35
و﴿اْل ُم َ
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يحيى بن عبدربو بن حسن الزىراني

................

فالقرآن الكريم قبل نزولو عمى دمحم – َّ
صمى هللا عميو
َّ
مكنونا في المأل ا عمى ,ال يصل إليو
وسمم ,-كان
ً

عمم البشر وال يسعد بالنظر إليو سوى المآلئكة
المقربين ,والدليل عمى ذلك قولو -عز وجلِ ﴿ :-في
ط َّيَرٍة * ِبأَْي ِدي َس َفَرٍة *
ص ُح ٍ
وع ٍة ُم َ
ف ُم َكَّرَم ٍة * َمْرُف َ
ُ
()36
ام َبَرَرٍة﴾ [عبس. ]16 - 13 :
ِكَر ٍ
المبحث الثاني :حفظ القرآن الكريم في طريقو إلى
األرض ،وفيو مطمبان:

لقد تعددت مظاىر حفظ هللا لمقرآن الكريم وىو في

طريقو إلى ا رض ,ومن ذلك:

السالم-بميمة
المطمب األول :تكميف جبريل –عميو َّ

النزول بالقرآن الكريم:

ِّ
إن ّأو ِل مظير من مظاىر حفظ هللا لكتابو وىو في
وكل بو جبريل –عميو السالم-
طريقو إلى ا رض أن َّ
الذي اتصف ِ
بعدة صفات خولتو أن يقوم بيذه الميمة
ّ
الشريفة ,منيا:
 أنو ممك طاىر نزيو ,كما قال تعالىُ ﴿ :ق ْل َنَّزَلوُ
ِ
روح اْلُق ُد ِ ِ
آمُنوا َو ُىًدى
ق لُِي َثِّب َت َّالذ َ
ُ ُ
س م ْن َرّبِ َك ِباْل َح ِّ
ين َ
ِ
ين﴾ [النحل.]102 :
َوُب ْشَر ٰى ِلْم ُم ْسمِم َ
وقد ُذكر في سبب تسميتو بالروح عدة وجوه,

منيا(:)37

ِ
يد اْلُق َو ٰى
ذو ىيئة حسنة ,كما قال تعالىَ ﴿ :عَّم َم ُو َشد ُ
ِ
اس َت َو ٰى﴾ [النجم ,]6-5 :وقد ورد عن
* ُذو مَّرٍة َف ْ
السمف في معنىُ ﴿ :ذو ِمَّرٍة﴾  :ذو قوة .وورد
بعض َّ
عن بعضيم :ذو منظر حسن« .وال منافاة بين
القولين؛ فإنو ,عميو السالم ذو منظر حسن ,وقوة

شديدة»(.)38

السماء ,ذو
 أنو ممك أمين مؤتمن ,مطاع في أىل َّ

منزلة عظيمة عند هللا ,كما قال تعالىِ﴿ :إَّن ُو َلَق ْو ُل
ول َك ِريمٍ * ِذي ُق َّوٍة ِعْنَد ِذي اْل َعْر ِ
ين *
َر ُس ٍ
ش َم ِك ٍ
طاع َث َّم أ ِ
ين﴾ [التكوير.]21-19:
َم ٍ
ُم َ ٍ
قال السعدي(ت1376ه)« :ووصفو هللا بالكريم لكرم
أخالقو ,وكثرة خصالو الحميدة ,فإنو أفضل المالئكة,

وأعظميم رتبة عند ربو.
﴿ ِذي ُق َّوٍة﴾ عمى ما أمره هللا بو .ومن قوتو أنو قمب

ديار قوم لوط بيم فأىمكيم.
ـــد ِذي اْل َعـ ْـــر ِ
ش﴾ أي :جبري ززل مق ززرب عن ززد هللا ,ل ززو
﴿ ِعْنـ َ
ـين﴾
منزلة رفيعة ,وخصيصة من هللا اختصزو بيزاَ ﴿ .م ِك ٍ
أي :لو مكانة ومنزلة فوق منازل المالئكة كميم.

اع َث َّم﴾ أي :جبريل مطاع في المأل ا عمى؛ نو
﴿ ُم َ
ط ٍ
من المالئكة المقربين ,نافذ فييم أمره ,مطاع رأيو.
﴿أ ِ
ين﴾ أي :ذو أمانة وقيام بما أمر بو ,ال يزيد وال
َم ٍ

 أن المراد من روح القدس الروح المقدسة ,كما

ينقص ,وال يتعدى ما ُحَّد لو.
وىذا كمو يدل عمى شرإ القرآن عند هللا تعالى؛ فإنو

وبيانا لعمو مرتبتو عند هللا تعالى.
تشر ًيفا لو ً
 نو يحيا بو الدين كما يحيا البدن بالروح؛ فإنو

بعث بو ىذا الممك الكريم ,الموصوإ بتمك الصفات

يقال :حاتم الجود ورجل صدق .فوصف جبريل بذلك

ىو المتولي إلنزال الوحي إلى ا نبياء والمكمفون في
ذلك يحيون في دينيم.

 أن الغالب عميو الروحانية ,كذلك سائر المالئكة,
غير أن روحانيتو أتم وأكمل.


نو ما ضمتو أصالب الفحول وأرحام ا ميات.

قوي صحيح الجسم من اآلفات والعاىات,
 أنو ممك ّّ

الكاممة .والعادة أن المموك ال ترسل الكريم عمييا إال

في أىم الميمات وأشرإ الرسائل»(.)39

المطمب الثاني :إرسال الشيب عمى مسترقي السمع

من الجن حفا ًظا عمى لقرآن.
قزال تعزالى﴿ :وَلَق ْـد جعْمَنـا ِفــي َّ ِ
اىــا
وجـا َوَزَّيَّن َ
الس َـماء ُبُر ً
ََ
َ
ِ
اىــــا ِم ْ ِ
ــــيم﴾
ــــي َ
طٍ
ان َرِجـ ٍ
ين * َو َح ِف ْظَن َ
لِ َّمنــــاظ ِر َ
ــــل َش ْ
ــــن ُك ّ
[الحجر.]17-16:
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................

شيئا
«والمعنى :حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع ً

من الوحي وغيره»(.)40

الدْنيا ِب ِزيَن ٍة اْل َكو ِ
اك ِب *
وقال تعالىِ﴿ :إَّنا َزَّيَّنا َّ
اء ُّ َ
َ
الس َم َ
ان م ِارٍد * َال َي َّس َّم ُعو َن ِإَلى اْلم َ ِ
َل
َو ِح ْف ًظا ِم ْن ُك ِّل َشْي َ
َ
طٍ َ
اب
َعَم ٰى َوُي ْق َذ ُفو َن ِم ْن ُك ِّل َج ِان ٍب * ُد ُح ًا
ْاأل ْ
ور ۖ َوَل ُي ْم َع َذ م
ِ
ف اْل َخ ْط َف َة َفأَ ْتبع ُو ِشياب َث ِ
وِ
اق مب﴾
اص مب * ِإَّال َم ْن َخط َ
َ م
ََ
َ
[الصافات.]10-6:

ق أر حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفصَ﴿ :ال
َي َّس َّم ُعو َن﴾ بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين ,وق أر

الباقون وعاصم في رواية أبي بكرَ﴿ :ال َي ْس َم ُعون﴾
بسكون السين وتخفيف الميم(.)41

«وحاصل معنى القراءتين :أن الشيب تحول بين
َّ
شيئا من المأل ا عمى ,وقد
الشياطين وبين أن يسمعوا ً

كانوا قبل البعثة الدمحمية ربما اختطفوا الخطفة فألقوىا

محمدا -ملسو هيلع هللا ىلص -قدر زيادة
فمما بعث هللا
إلى الكيانَّ ,
ً

حراسة السماء بإرداإ الكواكب بعضيا ببعض حتى
دل عميو
ال يرجع من خطف الخطفة سالِ ًما ,كما َّ
ِ
ف اْل َخ ْط َف َة﴾ ,فالشيب كانت
قولوِ﴿ :إَّال َم ْن َخط َ
موجودة من قبل ,وكانت ال تحول بين الشياطين وبين

فمما ُبعث دمحم
تمقف أخبار مقطعة من المأل ا عمىَّ ,
ملسو هيلع هللا ىلصُ -حرمت الشياطين من ذلك»(.)42وقال تعالى﴿ :وما َتَنَّزَل ْت ِب ِو َّ ِ
ين * َو َما َيْنَب ِغي
الشَياط ُ
ََ
ِ
الس ْم ِع َل َم ْع ُزوُلو َن﴾
يعو َن * ِإَّن ُي ْم َع ِن َّ
َل ُي ْم َو َما َي ْس َتط ُ
[الشعراء .]212-210 :ف ّنزه هللا تعالى كتابو وأخبر
عنو بأنو يمتنع عن الشياطين من وجوه ثالثة:

«أحدىا :أنو ما ينبغي ليم ,أي :ليس ىو من بغيتيم
وال من طمبتيم؛

يحيى بن عبدربو بن حسن الزىراني

ن من سجاياىم الفساد واضالل

العباد ,وىذا فيو ا مر بالمعروإ والنيي عن المنكر,
ونور وىدى وبرىان عظيم ,فبينو وبين الشياطين
منافاة عظيمة؛ وليذا قال تعالىَ ﴿ :و َما َيْنَب ِغي َل ُي ْم﴾.
ِ
يعو َن﴾ أي :ولو انبغى ليم لما
وقولوَ ﴿ :و َما َي ْس َتط ُ

آن
استطاعوا ذلك ,قال هللا تعالىَ﴿ :ل ْو أَْنَزْلَنا َٰى َذا اْلُقْر َ
اشعا م َتصِّدعا ِمن َخ ْشي ِة َّ ِ
َّللا﴾
َعَم ٰى َجَب ٍل َلَأرَْي َت ُو َخ ِ ً ُ َ ً ْ
َ
[الحشر.]21:

ثزم بزين أنزو لزو انبغزى ليزم واسزتطاعوا حممزو وتأديتزو ,لمززا
وصموا إلى ذلزك؛ نيزم بمعززل عزن اسزتماع القزرآن حزال
زيبا فززي مززدة
حرس زا شز ً
زديدا وشز ً
نزولززو؛ ن السززماء ممئززت ً
إنزال القرآن عمى رسولو ,فمم يخمص أحد مزن الشزياطين
إلى استماع حرإ واحد منو ,لئال يشتبو ا مر.

وىز ززذا مز ززن رحمز ززة هللا بعبز ززاده ,وحفظز ززو لشز ززرعو ,وتأييز ززده

ــــم َعـ ِ
ــــم ِع
ــــن َّ
لكتاب ز ززو ولرسز ز زولو؛ ولي ز ززذا ق ز ززالِ﴿ :إَّن ُيـ ْ
السـ ْ
َل َم ْعُزوُلــو َن﴾ ,كمززا قززال تعززالى مخب ز ار عززن الجززنَ ﴿ :وأََّنــا
اىا ُممََِ ْـت َحَر ًسـا َش ِـد ًيدا َو ُش ُـيًبا *
َل َم ْسَنا َّ
اء َف َو َج ْـدَن َ
الس َم َ
وأََّنــا ُكَّنــا َنْقعـ ُـد ِمْنيــا مَق ِ
مسـ ْـم ِع ۖ َف َمـ ْـن َي ْسـ َـت ِم ِع ا ْ َن
اعـ َـد لِ َّ
ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
َّ
ِ
َشٌّر أُر َيد ب َم ْـن فـي
َيج ْد َل ُو ش َي ًابا َر َصًدا * َوأَنا َال َن ْدر أ َ
ْاألَْر ِ
ض أ َْم أََرَاد ِب ِي ْم َرُّب ُي ْم َر َشًدا﴾»([ )43الجن.]10-8:
الفصل الثاني :حفظ القرآن الكريم عمى األرض ،وفيو

ثمانية مباحث:

المبحث األولُّ :
تكفل هللا بحفظو:

ظا؛
لقد ضمن هللا لمخمق أن يصميم القرآن الكريم محفو ً
« ن البشر ُجِّربوا في ِحْفظ مناىج السماء ,ولم يكونوا
أمناء عمييا ,فغيَّروا في التوراة وفي اإلنجيل وفي
َّ
المقدسة ,إما بأن يكتموا بعض ما أنزل هللا,
الكتب

ينسوا بعضو»( ,)44فقال تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن
واما ْ
أن ُ
َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكر وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾[الحجر.]9 :
اف ُ
َ
َ َ
ق ز ززال اب ز ززن جريز ز ززر الطب ز ززري (ت311ه)« :واَّن ز ززا لمق ز ز زرآن

لحافظون من أن ُيزاد فيو باطل ما لزيس منزو ,أو يزنقص
منو ما ىو منو من أحكامو وحدوده وفرائضو»(.)45
ِ
المفس زرين َّ
وتنوعززت فززي التعبيززر عززن
ولقززد تعززددت عبززارات ّ
المز زراد ب ززالحفظ ,لك ز َّزن ى ززذا التن ززوع والتع ززدد ال تض ززاد بين ززو,
ِ
ـو
فقزول هللا – ع َّزز وج َّزل ِ﴿ :-إَّنــا َن ْح ُـن َنَّزْلَنــا الـ ّذ ْكَر َوِاَّنــا َلـ ُ
َلحـ ِ
زام يتضززمن جميززع أن زواع الحفززظ ,ومززن
ـاف ُ
َ
ظو َن﴾ خبزٌزر عز ٌ
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مباينزا لكزالم البشزر ,وعجزز الخمزق عزن
ًا
ذلك :جعمو
معجز ً

الزيادة فيو والنقصان عنزو ,وصزيانتو وحفظزو مزن أن يقزدر
أحد من الخمق عمى معارضتو ,وعجز الخمزق عزن إبطالزو
ٌ

وافساده بزأن قزيض جماعزة يحفظونزو ويدرسزونو ويشزيرونو
غيززر واحززد
فيمززا بززين الخمززق إلززى آخززر بقززاء التكميززف ,ولززو ّ

الكالم ,وجيابذة البراعة ,والممحد فييم كثير ,والمعادي
عتيد؛ فما منيم من أتى بشيء يوثر في
لمشرح
ٌ
ِ
معارضتو ,وال َّألف ِ
ناقضتو ,وال قدر فيو
كممتَْي ِن في ُم
ِ
ف من ذىنو في
عمى مطعن صحيح ,وال َق َد َح المتكّم ُ
ذلك إالَّ بز ٍند شحي ٍح؛ بل المأثور عن كل من رام ذلك
()49

حركززة أو سززكونا منززو لنززادى الصززبيان بتخطيئززو ,وتيسززير

إلقاؤه في العجز بيديو والنكوص عمى عقيبو»

تواتره وأسباب ذلك ,حتى حفظتو ا مزة عزن ظيزور قموبيزا

وم ززن وس ززائل تحقي ززق وع ززد هللا –ع ززز وج ززل-ف ززي حف ززظ

النبززي -ملسو هيلع هللا ىلص -حتززى أصززبح حفاظززو بززالغين عززدد التزواتر فززي

تكتز ززب ,وانمز ززا تعتمز ززد الحفز ززظ وسز ززيمة لممحافظز ززة عمز ززى
آن لِم ـ ِّذ ْك ِر َف َيـ ْـل ِمـ ْـن ُمـ َّـد ِكر ٍ﴾
تراثيززاَ ﴿ ,وَلَقـ ْـد َي َّسـ ْـرَنا اْلُقـ ْـر َ
منجمز ز زا مفرًق ز ززا
[القم ز ززر ,]40 ,32 ,22 ,17 :وأنزل ز ززو
ً

مززن حيززاة النبززيء -ملسو هيلع هللا ىلص ,-واسززتق ارره بززين ا مززة بمسززمع مززن
كل مصر (.)46

قز ززال القاضز ززي عيز ززاض (ت544ه)« :ذكز ززر أبز ززو عمز ززر
والمق ززر ع ززن اب ززن المتن ززاب القاض ززي ,ق ززال :كن ززت عن ززد

يوما ُفسزئل :ل َزم جزاز التبزديل عمزى أىزل التزوراة,
اسماعيل ً
ولم يجز عمى أىل القرآن؟ فقال :قال هللا تعالى في أىزل
َّللا وكـــاُنوا عَميـ ِ
ــن ِك َتـ ِ
ــو
اسـ ُــت ْح ِف ُ
ــاب َّ ِ َ َ
ظوا ِمـ ْ
َْ
التززوراةِ ﴿ :ب َمـــا ْ
اء﴾ [المائززدة .]44:فوكززل الحفززظ إلززييم .وقززال فززي
ُش َ
ــيَد َ
ِ
ظو َن﴾
ــو َل َحـــ ِاف ُ
ــن َنَّزْلَنـــا الـــ ّذ ْكَر َوِاَّنـــا َلـ ُ
القز زرآنِ﴿ :إَّنـــا َن ْحـ ُ

[الحج ز ززر .]9:فم ز ززم يج ز ززز التب ز ززديل عم ز ززييم .ف ز ززذكر ذل ز ززك

.

يسزره لمحفززظ ,وأنزلززو فززي أمززة أميززة ال تقز أر وال
كتابززو أن َّ

عمز ز ززى مز ز ززدى ثز ز ززالث وعش ز ز زرين سز ز ززنة؛ ليسز ز ززيل حفظز ز ززو
()50

ومدارستو عمى النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – وأصحابو

.

ختما ليذا المطمب أن الحفظ المراد في قولو
وأشير ً
تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْحن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكر وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾.
اف ُ
ُ
َ
َ َ
مخصوصا بزمان أو مكان؛ فز «في إيراد الجممة
ليس
ً
الثانية اسمية ,داللة عمى دوام الحفظ»(.)51

المبحث الثاني :مظاىر حرص النبي-ملسو هيلع هللا ىلص – عمى

كالما أحسن من ىذا»(.)47
لممحاممي .فقال :ما سمعت ً
بل َّ
عد -رحمو هللا -حفظ هللا القرآن الكريم وجو من

حفظ القرآن الكريم:

وجوه إعجازه المعدودة ,فقال« :ومن وجوه إعجازه

بوساطة رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص – فز «كان أول حفظ هللا

المعدودة كونو آية باقية ال تعدم ما بقيت الدنيا مع
تكفل هللا تعالى بحفظو ,فقالِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكَر
ظو َن﴾ ,وقالَ﴿ :ال يأِْت ِ
يو اْلب ِ
وِاَّنا َل ُو َلح ِ
اط ُل ِم ْن َبْي ِن
اف ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َي َدْيو َوَال ِم ْن َخْم ِفو﴾ اآلية ,وسائر معجزات ا نبياء
انقضت بانقضاء أوقاتيا ,فمم يبق إال خبرىا ,والقرآن
العزيز الباىرة آياتو ,الظاىرة معجزاتو ,عمى ما كان
عميو اليوم مدة خمسمائة عام وخمس وثالثين سنة,
ول نزولو إلى وقتنا ىذا( ,)48حجتو قاىرة,

ومعارضتو ممتنعة .ا عصار كميا طافحة بأىل
البيان ,وحممة عمم المسان ,وأئمة البالغة وفرسان

لقد حفظ هللا عز وجل القرآن الكريم عمى ا رض
لمقرآن أن مكنو في قمب النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ,)52(»-والذي

استقبمو فأحسن االستقبال ,وحفظو أتم حفظ ,وقام بو
خير قيام ,وبمغو أحسن تبميغ والشواىد عمى ذلك

كثيرة( ,)53منيا:

 قولو تعالىَ﴿ :ال ُت َحِّر ْك ِب ِو لِ َساَن َك لِ َت ْع َج َل ِب ِو * ِإ َّن
اه َف َّات ِب ْع ُقْرآَن ُو * ُث َّم ِإ َّن
َعَمْيَنا َج ْم َع ُو َوُقْرآَن ُو * َفِإ َذا َقَ ْأرَن ُ

َعَمْيَنا َبَياَن ُو﴾ [القيامة.]19-16:
وفييا نييو– عميو الصالة والسالم – بعدم االستعجال
في َّ
تعمم القرآن أو تعميمو لغيره ,أو كتابتو ,والوعد
بتمكينو في قمبو ,وتأمينو من طوارق النسيان ,وتعريفو
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أن الذي يحفظ عميو ذلك ىو هللا( ,)54وتفصيل ما
أُجمل من أحكامو ,وال شك أن ىذا ىو مظير جّمِي

﴿َال ُت َحِّر ْك ِب ِو لِ َساَن َك﴾ نزلت بعد سورة ا عمى فقد
وعد من هللا
تعين أن قولوَ ﴿ :سُن ْق ِرَُ َك َف َال َتْن َس ٰى﴾ ٌ

وحفظ المعنى أعمى ما يكون (.)55

قال المراغي(ت1371ه)« :وخالصة ذلك :إنا

من مظاىر حفظ هللا ليذا الكتاب العظيم ,فحفظ المفظ

بعونو عمى حفظ جميع ما يوحى إليو»(.)57

وذك ز ززر اب ز ززن حج ز ززر(ت852ه) ع ز ززدة أس ز ززباب محتمم ز ززة

ونقوى ذا كرتك ,حتى تحفظو
سنشرح صدرك,
ّ
()58
أبدا» .
بسماعو مرة واحدة ,ثم ال تنساه بعدىا ً

يجززده مززن المشززقة عنززد النزززول ,فيتعجززل لتزززول المشززقة

ملسو هيلع هللا ىلص  ,-فإن جبريل لم يكتف بتبميغ الرسول -صمى هللا

السززتعجال النبززي– عميززو الصززالة والسززالم-فززي الق زراءة
ف ززي أثن ززاء الن زززول ,منس ززوبة لقائميي ززا مجممي ززا :إم ززا لم ززا

السالم -القرآن لمرسول-
 مدارسة جبريل– عميو ّ

يعا ,وا َّما خشية منو -ملسو هيلع هللا ىلص -أن ينساه ,أو يتفمت منزو
سر ً
شززيء ,وا َّمززا جززل أن يتززذكره ,وا َّمززا مززن حبززو إيززاه .ثز َّزم

عميو وسمم -القرآن ,بل كان النبي يق أر عميو في كل

قال« :وال بعد في تعدد السبب»(.)56

ولقد أصبحت ظاىرة حفظ النبي – عميو الصالة

والسالم – لمقرآن الكريم مع عدم امتالكو مقومات

()59

عام مرة

 ,عن أبي ىريرة-رضي هللا عنو ,-قال:

ض عمى َّ
مرة,
آن ُك َّل عام َّ
النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -القر َ
«كان َي ْع ِر ُ
بض ,وكان
رض عميو َّ
مرتين في العام الذي ُق َ
َف َع َ
عشرا ,فاعتكف عشرين في العام
ف ُك َّل عا ٍم
يعتك ُ
ً
()60

الحفظ من قراءة وكتابة = آية من آيات نبوتو  -عميو

الذي ُقبض»

الكتاب العزيز.

عنيمز ززا -قز ززال« :كز ززان رسز ززول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أجز ززود النز ززاس,

الصالة والسالم ,-ودليل قاطع عمى حفظ هللا ليذا
وقززد ذكززر ابززن عاشززور(ت1393ه) المناسززبة بززين مطمززع
س ززورة ا عم ززى ,وى ززو قول ززو تع ززالى﴿ :سـ ِّ
ـــك
ـــم َرِّبـ َ
ـــب ِس ْ
َ
اسـ َ
َعَمـــى﴾ [ا عمززى ,]1 :وبززين ىززذه اآليززة ,وبز َّزين ترتيززب
ْاأل ْ

نزززول ىززذه السززورة التززي منيززا ىززذه اآليززة ,وسززورة القيامززة
التي منياَ﴿ :ال ُت َحِّر ْك ِب ِو ِل َساَن َك﴾ [القيام = ]16:بقولو:
اس َم
«قد عرفت أن ا مر بالتسبيح في قولوَ ﴿ :سِّب ِس ْ

َعَمى﴾ بشارة إجمالية لمنبيء -صمى هللا عميو
َرِّب َك ْاأل ْ
وسمم -بخير يحصل لو ,فيذا موقع البيان الصريح
بوعده بأنو سيعصمو من نسيان ما يقرئو فيبمغو كما

أوحى إليو ,ويحفظو من التفمت عميو ,وليذا تكون ىذه
بيانيا؛
الجممة استئنافا
ً

ن البشارة تنشئ في نفس

النبيء  -ملسو هيلع هللا ىلص -تر ًقبا لوعد بخير يأتيو ,ف َّ
بشره بأنو
سيزيده من الوحي ,مع ما فرع عمى قولو :ﭽ َسُن ْق ِرَُ َك
ﭽ من قولوَ ﴿ :ف َال َتْن َس ٰى﴾؛ واذ قد كانت ىذه السورة

من أوائل السور نزوًال ,....وسورة القيامة التي منيا

.

فقززد أخززرج البخززاري مززن حززديث ابززن عبززاس – رضززي هللا
وكززان أجززود مززا يكززون فززي رمضززان حززين يمقززاه جبريززل,
وكززان يمقززاه فززي كززل ليمززة مززن رمضززان فيدارسززو الق زرآن,
فمرسز ز ز ز ز ززول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أجز ز ز ز ز ززود بز ز ز ز ز ززالخير مز ز ز ز ز ززن الز ز ز ز ز ز زريح
المرسمة»(.)61

وعندما دنا أجل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -عارضو جبريل بالقرآن
مرتين.
عن عائشة-رضي هللا عنيا ,-عن فاطمة-رضي هللا

إلي النبي -ملسو هيلع هللا ىلص :-أن جبريل كان
عنياَّ « :-
أسر َّ
كل سنة ,واَّنو عارضني العام
عارضني بالقرآن َّ
ُي ُ
مرتين ,وال أُراهُ إال حضر أجمي»(.)62
 قراءة النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -القرآن عمى غيره من الصحابة
– رضي هللا عنيم.-
عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنو  :-قال النبي -

ُبي« :إن هللا أمرني أن أق أر عميكَ﴿ :ل ْم َي ُك ِن
ملسو هيلع هللا ىلص -
ٍّ
ِ
َى ِل اْل ِك َت ِ
اب﴾ قال :وسماني؟ قال:
ين َكَفُروا ِم ْن أ ْ
َّالذ َ
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نعم .قال :فبكى» .وفي لفظ قال« :هللا سماني لك؟
أبي يبكي»(.)63
قال" :هللا سماك" فجعل ّّ
 تعميم النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -القرآن بنفسو؛ فقد باشر النبي

ملسو هيلع هللا ىلص-تعميم المسممين القرآن بنفسو ,وأمره هللا  -عزٍ
تؤدة
وجل-بأن يقرأه عمى الناس عمى ُم ْكث ,أيَ :
وتميل؛ كي يحفظوا لفظو ويفقيوا معناه .كما قال
تعالى﴿ :وُقرآًنا َفرْقَن ِ
الن ِ
َه َعَمى َّ
اس َعَم ٰى ُم ْك ٍث
َ ْ
اه ل َت ْقَأر ُ
َ ُ
اه َتْن ِزيالً﴾ [اإلسراء.]106 :
َوَنَّزْلَن ُ

عن عبد هللا بن مسعود فقال« :وهللا لقد أخذت من في

بضعا وسبعين سورة .)64(»...
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ً
لت
وعنو أنو قال« :كنا مع رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  ,-و ْأن ِز ْ
عميو والمرسالت ,وانا َّ
لنتمقاىا من ِفيو.)65(»...
وعن ابن عمر -رضي هللا عنو-قال« :كان رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص  -يعممنا القرآن ,فإذا َمّر بسجود القرآن سجدوسجدنا معو»(.)66

«اقرءوا القرآن فإنو يأتي يوم القيامة شفيعا صحابو,
اقرءوا الزىراوين؛ البقرة وسورة آل عمران ,فإنيما
تأتيان يوم القيامة كأنيما غمامتان ,أو كأنيما
غيايتان ,أو كأنيما فرقان من طير صواإ ,تحاجان
عن أصحابيما ,اقرءوا سورة البقرة ,فإن أخذىا بركة,

وتركيا حسرة ,وال تستطيعيا البطمة»(.)71

إلى غير ذلك من اآلثار الكثيزرة التزي حفمزت بيزا دووايزن

السززنة المطي زرة فززي عنايززة رسززول هللا –صززمى هللا عميززو
وسزَّزمم-بشززأن الق زرآن الك زريم ,وتمززك العنايززة شززممت جميززع
االتجاىات ,وما ذلك إال من حفظ هللا لكتابو العزيز.
المبحث الثالث :امتداح هللا الحافظين لكتابو من أىل
العمم:

اب َوَال
قال تعالىَ ﴿ :و َما ُكْن َت َت ْتُمو ِم ْن َقْبمِ ِو ِم ْن ِك َت ٍ
ِ
ِِ
ُّ
ات
آي م
اب اْل ُمْبطُمو َن * َب ْل ُى َو َ
َت ُخط ُو ِبَيمين َك ِإ ًذا َالْرَت َ
ور َّال ِذين أ ُ ِ
بِيَن م ِ
ص ُد ِ
آي ِاتَنا
َ
َّ
ُوتوا اْلعْم َم َو َما َي ْج َحُد ِب َ
ات في ُ
ِ
َّ
ن
ِإَّال الظال ُمو َ ﴾ [العنكبوت.]49 - 48 :

وعن ابن عباس  -رضي هللا عنيما -أنو قال« :كان
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -ي َعّمِ ُمنا التشيد كما ُي َعِّممنا السورة
من القرآن ,»...وفي رواية ابن ُرْمح «كما ُي َعّمِمنا

آي ز ز ززات بينز ز ز ززات فز ز ز ززي صز ز ز ززدورىم ,بز ز ز ززو تنشز ز ز ززرح وتفز ز ز ززرح

 حث النبي –ملسو هيلع هللا ىلص -أمتو عمى تعمم القرآن وتعميمو:

الصززالة والسززالم-أن الززذي لززيس فززي جوفززو شززيء مززن

القرآن»(.)67

عن عثمان بن عفان  -رضي هللا عنو -عن النبي -

ملسو هيلع هللا ىلص  -قال« :خيركم من تعمم القرآن وعممو»(.)68

وعن أبي ىريرة  -رضي هللا عنو -قال :قال رسول

لز ز «قززد مززدح هللا أىززل العمززم وأثنززى عمززييم ,فجعززل كتابززو

وتس ز ززعد»( ,)72كي ز ززف ال وق ز ززد وص ز ززف النب ز ززي – عمي ز ززو
القرآن كالبيت الخرب(.)73

َو «سواء أريد بو[أي :القرآن] أنو ِّبين في صدورىم ,أو
أنو محفو في صدورىم ,أو أريد بو ا مران ,وىو

هللا -ملسو هيلع هللا ىلص « :-وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا
السكينة ,وغشيتيم الرحمة ,وحفتيم المالئكة ,وذكرىم

الصواب؛ فإنو محفو في صدور العمماء ِّبين في
صدورىم يعممون أنو حق»(.)74

هللا فيمن عنده»(.)69

«والقوالن متالزمان ,ليسا بمختمفين ,وعمى التقديرين

عززن عائشززة ع زن النبززي -ملسو هيلع هللا ىلص  -قززال« :مثززل الززذي يقز ز أر

االستشياد بيم,
وثناء عمييم في ضمنو
مدح ليم
ُ
فيو ٌ
ٌ
فتأممو»(.)75
َّ

يتمون كتاب هللا ,ويتدارسونو بينيم إال نزلت عمييم

القرآن  -وىو حافظ لو  -مع السفرة الكرام البررة» (.)70

وعن أبي أمامة الباىمي – رضي هللا عنو-قال:
سمعت رسول هللا – صمى هللا عميو َّ
وسمم-يقول:
ُ

ولقززد حززرص المسززممون عامززة والعممززاء خاصززة عمززى أن

يك ززون حف ززظ كت ززاب هللا م ززن أولوي ززاتيم ,ويكف ززي أن نأخ ززذ
جولة في كتب التزاريخ والتزراجم وغيرىمزا لنقزف أمزام ىزذه
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الحقيقززة التززي تميزززت بيززا ىززذه ا مززة عبززر القززرون؛ وفززي

سززنوات العمززر المختمفززة ,مززذ عصززر الصززحابة –رضززي
زص كثي ززر م ززن أى ززل العم ززم عم ززى أن
هللا ع ززنيم ,-وق ززد ن ز َّ

زرور
زر مزنيم قزد حفزظ القزرآن واسزتظيره( ,)76وم ًا
جمعزا غفي ًا
ً
بعصر التابعين وأتباعيم ,إلى وقنا الحاضر الزذي نشزيد
فيز ززو اإلقبز ززال الواسز ززع مز ززن الجمز ززوع الغفي ز زرة؛ مز ززن جميز ززع
ا عمار وا جناس = عمى ِحفظ كتاب هللا –تعالى.-

ف زالقرآن كما ىو محفو في الموح كذلك محفو في
قموب المؤمنين ,وذلك من خصائصو ,فعالوة عمى

كون آياتو بينات اإلعجاز فيو في الصدور يتموه أكثر

المبحث الرابع :الحث عل تدبر القرآن ،واإلنكار عمى
من لم يفعل ذلك:

ان ِم ْن ِعْن ِد
آن ۚ َوَل ْو َك َ
قال تعالى﴿ :أَ َف َال َي َت َدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َّللا َلوجدوا ِف ِ
ِ
ير﴾ [النساء.]82 :
اخِت َال ًفا َكِث ًا
يو ْ
َغْي ِر َّ َ َ ُ

وب
آن أ َْم َعَم ٰى ُقُم ٍ
وقال تعالى﴿ :أَ َف َال َي َتَدَّبُرو َن اْلُقْر َ
أَ ْق َفاُل َيا﴾ [دمحم.]24:
وقال تعالى﴿ :أََفَمم يَّدَّبروا اْلَقول أَم جاءىم ما َلم يأ ِ
ْت
ْ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ
ْ َ ُ
ين﴾[المؤمنون.]68 :
اء ُى ُم ْاأل ََّولِ َ
َ
آب َ
وقال تعالى﴿ :أَْنَزْلَناه ِإَليك مبارك لِيَّدَّبروا آي ِاتوِ
َ
ُ ْ َ َُ َ م َ ُ
ِ
َولَِي َت َذكََّر أُوُلو ْاألَ ْلَب ِ
اب
اب﴾[ص .]29 :كتَ ٌ

ا مة ,بخالإ سائر الكتب؛ فإنيا لم تكن معجزات,

لقد امتثل سمف ىذه ا مة أمر هللا بتدبر كتابو ,فيذا

ولذلك «قال الحسن :أُعطيت ىذه ا مة الحفظ ,وكان

البقرة ثمان سنين يتعمميا(.)81

وما كانت تق أر إال من المصاحف (.)77

نظرا ,فإذا أطبقوه لم
من قبميا ال يقرءون كتابيم إال ً
يحفظوا ما فيو إال النبيون .فقال كعب في صفة ىذه

ا مة :إنيم حكماء عمماء وىم في الفقو أنبياء» (.)78
وعنززد قولززو تعززالى﴿:أَوَلــم ي ْك ِف ِيــم أََّنــا أَْنَزْلَنــا عَميـ َ ِ
ـاب
َْ
ـك اْلكَتـ َ
َ َْ ْ
ـــــــي ِي ْم﴾ [العنكب ز ز ززوت :]51يقزز ز ززول الزمخشز ز ز ززري
ُيْتَمـ ٰ
ـــــــى َعَمـ ْ
(ت538ه) «ث ززم ق ززال﴿ :أ ََوَلـ ْــم َي ْك ِف ِيـ ْــم﴾ آي ززة مغني ززة ع ززن
سززائر اآليززات-إن كززانوا طززالبين لمحززق غيززر متعنتززين-ىززذا
القرآن الذي تدوم تالوتو عمييم فزي كزل مكزان وزمزان ,فزال

زمحل ,كمزا تززول كزل
يزال معيم آية ثابتة ال تزول وال تض ّ
آية بعد كونيا ,وتكون في مكان دون مكان»(.)79

ومما يمكن إضافتو ىنا اىتمام عمماء اإلسالم في

عمومو المختمفة ,ويشمل ذلك :التعميم ,والتطبيق,

والتأليف ,وىو داخل في معنى حفظ القرآن ,قال
الرازي(ت606ه)« :حفظ كتاب هللا عمى وجيين:
ا ول :أن يحفظ فال ينسى.

الثاني :أن يحفزظ فزال يضزيع .وقزد أخزذ هللا عمزى العممزاء

حفظ كتابو من ىذين الوجيين :أحدىما :أن يحفظوه فزي

صز ززدورىم ويدرس ز ززوه بألس ز ززنتيم ,والث ز ززاني :أن ال يض ز ززيعوا

أحكامو وال ييمموا شرائعو»(.)80

عبدهللا بن عمر –رضي هللا عنيما-يمكث عمى سورة
الحث عمى التدبر,
كما تعددت عباراتيم في الترغيب و ّ
واإلنكار عمى من يحفظ القرآن الكريم دون أن يفقيو
ويتدبره.

قال عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنو« :-إنكم في

قراؤه ,تحفظ فيو حدود القرآن,
زمان كثير فقياؤه ,قميل َّ

قميل من يسأل ,كثير من يعطي,
وتضيَّع حروفوٌ ,
يطيمون فيو الصالة ,ويقصرون الخطبة ,يبدون
أعماليم قبل أىوائيم.

وس ززيأتي عم ززى الن ززاس زم ززان قمي ززل فقي ززاؤه ,كثي ززر قز زراؤه,
تحف ززظ في ززو ح ززروإ القز زرآن ,وتض ززيَّع ح ززدوده ,كثي ززر م ززن
قميل من يعطي .يطيمون فيو الخطبة ,ويقصزرون
يسألٌ ,
الصالة ,يبدون فيو أىواءىم قبل أعماليم» (.)82
ولقد َّذم –رضي هللا عنو« -من حفظ الحروإ وضيع
العمل ,ولم يقف عند الحدود ,ومدح من عمل بمعاني
القرآن ,وان لم يحفظ الحروإ ,فدل ىذا عمى أن
الحفظ واإلحصاء المندوب إليو ىو العمل»(.)83

قال القرطبي (ت671ه)« :فالواجب عمى من خصو
هللا بحفظ كتابو أن يتموه حق تالوتو ,ويتدبر حقائق
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عبارتو ,ويتفيم عجائبو ,ويتبين غرائبو»(.)84ولقد َّ
عد

في نوع الكالم بحيث سممت من مخالفة الواقع ومن

االبتداع في الدين(.)85

ولقد حاول بعضيم القدح في القزرآن مزن خزالل ا حزرإ

بعضيم حفظ حروإ القرآن دون التفقو فيو من
إن من تمام حفظ هللا َّ
وجل لمقرآن الكريم ,وأنو ال
عز َّ
َّ
عمما
تكون االستفادة الحقة منو = إال بدوام الصمة بو ً
وفيما.
ًا
وعمال ,تالوة
ً
وتدبر ً
ولذلك دأب أىل العمم عمى مر العصور عمى التنبيو

عمى أن التدبر حالة مصاحبة لمقرآن الكريم ال تنفك

عمال
عنو؛ بل جعموا ذلك من أسباب نزول القرآن
ً
بنص اآليات الكريمات التي ُّ
ِّ
تحث عمى التدبر.
وقمنا إن التدبر من مظاىر حفظ هللا لمقرآن الكريم؛
نو حالة متجددة من الفيم« ,إذ لو كان التدبر يعني

َّللا عز
الوقوإ عند فيم القدماء لمقرآن ,لما أمرنا َّ

وعال بتدبره ,ولكان أمرنا باتباع أسالفنا وحسب؛ وىذا

ينافيو طبيعة القرآن المتجددة»(.)86

بززل اعتبززر بعضززيم أن االكتفززاء بمعرفززة ظززاىر الز ّ ِ
زنص
كم ز ز ززن « ل ز ز ززو لقح ز ز ززة درور ال يحمبي ز ز ززا ,وميز ز ز زرة نث ز ز ززور

ال يستولدىا»(.)87

المبحث الخامس :صون القرآن من َّ
الدخل والخمل
والباطل والفساد:

قال تعالى﴿ :الر ِك َتاب أ ْ ِ
آي ُات ُو ُث َّم ُف ِّصَم ْت ِم ْن
ُحك َم ْت َ
م
ير﴾ [ىود ,]1 :وقال تعالى﴿ :يس *
يم َخِب ٍ
َل ُد ْن َح ِك ٍ
َواْلُقْر ِ
آن اْل َح ِكيمِ﴾ [يس.]2-1:
ِ
المفسزرين فزي معنزى إحكزام وتفصزيل
لقد تعددت عبزارات ّ
اآلي ززات ف ززي اآلي ززة الكريم ززة ,وى ززو م ززن اخ ززتالإ التن ززوع,

والمعنززى أن هللا وصززف القزرآن بأنززو مصززون مززن الز َّزدخل,
والخمل ,والباطل ,والفساد بكل أشكالو وأنواعو.

()88

وقال ابن عاشور(ت1393ه)« :واإلحكام :إتقان
ِ
(الح ْكمة) بكسر الحاء وسكون
الصنع ,مشتق من
الكاإ .وىي إتقان ا شياء بحيث تكون سالمة من
ا خالل التي تعرض لنوعيا ,أي ُجعمت آياتو كاممة

إخالل المعنى والمفظ»(.)89

السززبعة االمنصززوص عمييززا مززن النبززي –ملسو هيلع هللا ىلص ,-ومززا عمززم

ىز زؤالء حقيق ززة ى ززذا االخ ززتالإ وفائدت ززو! ف ززإن االخ ززتالإ
المشززار إليززو فززي ذلززك اخززتالإ تنززوع وتغززاير ال اخززتالإ

تضززاد وتنززاقض ,فززإن ىززذا محززال أن يكززون فززي كززالم هللا
ـان
آن ۚ َوَل ْـو َك َ
تعالى قال -تعالى﴿ :-أَ َف َـال َيَت َـدَّبُرو َن اْلُق ْـر َ
َّللا َلوجـــــدوا ِفيـ ِ
ــــد َغيـ ِ ِ
ِمـــــن ِعْنـ ِ
ــــر﴾
اخِتَال ًفـــــا َكِثيـ ًا
ــــو ْ
ــــر َّ َ َ ُ
ْ
ْ
[النسززاء ,]82:والمتززدبر الخززتالإ الق زراءات كميززا يجززدىا

ال تخمو من ثالثة أحوال:

أحدىا :اختالإ المفظ والمعنى واحد.

جميعا مع جواز اجتماعيما في
الثاني :اختالفيما
ً
شيء واحد.
جميعا مع امتناع جواز اجتماعيما
الثالث :اختالفيما
ً
في شيء واحد ,بل يتفقان من وجو آخر ال يقتضي
التضاد (.)90

عصي عمى من أراد
ومن صون هللا لمقرآن الكريم أنو
ِّ
قديما وحديثًا؛ بل من رام ذلك أصبح من
ا
مجارتو ً
أضحوكات التاريخ.

االن ِ
ِ
س
بعجز ْ
و َ
أخبر هللاُ
ِمن ِم ْث ِ
طولُِبوا ِبسورْه
مو َو ُ
ْ
ِ ِ
احا
َو ِمن لجمباب َ
الحيا أ ََز َ
ثل ما جاء ِ
ِ ِ
بو ُم َسْيمِ َمو
َكم َ َ
يك ٌة ِفي َلْف ِظيا َواْل َمعنى
َرِك َ

الجن ِ
و ِّ
س
يانيم ِب ْ
عن ِإ ْت ُ
الجن ْ
ِ
وره
َفما استَ َ
ميا َ
ط ُ
ض ُر َ
اعوا م ْث َ
ِ
ضاحا
ارضا َل ُو َحوى ا ْفت َ
ُم َع ً
ِمن تُر ٍ
ىات ِباختالل َم ْعممو
ْ

َكَق ِ
اح ِ
ولو :و َّ
الط ِ
ط ْحَنا
نات َ
ومجمل القول فإن هللا أخبر في اآليات السابقة وفي
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نظائرىا مما لم ُيذكر «عن حفظو لكتابو وحراستو,
وا مر بالرجوع إليو والعمل عميو ,وتشريفو عمى سائر

َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّمم , َ-فال حج َة لنا بعد
صَّمى َّ
وىو النبي َ -
أن جمع الحق سبحانو وتعالى لمقرآن ُك َّل ألوان الحفظ.

الزائغين وتحريف المبطمين»(.)92

عمى حفظو:

الكتب ,وشدة تعظيمو لو ,وأنو محفو ٌ مصون من كيد

المبحث السادس :نفي التبديل ،والتغيير ،والتحريف،

والزيادة والنقصان ،عن القرآن:
ِ ِ
ِ
اء ُى ْم ۖ َوِاَّن ُو
قال تعالىِ﴿:إ َّن َّالذ َ
ين َك َفُروا بال ّذ ْك ِر َل َّما َج َ
*ال يأِْت ِ
يو اْلب ِ
ِ
اط ُل ِم ْن َبْي ِن َي َدْي ِو َوَال ِم ْن
َ
اب َع ِز ميز َ َ
َلك َت م
ِِ
يد﴾ [فصمت.]42-41:
يم َح ِم ٍ
يل ِم ْن َح ِك ٍ
َخْمفو ۖ َتْن ِز م
يبززين هللا جز َّزل وعز َّزز ف زي ىززذه اآليززات منعززة الق زرآن الك زريم
وحصانتو من التبديل والتحريف والزيادة والنقصزان؛ ذلزك
أن هللا ىو مزن َّ
تكفزل بحفظزو -كمزا م َّزر ,-فزال مجزال وال

السززماوية
سززبيل لمباطززل إليززو ,عمززى العكززس مززن الكتززب َّ

ا خز ز ززرى التز ز ززي وك ز ز ززل هللا حفظيز ز ززا لمبش ز ز ززر ,كمز ز ززا ق ز ز ززال
ـاب َّ ِ
ظوا ِمـ ْـن ِك َتـ ِ
َّللا﴾ [المائززدة, ]44:
اسـ ُـت ْح ِف ُ
تعززالىِ ﴿:ب َمــا ْ
تبعزا
فضيعوىا ,وحرفوىا ,ودخميزا الزنقص والخمزل؛ وذلزك ً

لطبيعة البشر التي ال تنفك عن النقص والعجز.
ِ
اب َع ِز ميز َّ يقول
قال الطبري (ت310ه)َ «ُّ :وِاَّن ُو َلك َت م
تعالى ذكره :وان ىذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز هللا

تبديال ,أو تحر ًيفا ,أو
إياه ,وحفظو من كل من أراد لو ً
تغييرا ,من إنسي وجني وشيطان مارد»(.)93
ً

ولقززد تقززرر عنززد عامززة ا مززة أن كتززاب هللا محفززو مززن

التبديل والتحريف والتغييرَ ,و« من أجاز أن يزتمكن أحزد
مزن زيززادة شزيء فززي القزرآن ,أو نقصززانو منزو ,أو تحريفززو
فقد كذب هللا في خبره ,وأجاز الخمف فيو ,وذلك كفر.

ممكنا لم يكن أحد من
وأيضا فإن ذلك لو كان
ً

المبحث السابع :داللة معاني أسماء القرآن وأوصافو

المسمى يدل عمى شرإ ذلك
إن تعدد ا سماء عمى
ّ
المسمى ورفعة مكانتو؛ فز «كثرة أَسماء هللا تعالى َّ
دلت
َّ

عمى كمال جالل عظمتو ,وكثرة أَسماء النبي -صمى
ِ
وسمو درجتو,
هللا عميو وسممَ -دَّلت عمى عّمو رتبتو,
ّ
وكذلك كثرة أَسماء القرآن َّ
دلت عمى شرفو ,وفضيمتو,
وقد ذكر هللا تعالى لمقرآن مائة اسم.)95(»...

ولقد اختمف عمماء التفسير وعموم القرآن في عدد
أسماء القرآن؛ فمنيم من اقتصر عمى اسم واحد,

ِّ
النص
ومنيم من أوصميا إلى المائة كما مر في
السابق ,لكن القول الراجح الذي تعضده ا دلة أنيا
خمسة أسماء( :القرآن ,والكتاب ,والفرقان ,والذكر,

والتنزيل) ,وما عدا ذلك ُفي ُّ
عد في خواص القرآن,
وأوصافو ,وفضائمو(.)96

وسيظير لممتأمل في المسميات الثابتة لمقرآن الكريم

أنيا «ليست مجرد أعالم جامدة ال معنى ليا ,بل ىي

أسماء مختارة اصطفاىا هللا تعالى لكتابو؛ لتدل عمى
ٍ
ٍ
أوصاإ شريفة تميق بمقام كتابو العزيز»(.)97
معان و
كل اسم من أسمائو  ...في كالم العرب معنى
«ول ّ
ووجو غير معنى اآلخر ووجيو»(.)98
ٌ
مسمى (القرآن والكتاب) سنجد أنو «روعي
فمو أخذنا َّ

متموا با لسن ,كما روعي في
في تسميتو قرًآنا كونو ِّ
مدونا با قالم ,فكمتا التسميتين من
كتابا كونو ً
تسميتو ً

المسممين عمى ثقة من دينو ,ويقين مما ىو متمسك

تسمية الشيء بالمعنى الواقع عميو.

أو ضاع بنسخ شيء مما ىو ثابت من ا حكام ,أو

العناية بحفظو في موضوعين ال في موضع واحد,

بو نو كان ال يأمن ,أن يكون فيما كتم من القرآن,

تبديمو بغيره»(.)94
إذنُ :حِفظ القرآن ِعْمماً في الموح المحفو  ,و ُحِفظ في
وحِفظ في َم ْن استقبمو
أمانة َم ْن نزل بو من السماءُ ,

وفي تسميتو بيذين االسمين إشارة إلى أن من حقو

جميعا,
أعني أنو يجب حفظو في الصدور والسطور
ً

أن تضل إحداىما فتذكر إحداىما ا خرى ,فزالنص
المنزل لم يقتصر عمى كونو «قرًآنا» أو مجموعة من
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اآليات التي تتمى أو تقرأ ,وتحفظ في الصدور ,وانما

ومن داللة اسم (الذكر) عمى القرآن :أنو سيبقى

«وبيذه العناية المزدوجة التي بعثيا هللا في نفوس

الشرإ والمكانة محفوظين عمى وجو البسيطة(,)103
وما ُذكر في قول هللا تعالىِ﴿ :إَّنا َن ْح ُن َنَّزْلَنا ال ِّذ ْكَر
وِاَّنا َل ُو َلح ِ
ظو َن﴾ [الحجر ]9:في المطالب السابقة
اف ُ
َ
َ

السز ز ززماوية
وسز ز ززبب حفز ز ززظ هللا لمق ز ز زرآن دون بقيز ز ززة الكتز ز ززب َّ

المبحث الثامن :داللة القرآن العقمية عمى حفظ

مدونا بالمداد .فياتان الصورتان
كتابا»
ً
كان ً
أيضا « ً
تتضافران وتصحح كل منيا ا خرى.)99(.

ظا بحفظ هللا تعالى ,وأن أتباعو سيبقى ليم
محفو ً

ظا في
ا مة الدمحمية
اقتداء بنبييا بقي القرآن محفو ً
ً
إنجاز لوعد هللا الذي تكفل بحفظو ...
ًا
حرز حريز؛

يصب في ىذا المعنى ,ويغني عن إعادتو ىنا.
ُّ

ا خز ززرى ,أن سز ززائر الكتز ززب السز ززماوية جز ززيء بيز ززا عمز ززى

القرآن:

التوقيت ال التأبيزد ,وأن ىزذا القزرآن جزيء بزو مصزدًقا لمزا

جامعززا لمززا
ومييمنززا عمييززا ,فكززان
بززين يديززو مززن الكتززب
ً
ً
ائدا عمييا بما شاء هللا زيادتزو,
فييا من الحقائق الثابتة ,ز ً

وكززان سز ِّ
زادا مسززدىا ,ولززم يكززن شززيء منيززا ليسززد مسززده,
فقضززى هللا أن يبقززى حجززة إلززى قيززام السززاعة ,واذا قضززى

أمر يسر لو أسبابو ,وىو الحكيم العميم (.)100
هللا ًا
واذا ذىبت تتممس دالالت اسم (التنزيل) عمى كتاب
هللا ,وجدت أن منيا :أنو كتاب منزل من عند هللا,

أيضا كون هللا ىو الذي أنزلو ,وىو الذي تكفل بحفظ
و ً
ومصونا
فوعا عن أيدي المحرفين,
ً
تنزيمو ,وجعمو مر ً
عن مساس المتالعبين(.)101

واسم (الفرقان) أشار إلى ما تضمنو الكتاب العزيز من

الدالئل واآليات والمعاني والحقائق ,التي تكون فارقة

بين الصادق والكاذب ,والمؤمن والكافر ,والمحق

حرإ ,والمحفو واْل ُمضيَّع,
والمبطل ,والثابت واْل ُم َّ
اك ِإَّال
ق َن َز َل ۗ َو َما أَْر َسْمَن َ
اه َو ِباْل َح ِّ
﴿ َو ِباْل َح ِّ
ق أَْن َزْلَن ُ
ِ
ير * وُقرآًنا َفرْقَن ِ
ِ
الن ِ
َه َعَمى َّ
اس َعَم ٰى
ُمَب ّشًار َوَنذ ًا َ ْ
اه ل َت ْقَأر ُ
َ ُ
اه َتْن ِز ًيال﴾[اإلسراء.]106 -105:أي :وما
ُم ْك ٍث َوَنَّزْلَن ُ
أنزلنا القرآن إال ممتبساً بالحق المقتضي إلنزالو ,وما
ممتبسا بالحق الذي اشتمل عميو,
نزل عمى الرسول إال
ً

وما أنزلناه من السماء إال محفوظاً بالرصد من
ظا بيم من
المالئكة ,وما نزل عمى الرسول إال محفو ً
تخميط الشياطين؛ فرقنا فيو الحق من الباطل ,ونزلناه
عمى حسب ا حوال والمصالح ,عمى ميل وتؤدة؛ فإنو

أيسر لمحفظ وأعون في الفيم (.)102

ان ِم ْن ِعْن ِد
آن ۚ َوَل ْو َك َ
قال تعالى﴿ :أَ َف َال َي َت َدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َّللا َلوجدوا ِف ِ
ِ
ير﴾[النساء.]82:
اخِت َال ًفا َكِث ًا
يو ْ
َغْي ِر َّ َ َ ُ

قال الراغب ا صفياني(ت502ه) «وقيل :معنى
قولوَ﴿ :لوجدوا ِف ِ
أن ل ِ
إلنسان
اخِت َال ًفا َكِث ًا
يو ْ
َ َُ
ير﴾ّ :
فبين تعالى
ىاديين؛ الشرع والعقل؛ كا صل لمشرعّ ,
أن الذي أتاكم بو من الشرع لو كان من عند غير هللا

فمما لم يوجد بينو وبين
لكان مقتضى العقل يخالفوّ ,
العقل منافاة ُعمم أنو من عند هللا»(.)104

ولقد ثبت لنا نحن المسممين أن القرآن محفو

من

التحريف بالنص القرآني الصريح المكرر المثبت

بالحجج القرآنية العقمية الذاتية ,أي :من داخل القرآن

نفسو ,بمعنى أن القرآن يشيد لنفسو بنفسو ويدل عمى
نفسو بنفسو فال يحتاج إلى شاىد أو دليل من خارجو,

آن ۚ َوَل ْو
وفي ىذا يقول تعالى﴿ :أَ َف َال َي َتَدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َّللا َلوجدوا ِف ِ
ِ
ِ
ير﴾.
اخِت َال ًفا َكِث ًا
يو ْ
ان ِم ْن ِعْند َغْي ِر َّ َ َ ُ
َك َ
ويقول تعالىَ ﴿ :وِا ْن ُكْن ُت ْم ِفي َرْي ٍب ِم َّما َنَّزْلَنا َعَم ٰى
ِ
ورٍة ِم ْن ِم ْثمِ ِو﴾ [البقرة.]23:
َعْبدَنا َفأ ُْتوا ِب ُس َ

فا﵀ تعالى يحتج لصحة القرآن بحجة عقمية مصدرىا

القرآن نفسو!

فالقرآن ىو الدليل وىو المدلول عميو ,وىو الشاىد وىو
المشيود عميو ,وىو الحجة وىو المحتج لو بو! والدليل

عمى حفظ القرآن نقالً وعقالً ىو القرآن نفسو!
والززدليل العقمززي قززد يكززون أقززوى مززن دليززل الت زواتر ,فززإن
التزواتر إذا كززان يززورث اإليمزان ,فيززذا يمززنح االطمئنززان:
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﴿ َقـــال أَوَلـــم تـــؤ ِمن ۖ َقـــال بَمـ ٰ
ــن لَِي ْط َمـ ِــَ َّن َقْمِبـــي﴾
ََ ٰ
ــى َوَل ِكـ ْ
َ َ ْ ُْ ْ
[البق ز زرة.]260:فمز ززن تجز ززد شز ززيئاً يبعز ززث اليقز ززين ويز ززورث

اإليمز ز ززان ويمز ز ززنح االطمئن ز ز زان إلز ز ززى صز ز ززحة الق ز ز زرآن ..

كالقرآن(.)105

«والعجيب في مسألة ِحْفظ القرآن أن الذي يحفظ شيئاً
يحفظو ليكون حجة لو ,ال حجة عميو ,كما تحفظ أنت
(الكمبيالة) التي لك عمى خصمك ,أما الحق -
سبحانو وتعالى  -فقد ضمن ِحْفظ القرآن ,والقرآن

ينبئ بأشياء ستوجد فيما بعد ,والحق سبحانو ال يحفظ
ىذا ويس ِجمو عمى نفسو ,إال إذا ضمن ِ
ُّ
وتحقق
ص ْدق
ُ ّ
ما أخبر بو واال لما حفظو ,إذنِ :
فحْفظ الحق سبحانو
لمقرآن دليل عمى أنو ال يط أر شيء في الكون أبداً
آن ۚ
في القرآن﴿:أَ َف َال َي َت َدَّبُرو َن اْلُقْر َ
َّللا َلوجدوا ِف ِ
ِ
ير﴾
اخِت َال ًفا َكِث ًا
يو ْ
َغْي ِر َّ َ َ ُ

يناقض كالم هللا
ان ِم ْن ِعْن ِد
َوَل ْو َك َ
[النساء.)106(» ]82:

والطريق الصحيح لمن عرضت لو شبية ,وظن

اختالًفا في شيء من كتاب هللا أن يتيم نظره أوًال,

ثانيا(.)107
ويسأل من ىو أعمم منو ً

ٍ
حاقد ,أو
الكريم داللة واضحة ,ال تخفى إال عمى

جاىل ,أو متبع لميوى ,وشمل حفظو من التالشي,

ومن الزيادة والنقصان فيو ,وذلك بأن يسر تواتره,
َّ
وسممو من التبديل والتغيير حتى حفظتو ا مة عن
ظيور قموبيا حتى بمغ ذلك حد التواتر في كل زمان.
َّ -4
حث القرآن الكريم عمى إعمال العقل في
الوصول إلى حقيقة حفظ هللا لمقرآن الكريم.

 -5أن شبو الطاعنين في القرآن الكريم ,مكررة عمى

تطاول ا زمان ,مع اختالإ في ا دوات والوسائل,

ومن ذلك التشكيك في حفظ هللا لمقرآن ,وأن القرآن

الكريم نفسو تولى الرد عمى ىؤالء المشككين قبل أن
يتولى عمماء اإلسالم التوسع في ِ
الرد.
ّ
ومن أىم التوصيات التي أوصي بيا في ىذا الصدد:
 oأىمية الرجوع لتدبر كتاب هللا تعالى ,السيما
اآليات التي دلت عمى حقيقة حفظو ,وبعث ذلك في

ا مة مجد ًدا ,ال سيما في ىذا الوقت الذي تعددت
وتجددت فيو شبو َّ
المشككين .

 oتدبر اآليات التي تتضمن إشارات تدل عمى

وبعززد ىززذا التط زواإ فززي اآليززات التززي دلززت عمززى حفززظ هللا

موضوعات كمية ,كقولو تعالى﴿ :اْلَي ْوَم أَ ْك َمْم ُت َل ُك ْم
ِ
يت َل ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم
ديَن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُت َعَمْي ُك ْم ِن ْع َمِتي َوَر ِض ُ
ِديًنا﴾ [المائدة ,]3:التي تدل عمى موضوع كبير

 -1أن حفز ز ز ززظ هللا لمق ز ز ز زرآن الك ز ز ز زريم خصيصز ز ز ززة مز ز ز ززن

ا ىمية (كمال الدين واكتمالو) ,وكذا (تكاممو) الذي

 -2أن عناية هللا بكتابو الكريم كانت وما زالت إلزى أن

وقس عمى ذلك النظر الموضوعي في الموضوعات

الخاتمة:

لمق ز ز زرآن الك ز ز زريم ,س ز ز زواء كانز ز ززت الداللز ز ززة ص ز ز زريحة أو غيز ز ززر
صريحة ,أخمص إلى النتائج اآلتية والتي أظيرتيا الدراسة:
خصائصو دون سائر الكتب السماوية.

يرث هللا ا رض ومن عمييزا؛ فاآليزات أشزارت إلزى حفزظ
هللا لمقرآن الكريم في السماء ,وفي ا رض ,وما بينيما.

دل القرآن الكريم عمى حفظ هللا تعالى لمقرآن
َّ -3

وخطير= واب ارزه اليوم بأدلة عقمية واقعية في غاية
ىي طريق إلى اكتمالو ,وقس عمى ذلك.

الكمية التي تنص عمييا اآليات = سيجد الباحث أمامو

سيال ىائ ًال من الموضوعات القرآنية.
ً
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الحداثيين (كشف أساليب ,وتفنيد شبيات) ,د .عمي العمران ,د.دمحم

اليوامش:

السعيدي.189-166 :

( )1تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن.634:

(ُ )2ينظر :عموم القرآن عند اإلمام الشاطبي ,لمدكتور مساعد الطيار:
.370
( )3ينظر :كتاب العين ,الخميل بن أحمد الفراىيدي( ,)177 /3مقاييس
المغة ,البن فارس ( ,)36 /2والمحكم والمحيط ا عظم ,ابن سيده

( ,)253/3مختار الصحاح ,الرازي ,68 :معجم متن المغة ,أحمد رضا
(.)40/2

(ُ )5ينظر :البرىان في عموم القرآن ,الزركشي (,)278-277/1
اإلتقان في عموم القرآن ( ,)182-181/1دراسات في عموم القرآن
الكريم ,دمحم بكر إسماعيل.10 :

(ُ )6ينظر :البرىان في عموم القرآن ,لمزركشي ,)278 /1( ,واإلتقان
في عموم القرآن ,لمسيوطي ,)182 /1( ,ومباحث في عموم القرآن,
لصبحي الصالح.18 :

( )7معجم مصطمحات عموم القرآن ,د .دمحم الشائع َّ ,119:
وعمق عمى
التعريف بقولو« :وىو تعريف با وصاإ والخصائص لمتعريف؛ لمتفريق

بينو وبين كالم هللا في كتبو السابقة ,والحديث النبوي ,والقدسي».

( )8يُنظر :العين ,لمخميل بن أحمد ( ,)198/3ومقاييس المغة ,البن
فارس ( ,)87/2وتيذيب المغة ,لألزىري ( ,)265/4والمغرب في ترتيب
ِّ
لممطرزي.122 :
المعرب,
( )9السبعة في القراءات ,البن مجاىد.678:

( )25ينظر :الرد القويم عمى المجرم ا ثيم ,لحمود التويجري.145 :
( )27الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ,ابن تيمية.)39-38/3( ,

( )28مجمز ز ز ز ززوع الفتز ز ز ز ززاوى ,)169/27( ,وينظز ز ز ز ززر :جز ز ز ز ززامع المسز ز ز ز ززائل,
(.)162/4

( )29ينظر :التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا باطيل ,لممعممي
(.)234 /1

( )30شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل ا ثر ,لمال عمي القاري:
.447-446

( )31ينظر :تحريف القرآن عند الشيعة تيمة باطمة أم حقيقة ثابتة,
طو حامد الدليمي ,1 :مقالة نشرت عمى موقع المكتبة الشاممة:

http://www.shamela.ws

( )32صيد الخاطر ,ابن الجوزي.196 :

( )33أُخذ ىذا التَّقسيم من كتاب :جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة ,د.

عمي العبيد ,11-9 :وموسوعة محاسن اإلسالم ورد شبيات المئام,

(ُ )10ينظر :عمدة الحفا في تفسير أشرإ ا لفا  ,لمسمين الحمبي,
(.)499 /1
( )11الحجة لمقراء السبعة ,بي عمي الفارسي.)396 /6( ,
( )12التحرير والتنوير ,البن عاشور.)255 /30( ,

( )13عمدة الحفا في تفسير أشرإ ا لفا .)498-497 /1( ,
( )14ينظر :معاني القرآن واعرابو ,لمزجاج (.)388 /4

حمد بن سميمان أيوب وآخرينُ ,ينظر.)8/5( :
( )34التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم ,البن القيم .529:
( )35التفسير الوسيط ,لمواحدي.)239 /4( ,

( )36ينظر :سورة الواقعة ومنيجيا في العقائد ,محمود دمحم غريب .163:

( )37ينظر :تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير.)596 /3( ,
( )38تفسير ابن كثير ,ت سالمة.)444 /7( ,

( )39تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن.)369-368/5( ,

( )15صحيح مسمم ( ,)2197 /4برقم (.)2865

( )16ينظر :شرح السنة لمبغوي ,)408 /14( ,وشرح النووي عمى
( )17المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم,

أركون) , 80-54 :القراءات الحديثة لمقرآن الكريم ومنيج نقد الكتاب
المقدَّس ,يوسف َّ
الكالم ,تنزيو القرآن الكريم عن دعوى المبطمين.

( )26اإلحكام في أصول ا حكام ,البن حزم.)71 /2( ,

( )4الكميات ,الكفوي ,فصل الحاء.361 :

مسمم ()198 /17

( )23تنزيو القرآن الكريم عن دعوى المبطمين.12 :
( )24ينظر في ِ
الرد عمى ىذه الشبيات عمى سبيل المثال :القرآن
ّ
النص عند دمحم
الكريم والقراءة الحداثية (دراسة تحميمية نقدية إلشكالية ّ

بي العباس

القرطبي.)163 /7( :

( )18أخرجو الطبراني في المعجم الكبير ,)89 /10( ,رقم الحديث
( ,)10046وقد ضعَّفو ا لباني في سمسمة ا حاديث الضعيفة
والموضوعة وأثرىا السيئ في ا مة ,)244 /8(,رقم (.)3770
( )19النشر في القراءات العشر ,البن الجزري (.)6 /1

(ُ )20ينظ ز ززر :تنزي ز ززو القز ز زرآن الكز ز زريم ع ز ززن دع ز ززاوى المبطم ز ززين ,د .منق ز ززذ
السقار .11-10:

( )21تنزيو القرآن الكريم عن دعاوى المبطمين.12 :

( )22ينظر :القرآن الكريم والقراءة الحداثية (دراسة تحميمية نقدية
النص عند دمحم أركون) ,الحسن العباقي ,80-54 :و تقنيات
إلشكالية ّ

( )40فتح القدير ,لمشوكاني.)151 /3( ,

( )41ينظر :الحجة لمقراء السبعة.)52 /6( ,
( )42التحرير والتنوير (.)92 /23

( )43تفسير ابن كثير ,ت سالمة.)165/6( ,

( )44تفسير الشعراوي= خواطر.)9409 /15( ,

( )45تفسير الطبري = جامع البيان ط ىجر ()18 /14

( )46ينظر :تفسير الرازي ( ,)123 /19ولطائف اإلشارات = تفسير

القشيري ( ,)425 /1والتحرير والتنوير ,)21 /14( ,وعظمة القرآن
الكريم ,محمود الدوسري.109-104 :

( )47ترتيب المدارك وتقريب المسالك ,لمقاضي عياض (,)283 /4
وينظر :التحرير والتنوير.)209 /6( ,

( )48قال المال عمي القاري(ت1014ه) في شرحو (:)843/5
«ونقول وكذا مدة ألف وزيادة عشر إلى زماننا ىذا» .وأقول :كذا مدة
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( )49شرح كتاب الشفا في شمائل صاحب االصطفا  -ملسو هيلع هللا ىلص ,المال عمي

ظ كتاب هللا تعالى من الصحابة جمع غفير ,ال يحصون
(َ )76ح ِف َ
كثرة ,وقد نص جماعة من العمماء عمى أبرز من حفظ كتاب هللا منيم.

القاري.)844-842 /2( ,

يقول ابن حجر-رحمو هللا:-

ألف وزيادة اثنتين وأربعين وأربعمائة إلى زماننا ىذا.

السقار.69 :
( )50ينظر :تعرَّإ عمى اإلسالم ,منقذ َّ
( )51تفسير القاسمي = محاسن التأويل ()330 /6

( )52تنزيو القرآن الكريم عن دعاوى المبطمين.23 :
( )53ينظر :جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة.11:

«وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -فعد من المياجرين:
وسالما ,وأبا
وسعدا ,وبن مسعود ,وحذيفة,
الخمفاء ا ربعة ,وطمحة,
ً
ً
ىريرة ,وعبد هللا بن السائب ,والعبادلة .ومن النساء :عائشة ,وحفصة,
وأم سممة .ولكن بعض ىؤالء إنما أكممو بعد النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-فال يرد عمى

( )54ينظر :لطائف اإلشارات = تفسير القشيري ()480 /2

الحصر المذكور في حديث أنس .وعد بن أبي داود في كتاب (الشريعة)

( )55ينظر :تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن ()333 /5

من المياجرين -أيضا :-تميم بن أوس الداري ,وعقبة بن عامر .ومن

( )57التحرير والتنوير.)279 /30( ,

بن حارثة ,وفضالة بن عبيد ,ومسممة بن مخمد ,وغيرىم.

( )56فتح الباري ,البن حجر.)682 /8( ,
( )58تفسير المراغي (.)123 /30

( )59ينظر :موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبيات المئام.)15-12 /5( ,

ا نصار :عبادة بن الصامت ,ومعاذا؛ الذي يكنى أبا حميمة ,ومجمع

وصرح بأن بعضيم إنما جمعو بعد النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -وممن جمعو – أيضا:-

أبو موسى ا شعري ,ذكره أبو عمرو الدانيَّ ,
وعد بعض المتأخرين من القراء

( )60صحيح البخاري ,كتاب فضائل القرآن ,باب :كان جبريل يعرض

عمرو بن العاص ,وسعد بن عباد وأم ورقة» .فتح الباري شرح صحيح

القرآن عمى النبي -ملسو هيلع هللا ىلص ,-رقم الحديث (.)186 /6( ,)4998

البخاري ,)52 /9( ,ولمعرفة المزيد من أسماء الصحابة الذين حفظوا القرآن

( )61صحيح البخاري ,كتاب بدء الوحي ,رقم الحديث ()8 /1( ,)6

ينظر :معرفة الق ارء الكبار ,لمحافظ الذىبي ,25-10 :والبداية والنياية ,البن

( )62صحيح البخاري ,كتاب فضائل القرآن ,باب :كان جبريل يعرض

كثير ( ,)497 /9وتيذيب التيذيب (,243 /7( )338 ,330 ,316 /5

القرآن عمى النبي -ملسو هيلع هللا ىلص.)186 /6( ,-

 ,)456 /12( ,)441وتقريب التيذيب ,750 ,745:كمييما البن حجر,

( )63صحيح البخاري ,كتاب تفسير القرآن ,سورة (لم يكن) ,رقم

واإلتقان في عموم القرآن ,لمسيوطي (.)249 -248 /1

( )64صحيح البخاري ,كتاب فضائل القرآن ,باب :القرَّاء من أصحاب

( ,)458/3وتفسير القاسمي ( ,)560/7وتفسير النسفي = مدارك

( )65صحيح البخاري ,كتاب تفسير القرآن ,سورة المرسالت ,رقم

(.)713 /3

الحديث (.)186 /6( ,)4961 ,4960

النبي -ملسو هيلع هللا ىلص ,-رقم الحديث (.)186 /6( ,)5000
الحديث (.)164 /6( ,)4930

( )66مسند أحمد ,ط الرسالة ,)487 /10( ,رقم الحديث (.)6461

الحديث في حاشية رقم (.)3
وقد صحَّح محققوا الطبعة
َ
( )67صحيح مسمم ,كتاب الصالة ,باب التشيد في الصالة ,رقم
الحديث.)302 /1( ,)403(-60

( )68صحيح البخاري ,كتاب فضائل القرآن ,باب :خيركم من تعمم
القرآن َّ
وعممو ,رقم الحديث (.)192 /6( ,)5027
( )69صحيح مسمم ,كتاب الصالة ,باب فضل االجتماع عمى تالوة
القرآن وعمى الذكر ,رقم الحديث .)2074/4( ,)2699(-38

( )77ينظر :تفسير الزمخشري = الكشاإ عن حقائق غوامض التنزيل
التنزيل وحقائق التأويل ( ,)681 /2لطائف اإلشارات = تفسير القشيري

( )78تفسير القرطبي = الجامع

يحيى بن َّ
سالم إلى قتادة (.)635/2

حكام القرآن ( ,)354 /13ونسبو

( )79تفسير الزمخشري (.)459 /3
( )80تفسير الرازي (.)366 /12

( )81شعب اإليمان ,لمبييقي ()345 /3

( )82موطأ مالك ,ت ا عظمي.)242 /2( ,

( )83التوضيح لشرح الجامع الصحيح ,البن الممَّقن.)232 /33( ,
( )84تفسير القرطبي (.)2 /1

( )85ينظر :الحوادث والبدع ,لمطرطوشي.101-96 :

( )70صحيح البخاري ,كتاب تفسير القرآن ,سورة عبس ,رقم الحديث

( )86تفسير الماتريدي (.)292 /1

( )71صحيح مسمم ,كتاب صالة المسافرين وقصرىا ,باب فضل قراءة

( )88ينظر :تفسير الطبري = جزامع البيزان ط ىجزر ( ,)310 /12وتفسزير

( )72منطمقات طالب العمم ,بي العالء دمحم المصري.65 :

 ,)6تفسير أبي السعود ( ,)8 /2تفسير القاسمي (.)72 /6

(.)166 /6( ,)4937

القرآن ,وسورة البقرة ,رقم الحديث .)553/1( ,)804(-252

( )73الحديث أخرجو والترمذي في سننو ,)177 /5( ,وقال« :ىذا
حديث حسن صحيح» ,ولحاكم في المستدرك ,)741/1( ,وقال« :ىذا
حديث صحيح اإلسناد ,ولم يخرجاه».

( )87تفسير الزمخشري (.)90 /4

الزمخش ز ززري ( ,)377 /2وتفس ز ززير القرطب ز ززي ( ,)2/9وتفس ز ززير البيض ز ززاوي (/2
( )89التحرير والتنوير (.)314 /11

( )90النشر في القراءات العشر ,البن الجزي ()50-49 /1
(بتصرإ يسير).

( )74مجموع الفتاوى.)190 /14( ,

( )91تاريخ القرآن الكريم ,لدمحم طاىر الخطاط.17 :

( )75مفتاح دار السعادة ,البن القيم.)136-135 /1( ,

( )92االنتصار لمقرآن ,لمباقالني (.)55 /1
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( )93تفسير الطبري = جامع البيان ط ىجر ()443 /20

 -10تعرإ عمى اإلسالم ,منقذ بن محمود السقار ,رابطة العالم

( )95بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,لمفيروزآبادى,

 -11تفسير ابن جزي الكمبي = التسييل لعموم التنزيل ,ابن جزي

( )96لالستزادة في ىذا الشأن ينظر :أسماء القرآن ,وأوصافو في

بيروت ,ط1416 ,1ىز.

( )94شعب اإليمان ,لمبييقي.)331 /1( ,
(.)88/1

اإلسالمي  -مكة المكرمة.

الكمبي ,ت :د .عبد هللا الخالدي ,شركة دار ا رقم ابن أبي ا رقم -

القرآن الكريم ,عمر الدىيشي ,وعظمة القرآن الكريم.127-81:,

 -12تفسير ابن عاشور = التحرير والتنوير =تحرير المعنى السديد

( )98تفسير الطبري = جامع البيان ط ىجر.)89 /1( ,

التونسي ,الدار التونسية لمنشر – تونس1984 ,ىز .

( )97تقنيات الحداثيين.164 :

( )99مدخل إلى القرآن الكريم ,38 ,والنبأ العظيم ,كمييما لدمحم عبدهللا

ِّ
بتصرإ يسير).
دراز( .42-41:
( )100النبأ العظيم( .43-42:بتصرإ يسير).
( )101ينظر :تقنيات الحداثيين.161:

()102

ينظر :تفسير البيضاوي ( ,)269 /3وتفسير القاسمي(.)520 /6

( )103ينظر :تقنيات الحداثيين.164 :

( )104تفسير الراغب ا صفياني (.)1349 /3

وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ,لمطاىر بن عاشور

 -13تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,
ابن عطية ا ندلسي ,ت :عبد السالم عبد الشافي دمحم ,دار الكتب

العممية – بيروت,ط1422 ,1ىز.

 -14تفسير ابن القيم=  ,تفسير القرآن الكريم ,ابن قيم الجوزية ,ت:

مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية ,دار ومكتبة اليالل –

بيروت ,ط1410 ,1ىز.

 -15تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم ,أبو الفداء إسماعيل بن

( )105موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم  -الدرر السنية ()143 /6

كثير ,ت :سامي بن دمحم سالمة ,دار طيبة لمنشر والتوزيع ,ط,2

عند الشيعة تيمة باطمة أم حقيقة ثابتة ,لطو حامد الدليمي.

 -16تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب

( )107ينظر :تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب

 -17تفسير البيضاوي= أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,أبو سعيد

بتصرإ يسير ,ونسبت الموسوعة ىذا القول إلى كتاب :تحريف القرآن

1420ىز 1999 /م.

( )106تفسير الشعراوي (.)11699 /19

الكريم ,أبو السعود العمادي ,دار إحياء التراث العربي – بيروت.

العزيز (.)83 /2

البيضاوي ,ت :دمحم عبد الرحمن المرعشمي ,دار إحياء التراث العربي -

 -1اإلتقان في عموم القرآن ,لجالل الدين السيوطي ,ت :دمحم أبو

 -18تفسير الراغب ا صفياني ,الراغب ا صفياني ,ت :د .دمحم عبد

المراجع:

الفضل إبراىيم ,الييئة المصرية العامة لمكتاب1394 ,ىز1974 /م.

بيروت ,ط1418 ,1ه.

العزيز بسيوني ,كمية اآلداب  -جامعة طنطا ,ط 1420ىز 1999 -م.

 -2أسماء القرآن ,وأوصافو في القرآن الكريم ,عمر الدىيشي ,دار ابن

 -19تفسير الزمخشري = الكشاإ عن حقائق غوامض التنزيل ,أبو

 -3اإلحكام في أصول ا حكام ,ابن حزم ا ندلسي ,ت :الشيخ أحمد

 -20تفسير السعدي= تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,

 -4االنتصار لمقرآن ,أبو بكر الباقالني ,ت :د .دمحم عصام القضاة ,دار

ط1414 ,3ىز 1993-م.

الجوزي ,ط1430 ,1ه.

دمحم شاكر ,دار اآلفاق الجديدة ,بيروت.

الفتح َ -ع َّمان ,دار ابن حزم  -بيروت ,ط1422 ,1ىز 2001 -م.

 -5البرىان في عموم القرآن ,بدر الدين الزركشي ,دار إحياء الكتب

العربية ,عيسى البابى الحمبي وشركائو ,ط ا ولى1376 ,ىز 1957 /م,
المحقق :دمحم أبو الفضل إبراىيم.

 -6بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,الفيروزآبادى ,ت:

القاسم الزمخشري ,دار الكتاب العربي – بيروت ,ط1407 ,3ىز.

عبد الرحمن السعدي ,ت :دمحم زىري النجار ,عالم الكتب -بيروت,

 -21تفسير الشعراوي – الخواطر ,دمحم متولي الشعراوي ,مطابع أخبار
اليوم ,نشر عام 1997م.

 -22تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن ,دمحم بن جرير

الطبري ,ت :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ,دار ىجر
لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ,ط 1422 ,1ىز 2001 -م.

دمحم عمي النجار ,المجمس ا عمى لمشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء

 -23تفسير الفخر الرازي= مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ,فخر

 -7بيجة المحافل وبغية ا ماثل في تمخيص المعجزات والسير

 -24تفسير القاسمي= محاسن التأويل ,جمال الدين القاسمي ,ت:

 -8تاريخ القرآن الكريم ,دمحم طاىر الخطاط ,عناية :مصطفى دمحم

 -25تفسير القرطبي= الجامع حكام القرآن ,أبو عبد هللا القرطبي,

 -9ترتيب المدارك وتقريب المسالك ,القاضي عياض ,ابن تاويت

1384ىز 1964 -م.

التراث اإلسالمي ,القاىرة.

والشمائل ,يحيى بن أبى بكر الحرضي ,دار صادر – بيروت.

يغمور ,مطبعة الفتح بجدة ,ط1365 ,1ىز 1946-م.

الطنجي وآخرون ,مطبعة فضالة  -الدمحمية ,المغرب ,ط1965 ,1م-

1983م.

الدين الرازي ,دار إحياء التراث العربي – بيروت ,ط1420 ,3ىز.

دمحم باسل عيون السود ,دار الكتب العممية – بيروت ,ط1418 ,1ىز.

أحمد البردوني وابراىيم أطفيش ,دار الكتب المصرية – القاىرة ,ط,2

 -26تفسير القشيري = لطائف اإلشارات ,عبد الكريم القشيري ,ت:
إبراىيم البسيوني ,الييئة المصرية العامة لمكتاب – مصر ,ط.3
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 -27تفسير الماتريدي = تأويالت أىل السنة ,أبو منصور الماتريدي ,ت:

 -44الرد القويم عمى المجرم ا ثيم ,حمود التويجري ,الرئاسة العامة

 -28تفسير الماوردي = النكت والعيون ,أبو الحسن الماوردي ,ت:

العربية السعودية,ط1403 ,1ىز.

د .مجدي باسموم ,دار الكتب العممية  -بيروت ,ط1426 ,1ىز 2005 -م.

إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ,الرياض  -المممكة

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ,دار الكتب العممية ,بيروت -

 -45سمسمة ا حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في ا مة,

 -29تفسير المراغي ,أحمد بن مصطفى المراغي ,شركة مكتبة

1412ىز 1992 /م.

لبنان.

ا لباني ,دار المعارإ ,الرياض  -المممكة العربية السعودية ,ط,1

ومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده بمصر ,ط1365 ,1ىز -

 -46سنن الترمذي ,دمحم بن عيسى الترمذي ,ت :أحمد دمحم شاكر,

 -30تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,أبو البركات

البابي الحمبي – مصر ,ط1395 ,2ىز 1975 -م.

1419ىز 1998-م.

ا رنؤوط -دمحم زىير الشاويش ,المكتب اإلسالمي -دمشق ,بيروت,

1946م.

ودمحم فؤاد عبد الباقي ,وابراىيم عطوة ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

النسفي ,ت :يوسف عمي بديوي ,دار الكمم الطيب ,بيروت ,ط,1

 -47شرح السنة ,أبو دمحم الحسين البغوي الشافعي ,ت :شعيب

 -31تقريب التيذيب ,ابن حجر العسقالني ,ت :دمحم عوامة ,دار

ط1403 ,2ىز 1983 -م.

 -32تقنيات الحداثيين (كشف أساليب ,وتفنيد شبيات) ,تحرير

عمي القاري ,ت :حسنين دمحم مخموإ ,دار التفسير -جدة ,ط,1

الرشيد – سوريا ,ط1406 ,1ىز 1986 -م.

واشراإ :د .عمي العمران ,د .دمحم السعيدي ,دار سمف لمنشر والتوزيع,
ط1441 ,1ه2020-م.

 -33تنزيو القرآن الكريم عن دعاوى المبطمين ,د .منقذ السقار ,تكوين
لمدراسات وا بحاث ,ط1439 ,2ه2018 -م.

 -34التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا باطيل ,لعبد الرحمن المعممي,
مع تخريجات وتعميقات :دمحم ناصر الدين ا لباني  -زىير الشاويش  -عبد

الرزاق حمزة ,المكتب اإلسالمي ,ط1406 ,2ىز 1986 -م.

 -35تيذيب التيذيب ,ابن حجر العسقالني ,مطبعة دائرة المعارإ
النظامية ,اليند ,ط1326 ,1ىز.

 -36تيذيب المغة ,ا زىري ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت,

2001م ,ط ا ولى ,تحقيق :دمحم عوض.

 -37التوضيح لشرح الجامع الصحيح ,ابن الممقن ,ت :دار الفالح

لمبحث العممي وتحقيق التراث ,دار النوادر ,دمشق – سوريا ,ط,1

1429ىز 2008 -م.

 -38جامع المسائل  -المجموعة الرابعة ,ابن تيمية ,ت :دمحم عزير
شمس ,إشراإ :بكر بن عبد هللا أبو زيد ,دار عالم الفوائد لمنشر

والتوزيع – مكة ,ط1432 ,1ه.

 -39جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة ,أ .د .عمي بن سميمان العبيد,
مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

 -40الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ,حمد بن عبد الحميم
ابن تيمية ,ت :عمي بن حسن  -عبد العزيز بن إبراىيم  -حمدان بن

دمحم ,دار العاصمة ,السعودية ,ط1419 ,2ىز 1999 /م.

 -48شرح كتاب الشفا في شمائل صاحب االصطفا -ملسو هيلع هللا ىلص ,-المال

2014م.

 -49شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل ا ثر ,لعمي المال القاري,
ت :دمحم نزار تميم وىيثم نزار تميم ,دار ا رقم  -لبنان – بيروت.

 -50شرح النووي عمى مسمم = المنياج شرح صحيح مسمم بن
الحجاج ,أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرإ النووي ,دار إحياء
التراث العربي – بيروت ,ط1392 ,2ه.

 -51شعب اإليمان ,البييقي ,ت :د .الدكتور عبد العمي عبد الحميد

حامد ,مختار أحمد الندوي ,مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض

بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند ,ط1423 ,1ىز 2003 -م.

 -52صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور

رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص  -وسننو وأيامو ,دمحم بن إسماعيل البخاري ,ت :دمحم
زىير الناصر ,دار طوق النجاة ,ط ا ولى1422 ,ىز.

 -53صحيح مس مم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن
العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,أبو الحسن مسمم بن الحجاج ,ت :دمحم فؤاد

عبد الباقي ,دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 -54صيد الخاطر ,البن الجوزي  ,بعناية :حسن المساحي سويدان,

دار القمم – دمشق ,ط1425 ,1ىز 2004 -م.

 -55عظمة القرآن الكريم ,محمود الدوسري -دار ابن الجوزي – ط1

1426ه.

 -56عموم القرآن عند اإلمام الشاطبي (شرح وتحميل لقسم «الكتاب»
من الموافقات ,لمدكتور مساعد الطيار ,مركز تفسير لمدراسات القرآنية,

ط1434 ,1ه2013-م.

 -41لحجة لمقراء السبعة ,أبو عمي الفارسي ,ت :بدر الدين قيوجي
ّ
 -بشير جويجابي ,دار المأمون لمتراث  -دمشق  /بيروت ,ط,2

 -57عمدة الحفا

 -42خصائص القرآن الكريم ,د .فيد الرومي ,مكتبة العبيكان,

 -58فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ابن حجر العسقالني ,عناية:

1413ىز 1993 -م.
1417ه.1997-

 -43دراسات في عموم القرآن ,دمحم بكر إسماعيل ,دار المنار ,ط,2

1419ىز1999-م.

في تفسير أشرإ ا لفا

– السمين الحمبي –

تحقيق الدكتور دمحم التونجي – عالم الكتب ط1414 -1ه – 1993م.

دمحم فؤاد عبد الباقي ,محب الدين الخطيب ,عبد العزيز بن عبد هللا بن

باز ,دار المعرفة  -بيروت1379 ,ه.

 -59فتح القدير ,دمحم بن عمي الشوكاني ,دار ابن كثير ,دار الكمم
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الطيب  -دمشق ,بيروت ,ط 1414 ,1ىز.

 -60القراءات الحديثة لمقرآن الكريم ومنيج نقد الكتاب المقدَّس,
يوسف َّ
الكالم ,مركز البحوث والدراسات بمجمة البيان ,ط1434 ,1ه.
 -61القرآن الكريم والقراءة الحداثية (دراسة تحميمية نقدية إلشكالية

النص عند دمحم أركون) ,الحسن العباقي ,صفحات لمدراسات والنشر,
ّ

دمشق -سوريا ,ط2009 ,1م.

 -62كتاب السبعة في القراءات ,البن مجاىد ,ت :شوقي ضيف ,دار

 -75معجم مصطمحات عموم القرآن ,دمحم الشائع ,دار التدمرية,
الرياض ,ط1433 ,1ه2012 -م.

 -76معجم مقاييس المغة ,أحمد بن فارس ,دار الفكر1399 ,ىز /

1979م  ,تحقيق :عبد السالم ىارون.

الم ْع َج ُم ال َكِبير ,لمطبراني ,ت :فريق من الباحثين بإشراإ د.
ُ -77
سعد بن عبد هللا الحميد ود .خالد بن عبد الرحمن الجريسي ,ط,1

1427ىز 2006 -م.

 -63كتاب العين ,الخميل الفراىيدي ,دار ومكتبة اليالل ,المحقق :د

ِى  ,دار الكتاب
الم َ
ط ِّرزّ
 -78المغرب في تصحيح المعرب ,أبو الفتح ُ
العربي.

 -64الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية ,أبو البقاء

دار الكتب العممية – بيروت.

الكفوي ,ت :عدنان درويش  -دمحم المصري ,مؤسسة الرسالة – بيروت.

 -80المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم ,أبو العباس أحمد

المعارإ – مصر ,ط1400 ,2ىز.

.ميدي المخزومي ,د .إبراىيم السامرائي.

 -79مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة ,ابن قيم الجوزية,

 -65مباحث في عموم القرآن ,صبحي الصالح ,دار العمم لمماليين,

القرطبي ,ت :محيي الدين ديب ميستو  -أحمد دمحم السيد  -يوسف

 -66مجموع الفتاوى ,حمد بن عبد الحميم بن تيمية ,مجمع الممك

(دار الكمم الطيب ,دمشق  -بيروت) ,ط1417 ,1ىز 1996 -م.

ط الرابعة والعشرون كانون الثاني /يناير 2000م.

عمي بديوي  -محمود إبراىيم بزال( ,دار ابن كثير ,دمشق  -بيروت),

فيد لطباعة المصحف الشريف ,المدينة النبوية ,المممكة العربية

 -81موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم ,مجموعة من الباحثين بإشراإ

 -67المحكم والمحيط ا عظم ,أبو الحسن ابن سيده  ,ت :عبد الحميد

.dorar.net

 -68مختار الصحاح ,أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر الرازي ,ت:

أيوب ,ونخبة من الباحثين ,فكرة واشراإ :د .سميمان الدريع ,دار إيالإ

يوسف الشيخ دمحم ,المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ,بيروت –

الدولية لمنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية) ,ط1436 ,1ىز 2015 -م.

 -69مدخل إلى القرآن الكريم ,عرض تاريخي وتحميل مقارن ,دمحم

مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -أبو

السعودية1416 ,ىز1995 -م.

ىنداوي ,دار الكتب العممية – بيروت ,ط1421 ,1ىز 2000 -م.

صيدا ,ط1420 ,5ىز 1999 -م.

عبدهللا دراز ,مكتبة الفنون واآلداب – القاىرة – مصر2014 ,م.

الشيخ َعموي بن عبد القادر السقاإ ,موقع الدرر السنية عمى اإلنترنت

 -82موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبيات المئام ,أحمد بن سميمان

 -83الموطأ ,مالك بن أنس بن مالك ,ت :دمحم مصطفى ا عظمي,
ظبي  -اإلمارات ,ط 1425 ,1ىز 2004 /م.

 -70المستدرك عمى الصحيحين ,أبو عبد هللا الحاكم ,ت :مصطفى عبد

 -84منطمقات طالب العمم ,أبو العالء دمحم بن حسين المصري,

 -71مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,اإلمام أحمد بن حنبل ,ت :شعيب

 -85النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ,دمحم بن عبد هللا

إشراإ :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ,مؤسسة الرسالة ,ط,1

1426ىز2005 -م.

1421ىز 2001 -م.

 -86النشر في القراءات العشر ,ابن الجزري ,ت :عمي دمحم الضباع,

القادر عطا ,دار الكتب العممية  -بيروت ,ط1411 ,1ه1990 -م.
ا رنؤوط  -عادل مرشد ,وآخرون

المكتبة اإلسالمية ,القاىرة ,ط1422 ,2ىز 2002 -م.

دراز ,عناية :أحمد مصطفى فضمية ,دار القمم لمنشر والتوزيع,

 -72معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ,ت :دمحم عبد

المطبعة التجارية الكبرى ,تصوير دار الكتاب العممية.

لمنشر والتوزيع ,ط1417 ,4ىز 1997 -م.

عادل أحمد عبد الموجود وآخرون .دار الكتب العممية ,بيروت  -لبنان,

هللا النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سميمان مسمم الحرش ,دار طيبة

 -87الوسيط في تفسير القرآن المجيد ,أبو الحسن الواحدي ,ت:

 -73معاني القرآن واعرابو ,أبو إسحاق الزجاج ,ت :عبد الجميل عبده

ط 1415 ,1ىز 1994 -م.

 -74معجم متن المغة (موسوعة لغوية حديثة) ,أحمد رضا (عضو

 -89موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم ,مجموعة من الباحثين بإشراإ

شمبي ,عالم الكتب – بيروت ط1408 ,1ىز 1988 -م.

المجمع العممي العربي بدمشق) ,دار مكتبة الحياة – بيروت1377[ ,

1380 -ىز].

 -88موقع المكتبة الشاممةhttp://www.shamela.ws :

الشيخ َعموي بن عبد القادر السقاإ ,موقع الدرر السنية عمى اإلنترنت
.dorar.net
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Preservation of the Holy Qur'an as stated in the
Holy Qur'an: an objective study
Yahya bin Abd Rabbo bin Hassan al-Zahrani
Abstract
This study tackles preservation of the Qur'an as stated in the Holy Quran itself through showing the
manifestations, means and stages of that preservation, due to the similarity between the old and new
skeptics in the Holy Qur'an. The researcher collected the verses that mention this preservation and
through induction, consideration and contemplation, he extracted those manifestations, means and stages
of preservation confirming the fact that Allah, has preserved this holy book from any distortion. The
researcher also showed that this feature is not available in all the other holy books.
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