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 اإلهداء: 
 

 إىل أمي احلنون
 وإىل أبي العزيز

 قيقاتي وشقيقيإىل ش
  بالواداةيو ولنهيب بالهغ إىل كل مسلم شهد هلل

 إىل كل من أاب النهي صلى اهلل عليب وسلم ودافع عنب
 ه الرسالو...إىل كل هؤالء أهدي هذ
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 الشكر والتقدير:

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ّٰٱقال تعالى: 

 [. 19]النمل:  ِّ جح مج حج مث هت

مباركا فيه، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا 

 والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

مام هذا البحث إال أن أتقدم بالشكر إلى المشرف على رسالتي الدكتور تال يسعني بعد إ

 ه لهذه الرسالة، فجزاه هللا خيرا. على رعايت -حفظه هللا ونفع بعلمه–سلهب عوض نادر 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى األستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول 

سميح محسن مناقشة هذه الرسالة، فضيلة الدكتور هارون كامل الشرباتي، وفضيلة الدكتور 

 الخالدي. 

يعة ممثلة بأساتذتها العلماء، كما أتقدم بالشكر لجامعة الخليل، وأخص بالذكر كلية الشر 

 فجزاهم هللا خيرا، ووفقهم لما يحبه ويرضاه. 
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   يل ىل مل خل

 ملخص البحث:

(، وتحليل دراسة – الكريم القرآن في وصفاته  محمد النبي أسماءهذا البحث بعنوان )

الواردة في القرآن الكريم، وبيان ما يصح نسبته  إلى بيان أسماء وصفات النبي  البحث ويهدف

، والصحيح أنه ليس للنبي منها مما ال يصح، مما اشتهر بين الناس أنه من أسمائه وصفاته 

كذلك، وهذا ما دعاني للكتابة في هذا البحث، وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثالثة 

 فصول وخاتمة. 

أقوال العلماء في ذلك،  ت، وذكر وصفاته فقد فر قت فيه بين أسماء النبي  التمهيدأما 

 كما عرفت كال من االسم والصفة في اللغة واالصطالح، وبيان الغاية من االسم والصفة. 

المتفق العلم أسماء الواردة في القرآن الكريم،  كان في أسماء النبي  الفصل األولو

وقد ذكرتها مرتبة على حروف وغيرها من األسماء من غير اسم العلم، يها، عليها والمختلف ف

 المعجم. 

الواردة في القرآن الكريم بصريح اللفظ، المتفق  كان في صفات النبي  الفصل الثانيو

 عليها منها والمختلف فيها، ورتبت هذه الصفات على حروف المعجم. 

بينت فيه الخالف في فعال، األة من المشتق كان في صفات النبي  الفصل الثالثو

منها المتفق عليها  من األفعال، مسألة االشتقاق والصواب في ذلك، ثم بينت الصفات المشتقة

 مرتبة هذه الصفات على حروف المعجم. والمختلف فيها، 
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فقد كانت في نتائج البحث وتوصياته، ومن نتائج البحث أن ما ورد في  الخاتمةأما 

أسماء أو أعالم، كما  منها ، والقليل صفات يوصف بها النبي الكريم ماء غالبهامن أسالقرآن 

، أما تجمع بين العلمية والوصفية وليست أعالما محضة كما في حق غيره  أن أعالمه 

 وصفاته في السنة النبوية.  التوصيات فمنها: بيان أسماء النبي 
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This research is entitled (Names of the Prophet Muhammad and 

His Characteristics in the Holy Quran - Study and Analysis). The purpose 

of the research is to explain the names of the Prophet's recipes in the Holy 

Quran and to indicate what is correct for the Prophet, including what is 

not true, The truth is that this is not the case, and this is what led me to 

write in this research. The letter included an introduction, a preface, three 

chapters and a conclusion. 

The preamble is divided between the names of the Prophet and his 

qualities, and the words of the scholars mentioned in it, as I knew both 

the name and the attribute in the language and terminology, and the 

purpose of the name and description. 

And the first chapter was in the names of the Prophet peace be 

upon him, mentioned in the Koran, the names of science agreed upon and 

different, and other names of the name of science, and I mentioned it 

arranged on the letters of the lexicon. 

And the second chapter was in the attributes of the Prophet peace 

be upon him, in the Holy Quran explicitly the word, agreed upon and 

different, and arranged these qualities on the lexicon of the lexicon. 

And the third chapter was in the qualities of the Prophet peace be 

upon him, derived from the acts, which showed the difference in the issue 

of derivation and right in it, and then the qualities derived from the acts, 

agreed upon and different, the order of these qualities on the lexicon. 

The conclusion was in the results of the research and 

recommendations, and the results of the research that what is mentioned 

in the Koran of the names of most of the attributes described by the Holy 

Prophet peace be upon him, and few of them names or flags, and the flags 

peace be upon him, combine scientific and descriptive and not purely as 

in the case of others, The recommendations include: the names of the 

Prophet and his attributes in the Sunnah.  
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 مقدمة:

 المرسلين، سيد للعالمين، رحمة المبعوث على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد

 تبعهم ومن الميامين، الغر وصحابته الطاهرين، الطيبين آله وعلى محمد، سيدنا المتقين، وإمام

  :بعد أما الدين، يوم إلى بإحسان

واهتموا ببيان في ذلك المصنفات، وصنفوا ، ا بسيرة النبي ا وحديث  اهتم العلماء قديم  

ونشأته، ومبعثه، ودعوته، ومعجزاته، ومولده، ،  من السيرة النبوية العطرة، كنسبهجوانب كثيرة 

أسماؤه وصفاته  الجوانب المتعلقة بالسيرة النبويةومن وهجرته، وغزواته، والتعريف بأهل بيته... 

 فقد اختص النبي ، والصفات له  ءوتعدد األسمامائه وصفاته، دون غيره من البشر بتعدد أس

 دل على مكانته عند ربه ي ،يتمتع به ما كان يظهر و ، ومنزلته بين الناس  من عظيم

 وعلو شأنه، ورفعة ،(1)المسمى شرف على تدل األسماء كثرةوكما ذكر العلماء فإن الخلق، 

 . يم، وأسماء القرآن الكر ، وأسماء الرسول كأسماء هللا ، مكانته

 السماوية والكتب المطهرة، النبوية والسنة الكريم، القرآن في أسماؤه وصفاته ردت قد و و 

إال العلماء، وكثير منها تفرق في كتب  شهور بين الناس، وبعضها ال يعلمهبعضها م ،السابقة

 بيان، لذلك أردت الكتابة في هذا الموضوع لوالشمائل الشريفة السيرةوكتب الحديث وكتب  التفسير

وتعريف الناس بها، وجمعها في مكان واحد ليسهل على الناس وطلبة  وصفاته،  النبي أسماء

قد اقتصرت على األسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم، فجاء هذا و العلم اإلفادة منها،  

 . دراسة وتحليل –وصفاته في القرآن الكريم  أسماء النبي محمد : بعنوان البحث

 
                                                           

نيقة في شرح أسماء خير األ  الرياضه(، 911، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: لسيوطياانظر:  (1)
 –ه 1405لبنان، الطبعة األولى،  –، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 14، صالخليقة
 م. 1985
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 :لبحثا أهداف

 :يلي ما إلى البحث يهدف

  .بها الناس وتعريف الكريم، القرآن في الواردة وصفاته  النبي أسماء بيان .1

 والسيرة والحديث التفسير كتب في تفرقت التي والصفات األسماء هذه جمع .2

 طلبة على يسهل بحيث وترتيبها؛ وتنظيمها واحد، مكان في الشريفة، والشمائل

  .منها اإلفادة العلم

 مما إليه، نسبته يجوز ال وما ، النبي إلى األسماء من نسبته يجوز ما بيان .3

  .أسمائه من ليس وهو  أسمائه من أنه الناس بين اشتهر

 :البحث أهمية

  :التالية النقاط في البحث هذا أهمية تظهر

مع مما كثير .1  اآلثار ذكر سبيل على إما كان الموضوع هذا في وك تب ج 

 األسماء هذه ذكر سبيل على أو ، وصفاته أسمائه في دةالوار  واألحاديث

 أبيات في نظمهالي ومنهم من جمعها وتفصيل، توسع دون  وتعدادها والصفات

 الشفا: مثل الكتب، من القليل في إال موسعة دراسة ت درس ولم الشعر، من

 الرياضو للسخاوي، البديع القولو القيم، البن المااد زادو عياض، للقاضي

 هذا أهمية تظهر هنا ومن ،للصالحي سبل الهدى والرشادو للسيوطي، يقةاألن

لة شاملة دراسة من فيه بد ال إذ الموضوع،   .ومفص 

 جمعها من بد فال الناس، عند معروف غير مهجور والصفات األسماء هذه أكثر .2

  .بها الناس وتعريف وبيانها



 ق
 

 تعدادها في سواء ت،والصفا األسماء هذه بعض في العلماء بين خالفتحرير ال .3

 .فيها الصواب الرأي وبيان الخالفية، المسائل بيان من بد الفكان  ،أو وصفها

 :البحث اختيار أسباب

 بحث إلى بحاجة وهو المستفيضة، الدراسات فيه قلت التي المواضيع من الموضوع هذا

 هذا اخترت فقد ،ذكرها سبق التي األهداف وتحقيق البحث، أهمية إلى وباإلضافة معمقة، ودراسة

 .الماجستير رسالة موضوع ليكون  البحث

 :السابقة الدراسات

 ماجد تحقيق ،(ه395ت) فارس بن ألحمد ،وماانيها  هللا رسول أسماء .1

 الواردة  النبي أسماء من اسما عشرين كتابه في فارس ابن ذكر ،الذهبي حسن

 والسنة، القرآن في ورودها مواضع بعض وذكر النبوية، والسنة الكريم القرآن في

  . حقه في معانيها ثم اللغة، في األسماء هذه معاني وبي ن

 الرحمن عبد الدين لجالل ، الخليقة خير أسماء شرح في األنيقة الرياض .2

 ذكر ،زغلول بسيوني محمد تحقيق متداول، مطبوع وهو ،(ه911ت) السيوطي

 في الواردة  النبي أسماء من اسم الثالثمائة على يزيد ما كتابه في السيوطي

 هذه بأشهر السيوطي بدأ ،السابقة السماوية والكتب النبوية، والسنة الكريم، القرآن

 بين كما المعجم، حروف على األسماء بقية رتب ثم ،( محمد) وهو األسماء

 ، حقه في ومعانيها اللغة، في ومعانيها األسماء، هذه ورود مواضع السيوطي

 يكتفي أحيانا كان فقد أسماء، من ذكره ما كل في بذلك السيوطي يلتزم لم لكن

  .العلماء من ذكره من إلى ويعزوه االسم بذكر



 ر
 

 السيوطي اختصره السيوطي، الدين لجالل ،النبوية األسماء في السوية النهجة .3

  .باجور هللا عبد أحمد تحقيق متداول، مطبوع وهو األنيقة، الرياض كتابه من

 ذكر ،المليجي أمين قاسم عاطف للدكتور ،والسنة نالقرآ في  النبي أسماء .4

 المشهورة،  النبي أسماء ذكر على كتابه في اقتصر أنه مقدمته في المؤلف

 هذه إلى أشارت التي النبوية واألحاديث القرآنية واآليات معانيها بيان مع

  .األسماء

مع ذكر الشواهد وتختلف هذه الدراسة عما سبق بأنها اشتملت على التدقيق والتحقيق، 

 وصفاته الواردة في القرآن الكريم.  واألدلة على أسماء النبي 

 :وخطواته البحث منهج

 ورود مواضعو  الكريم، القرآن في الواردة وصفاته  النبي أسماء أ بي ن البحث، هذا في

 ثم أمكن، ما اللغة حيث من والصفات األسماء هذه معاني بيان ثم والصفات، األسماء هذه

 مفيدة الوصفي المنهج اتبعتوقد وأقوال العلماء في هذه األسماء والصفات،  ، حقه في عانيهام

  :التالية الخطوات وفق واالستنباطي، االستقرائي المنهجين من

 متن في ذلك وإثبات القرآنية، السور في مواضعها إلى القرآنية اآليات عزو .1

   .البحث

 األحاديث على هنا وأقتصر الحديثية، المصادر من النبوية األحاديث تخريج .2

 من أخرجه الصحيحين في اوارد   الحديث يكن لم وإن الصحيحين، في الواردة

من العلماء القدامى أو  الحديث على الحكم بيان مع األخرى  الحديث مصادر

  .المحدثين



 ش
 

، ثم التعقيب أوال   ذكر أقوال علماء السيرة والشمائل في هذه األسماء والصفات .3

 . ما أمكنني ذلك ا بأقوال المفسرين باإلثبات أو النفي أو اإليضاحعليه

الرجوع إلى أمهات كتب التفسير في المكتبة الشاملة، وهي ما أعتبرها حدود  .4

القراءة واالطالع، وهذه الكتب هي: جامع البيان للطبري، الكشف والبيان 

القرآن البن للثعلبي، الكشاف للزمخشري، المحرر الوجيز البن عطية، أحكام 

العربي، التفسير الكبير للرازي، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، البحر المحيط 

تفسير القرآن العظيم البن كثير، ألبي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي، 

غرائب القرآن للنيسابوري، نظم الدرر للبقاعي، إرشاد العقل السليم ألبي السعود، 

رير والتنوير البن عاشور، وغيرها من أمهات روح المعاني لأللوسي، التح

 الكتب. 

 الذين يلونهمزمنيا، فأبدأ بأقدمهم، ثم  تتبع أقوال المفسرين في هذه األسماء .5

 حسب تاريخ وفاتهم. 

  .السابقة الدراسات من اإلفادة .6

 األلفاظ ومعاني والصفات، األسماء معاني لبيان اللغوية المعاجم إلى الرجوع .7

  .الغريبة

  .لهم ورود أول عند األعالمغير المشهورين من ب ريفالتع .8

  .علميا توثيقا والنقول األقوال توثيق .9

واألعالم المترجم لهم،  ،عمل الفهارس الالزمة للموضوعات، واألحاديث .10

 وقائمة المصادر والمراجع. 

 .في خاتمة البحث إليها وصلتَ ي   التي والتوصيات النتائج إثبات .11



 ت
 

 :البحث محتوى 

 .وخاتمة فصول، ثالثةو  وتمهيد، مقدمة، إلى حثالب قسمت

 السابقة والدراسات اختياره، وسبب وأهميته، وأهدافه، البحث، عنوان فيها بينت :المقدمة

 .فيه البحث ومنهج ومحتواه، فيه،

 .والصفة االسم تعريف في :التمهيد

 :ثمباح وفيه ثالثة :الواردة في القرآن الكريم  لنبيا أسماء: األول الفصل

 .عليها المتفق العلم أسماء: األول المبحث

 . فيها المختلف العلم أسماء: الثاني المبحث

 المبحث الثالث: األسماء الواردة في القرآن من غير اسم العلم. 

 :مبحثان وفيه :اللفظ بصريحفي القرآن الكريم  الواردة  النبي صفات: الثاني الفصل

 .عليها المتفق  النبي صفات: األول المبحث

 . فيها المختلف  النبي صفات: الثاني المبحث

 وفيه ثالثة مباحث:  :فاالاأل من المشتقة  النبي صفات: الثالث الفصل

 المبحث األول: الخالف في مسألة االشتقاق. 

 . األفعالالمشتقة من  صفات النبي ما اتفق عليه من المبحث الثاني: 

  .المشتقة من األفعال ات النبي صفما اختلف فيه من المبحث الثالث: 

 .وتوصياته البحث نتائج في :الخاتمة

وفي الختام فإن جهدي هذا جهد المقل، فإن أصبت فمن فضل هللا وتوفيقه، وإن أخطأت 

 ، والحمد هلل رب العالمين. نقص بشري  ،منيف
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 التمهيد:

 والصفة االسم تعريف في

 فإن ولذلك وبشأنه، به للعناية وذلك ورفعته، المسّمى عظمشرف و  على تدل األسماء ثرةك

 .(1)اعتناء محاولة أكثرها العرب كالم في المسّميات

 (2)القيم ابن يقول ذلك تعليل وفي ،البشر من غيره دون  أسمائه بتعدد ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقد اختص

 ،والتمييز التعريف باالسم المقصود كان المّ ": اسم من بأكثر المولود تسمية في -ىتعال هللا رحمه-

 ،واحد اسم من بأكثر التسمية ويجوز ،أولى عليه االقتصار كان ،ذلك في اكافي   الواحد االسم وكان

 المدح على دالة انعوت   كانت المّ  ،رسول هللا  أسماء وأما ...ولقب وكنية اسم له يوضع كما

  .(3)"وفضله وعظمته ىالمسمّ  لجاللة ؛سماءاأل تكثير باب من بل ،الباب هذا من تكن لم ،ثناءوال

 كريمة أوصاف أنها والحال ، له التسمية سبيل على تر  ك  ذ  " ألسماء،اذه ه من كثيرو 

ا ما يطلق االسم على الصفة للتغليب، أو الشتراكهما في تعريف وكثير  " ،"(4) الكريم النبي لهذا

 . (1)"ذات، وتمييزها عن غيرهاال

                                                           
 . 14، صاألنيقة في شرح أسماء خير الخليقة الرياض، لسيوطياانظر:  (1)
مة الشيخهو  (2)  التفسير في الكبار األئمة من الجوزية، قيم ابن ،أيوب نب بكر أبي بن محمد ،الدين شمس العالا

، كان واسع العلم كثير العبادة، أقواله من شيء عن يخرج ال كان حتى تيمية، ابن حبّ  عليه وغلب ،والعربية والفقه والحديث
 القسطنطيني هللا عبد بن مصطفىحاجي خليفة، : انظر)ه. 751من مصنفاته )زاد المعاد( و)جالء األفهام(، توفي سنة 

 محمودتحقيق:  ،62-61ص ،3ج ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،(ه1067 ت:) (خليفة حاجي)بـ المعروف العثماني
 . (م2010، تركيا – إستانبول إرسيكا، مكتبة ،األرناؤوط القادر عبد

، تحقيق: 144ص، ولودتحفة المودود بأحكام الم، ه(751)ت:  الجوزيةابن قيم محمد بن أبي بكر  ،القيمابن  (3)
  .م1971 –ه 1391دمشق، الطبعة األولى،  –عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان 

 العاصمة دار، 352ص، معجم المناهي اللفظية وفوائد في األلفاظ، ه(1429أبو زيد، بكر بن عبد هللا )ت: (4)
 . م1996 - ه1417 الثالثة، الطبعة، الرياض – والتوزيع للنشر
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 المذكورات هذه "بعض :، بعد أن ذكر جملة من أسماء النبي -رحمه هللا– (2)قال النووي 

صفات  ،األسماءهذه  غالبأن : (4)السخاوي  وجاء عند، (3)"مجاز عليها األسماء فإطالق صفات،

 . (5)التسمية سبيل على منها الكثير يرد ولم ،النبي  بها وصفي

 لمجرد محضة اأعالم   ليستو  ،نعوت كلها  هأسماؤ ": -رحمه هللا-ل ابن القيم وقا

 .(6)"والكمال المدح له توجب ،به قائمة صفات من مشتقة أسماء بل التعريف،

مان  ، أن فمّما خّص هللا تعالى به نبيه   .(7)شكره عظيم ذكره أثناء فطوى  ،ثناءه أسماءه ض 

                                                                                                                                                                          
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ، ه(1122أبو عبد هللا، محمد بن عبد الباقي )ت: الزرقاني،  (1)

 . م1996 - ه1417 ،األولى الطبعةكتب العلمية، ال دار، 169، ص4ج، المحمدية
-631) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعّي، أبو زكريا، محيي الدين (2)

 اتعلم في دمشق، وأقام بها زمن   ،ليها نسبتهإو  ،مولده ووفاته في نوا )من قرى حوران، بسورية( ،ه(، عالمة بالفقه والحديث676
 ،(ه1396)ت:  الدين خير الزركلي،: انظر)(. المنهاج في شرح صحيح مسلم)و (،تهذيب األسماء واللغات)من كتبه  ،طويال  

 .(م2002 ،15ط. للماليين، العلم دار ،150-149ص ،8ج ،األعالم
، دار 22، ص1، جتهذيب األسماء واللغات، ه(676)ت:  النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف (3)

 .، د.ط، د.تلبنان –الكتب العلمية، بيروت 
مؤرخ حجة، وعالم بالحديث  (،ه902-831) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي  (4)

ساح في البلدان سياحة طويلة،  ،ومولده في القاهرة، ووفاته بالمدينة ،أصله من سخا )من قرى مصر( ،تفسير واألدبوال
. الحديث وله )شرح ألفية العراقي( في مصطلح ،)الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع(ب، منها: كتاوصنف زهاء مئتي 

 .(195-194ص ،6ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر)
القول البديع في الصالة على ، ه(902لسخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن )ت: نظر: اا (5)

 ، د.ط، د.ت.للتراث الريان دار، 81، صالحبيب الشفيع
، 58-84، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العباد، ه(751)ت:  ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية (6)

 م.1994 -ه 1415 ،27ط.الكويت،  –بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية  –مؤسسة الرسالة 
الشفا بتعريف حقوق ، (ه544)ت:  لقاضي عياض، أبو الفضل، عياض بن موسى اليحصبينظر: اا (7)

 م. 1988 -ه 1409 د.ط، والنشر والتوزيع، ، دار الفكر للطباعة229، ص1، جالمصطفى
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 وهو أحمد، ومنها ،اصريح   التوراة  في سمي وبه هرها،أش وهو محمد،" هذه األسماءومن 

 والمقفي، والعاقب، والحاشر، الماحي، ومنها المتوكل، ومنها ، المسيح به سماه الذي االسم

 .(1)"واألمين والفاتح، الملحمة، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي

 ال،والقتا  والضحوك، اسم،والق والنذير، والبشير، والمبشر، الشاهد،: األسماء بهذه ويلحق"

 وغير المحمود، المقام وصاحب الحمد، لواء وصاحب آدم، ولد وسيد المنير، والسراج هللا، وعبد

 يفرق  أن ينبغي لكن اسم، وصف كل من فله مدح أوصاف   كانت إذا أسماءه ألن األسماء؛ من ذلك

 له يكون  فال المشترك صفالو  وبين اسم، منه له ويشتق عليه الغالب أو به المختص الوصف بين

 .(2)"يخصه اسم منه

 أنا": فقال أسماء، نفسه  هللا رسول لنا ىسمّ : (3) مطعم بن جبير وقالقال ابن القيم: 

 على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا الكفر، بي هللا يمحو الذي الماحي وأنا أحمد، وأنا محمد،

  .(4)"نبي بعده ليس الذي والعاقب قدمي،

 

                                                           
 .58، ص1، جير العبادزاد المعاد في هدي خ، ن القيماب (1)
 .58، ص1، جلمرجع السابقا (2)
ماد، وقيل  جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي،هو الصحابي  (3) يكنى أبا م ح 

 ،خيبروقيل عام  ،أسلم يوم الفتح ،كان من حلماء قريش وساداتهم، وكان من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة ،عديأبا 
، األصحاب معرفة في االستيعاب(، ه463)ت:  هللا عبد بن يوسف، البر عبد ابن. )انظر: معاويةمات بالمدينة في خالفة 

 (.م1992 - ه1412 األولى، الطبعة، بيروت –الجيل دار، البجاوي  محمد علي، تحقيق: 233-232، ص1ج
، 6[، ج6:الصف]  ِّمي خي حي جي ّٰٱ: تعالى قوله باب، تفسير القرآنكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (4)

 ناصر بن زهير محمد: تحقيق، البخاري  صحيحه(، 256)ت:  إسماعيل بن محمدالبخاري،  .4896، حديث رقم 151ص
، 4ج،  أسمائه في باب، الفضائلكتاب  في صحيحه، مسلم أخرجهو  .ه1422 األولى، الطبعة النجاة، طوق  دار الناصر،

: تحقيق ،صحيح مسلم ،(هـ261: ت) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو ،الحجاج بنمسلم  .2354 ، حديث رقم1828 ص
 .بيروت، د.ط، د.ت – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد
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 :نوعان  هوأسماؤ "

 والحاشر، والعاقب، وأحمد، كمحمد، الرسل، من غيره فيه يشاركه ال خاص: اأحده

  .الملحمة ونبي والمقفي،

 دون  بكماله مختص فهو كماله، منه له ولكن الرسل من غيره معناه في يشاركه ما: والثاني

 .(1)"التوبة ونبي مة،الرح ونبي والنذير، والمبشر، والشاهد، وعبده، ونبيه، هللا، كرسول أصله،

 كالصادق، المائتين، أسماؤه تجاوزت اسم أوصافه من وصف كل من له جعل إن وأما"

 اسم، ألف هلل إن: الناس من قال من قال هذا وفي. ذلك أمثال إلى الرحيم، والرؤوف والمصدوق،

 .(3)"األوصاف ومقصوده ،(2)دحية بن الخطاب أبو قاله اسم، ألف  وللنبي

أسماء أو صفات، والقليل منها  أسماء النبي  أغلبتقدم من أقوال العلماء، أن  يتبين مما

 وصفاته. أعالم، لذلك جاء تقسيم فصول هذه الرسالة في أسماء النبي 

وفيما يلي بيان معنى االسم في اللغة واالصطالح، وبيان معنى اسم العلم، وبيان معنى 

 : االصفة لغة واصطالح  

  ا:لغة واصطالح   أوال: تعريف االسم

 االسم لغة:

                                                           
 .68، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم (1)
طااب، ابن دحية الكلبيمر بن الحسن بن علي بن محمد، أبعهو  (2) فظ أديب، مؤرخ، حا ه(،633-544) و الخ 

في  فأعرض بعض معاصريه عن كالمه، وكذبوه ،كان كثير الوقيعة في العلماء واألئمة ،للحديث، من أهل سبتة باألندلس
نهاية السول في )و (،المطرب من أشعار أهل المغرب)من تصانيفه  ،وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب (،دحية)انتسابه إلى 

 (.44ص ،5ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر)(. خصائص الرسول
 .68، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم،  (3)
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نه مشتق من السمو ريون إلى أص  ذهب الب  أصل اشتقاق االسم، ففي اللغة علماء اختلف 

ا وسواء كان مشتق   ،(1)واألثر نه مشتق من الوسم بمعنى العالمةذهب الكوفيون إلى أو  ،وّ ل  بمعنى الع  

 : تيأفإن معناهما في لغة العرب ما ي ،(وسم) أو (سموالثالثي )من 

 )سمو(:

ل وّ  الوالميم والواو أصل يدل على السين " ، ي ق ال   ،ع  ت  م و  ت   إ ذ ا س  ل و  م ا ،ع  س  ر ه   و   ،ع ال  : ب ص 

م ا س  ص   ل ي و  خ  ت ف ع  : ش  تاى ار  ت ث ب تُّه   ح  م او ة  . ..اس  س  ل   و  لّ   ال ه ال  ك  ء   و  ي  ه  : ش  ص  خ  مّ ي. والعرب ..ش   ت س 

اب   ح  م اء ، السا م اء   و ال م ط ر   س  ة  . ..س  م اء  ص  : و السا خ  م اء   ،الشا ق ف  : و السا لُّ  ،ال ب ي ت   س  ك  لّ   ع ال   و   م ط 

م اء ، تاى س  ر   ي ق ال   ح  م اء   ال ف ر س   ل ظ ه  ع ون   ،س  ي تاس  تاى و  مُّوا ح  م اء   الناب ات   ي س  ايقولون: )... س   ن ط أ   ز ل ن ا م 

م اء   تاى السا  .(2)"و ال م ط ر   ال ك ل    ي ر يد ون  ، (أ ت ي ن اك م ح 

ماه : عالمته، واالسم: اللفظ الموضوع على  م ه وس  م ه وس  م ه وس  م  الشيء  وس  و ه ر  "واس   أو ،الج 

م  هذا كذا، لتفصل به بعضه من بعض، كقولك مبتدئ   ؛الع ر ض ا: اسم هذا كذا، وإن شئت قلت أ س 

م ه" م ه  وس   .(3)وكذلك س 

و  واالسم: ما يعرف به ذات الشيء، وأصله " م  م ي  ، بداللة قولهم: أسماء س  ، وأصله من وس 

م وّ   ماىوهو الذي به رفع ذكر  ،السُّ  ىق ّٰٱ، [1:]الفاتحة  ِّ مل خل ّٰٱ :فيعرف به، قال هللا ال م س 

                                                           
اإلنصاف في مسائل الخالف ، ه(577)ت:  ألنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد األنصاري نظر: اا (1)

 م.2003 -ه1424، الطبعة األولى، ، المكتبة العصرية8، ص1، جبين النحويين: البصريين والكوفيين
السالم هارون، دار الفكر،  ، تحقيق: عبد98، ص3، جمعجم مقاييس اللغة، ه(395)ت:  ابن فارس، أحمد (2)

 م.1979 - ه1399د.ط، 
، تحقيق: عبد 624، ص8، جالمحكم والمحيط األعظم، ه(458)ت:  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (3)

 م. 2000 -ه 1421بيروت، الطبعة األولى،  – ر الكتب العلميةالحميد هنداوي، دا
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 ُّ َّ ّٰٱ ،[30:]النمل  ِّ مب خب حب  جب  ّٰٱ، [41:]هود  ِّ ىك مك لك اك  يق

 .(1)"أي: األلفاظ والمعاني مفرداتها ومركباتها ،[31]البقرة:  ِّ ِّ

 :فإن معناه في اللغة ما يلي )وسم(أما الثالثي 

ل م   أ ث ر  "الواو والسين والميم: أصل واحد يدل على  م ع  م ت   :و  س  و  ء   و  ي  ا الشا م  س  ت  : و   ف يه   أ ثار 

م ة   م يُّ  ،ب س  س  ل  : و ال و  ؛ أ وا م   أل  ناه   ال م ط ر  ي  ... ب الناب ات   األ  ر ض   ي س  مّ  س  م   و  س  اجّ   م و  ا ال ح  م  س  ل م   أل  ناه   ؛م و   م ع 

ت م ع   ن   ،النااس   إ ل ي ه   ي ج  ف ال  وم   و  س  ، م و  ي ر  ن ة   ب ال خ  ف ال  م ، ذ ات   و  يس  ان   إ ذ ا م  ا ك  ل ي ه  م ال   أ ث ر   ع  ام ة   ،ال ج  س  : و ال و 

م ال   م  ... ال ج  سا و  وا: النااس   و  د  ه  م ، ش  س  ا ال م و  م  وا ي ق ال   ك  ياد   ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ّٰٱ الى:ع  ت   ه  وقول   ،ع 

ر ين  [، 75]الحجر:  ِّ ٍّ م ة   ف ي النااظ  الاة   السّ   .(2)"الدا

 سبب اختالف العلماء في التعريف:

م وّ  الذين قالوا إن االسم مشتق من -ريون ص  الب   احتجّ  االسم يعلو ، بأن -بمعنى العلو السُّ

،ى، ويدل على ما تحته من المعنى، لذلك فهو مشتق من سمّ على الم   م وّ  م   من ال السُّ س  أما  ،الو 

على  م  س  أن االسم و  احتجوا بفقد  ،-بمعنى العالمة مس  مشتق من الو   االسم قالوا إنالذين -الكوفيون 

 .(3)مس  مشتق من الو   هوفلهذا  عليه، م  س  ى، فصار كالو  سمّ الم  

 :(4)يأتيما  على ذلك همتدلمن أالقول األول، و  علماء اللغةوقد رجح 

                                                           
، تحقيق: 428، صالمفردات في غريب القرآن، ه(502)ت:  الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (1)

 . ه1412ق، بيروت، الطبعة األولى، دمش –صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
 . 111-110، ص6ج، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس (2)
 .8، ص1، جاإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، األنباري انظر:  (3)
 .14-13، ص1ج انظر: المرجع السابق، (4)
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 ( م يّ يقال في تصغير االسم م لكان يجب أن يقال في س  ا من الو  (، ولو كان مشتق  س 

ي متصغيره ) س  (، والتصغير يرد األشياء إلى أصولها، فلما لم يجز أن يقال إال و 

م يّ ) م ّو،على أنه مشتق من  ، دلّ (س  م من ال السُّ س   .الو 

   م لوجب أن يقال: )أوسام( س  ا من الو  اء(، ولو كان مشتق  م  س  يقال في جمع االسم )أ

م ّو،على أنه مشتق من  دلّ  (اءم  س  أ  )و)أواسيم(، فلما لم يجز أن يقال إال   من ال السُّ

م س   .الو 

 ث المعنىمن حيلكن وإن كان القول األول هو الراجح واألصح من حيث اللفظ واالشتقاق، 

ز ى، فإذا ارتفع ذكره تميّ مّ س  يرفع ذكر الم   -بحسب القول األول–، فاالسم يوجد تقارب بين القولين

عن غيره، إذن  ه  ز  يّ م  ى ت  مّ س  هو عالمة على الم   -بحسب القول الثاني–ف، واالسم عر  على أقرانه في  

ف األول من عرّ  أصحاب القولمن ات، لذلك و جد ي  ما س  ى عن غيره من الم  مّ س  الم   ز  باالسم يتميّ 

 المقصود: "-رحمه هللا– وقال ابن القيم ،، مع أنه ذكره تحت الثالثي )سمو((1)االسم بالعالمة

والخالصة من كل ما سبق  ،التعريف والتمييز ، أي الغاية والغرض منه(2)"والتمييز التعريف باالسم

ثي )وسم( فإن كال  منهما يؤدي نفس الغاية ا من الثالثي )سمو(، أو الثالأن االسم سواء كان مشتق  

ما    ي ات.والغرض، وهو تمييز االسم عن غيره من الم س 

 ا:االسم اصطالح  معنى 

وله  ،[(3)بأحد األزمان] االقترانسم هو ما دل على معنى في نفسه داللة مجردة عن "اال

 .(1)وين، واإلضافة"خصائص، منها: جواز اإلسناد إليه، ودخول حرف التعريف، والجر، والتن
                                                           

 .5ص المتقدم ذكره هتعريف ابن سيد (1)
 .144ص، تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم (2)
محمد  -، تحقيق: عدنان درويش83، صالكليات، (ه1094)ت:  بقاء، أيوب بن موسىأبو الالكفوي،  (3)

 ت..، د.ط، دبيروت –المصري، مؤسسة الرسالة 
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 يرفعه إلى الذهن من االلفاظ والصفات ا: هو ما يكون عالمة للشيء، ودليال  اشتقاق  " واالسم

 واألفعال. 

ا، أو ا عنه أو خبر  خبر  ا، م  ا أو مفرد  ا: هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مركب  رف  وع  

 رابطة بينهما. 

  المفرد المقابل للفعل والحرف. وفي عرف النحاة: هو اللفظ الدال على المعنى

 وقد يطلق االسم ويراد به ما يقابل الصفة وما يقابل الظرف، وما يقابل الكنية واللقب. 

 ،وأما تقييده باالستقالل للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة، واالسم: هو اللفظ المفرد الموضوع

 .(2)اة"فاصطالح النح ،ومقابلته بالفعل والحرف ،والتجرد عن الزمان

 من يخلو وال ،أشبهه ما متناول غير بعينه شيء علق ما وهو ،العلم :االسم أصناف ومن"

  .(3)"كبطة القب   أو كلثوم، وأم عمرو كأبي كنية أو وجعفر، كزيد اسم ا يكون  أن

 ا:ا: تعريف الصفة لغة واصطالح  ثاني  

 الصفة لغة: 

ف  من الثالثي ) في اللغة الصفة مشتقة ص   : أتيما ي في اللغة ( ومعناهو 

ل ي ة  "الواو والصاد والفاء: أصل واحد، هو  ء   ت ح  ي  ت ه   ،الشا ف  ص  و  ف ه   و  ف ا أ ص  ص  ف ة   ،و  : و الصّ 

ز م ة   األ  م ار ة   ء   الالا ي  ف   :ي ق ال   ،...ل لشا ء   اتاص  ي  ر   ع ي ن   ف ي الشا ت م ل  : النااظ  ف   أ ن   اح  م   و أ ماا، ي وص  ل ه  : ق و 

                                                                                                                                                                          
، تحقيق: علي بو 23، صالمفصل في صنعة اإلعراب، (ه538)ت:  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو (1)

 م. 1993بيروت، الطبعة األولى،  –ملحم، مكتبة الهالل 
 .84، صالكليات، الكفوي  (2)
 .24-23، صالمفصل في صنعة اإلعراب، زمخشري ال (3)
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ف ت   ص  وف ا، النااق ة   و  اد ت   إ ذ ا و ص  ي ر   أ ج  م   م ن   ف ه و   ،السا ل ه  م   ق و  اد  ، ل ل خ  يف  ص  م ة   و  اد  ل ل خ  يف ة   و  ص  ي ق ال   ،و   و 

ف ت   ص  ار ي ة   أ و  ف ان   أل  ناه م ا ؛ال ج  ن د   ي وص   .(1)"ال ب ي ع   ع 

ف  "و ص  ف   ونعته، بحليته الشيء   ذكر  : الو   حليته من الشيء عليها التي الحالة :ة  والصّ 

ف   ،...ونعته ص  وبعضهم جعل النعت  ،"والظاهر أنه والنعت مترادفان، (2)"ا وباطال  قد يكون حق   والو 

  .(3)فال يقال نعت إال فيما هو محقق بخالف الوصف، والظاهر الترادف" أخص،

 ا:الصفة اصطالح  

لك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق، سم الدال على بعض أحوال الذات، وذاال"هي 

  .(4)"وقائم وقاعد، وسقيم وصحيح، وفقير وغني، وشريف ووضيع، ومكرم ومهان

 الغاية من الصفة:

ويقال إنها للتخصيص في  ،سمالوالذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في ا"

 وللتوضيح في المعارف. ،النكرات

ا م  أو ل   ،وصاف الجارية على القديم سبحانهكاأل ،التعظيموقد تجيء مسوقة لمجرد الثناء و 

أمس ) :وللتأكيد كقولهم ،فعل فالن الفاعل الصانع كذا :يضاد ذلك من الذم والتحقير، كقولك

 .(5) "[13]الحاقة:  ِّ ّٰ ِّ ّٰٱ وكقوله تعالى: (،الدابر

  

                                                           
 .115، ص6ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 .873 ، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (2)
أشرف عمدة الحفاظ في تفسير ، ه(756)ت:  السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف (3)

 م.1996 -ه 1417العلمية، الطبعة األولى،  ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب317، ص4، جاأللفاظ
  .149، صالمفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري  (4)
  .149صمرجع السابق، ال (5)
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 الواردة في القرآن الكريم:  الفصل األول: أسماء النبي 

 ثة مباحث:وفيه ثال

 المبحث األول: أسماء العلم المتفق عليها.

 المبحث الثاني: أسماء العلم المختلف فيها.

 المبحث الثالث: األسماء الواردة في القرآن الكريم من غير اسم العلم.
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 المتفق عليها (1)مل  المبحث األول: أسماء الع  

أحمد، وهذان االسمان هما هما: محمد و ، سماء النبي اتفق العلماء على اثنين من أ

وية المطهرة، والكتب السماوية ب، ورد ذكرهما في القرآن الكريم، وفي السنة النأشهر أسمائه 

يان الفرق السابقة، وفي هذا المبحث بيان هذين االسمين، وما اشتمال عليه من معان ولطائف، ثم ب

  بينهما.

 المطلب األول: محمد وأحمد:

 معناهما في اللغة: 

م د  مد وأحمد مشتقان من الثالثي )مح  (، ومعناه في اللغة: ح 

ت   :ي ق ال   ،مّ  يدل على خالف الذا  ،وأصل واحد ،كلمة واحدة :"الحاء والميم والدال م د  ن ا ح   ف ال 

ه   م د  ل   ،أ ح  ر ج  م ود   و  ، م ح  ماد  م ح  ث ر ت   إ ذ ا و  ال ه   ك  ة   خ ص  م ود  ي ر   ال م ح  ذ ا.. .ال م ذ م وم ة   غ  ل ه  ن اه   الاذ ي و   ذ ك ر 

مّ ي ا) ن ب يُّن ا س  ماد  ي ق ول   ، (م ح  اك  : ال ع ر ب   و  م اد  ل   أ ن   ح  ع  ذ ا، ت ف  اي ت ك   أ ي   ك  ل ك   غ  ف ع  م ود   و  ن ك   ال م ح   غ ي ر   م 

م وم   ي ق ال   ،ال م ذ  ت   :و  م د  ن ا، أ ح  ت ه   إ ذ ا ف ال  د  ا و ج  م ود   .(2)"م ح 

 ما في القرآن الكريم:ذكره

 :هيالمواضع  هذه، و واضعم ةأربعفي في القرآن الكريم  ورد اسم النبي )محمد( 

 مت زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ّٰٱ تعالى: ولهق

 [،144]آل عمران:  ِّ اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت

                                                           
د وجعفر، أو كنية كأبي هو ما علق شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، وال يخلو من أن يكون اسم ا كزي :مل  الع   (1)

 (.24-23، صالمفصل في صنعة اإلعراب، زمخشري ل. )اعمرو وأم كلثوم، أو لقب ا كبطة
 .100، ص2ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (2)



12 
 

 خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ّٰٱ :وقوله

 [،40]األحزاب:  ِّ لك

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ّٰٱ: وقوله

 [،2]محمد:  ِّ ٰذ يي

 جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ّٰٱ: وقوله

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه

 مث زث رث  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 [.29]الفتح:  ِّ ىف يث ىث نث

 مفعول اسم األصل في هوو  ،الحمد من منقول اسم وهو ، أسمائه أشهر هو السما هذا"و

 ي  ن  وب   ،الحمد حقيقة هو هذا ،وتعظيمه وإجالله ومحبته المحمود على الثناء يتضمن وهو ،الحمد من

 ،للتكثير موضوع البناء هذا ألن ؛ونظائرها لومبجّ  دومسوّ  بومحبّ  ممعظّ  :مثل (لمفعّ ) زنة على

 نومبيّ  مومفهّ  مكمعلّ   ،مرة بعد مرة منه الفعل دور  ص   ر  ث  ك   ن  م   :فمعناه فاعل اسم منه اشتق فإن

 مرة عليه الفعل وقوع رر  تك   ر  ث  ك   ن  م   :فمعناه مفعول اسم منه اشتق وإن ،ونحوها جومفرّ  صومخلّ 

 الذي أو ،أخرى  بعد مرة له الحامدين حمد كثر هو (دمحمّ ـ)ف ،اوقوع   أو ااستحقاق   إما ،أخرى  بعد

 .(1)"أخرى  بعد مرة حمدي   أن يستحق

                                                           
، جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، (ه751)ت:  ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية (1)

 م.1987 - ه1407الكويت، الطبعة الثانية،  –عبد القادر األرناؤوط، دار العروبة  -األرناؤوط ، تحقيق: شعيب 171ص
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، على لسان عيسى واحد في موضعفقد ورد في القرآن الكريم  ،ا اسم النبي )أحمد( أم

ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ: ، قال تعالى 

 [. 6]الصف:  ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه

 فيه الناس اختلف وقد ،الحمد من اأيض   مشتق ،التفضيل أفعل زنة على اسم هو (أحمد)

 غيره حمد من أكثر هلل حمده أي الفاعل، بمعنى هو: طائفة فقالت مفعول؟ أو فاعل عنىبم هو هل

 وأوالهم الناس أحقوقالت طائفة: هو بمعنى المفعول، ومعناه:  لربه، الحامدين أحمد: فمعناه له،

 .(1)حمدي   بأن

 ومن منه أحمد أنه اتنبيه   ، عيسى به بّشر فيما (أحمد) لفظة خّص " :(2)قال الراغبو 

 .(3)"قبله الذين

 ام  عالأ  اكان وإن ، حقه في األمران مافيه اجتمع وصفتان، انعلم و)أحمد( (دمحمّ )

 .(4)غيره مابه تسمى ممن كثير حق في محضة

 هي معان على دالة أعالم هي ،نبيه وأسماء ،كتابه وأسماء ،تعالى الرب أسماء شأن وهذا"

 الخالق هللا فهو ،المخلوقين أسماء من غيرها بخالف ،الوصف العلمية فيها تضاد فال ،أوصاف بها

                                                           
 . 90-87، ص1ج، زاد المعاد في هدي خير العباد، ن القيمبنظر: اا (1)
ه(، 502ني( المعروف بالراغب )توفي هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني )أو األصبها (2)

من كتبه )محاضرات  ،ر، حتى كان يقرن باإلمام الغزاليواشته سكن بغداد ،من أهل )أصبهان( ،ن الحكماء العلماءأديب، م
 (.255، ص2، جاألعالم)انظر: الزركلي، خير الدين،  ، و )المفردات في غريب القرآن(.األدباء(

 .256، صالمفردات في غريب القرآن لراغب األصفهاني،ا (3)
 .171، صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنامقيم، بن النظر: اا (4)
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 والكتاب والفرقان القرآن وكذلك ،صفاته هي معان على دالة أسماء فهذه ،ارالقهّ  المصور البارئ 

 .(1)"(...أحمد)و (محمد)  النبي أسماء وكذلك ،أسمائه من ذلك وغير ،المبين

 ،أحمد وأنا ،محمد أنا :أسماء لي إن) :قال أنه  النبي عن (2)جبير بن مطعم حديث وفي

 .(3)...(الكفر بي هللا يمحو الذي الماحي وأنا

 ،معانيها إلى وأشار ،الفضل من به هللا هخّص  ما امبين   ،األسماء هذه  هللا رسول فذكر"

 :يل في مدح النبي ق ولهذا ؛(4)"مدح على تدل لم ،لها معنى ال محضة اأعالم   كانت فلو وإال

 (5)دمحمّ  وهذا محمود العرش فذو      ليجله سمها من له وشق

 فإنه" ،(6)الحمد وهو مااه  سمّ م   من عليه اشتمل لماـ)محمد( و)أحمد( ب  ي النبيمّ  س  وقد 

 عند ومحمود ،المرسلين من إخوانه عند ومحمود ،مالئكته عند ومحمود ،تعالى هللا عند محمود 

 وإن ،عاقل كل عند محمودة الكمال صفات من فيه ما فإن ،همبعض   به كفر وإن ،همكلّ  األرض أهل

 من دحم  ي   فإنه ،هد  م  لح   بها اتصافه علم ولو ،بها باتصافه جهال   أو اعناد   أو اجحود   عقله كابر

  .(7)"له حامد الحقيقة في فهو ،فيه وجودها ويجهل الكمال بصفات اتصف

                                                           
 .172-171، صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنامابن القيم،  (1)
 .3تقدمت ترجمته ص (2)
 .3تخريجه ص سبق (3)
 .172، صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنامابن القيم،  (4)
ه(، 390)ت:  أبو الفرج المعافى بن زكريا. )انظر: النهرواني، بيت لعلي بن أبي طالب ينسب هذا ال (5)

 –دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الكريم سامي الجندي، تحقيق: 287، صيالجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشاف
. )انظر: ، مدح بها النبي ابت بن ث من قصيدة لحسان لبيتا(، وقيل: م2005 -ه 1426 ،األولى الطبعة، لبنان

 عبد: تحقيق، 225-223، ص1، جالعرب لسان لباب ولب األدب خزانة(، ه1093)ت:  عمر بن القادر عبد، البغدادي
 (.م1997 - ه1418 الرابعة، الطبعة، القاهرة -الخانجي مكتبة، هارون  محمد السالم

 .871ص ،محمد خير األنامجالء األفهام في فضل الصالة على بن القيم، نظر: اا (6)
 .871صلمرجع السابق، ا (7)
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 (،أحمد)و (محمد) اسمه فإن ،لغيره يجتمع لم بما الحمد مسمى من" النبي  اختص قدو 

 مفتتحة وخطبته ،بالحمد مفتتحة أمته وصالة ،والضراء السراء على هللا يحمدون  ،ادون الحمّ  وأمته

 يكتبون  وأصحابه خلفاءه أن المحفوظ اللوح في هللا عند هكذا ،بالحمد مفتتح وكتابه ،بالحمد

 للشفاعة  ربه يدي بين يسجد امّ ول ،القيامة يوم الحمد لواء  وبيده ،بالحمد امفتتح   المصحف

 به يغبطه الذي المحمود المقام صاحب وهو ،حينئذ عليه يفتحها بمحامد ربه يحمد ،فيها له ويؤذن

  ِّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ّٰٱ : قال، واآلخرون  األولون 

 ،وآخرهم لهمأو  ،وكافرهم مسلمهم ،كلهم الموقف أهل حينئذ حمده المقام في قام وإذا [...79:اإلسراء]

 .(1)"الصالح والعمل ،النافع والعلم ،واإليمان الهدى من األرض مل بما  محمود وهو

 نظر من فإن ،الشيم وكرائم ،األخالق مكارم من عليه هللا جبله ما ، عليه يحمد ومما"

 .(2)"شمائل الخلق وأكرم ،الخلق أخالق خير أنها علم ، وشيمه أخالقه في

 (امحمد  ) ي  مّ س   ،مرة بعد مرة عليه دحم  ي   أن يقتضي ما على مشتمال    هللا رسول كان فلما

ام  اه  عن  لم   انمطابق انولفظ ا،م  اه  مّ س  لم   انموافق اناسم و)أحمد(، وهما
(3) . 

 جلّ - هللا نأ هو ،آخر افن   اآليات وبدائع الخصائص عجائب من االسمين هذين فيإن  ثم

 به وبشرت ،الكتب في ورد الذي (أحمد)اسم  أما ، زمانه لقب أحد بهما ىمّ س  ي   أن منع -اسمه

ع وّ  به ىع  د  ي   وال ،غيره أحد به ىسمّ ي   أن بحكمته تعالى هللا فمنع ،األنبياء  يدخل ال حتى ؛قبله م د 

ما  لم ،اأيض   (محمد)اسم  وكذلك، شك أو القلب ضعيف على بس  ل    ،غيرهم وال العرب من أحد به ي س 

 العرب من قليل قوم ىمّ فس   (،محمد) اسمه ثبع  ي   انبي   أن ،وميالده  وجوده لقبي شاع أن إلى

                                                           
 .917-178، صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنامابن القيم،  (1)
 .182لمرجع السابق، صا (2)
 .188، صنظر: المرجع السابقا (3)
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ماى من كل هللا منع ثم ،رسالته يجعل حيث أعلم وهللا ،هو أحدهم يكون  أن رجاء ،بذلك أبناءهم  ت س 

ّكك   ب  ب  س   عليه يظهر أو ،له أحد ايه  ع  دا ي   أو ،النبوة يع  دا ي   أن به  قتتحقّ  تىح ،أمره في اأحد   ي ش 

 .(1)فيهما ي ن از ع ولم ، له متانالسّ  

 المطلب الثاني: الفرق بين محمد وأحمد:

  :وجهين من (محمد)و (أحمد) لفظ بين الفرق "يظهر 

 ،له الحامدين حمد كثرة على دال فهو ،حمد بعد احمد   المحمود هو (امحمد  ) أن :أحدهما

 الذي الحمد أن على يدل ،الحمد من تفضيل فعلأ (أحمد)و ،فيه الحمد موجبات كثرة يستلزم وذلك

 ،الكيفية في زيادة (أحمد)و ،الكمية في حمد زيادة (محمدـ)ف ،غيره يستحقه مما أفضل يستحقه

 .البشر حمده حمد وأفضل ،حمد أكثر حمدفي  

 الذي هو (أحمد)و ،-تقدم كما- امتكرر   احمد   المحمود هو (امحمد  ) أن :الثاني والوجه

 ،امحمود   كونه على -(محمد) وهو- االسمين أحد فدل ،غيره الحامدين حمد من أفضل لربه حمده

 .(2)"لربه الحامدين أحمد كونه على -(أحمد) وهو- الثاني االسم ودل

 حمدي   مما وأفضل ،غيره حمدي   مما أكثر حمدي   ألنه (؛أحمد)و (امحمد  )"  ي النبيمّ س   قدو 

 ولو ،معنى وأتم مدحه في أبلغ وذلك ،-المختار هو وهذا- المفعول على واقعان فاالسمان ،غيره

 ،اكثير   المحمود وهو (امحمد  ) سمي كما ،الحمد كثير وهو (ادالحمّ ) لسمي ؛الفاعل معنى به أريد

 يسمى أن األولى لكان ؛الفاعل باعتبار اسمه كان فلو ،لربه احمد   الخلق أكثر كان  فإنه

  .(3)"ادون الحمّ  أمته اسم أن كما (،ااد  حمّ )

                                                           
 . 231-229، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىلقاضي عياض، نظر: اا (1)
 . 189-188ص، جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام ،ن القيماب (2)
 .193ص ،لمرجع السابقا (3)
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 أن استحق ألجلها التي ،المحمودة وخصائله أخالقه من اشتقا إنما االسمين فإن وأيضا"

 ،واألرض السماء أهل ويحمده ،اآلخرة وأهل الدنيا أهل يحمده الذي فهو (،أحمد)و (امحمد  ) يسمى

 التفضيل نيقتضيا الحمد أسماء من باسمين سمي ؛العادين عدّ  تفوق  التي المحمودة خصائله فلكثرة

 .(1)"أعلم وهللا ،والصفة القدر في والزيادة

  

                                                           
 .193ص ،جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، ن القيماب (1)
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 م المختلف فيهال  المبحث الثاني: أسماء الع  

، ومنهم ، فمنهم من ذكرها في أسمائه وقع خالف بين العلماء في بعض أسماء النبي 

اشتهرا بين قد ن ن االسماا، وهذ(يس)و (طه)، ومن هذه األسماء: من نفى كونها من أسمائه 

عبد )الحروف المقطعة في أوائل السور، و ومن األسماء المختلف فيها:، الناس أنهما من أسمائه 

، ومنهم من ذكره في صفاته ( الوارد في سورة الجن، فمن العلماء من عّده من أسماء النبي هللا

، وبيان كل ذلك فيما يأتي: 

 :( واختالف العلماء فيهطه)المطلب األول: 

 [.2-1]طه:  ِّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰٱقال تعالى: 

 أقوالهم، ومنها: وتعددت في ذلك ،(طه) معنى في أهل التفسير اختلف

، واختلفوا (2)عن جماعة من أهل العلم أن معنى )طه( يا رجل (1)أخرج ابن جرير الطبري 

  ...(5)بالحبشية وقيل، (4)ريانيةوقيل بالسُّ  ،(3)بالنبطيةفي لغتها، فقيل 

                                                           
 اإمام   كان الشهير، والتاريخ الكبير التفسير صاحبمن آمل طبرستان،  الطبري، جرير بن محمد جعفر أبوهو  (1)

 وغزارة علمه سعة على تدل عديدةفي فنون  مصنفات وله ذلك، وغير والتاريخ والفقه والحديث التفسير منها كثيرة فنون  يف
 شمس العباس )انظر: ابن خلكان، أبا .ه310كانت وفاته في بغداد سنة  ا،أحد   يقلد لم المجتهدين، األئمة من وكان فضله،

، تحقيق: إحسان عباس، دار 192-191، ص4، جالزمان أبناء وأنباء ألعيانا وفيات(، ه681)ت:  محمد بن أحمد الدين
 م(. 1971بيروت، الطبعة األولى،  -صادر

، تحقيق: 626، ص18، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، (ه310)ت:  الطبري، محمد بن جريرانظر:  (2)
 م.2000 -ه 1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

جامع البيان ، وعن عكرمة، والضحاك. )انظر: الطبري، -رضي هللا عنهما–يروى هذا القول عن ابن عباس  (3)
 (.268-266، ص18، جفي تأويل آي القرآن

، جامع البيان في تأويل آي القرآنيروى هذا عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم. )انظر: الطبري،  (4)
 (.268-266، ص18ج

مصنف ابن ، (ه235: ت) العبسي محمد بن هللا عبد، بكر أبوابن أبي شيبة، عكرمة. )انظر:  عنهذا  يروى  (5)
 .ه(1409 األولى، الطبعة، الرياض -الرشد مكتبة، الحوت يوسف كمال: قيحق، ت121، ص6، جأبي شيبة
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 :شاعرهم قولابن جرير  وأنشد، (2)في تفسيرهالطبري وهذا ما رجحه  (1)(ع كّ  ) لغةب وقيل

ل م   الق تال   ف ي ب ط ه   ه ت ف ت   ف ت       ي ج ب   ف  ل ي ه   ف خ  م و ائ ال ي كون   أن   ع 
(3) 

 طاء، الياء قالبون  لغتهم في كأنهم (،هذا يا) في تصرفوا (اعكّ ) لعل: "(4)قال الزمخشري 

أي – هإنّ "فقال:  (6)أبو حيانبه وتعقّ ، (5))ها(" على فاقتصروا (هذا) واختصروا ،(طا): (يا) في فقالوا

راص   -الزمخشري  ر   ت خ  زا  يوجد ال وهذا ،طاء الياء قلبوا أنهم هو ،نحوي  يقوله ال بما (كّ ع  ) على و ح 

                                                           
. الحر شّدة وهو (العكّ ) من يكون  أن جائز اللغة في واشتقاقها، باليمن مخالف إليها يضاف قبيلة: (ع كُّ ) (1)

 الثانية، الطبعة، بيروت -صادر دار، 142، ص2، جالبلدان معجم(، ه626)ت:  الرومي هللا عبد بن)الحموي، ياقوت 
 مجمع، تأليف: الوسيط المعجم)انظر:  مخاليفوالجمع  ،الحديث االصطالح في المحافظة أو كالمديرية المخالفو  (.م1995

 ، د.ط، د.ت(.252، ص1ج، بالقاهرة العربية اللغة
 .269-268، ص18، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (2)
، وقد بحثت عن البيت في كتب األدب 268، ص18في تفسيره، ج البيت لمتمم بن نويرة، كما ذكر الطبري  (3)

 المعتمدة فلم أجده. 
، قراها إحدى وزمخشر خوارزم، أهل من، النحوي  القاسم أبو الزمخشري، عمر بن محمد بن عمر بن محمودهو  (4)

 فكان ازمان   بمكة وجاور، مدافعة بال عصره إمام عاّلمة، ابليغ   افصيح   وكان الرحال، إليه تشدّ  واللغة، النحو في اإمام   كان
 الخطيب)انظر:  .ه538، من تصانيفه )الكشاف( في التفسير، و)أساس البالغة( في اللغة، توفي سنة لذلك (هللا جار) يسمى

، عطا القادر عبد مصطفى، تحقيق: 172، ص21، جوذيوله بغداد تاريخ(، ه463)ت:  علي بن أحمد ،بكر ، أباالبغدادي
ب غ ا ابن، وانظر: ه1417 األولى، الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار ل و   ق طل وبغا بن قاسم العدل أبو الدين زين الفداء ، أباق ط 

 - ه1413 األولى، الطبعة، دمشق – القلم ار، ديوسف رمضان خير محمد، تحقيق: 291ص ،التراجم تاج(، ه879)ت: 
 (. م1992

وجوه  فيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ، (ه538)ت:  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو (5)
 ه.1407بيروت، الطبعة الثالثة،  –ي ، دار الكتاب العرب50، ص3، جالتأويل

 النحو في عصره أهل إمام، حيان أبو الدين أثير ،األندلسي يوسف بن حيان بن على بن يوسف بن محمد هو (6)
توفي  ،للشافعي وتذهب بالقراءات، معرفة له وكانت ذلك، وغير (التسهيل شرح)و ،(التفسير في المحيط البحر) له والتصانيف،

 في المذهب العقد(، ه804)ت:  الشافعي أحمد بن علي بن عمر ،حفص أبو ،الدين سراج ،الملقن ابنه. )انظر: 745سنة 
 الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، مهني سيد - األزهري  نصر أيمن، تحقيق: 423، صالمذهب حملة طبقات
 (. م1997 -ه  1417 ،األولى
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 التي اوإقراره النداء في اإلشارة اسم حذف وكذلك طاء، للنداء التي (يا) قلب العرب لسان في

 .(1)"للتنبيه

 يقوم كان  النبين إأن يطأ األرض بقدميه، حيث  للنبي  ر  م  وقيل في معنى )طه(: أ  

 فقلبت ،(طأ) األصل وأن ،(2)معا بقدميه األرض يطأ بأن ر  م  فأ   ،رجليه إحدى على تهجده في

 (4)ابن عاشورذكر  وقد ،(3)للسكت والهاء األمر، عليه بنى ثم(، يطأ) في ألفا قلبت أو هاء، همزته

 .(5)لم يصح"القول، وذكر الرواية، ثم قال: " هذا في تفسيره

– عباس ابن عن هذاروي  ،به هللا أقسم وقسم هللا، أسماء من اسم هو": في )طه(قيل و 

 .(6)"-مارضي هللا عنه

                                                           
، 309، ص7، جتفسيرفي ال البحر المحيط ه(،745أثير الدين األندلسي )ت:  أبو حيان، محمد بن يوسف، (1)

 .ه1420بيروت،  -تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر
 بن أحمد بكر أبوالبزار،  ،926 ، حديث رقم136، ص3أبي طالب، ج، مسند علي بن في مسنده البزارأخرجه  (2)

ة المنورة، الطبعة المدين -، مكتبة العلوم والحكم وآخرون  تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا ،مسند البزار ،(ه292)ت:  عمرو
. )انظر: ابن التقريبكيسان أبو عمر ويزيد بن بالل، وهما ضعيفان كما ذكر الحافظ ابن حجر في  وفي سند الحديث األولى.

 ار، دعوامة محمد، تحقيق: 600و ص 463، صالتهذيب تقريب(، ه852)ت:  علي بن أحمد الفضل أبوحجر العسقالني، 
 م(.1986 – ه1406 ،األولى الطبعة، سوريا – الرشيد

 .49، ص3، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف لزمخشري،نظر: اا (3)
 وشيخ ،بتونس المالكيين المفتين رئيس (م1973 - 1879 ه،1393 - 1296) عاشور بن الطاهر محمدهو  (4)

 مصنفات له ،والقاهرة دمشق في العربيين المجمعين أعضاء من وهو ،بها ودراسته ووفاته مولده، بتونس وفروعه الزيتونة جامع
 ،، خير الدينالزركلي: انظر). القرآن تفسير في( والتنوير التحرير)و( اإلسالمية الشريعة مقاصد) أشهرها من مطبوعة،

 (.174ص ،6ج ،األعالم
ير المعنى السديد، التحرير والتنوير )تحر ، (ه1393)ت:  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي (5)

 ه.1984تونس،  –دار التونسية للنشر ، ال183، ص16، جوتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد(
: -رضي هللا عنهما–وفي سند رواية ابن عباس  .268، ص18، جفي تأويل آي القرآن جامع البيان، الطبري  (6)

 ،كتابه في تثب   ،الغلط كثير صدوق ، صالح بن هللا عبدابن حجر: "عبد هللا بن صالح، ومعاوية بن صالح، وقد قال فيهما 
 308، صالتهذيب تقريب"، و"معاوية بن صالح، صدوق له أوهام". )انظر: ابن حجر العسقالني، غفلة فيه وكانت

 (.538وص



21 
 

 فيكون  ، ِّ يئ ّٰٱ يف الخطاب يؤيده،  رسولال سماءأ من اسم هو: يل في )طه(وق

 وهادي للناس الشفاعة طالب  نهأ لىإ شارةإ والهاء والطاء ،(طه يا) أي: ،اذوف  مح النداء حرف

في تفسيره  (2)الرازي وقد ذكر ، (1)الغيوب عالم معرفة لىإ وهاد الذنوب من طاهر نهأ وأ ،البشر

 .(3)"عليها يعتمد أن يجب ال األقوال هذه أمثال نإ"مثل هذه المعاني ثم قال: 

 وهذه ،(4)"أشبههما وما (الر)و (يس): نحو المقطعة الحروف من (طه) أن والظاهر"

 تعالى كالمه وسائر بعلمه، هللا استأثر الذي المتشابه هي من ،السور فواتح في التي الحروف

 أوائل في التي الحروف في القرآن في هللا وسر سر، هللا كتاب في":  يقالصدّ  وي عنر  و  ،حكمم  

 ميل إليه وأرجحه.، وهذا القول هو ما أ(5)"السور

، فالذين قالوا إن )طه( بمعنى )يا ا من أسماء الرسول أن )طه( ليس اسم  مما تقدم يتبين 

عدم  تبينبأن يطأ األرض، فقد  رجل( اختلفوا بأي لغة هي، وأما من قال إن )طه( أمر للنبي 

وأما من قال  عليه،هاد، فهذا ال دليل  صحة هذه الرواية، وأما من قال إن معنى )طه( يا طاهر يا

لم يعّده من أسمائه، ولم يؤثر أن  ، ثم إن النبي حفهذا ال يص إن )طه( اسم من أسماء النبي 

                                                           
ح رو  (،ه1127المولى أبو الفداء )ت:  إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي،انظر:  (1)

 .، د.ط، د.تبيروت –، دار الفكر 361، ص5، جالبيان
 الرازي  األصل الطبرستاني، البكري  التيمي علي بن الحسن بن الحسين بن عمر بن محمد هللا عبد أبو هو (2)

 وائل،األ وعلم والمعقوالت الكالم علم في زمانه أهل فاق ،الشافعي الفقيه الخطيب، بابن المعروف الدين، فخر الملقب المولد،
 يعظ، و)المطالب العالية( في علم الكالم، وكان الكريم القرآن تفسير)مفاتيح الغيب( في  منها عديدة فنون  في تصانيف له

-248ص ،4ج ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات خلكان، ابن: انظر) .ه606، توفي سنة جميوالع العربي باللسانين
252) . 

، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (ه606)ت:  د هللا محمد بن عمر التيمي الرازي الرازي، فخر الدين، أبو عب (3)
 ه.1420 ،بيروت، الطبعة الثالثة –، دار إحياء التراث العربي 6، ص22ج

 .309، ص7، جفي التفسير البحر المحيط، أبو حيان (4)
 ديث األصيلة فلم أجده.في كتب الح ، وقد بحثت عن قول الصديق 60-59، ص1جالمرجع السابق،  (5)
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ا من الصحابة ناداه به، أرجح األقوال وأوالها بالقبول أن )طه( من الحروف المقطعة وعليه فإن  أحد 

 بعلمه.  التي افتتحت بها السور الكريمة، وأنها مما استأثر هللا تعالى

 :( واختالف العلماء فيهيس)المطلب الثاني: 

 [.3-1]يس:  ِّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ّٰٱقال تعالى: 

 :ذلكومن ختالفهم في )طه(، )يس( امعنى اختلف العلماء في 

روي ذلك  ،تعالى هللا أسماء من وهو به، هللا أقسم قسم": )يس( أنذكر جماعة من العلماء 

 .(3)"القرآن أسماء من اسم هو: "(2)عن قتادة، و (1)"-مارضي هللا عنه–عن ابن عباس 

 طيء، لغة في هو" وعنه ،(4)"بالحبشية إنسان يا معناه": في )يس( عباس ابن وجاء عن

ان  ) يقولون  أنهم وذلك ين  ) على ويجمعونه إنسان، بمعنى (إ يس   (يا): فرقة وقالت ،منه فهذا ،(أ ي اس 

 العاقل،: هاهنا واإلنسان، "(5)"مقامه فأقيم حرف منه انتزع ،نإنسا مقام مقامة والسين نداء، حرف

  ."(6) محمد وهو

                                                           
 .488، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (1)
من التابعين، ه(، 118-60، أبو الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، األكمه )قتادة بن دعامة بن قتادة هو (2)

 وباختالف بالتفسير، اعالم   ةقتاد كان": حنبل بن أحمد قالكان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، 
 شمسوأنسابها. )انظر: الذهبي،  العرب، وأيام والغريب، العربية، في رأسا أيضا قتادة كانو  والحفظ، بالفقه وصفه ثم ،"العلماء

 األرناؤوط شعيب، تحقيق: 283-269، ص5، جالنبالء أعالم سير(، ه748)ت:  أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين
 (.م1985 - ه1405 الثالثة، الطبعة، الرسالة مؤسسةوآخرون، 

 .(490، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري يروى هذا القول عن قتادة، ) (3)
 .488، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
، تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ه(، 542ابن عطية األندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب )ت:  (5)

 .ه 1422بيروت، الطبعة األولى،  –، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 445، ص4ج
، 1، جدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةه(، 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين )ت:  (6)

... قال جماعة من المفسرين أن )يس( معناه: يا رجل أو يا ه1405بيروت، الطبعة األولى،  –، دار الكتب العلمية 160ص
إنسان، كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة، ثم جاء من بعدهم من المفسرين فقال: المقصود بالرجل= 
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 أصله يكون  أن فوجهه طيء، لغة في إنسان يا معناه أن صح إن: الزمخشري  وجاء عند

ين   يا)  في( ّللاا   م  ): القسم في قالوا كما شطره، على اقتصروا حتى ألسنتهم على النداء فكثر ،(أ ن ي س 

  .(1)(ّللاا   ن  ي م  )أ

ي ان  ) إنسان تصغيرهم في العرب عن قلن   الذي: "فقال أبو حيانوتعقبه   بعدها بياء (أ ن ي س 

ان  ) أصله أن على فدل ألف،  في قالوا نعلمهم وال أصولها، إلى األشياء يرد التصغير ألن ؛(أ ن ي س 

ين  ) تصغيره ين  ) بقية أنه تقدير وعلى ،(أ ن ي س   يبقى وال الضم، على يبنى أن ال ذلك، يجوز فال ،(أ ن ي س 

: وقوله ،النبوة حق في ذلك ويمتنع تحقير، ألنه يجوز فال ذلك مع عليه، مقبل منادى ألنه موقوفا؛

 ،قسم حرف (م  ) إن: يقول من النحويين ومن ،قول هذا ،"(ّللاا   ي م ن  )أ في( ّللاا   م  ) القسم في قالوا كما"

 .(2)("أيمن) من مبقى وليس

 

                                                                                                                                                                          

د من المفسرين من قال بصريح العبارة: ")يس( هو محمد =أو اإلنسان هنا هو محمد  ما روي عن محمد "، ك، لذلك و ج 
بن الحنفية وسعيد بن جبير، وقد ذكر البيهقي في الدالئل قول محمد بن الحنفية، أما قول سعيد بن جبير فقد ذكره الثعلبي في 

ثم جاء ابن عطية األندلسي صاحب  ،"ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ :قوله دليلهو  محّمد، يا )يس( :جبير بن سعيد قالتفسيره، فقال: "
تفسيره عن الثعلبي قول سعيد بن جبير، لكن لم ينقل القول بنفس اللفظ، وإنما نقله بالمعنى كما  المحرر الوجيز، ونقل في

"، وكل من جاء بعد ابن ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ: دليله ، محمد أسماء من اسم )يس(: جبير بن سعيدفهمه، فقال: "قال 
كما فعل القرطبي في تفسيره، وأبو حيان في  عطية من المفسرين، نقل عنه قول سعيد بن جبير بالمعنى الذي ذكره ابن عطية،

 ، وغيرهم من المفسرين... البحر المحيط

، وانظر: الثعلبي، 158، ص1، جدالئل النبوة، وانظر: البيهقي، 488، ص20، ججامع البيانانظر: الطبري، )
 بن محمد وأب اإلمام: تحقيق، 120، ص8ج، الكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، 

، ابن عطية األندلسيانظر: ، و م2002 - ه1422 ،األولى الطبعة، لبنان – بيروت العربي، التراث إحياء دار، عاشور
)ت:  القرطبي، أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن أبي بكرانظر: و ، 445، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

القاهرة،  –، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 4، ص15ج ،الجامع ألحكام القرآن، (ه671
 (. 48، ص9، جالبحر المحيط في التفسيرأبا حيان، انظر: ، و م1964 -ه 1384الطبعة الثانية، 

 .3، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف ،لزمخشري نظر: اا (1)
 .48، ص9، جفي التفسير البحر المحيط، أبو حيان (2)



24 
 

 ِّ ُّ ّٰٱ ودليله ، محمد أسماء من اسم "هو: في )يس( (1)بعض العلماء قالو 

 :الشاعر قال ،(2)"ِّ ّٰ

ي ال   ن ف س   ي ا دّ   ت م ح ض  ة   ب ال و  د  اه  ل ى     ج  ة   ع  دا ين ا آل   إ الا  ال م و   (3)ي اس 

 بها ءالقّرا نطق ويوهنه ، للنبي اخطاب   سيد، يا: اختزال (يس) إن: قال من الناس ومن"

 .(4)"بنون 

الراغب وهذا ما رجحه  ،(5)"السورة افتتاح (الم) بمنزلة )يس( أن العربية أهل عند والذي"

وهذا هو  ،(6)"الّسور أوائل كسائر الّتهّجي حروف من هو (يس) أنّ  الصحيحفقال: "األصفهاني، 

 القول المختار.

قد تعددت الروايات عن ابن ف ،ا من أسماء النبي أن )يس( ليس اسم   تقدممما يتبين 

 عنهن )يس( بمعنى يا إنسان، فقد أجاب القول بأأما في معنى )يس(، و  -رضي هللا عنهما–عباس 

فإن أرجح األقوال وأسلمها  لهذافهذا ال دليل عليه، و  (يا سيد)، ومن قال إن )يس( بمعنى أبو حيان

 أن )يس( من الحروف المقطعة في أوائل السور. 

 

                                                           
المحرر الوجيز في ، ة في تفسيره. )ابن عطية األندلسييروى هذا القول عن سعيد بن جبير كما ذكر ابن عطي (1)

 .(445، ص4، جتفسير الكتاب العزيز
  .445، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي،  (2)
، كما ذكر ابن عاشور في الحميري  بالسيد عندهم المشهور ،الرافضة شاعر ،ي ر  ي  م  الح   بكر بن يلسماعالبيت إل (3)

 (، وقد بحثت عن البيت في كتب األدب المعتمدة فلم أجده. 344، ص22، جالتحرير والتنويرتفسيره. )انظر: ابن عاشور، 
 .344، ص22، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (4)
، تحقيق: 277، ص4، جمعاني القرآن وإعرابه، (ه311)ت:  سحاق، إبراهيم بن السري بن سهلالزجاج، أبو إ (5)

 م.1988 -ه 1408ت، الطبعة األولى، بيرو  –عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 
 .895، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (6)
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 تنبيه:

حديث أبي ، وعمدة هذا القول ع بين الناس أن )طه( و)يس( من أسماء النبي شا

  . (1)الطفيل

 ،(4)وهب بن سيف عن ،(3)التيمي إبراهيم بن إسماعيلفي الدالئل، عن  (2)أخرج أبو نعيم

 الطفيل أبو قال- أسماء عشرة ربي عند لي إن: " هللا رسول قال: قال  الطفيل أبي عن

 ،"والماحي والحاشر، والعاقب، والخاتم، والفاتح، القاسم، وأبو وأحمد، محمد،: -نيةثما منها حفظت

 .(8)(ويس طه): الباقيين االسمين إن: له قال (7)جعفر أبا أن (6)سيف وزعم: (5)يحيى أبو قال

                                                           
 غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي  ،ليثي، أبو الطفيلعمير الكناني العامر بن واثلة بن عبد هللا بن هو  (1)

 عبد ابن)انظر:  وكان ثقة مأمونا. ،روى نحو أربعة أحاديث ،أو نحوها ومات سنة مائة ،دح  ثماني سنين، كان مولده عام أ  
 (.799-798، ص2، جاألصحاب معرفة في االستيعاب، هللا عبد بن يوسف، البر

 والتصوف، والحديث الفقه بين الجامع الحافظ، األصبهاني نعيم أبو إسحاق بن أحمد بن ّللاا  عبد بن أحمدهو  (2)
 في المذهب العقد ،الدين سراج الملقن، ابن: انظر) .وغيرها( األصفياء طبقات)و ،(الحلية) من مصنفاته ،ه430 سنة مات

 . (87ص ،المذهب حملة طبقات
رمذي وابن ماجه. ت، أخرج له الضعيف من الثامنة ،يى التيمي الكوفيأبو يح ،إسماعيل بن إبراهيم األحولهو  (3)

 (.106، صالتهذيب تقريب)انظر: ابن حجر العسقالني، 
هو سيف ابن وهب التميمي، أبو وهب البصري، لين الحديث من الخامسة، أخرج له البخاري في األدب المفرد.  (4)

 .(262، صتقريب التهذيب)انظر: ابن حجر العسقالني، 
 (.3المتقدم ذكره هامش ) ،إسماعيل بن إبراهيم األحولهو  (5)
 .(4المتقدم ذكره هامش )هو سيف بن وهب التميمي،  (6)
 بن يوسف الدين، جمال لمزي،)انظر: ا .أبو جعفر الهاشمي، أحد شيوخ سيف بن وهب الذين روى عنهمهو  (7)

 معروف، عواد بشار: تحقيق ،336ص ،12ج ،الرجال أسماء في الكمال تهذيب ،(ه742: ت) يوسف بن الرحمن عبد
 .(م1980 – ه1400 األولى، الطبعة بيروت، – الرسالة مؤسسة

أبو نعيم  .20، حديث رقم 62-61بأسمائه، ص ذكر فضيلته  :في دالئل النبوة، الفصل الثالث أبو نعيمرواه  (8)
 -عبد البر عباس، دار النفائس -: محمد رواس قلعه جيتحقيق، دالئل النبوة (،ه430)ت:  هللا عبد بن أحمد ،األصبهاني

 م.1986 -ه 1406، الطبعة الثانية، بيروت
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، ، وليس من كالم الصحابي أبي الطفيل فقوله: )طه ويس( ليس من كالم النبي 

 ال اإلسناد. وإنما من كالم أحد رج

، وهب بن سيفو  التيمي، إبراهيم بن إسماعيلأبو يحيى في سند هذا الحديث: كما أن 

  .ضعيفانوهما 

 (3)أبي سألت": (2)حاتم أبي بنا، وقال عنه (1)أما أبو يحيى فقد قال عنه النسائي: ضعيف

  .(5)"جدا ضعيف: (4)نمير ابن قال: فقال ،ثانيا عنه أبي وسألت ،الحديث ضعيف: فقال عنه،

وقال عنه  ،(6)"الحديث ضعيف": حنبل بن أحمده وأما سيف بن وهب، فقد قال عن

 .(7)"بثقة ليس"النسائي: 

                                                           
 محمود، تحقيق: 16، صوالمتروكون  الضعفاء(، ه303)ت:  أحمد بن شعيب ،النسائي، أبو عبد الرحمن (1)

 .ه1396 األولى، الطبعة، حلب – الوعي دار، زايد إبراهيم
-240) بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلّي الرازّي، أبو محمد (أبي حاتم) عبد الرحمن بن محمدهو  (2)

 ،له تصانيف، منها )الجرح والتعديل( ،ا نسبتهنزله في درب حنظلة بالرّي، وإليهكان م ،حافظ للحديث، من كبارهم (،ه327
 (. 324، ص3ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر) و)علل الحديث(.

حافظ للحديث،  (،ه277-195الرازي ) بن إدريس بن المنذر بن داود، بن مهران الحنظلّي، أبو حاتممحمد هو  (3)
 الدين، خير الزركلي،: انظر) .(أعالم النبوةو) ،له )طبقات التابعين( ،ولد في الري، وإليها نسبته ،من أقران البخاري ومسلم

 .(27، ص6ج ،األعالم
من أهل  ،من حفاظ الحديث (،ه234)توفي  أبو عبد الرحمن الهمدانّي الخارفيمحمد بن عبد هللا بن نمير، هو  (4)

 الزركلي،: انظر). نسبته إلى )خارف بن عبد هللا( بطن من همدان ،ومسلم، وآخرون ، روى عنه البخاري  ،ثقة مأمون  ،الكوفة
 .(221، ص6ج ،األعالم الدين، خير

، 2، جالجرح والتعديل، (ه327الرازي )ت:  بن إدريس ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد (5)
بيروت، الطبعة  –الهند، دار إحياء التراث العربي –بحيدر آباد الدكن -، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية155ص

 م.1952 -ه 1271األولى، 
 .336، ص12، جتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، جمال الدين،  (6)
 .50، صعفاء والمتروكون الض، النسائي (7)
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أبي  حديثسند في قوله  ابن دحية عن)سبل الهدى والرشاد( كتابه في  (1)ونقل الصالحي

 .(2)"سيف ووه ،وضعيف ،يحيى أبو وهو ،وّضاع على يدور شيئا، يساوي  ال سند هذا":  الطفيل

كما  من أسماء النبي  البين السابقين أن )طه( و)يس( ليسالمط ما تقدم فيمن ييتبوبهذا 

 أسماء من (طه)و (يس) أن العوام يذكره ما": -رحمه هللا–قال ابن القيم شاع واشتهر بين الناس، 

 ،صاحب عن أثر وال ،مرسل وال حسن وال صحيح حديث في ذلك ليس ،صحيح غير  النبي

 .(3)"ونحوها (الر)و (حم)و (الم) :مثل الحروف هذه وإنما

الحروف المقطعة غير )طه( و)يس( من أسماء النبي  أن بعض العلماء قد عدّ  تجدلكن و 

وتوضيح ذلك في المطلب اآلتي ،. 

 :وعالقتها بأسماء النبي  المطلب الثالث: الحروف المقطعة في أوائل السور

 الكريم بحروف التهجي، وذلك في تسع وعشرين سورة، افتتحت بعض السور في القرآن

  :قولين على السور أوائل المقطعة الحروف في الناس اختلف وقد"

 منها المراد أن :الثاني القولو ، به هللا استأثر محجوب وسر مستور علم هذا أن: أحدهما

 .(4)"القريب ومنها البعيد فمنها ،وجها عشرين على يزيد ما فيه وذكروا ،معلوم

                                                           
من  ،محدث، عالم بالتأريخ ه(،942)ت  هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، شمس الدين الشامي (1)

من كتبه )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير  ،وقية بصحراء القاهرة إلى أن توفيوسكن البرق ،ولد في صالحية دمشق، الشافعية
 (. 155، ص7ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر). ي حنيفةو)عقود الجمان( في مناقب أب ،العباد(

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله ، (ه942)ت:  الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (2)
علي محمد  -الموجود، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 405، ص1، جوأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 .م1993 -ه 1414 الطبعة األولى،، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، معوض
 .127، صتحفة المودود بأحكام المولود، القيمابن  (3)
-721، ص1، جالبرهان في علوم القرآن، (ه794)ت:  بدر الدين محمد بن عبد هللا ،الزركشي، أبو عبد هللا (4)

 -ه 1376ه، الطبعة األولى، ؤ ى البابى الحلبي وشركاإحياء الكتب العربية عيس ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار173
 م.1957
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وقد ذكرت بعض هذه األقوال في المطلبين السابقين، ومنها: أن هذه الحروف من أسماء 

به... إلى  تعالى هللا تعالى، وقيل من أسماء القرآن الكريم، أو هي أسماء للسور، أو قسم أقسم هللا

 آن.غير ذلك من األقوال، وال مجال لتفصيلها هنا، ويطلب تفصيلها من كتب التفسير وعلوم القر 

قد ذكروا هذه الحروف  (1)، أن بعض العلماءمن تلك األقوال والذي يهم في هذا المطلب

 من مختصرة نهاقيل إ [،1]مريم:  ِّ خل ّٰٱ قوله تعالى: ة ذلك،لومن أمث ،في أسمائه 

لكن  ،(2)مصدق صادق أنت العيون، عين يا ميمون، يا هادي، يا كافي، يا: أي  الرسول أسماء

والذي أميل إليه في الحروف المقطعة أنها مما استأثر هللا تعالى بعلمه،  دليل عليه،هذا القول ال 

 ا.، كما بينت سابق  وليست من أسماء النبي 

 :( واختالف العلماء فيهعبد هللا)المطلب الرابع: 

 [. 19]الجن:  ِّ نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ّٰٱقال تعالى: 

 .(3)"القرآن ويقرأ ،يصلي كان حين  محمد :اهن  ِّ  ىت نت ّٰٱٱفي تفسير هذه اآلية: " جاء

، أن )عبد هللا( الوارد في سورة الجن اسم من أسماء النبي  (1)العلماء جماعة منذكر 

، وإنما هو علم( له، أي ليس )اسم ا للنبي أن )عبد هللا( الوارد في اآلية ليس اسم   لكني أرى 

                                                           
في كتابه  في أكثر من موضع في كتابه، حيث رتب أسماء النبي ، الرياض األنيقةذكرها السيوطي في كتابه  (1)

سبل الصالحي في كتابه ذكرها و ،(. الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةعلى حروف المعجم، )انظر: السيوطي، 
في كتابه على حروف المعجم كما فعل  في أكثر من موضع في كتابه، وقد رتب الصالحي أسماء النبي ، الهدى والرشاد

، ولم البن دحية ا كل من السيوطي والصالحي هذه األسماءوعز (. سبل الهدى والرشادالسيوطي، )انظر: الصالحي الشامي، 
 .ا نقال عنه، ولم يعّقبا عليهيشرحها ابن دحية كم

، 3ج ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (ه1224)ت:  ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد الحسني (2)
 . ه1419، القاهرة – زكي عباس حسن: الناشر، رسالن القرشي هللا عبد أحمد، تحقيق: 317ص

 .23، ص19، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (3)
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 يث ىث نث ّٰٱ: على لسان عيسى  تعالىقول هللا بالعبودية، فهو ك بي صف للنهو و صفة، و 

 على هللا ألقاه ،هلل العبوديةب وصفهنا " ِّ  ىت نت ّٰٱ[، 30]مريم:  ِّ اك  يق ىق يف ىف

 ."(2) عيسى لسان

 مريم، ابن النصارى  أطرت كما تطروني الأنه قال: "  جاء في الحديث عن النبيوقد 

 .(3)"ورسوله هللا، عبد فقولوا عبده، أنا فإنما

 االسم وضع ، محمد هو  ِّ  ىت نت ّٰٱٱ: "من سورة الجن في تفسير اآلية رقال ابن عاشو 

 عليك، يكونون  كادوا هللا تدعو قمت لما وأنه: يقال أن الظاهر مقتضى إذ ،المضمر موضع الظاهر

  النبي تكريم لقصد ؛الظاهر االسم إلى عدل ولكن ،علي يكونون  كادوا هللا، أدعو قمت لما أو

 .(4)..."التشريف من اإلضافة هذه في مال ؛(هللا عبد) بوصف

وليس من صفاته، ما  وربما الذي جعل العلماء يعّدون )عبد هللا( من جملة أسماء النبي 

عرباض بن سارية ورد في الحديث عن 
 ،هللا عبد إنيل: "يقو   أنه قال: سمعت رسول هللا (5)

                                                                                                                                                                          
 ومعرفة النبوة دالئل، )انظر: البيهقي ،ذكره البيهقي في الدالئل نقال عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري  (1)

القاضي محمد بن عبد هللا وذكره ابن العربي في أحكام القرآن )انظر: ابن العربي،  (.159، ص1، جالشريعة صاحب أحوال
لبنان، الطبعة الثالثة،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 581، ص3، جآنأحكام القر ه(، 543أبو بكر بن العربي المالكي )ت: 

، 1، جزاد المعاد في هدي خير العبادوذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد، )انظر: ابن القيم،  .(م2003 -ه 1424
 (.487، ص1، جسبل الهدى والرشاد(. وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، )الصالحي الشامي، 85ص

 .98، ص16، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ّٰٱتعالى:  هللا قول باب، األنبياء أحاديثكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (3)

 .3445، حديث رقم 167، ص4[، ج16]مريم:  ِّ رب
 .242، ص29، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور (4)
ل م يّ هو  (5) يح كان ،العرباض ب ن سارية السُّ الشام، ومات بها سنة خمس  سكن، من أهل الصفة يكنى أ ب ا ن ج 

ب ي روقيل:  ،وسبعين و ى ع ن ه  من  ،بل مات ف ي فتنة ابن الزُّ ى ع ن ه  جماعة من تابعي أهل ورو  ،الصحابة أبو رهم وأبو أمامةر 
 (.1239-1238، ص3، جحاباألص معرفة في االستيعاب، هللا عبد بن يوسف، البر عبد ابن)انظر:  .الشام
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 ،إبراهيم أبي دعوة وأنا ،آخرها في ذلك عن وسأخبركم ،طينته في ل  د  ج  ن  م  ل   آدم وإن ،النبين وخاتم

  .(1)"الشام قصور له أضاءت نورا وضعته حين رأت  هللا رسول أم وإن ،مريم بن عيسى وبشارة

وسأنبئكم  ،وإن آدم لمنجدل في طينته ،إني عند هللا لخاتم النبيين"في رواية بلفظ: ورد و 

أمي التي رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له  ورؤيا ،وبشارة عيسى ،دعوة أبي إبراهيم :بتأويل ذلك

 . (2)"وكذلك أمهات المؤمنين ،قصور الشام

 في منجدل آدم وإن ،النبيين وخاتم الكتاب، أم في هللا عبد إنيفي رواية أخرى بلفظ: " جاءو 

 التي أمي ورؤيا ،-السالم عليهما-عيسى وبشارة إبراهيم، أبي دعوة بذلك: أنبئكم وسوف، طينته

  .(3)"يرين األنبياء أمهات وكذلك ،رأت

 

                                                           
ه(، 256)ت:  إسماعيل بن محمد. البخاري، 33، حديث رقم 13، ص1التاريخ األوسط، جفي  البخاري أخرجه  (1)

 – ه1397 األولى، الطبعة، القاهرة -حلب ،التراث دار مكتبة -الوعي دار ،زايد إبراهيم محمود: تحقيق، التاريخ األوسط
 صدوق ، صالح بن هللا عبدبن صالح، ومعاوية بن صالح، وقد قال فيهما ابن حجر: " وفي سند الحديث عبد هللا .م1977

 تقريب"، و"معاوية بن صالح، صدوق له أوهام". )انظر: ابن حجر العسقالني، غفلة فيه وكانت ،كتابه في تثب   ،الغلط كثير
 (.538و ص 308، صالتهذيب

. وقال األلباني في 4199 ، حديث رقم513، ص10، جالعرباض بن سارية ، مسند في مسنده البزارأخرجه  (2)
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها (، ه1420 األلباني، محمد ناصر الدين )ت:هذا الحديث: ضعيف. )انظر: 

 الطبعةالمملكة العربية السعودية،  -الرياض ،المعارف ، دار2085 ، حديث رقم104-102، ص5، جالسيئ في األمة
 . (م1992 - ه1412، األولى

، 7، ج ونسبه وسببه أصله في جاء ما باب، النبوة عالمات كتاب، إتحاف الخيرة المهرةفي  البويصري رواه  (3)
ا عند أحمد. 6308حديث رقم ، 7ص  أبي بن أحمد الدين شهاب ،العباس أبو، البوصيري ، وذكر البويصري أن للحديث شاهد 
 ياسر تميم يأب بإشراف العلمي للبحث المشكاة دارتحقيق:  ،العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف(، ه840 )ت: بكر
 أبي بن هللا عبد بن بكر أبو. وفي سند الحديث م1999 - ه1420 األولى، الطبعة، الرياض للنشر، الوطن دار، إبراهيم بن

 تقريب. )انظر: ابن حجر العسقالني، "فاختلط بيته سرق  قد وكان ،ضعيف، قال فيه ابن حجر: "الشامي الغساني مريم
 (. 623، صالتهذيب
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 في لمنجدل آدم وإن النبيين، خاتم الكتاب أم في هللا عند إنيوفي رواية عند الطبري: "

 .(1)"أمي ورؤيا قومه، عيسى وبشارة إبراهيم، أبي دعوة أنا: ذلك بتأويل أنبئكم وسوف، طينته

بالعبودية هلل،  إقرار منه  "...النبين وخاتم، هللا عبد إني: "أن قوله  يظهر ليوالذي 

  .ِّ ىف يث ىث ّٰٱ: كقول عيسى فهو وليس المقصود هنا التسمية، 

، وعلى فرض (2)"، ففي إسنادها ضعفالكتاب أم في هللا عبد إنيبلفظ: " الواردةأما الرواية 

، وليس المراد )عبد هللا(في أم الكتاب  أن صفته  -حسب ما أرى –فإن معنى الحديث   ،صحتها

 .ميةالتس

  .وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الصفة، في فصل صفاته 

 

  

                                                           
 أبي بن هللا عبد بن بكر أبو. وفي سند الحديث 83، ص3، ج129اآلية ، سورة البقرة، تفسيرهفي  الطبري رواه  (1)

، التهذيب تقريب، وهو ضعيف كما ذكر ابن حجر في التقريب، )انظر: ابن حجر العسقالني، الشامي الغساني مريم
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ األلباني، (، وقال األلباني في هذا الحديث: ضعيف. )انظر: 623ص

 (. 2085 ، حديث رقم104-102، ص5، جفي األمة
بحثت في طرق الحديث بهذا اللفظ، التي ورد فيها )أم الكتاب(، في عدد من كتب الحديث، ووجدت أن معظم  (2)

، وهو ضعيف كما ذكر ابن حجر في التقريب، الشامي الغساني مريم أبي بن هللا عبد بن بكر أبوادها هذه الطرق في إسن
 (.623، صالتهذيب تقريب)انظر: ابن حجر العسقالني، 
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 العلم اسم غير من الكريم القرآن في الواردة األسماء: الثالث المبحث

وردت في القرآن الكريم، وهذه األسماء  أسماء للنبي في مصنفاتهم ذكر بعض العلماء 

، وعّدها في للنبي نسبها  ،(1)ليست من قبيل اسم العلم، وليست من قبيل الصفة، لكنها أسماء

ي بيانها مرتبة على حروف وفيما يأت، علماء التفسير السيرة والشمائل وبعضبعض علماء  أسمائه

، ثم أعقب بكالم المفسرين ما أمكن ذلك أذكر أقوال علماء السيرة تحت كل مطلبو  ،المعجم

 : باإلثبات أو النفي، أو اإليضاح

 : نسبتها للنبي أسماء مختلف في المطلب األول: 

 أذن خير: .1

تعالى: هللا قال ، )أذن خير( الوارد في سورة التوبة من جملة أسمائه  (2)عّد بعض العلماء

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ّٰٱ

 [.61]التوبة:  ِّ حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع

، رجل  جاء في الصحاح في معنى هذا االسم: "  ويقبله، أحد كلّ   مقال يسمع كان إذا أ ذ ن 

 . (3)"والجمع الواحد فيه يستوي 

                                                           
، المفصل في صنعة اإلعراب. )الزمخشري، االقتراناالسم: هو ما دل على معنى في نفسه داللة مجردة عن  (1)

 (. 23ص
، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ، و 558، ص3، جأحكام القرآن، العربينظر: ابن ا (2)

الرياض السيوطي، وعزاه البن العربي والعزفي وابن دحية وغيرهم، )انظر:  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 81ص
 .426، ص1، جوالرشاد سبل الهدىالصالحي، ، وانظر: (90-89، صاألنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

، 5، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(، ه393 )ت: حماد بن إسماعيل نصر أبوالجوهري الفارابي،  (3)
 .م1987 - ه1407 ،الرابعة الطبعة، بيروت – للماليين العلم دار، عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق، 2069ص
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 سمى أحد، كل قول ويقبل يسمع ما كل يصدق الذي الرجل: األذنوقال الزمخشري: "

 .(1)"سامعة أذن   جملته كأنّ  السماع، آلة هي التي بالجارحة

وقد أشكل ما ذكره الزمخشري على صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد، فعّد أن ما قاله 

 آلة هي التي بالجارحة  سميالصالحي: "، فقال مندرج في سياق وصف محمد الزمخشري 

قول الزمخشري المتقدم بيان للمعنى اللغوي لـ)رجل أذن(، الصواب أن ، و (2)"ذنأ جملته كأن ،السمع

سمي الرجل بالجارحة، وليس مقصوده "سمي  معناه:..."، بالجارحة سمى: "أن قول الزمخشري و 

 . بالجارحة" النبي 

 يقعوا أن أرادوابالقول، و  الرسول يؤذون  كانوا المنافقين من جماعة في هذه اآلية نزلتوقد 

 إنما: بعضهم فقال ،بكم فيقع امحمد   يبلغ أن نخاف إنا: وقالوا ابعض   بعضهم فنهى ، النبي في

 .(3)اآلية تفنزل ،فيصدقنا له نحلفف نأتيه ثم شئنا ما نقول ،أذن محمد

 له ليس أنه وغرضهم )أذن( هو على وجه الطعن والذم، في رسول هللا أنه وقول المنافقين

 بأنه سموه السبب فلهذا يسمع، ما بكل االغترار سريع القلب سليم هو بل ر؛و  غ   بعد وال ذكاء

لما   عنهم ويصف ح   صنعوا ما بسوء يواجههم ال كان  ألن النبي قالوا ذلك وإنما"، (4)أذن  ح 

 .(5)"وكرما

                                                           
 .284، ص2، جوجوه التأويل فيون األقاويل وعي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (1)
 .426، ص1، جسبل الهدى والرشاد (2)
 البن العظيم القرآن تفسيره(، 327أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )ت: بن أبي حاتم، ا (3)

 الطبعة، السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة، الطيب محمد أسعد، تحقيق: 1826، ص6، جحاتم أبي
 والرواية إسنادها ضعيف؛ ألن بها موضع ارسال.  .ه1419 ، الثالثة

 .90-89، ص61، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (4)
، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمه(، 982أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى )ت:  (5)

 بيروت، د.ط، د.ت.  –لتراث العربي ، دار إحياء ا77، ص4ج
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 وال الخير يسمع أي"، ِّ حض  جض مص خص ّٰٱ :بقوله عن نبيه  تعالىب هللا وقد أجا

 . (2)"الكاذب من الصادق يعرف" ،(1)"الشر يسمع

  ِّ خص ّٰٱ جملةأن  : ِّ حض  جض مص خص ّٰٱ تفسير اآليةفي التحرير والتنوير في جاء 

 مقصدهم بقلب ينقول المنافق إلبطال والمحاورة، المقاولة طريقة على ا،ابتدائي   اناف  استئ مستأنفة

 المتكلم كالم المخاطب فيه يحمل الذي الحكيم األسلوب من وهو لمقاصدهم، اوكمد   لهم، إغاظة

 لم ولذلك ، رسوله على هللا غيرة من وهذا يراد، بأن األولى أنه على له اتنبيه   يريده، ما غير على

 من لزعمهم إبطال هو ما لغهميب بأن  النبي فأمر ،بطالنه ببيان أعقبه بل ؛والزجر بالرد يعقبه

 لطائف من وهذا أثر، للمحكي يبقى ال حتى بالرسول، الئق معنى إلى مقالتهم بصرف ،أصله

 .(3)القرآن

 ممعاذيره ويسمع يؤاخذهم، وال عن المنافقين يبلغه ما يسمع أنه  ِّ  جض مص ّٰٱ ومعنى

 ،به والمعاملة سماعه في أي ر،الخي في أذن فهذا ،ميضره وال همينفع يسمعه ما فقبوله ويقبلها،

 .(4)الشر في اأذن   وليس

 ال باألذن الوصف فإن ،الذم من أرادوه الذي بالمعنى (أذن) يكون  ألن إبطال الكالم وهذا"

 ،خير فيه بما هنا تخصيصه صح فلذلك ؛أعم هو بل شر إلى المفضي الكالم يقبل بمن يختص

 أحد في والتقييد اإلطالق بعالقة المرسل ازالمج من ضرب وهو ،منه المراد غير في إعمال وهذا

ك ل   فال الجانبين،  ألن الخير؛ إلى يضاف كيف الذم به امقصود   كان إذا (أذن) وصف بأن عليك ي ش 
                                                           

 .192، ص8، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (1)
، 149، ص4، جتفسير القرآن العظيمه(، 774إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت:  ،ابن كثير، أبو الفداء (2)

 ه.1419ألولى، بيروت، الطبعة ا –تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 .242، ص10، جالتحرير والتنوير شور،ابن عاانظر:  (3)
 .242، ص10، جنظر: المرجع السابقا (4)
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م ع   ما كل قبول هو الوصف هذا في الذم محل  ألن تمييز؛ بدون  خير، أو شر عليه يترتب مما ي س 

 ويرفض الخير، إال يقبل ال صاحبه كان إذا فأما ته،ومعامال أعماله اضطراب في صاحبه يوقع ذلك

 يحمل وأن الخير، إال يقبل ال أن التزم صاحبه ألن ا؛نافع   الوصف صار فقد القول، من شر هو ما

 على حمله فأما الخير، إلى الوصف هذا إضافة وتصحيح المقابلة، معنى تحقيق هذا ،عليه الناس

 أي العنان، وإرخاء التنازل وجه على بالموجب القول ريقةط من أنه إلى فيصيره المعنى هذا غير

 وهذا ،(1)عنكم يبلغه مما كمأر وتب   معاذيركم منكم قبل إذ ذلك بوصفه انتفعتم وقد قلتم كما أذن هو

 .(2)"لغيرهم اشر   يكون  قد لهم اخير   كان ما ألن ؛بالرشيق ليس

اية عن معنى، جاءت في أن )أذن خير( هي كنمن أقوال المفسرين ويتبين مما تقدم 

  أو وصفه بها. خير(بـ)أذن  معرض الرد على المنافقين، وليس بقصد تسمية النبي 

 ر:ك  الذ    .2

  [.11-10]الطالق:  ِّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ّٰٱقال تعالى: 

، وقد تعددت  اآلية هنا من أسماء النبي فيأن )الذكر( الوارد  (3)العلماء جماعة من ذكر

 رين في المراد بـ)الذكر( في اآلية هنا على أقوال: أقوال المفس

                                                           
: كقولك ، ِّ  جض مص ّٰٱيذكر ابن عاشور هنا قول الزمخشري في الكشاف ويرد عليه، حيث قال الزمخشري: " (1)

"، وقد نقل هذا القول عن الزمخشري كثير من ألذنا نعم ولكن أذن هو نعم: قيل كأنه ،والصالح الجودة تريد صدق، رجل
، 2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  المفسرين ممن جاء بعده، )انظر:

 .(284ص
 .243-242، ص10، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (2)
القول البديع في الصالة على الحبيب ، السخاوي ، و 583وص 058، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (3)

الرياض األنيقة في السيوطي، وعزاه للعزفي وابن دحية )انظر:  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في كتابه 81، صالشفيع
، الصالحيوعزاه للعزفي وابن دحية )انظر:  سبل الهدى والرشاد(، وذكره الصالحي في 158ص، شرح أسماء خير الخليقة

 (.459، ص1، جسبل الهدى والرشاد
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محمد  الرسول هو (الذكر)القول األول: 
 اقذا ح   بعض قال: "(2)عطيه ابن قالو ، (1)

مّ ي  "(3) النبي أسماء من اسم( الذكر: )المتأولين الناس بدينهم  ريذكّ  ألنه ؛ذكرا النبي  ، وس 

 . (4)همتقباوع

جبريل  هو (الذكر) القول الثاني:
ي  (5) مّ   لنزوله أو هلل وعبادته، ذكره لكثرة به ، س 

 . (6)القرآن هو الذي بالذكر

بدل من  ِّ مخ ّٰٱٱ، وهو جبريل في اآلية  هنا الرسولأن : في تفسيره الزمخشري ذكر 

ّد (7)منه إبداله فصح ،الذكر إنزال معنى في إنزاله فكان هللا، آيات بتالوة وصف ألنه؛ ِّ مح ّٰٱ ، ور 

 بدل وال بعض بدل يكون  ال ولكونه بالحقيقة، المدلولين لتباين ؛يصح اله أبو حيان فقال: "علي

 . (8)"واحد لشيء  ِّ مخ ّٰٱو  ِّ مح ّٰٱ يكون  أن على األعاريب وهذه اشتمال،

                                                           
جامع البيان في تأويل آي الطبري، ذكره الطبري في تفسيره ولم يذكر من قاله من علماء التفسير، )انظر:  (1)

 . (468، ص23، جالقرآن
 كان )المحرر الوجيز( فسيرت صاحب الغرناطي، عطية ابن ،غالب بن الحقّ  عبد محمد أبو الحافظ اإلمامهو  (2)

، افقيه   كتابه في و  ،المرّ ية قضاء وولي، وجاللة علم بيت من والتفسير، والحديث باألحكام عارف ا شاعر ا، لغوي ا، نحوي ا، جليال 
 ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجي: انظر) .ه542، توفي سنة العربية في بإمامته له شاهد أصدقالتفسير 

 . (243ص ،2ج
 . 327، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،األندلسيابن عطية  (3)
 .565، ص30، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (4)
، 561-560، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف انظر: الزمخشري، (5)

، 8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، و السعودأب، و 565، ص30، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، و 
 . 264ص

أبو ، و 561-560، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف انظر: الزمخشري، (6)
 . 264، ص8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السعود

 . 560، ص4، جوجوه التأويل فيئق التنزيل وعيون األقاويل عن حقا الكشاف انظر: الزمخشري، (7)
  .204ص ،10ج ،في التفسير البحر المحيطأبو حيان،  (8)
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بدل  ِّ مخ ّٰٱوأصحاب القولين السابقين إنما فسروا )الذكر( بما قالوا؛ على اعتبار أن 

 . ِّ مح ّٰٱمن 

هو محمد في اآلية هو القرآن، والرسول  (الذكر) القول الثالث:
 هللا أنزلوالمعنى: ، (1)

 أرسل): أي مقدر، بفعل   "منصوب  ِّ مخ ّٰٱ، وقوله (2)أو بعث رسوال رسوال وأرسل ذكرا، إليكم

 الفعل اختصار اقتضى اإليجاز لكن، "(4)("أرسل) إضمار على دليل الذكر إنزالألن " ؛(3)("رسوال  

 .  (6)، وهذا القول أخذ به بعض المفسرين(5)"للرسول الناصب

 ن  ي  ب  أ  فقال: " ابن عطيةهو القرآن، وهو ما رجحه  (الذكر)أن  األقوال السابقة والصواب من

 . (7)"للقرآن الذكر يكون  أن معنى عندي األقوال

الذكر ّزل عليه نّزل، بل ن  رسل ولم ي  ، فالنبي أ  ل هو القرآن، وليس النبي نز  كما أن الذي أ  

وقد ورد تسمية القرآن بالذكر ، ا للنبي ، وليس اسم  وهو القرآن، فـ)الذكر( من أسماء القرآن الكريم

                                                           
جامع البيان في تأويل آي ، الطبري يروى هذا القول عن السدي وابن زيد كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (1)

 . (467-466، ص23، جالقرآن
 .565، ص30، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (2)
الدر المصون في علوم الكتاب ه(، 756أحمد بن يوسف )ت:  السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين (3)

 تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت. ،359، ص10، جالمكنون 
 .188، ص5، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (4)
 . 327، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دلسياألنابن عطية  (5)
المحرر الوجيز في ، األندلسيكابن عطية وأبي حيان وابن كثير وغيرهم من المفسرين، )انظر: ابن عطية  (6)

تفسير القرآن ، ابن كثير، و 204، ص10، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، ، و 327، ص5، جتفسير الكتاب العزيز
 (. 177، ص8، جعظيمال

 . 327، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسيابن عطية  (7)
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  ِّىل مل يك ىك ّٰٱتعالى:  هللا لفي عدة مواضع من القرآن الكريم، منها: قو 

  [.9]الحجر:  ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱ: [، وقوله50]األنبياء:

 سبيل هللا:  .3

والصالحي، وعزاه كل من السيوطي والصالحي البن  (2)لسيوطيكل من السخاوي وا (1)ذكره

 هن من خن حن جن مم خم  حم جم ّٰٱتعالى:  من قول هللا مأخوذ دحية، واالسم

 [.19]هود:  ِّ مه جه

  قوالن:  ِّ جن مم ّٰٱ: تعالى قولهتفسير في قد ورد و 

هو محمد  األول:
(3) ، 

هو دين هللا  والثاني:
(4).  

                                                           
الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ، و 82، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (1)

 .469-468، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 175-174ص، أسماء خير الخليقة
في القاهرة،  يتيم ا نشأ الشافعي، الّطولوني ،األصل السيوطي ،بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل الشيخهو  (2)

زق  روقد ر   الناس، اعتزل سنة أربعين بلغ ولما، والبديع والبيان والمعاني والنحو والفقه والحديث التفسير: علوم سبعة في التب حُّ
( و)األشباه والنظائر(. القرآن علوم في اإلتقانه، من كتبه )671النيل حتى توفي سنة  على المقياس روضة في بنفسه وخال

 ،3ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،، و 249-248ص ،2ج ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجي)انظر: 
  .(302-301ص

، 6ج، ظيمعتفسير القرآن الأبي حاتم، بن ايروى هذا عن السدي كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره )انظر:  (3)
  .(2017ص

تفسير بن أبي حاتم، اكما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره )انظر:  -رضي هللا عنهما–يروى هذا عن ابن عباس  (4)
 .(2018، ص6ج، ظيمعالقرآن ال
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، وهو ما أميل إليه، فـ)سبيل هللا( هو دين (1)من المفسرينوالقول الثاني ذهب إليه كثير 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ّٰٱ: لدين هللا، قال  هو داع   نبي اإلسالم، وال

  [.125]النحل:  ِّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب

 الصراط المستقيم:  .4

  خي  ّٰٱ: في قوله تعالى (3)وقال أبو العالية، في أسمائه  (2)العلماء جماعة منذكره 

ّمي به (4)"بعده من وصاحباه  النبي هو، "[6]الفاتحة:  ِّ ىي مي ، وقال السيوطي: "س 

  .(5)ألنه طريق إلى هللا موصل إليه"

، فباإلضافة إلى قول أبي بـ)الصراط المستقيم( المعنيّ في  وقد اختلفت عبارات المفسرين

: هو (7)هو القرآن، وقال آخرون تقيم( )الصراط المس:(6)جماعة من المفسرينقال العالية المتقدم، 

  اإلسالم...

                                                           
رر الوجيز في المح، ابن عطية األندلسي، و 285، ص10، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (1)

 ، وغيرها من كتب التفسير.19، ص9، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، و 160، ص3، جتفسير الكتاب العزيز
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 233، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (2)

السيوطي، وعزاه للقاضي عياض وابن دحية )انظر:  ألنيقةالرياض ا، وذكره السيوطي في كتابه 82، صعلى الحبيب الشفيع
 .482، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 201ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

ران بن ر ف يع ،العاليةهو أبو  (3) ري، موالهم الرّ ياحي م ه    النبي وفاة بعد أسلم ،التابعين كبار من كان الب ص 
 بالقرآن أعلم الصحابة بعد أحد وليس ثابت، بن وزيد عباس وابن وأ ب ي عمر عن روى  بن الخطاب، عمر خلف وصلاى ،تينبسن

ا وكان منه،  . (105ص ،2ج ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجي: انظر)ه. 90، توفي سنة مّزاح 
  .30، ص1ج، ظيمعتفسير القرآن البن أبي حاتم، ا (4)
 . 201ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةيوطي، لسا (5)
الطبري، كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد هللا ابن مسعود  (6)

 .(176-171، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآن
، كما يروى عن زيد بن أسلم هللا وعبد هللا بن عباس يروى هذا القول عن عبد هللا ابن مسعود وجابر بن عبد  (7)

 .(176-171، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، ومحمد بن الحنفية كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر: 
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 . (3)الحقهو : (2)عن مجاهد، و (1)الطريقهو : -رضي هللا عنهما–عن ابن عباس و 

في الدعاء  أن كلها األقوال هذه من يجتمعإذ  ،متالزمة وهي ،صحيحة األقوال هذه كلو 

، والصالحين والشهداء، والصديقين، النبيين، من عليهم منع  الم   سنن على الداعي يكون  أن في اآلية

 قديكون  ، وبهذاوعمر بكر أبي بعده من ذينباللّ  واقتدى  النبي اتبع فقد اإلسالم اتبع من فإن

 ذه األقواله فكل ،القرآن اتبع فقد اإلسالم اتبع ومن ،اإلسالم اتبع فقد الحق اتبع ومن ،الحق اتبع

 . (4)بعضا بعضها يصدق ،صحيحة

وحاله،  ، فمعناه منهج النبي هو النبي  (الصراط المستقيم)بأن  عاليةأبي ال أما قول

إلى الصراط المستقيم، كما وهاد داع هو  النبي ، و وليس معناه أن الصراط المستقيم من أسمائه 

 ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ[، وقال تعالى: 73]المؤمنون:  ِّ جن مم خم حم جم ّٰٱ: قال 

 [. 52]الشورى:  ِّ ٰى

                                                           
 .176-171، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (1)
 بن السائب مولى والمفسرين، القراء شيخ اإلمام،ه(، 104)ت:  األسود المكي الحجاج أبو جبر بن مجاهد هو (2)

 مجاهد إمامة على األمة أجمعت، والفقه والتفسير القرآن أخذ وعنه، عباس ابن عن روى ، تابعي، المخزومي السائب أبي
 شمس: الذهبي، ، وانظر457-449، ص4، جالنبالء أعالم سير. )انظر: الذهبي، ، مات سنة أربع ومائةبه واالحتجاج

 محمد علي، تحقيق: 440-439، ص3، جميزان االعتدال في نقد الرجال(، ه748)ت:  أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين
 (. م1963 -ه 1382 األولى، الطبعة، لبنان – بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار، البجاوي 

 .30، ص1ج، ظيمعتفسير القرآن البن أبي حاتم، اانظر:  (3)
المحرر ابن عطية األندلسي، ، و 171-170، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (4)

  .51، ص1، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا، و 74، ص1، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز
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)صراط الذين أنعمت  كتابه المواهب اللدنية أن من أسماء النبي  في (1)وذكر القسطالني

رق اني، (2)عليهم( عن عبد  (4)حكاه الماورديفي شرحه على المواهب عن هذا االسم: " (3)وقال الزُّ

 . (6)"في تفسير اآلية (5)الرحمن بن زيد

م نع  )الم   وبالرجوع لتفسير النكت والعيون، وجدت أن الماوردي قد ذكر ذلك في تأويل

[، 7]الفاتحة:  ِّ ٌّ  ٰى ٰر ّٰٱفي قوله تعالى: عليهم( وليس في تأويل )الصراط(، حيث قال: "

 ،هم النبي : "ن )المنعم عليهم(إ منها الخامسالقول  كانو  ،، ثم ذكر هذه األقوال(7)"خمسة أقاويل

                                                           
حمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن م ،الشيخ اإلمام أبو الع بااسهو  (1)

العقود السنية في شرح ، من مصنفاته )المواهب اللدنية( و)ولد بمصر وحفظ القرآن والمتون ، علي القسطالني المصري الشافعي
 ،خليفة حاجي: انظر). ه923توفي بمصر سنة  ، جليل القدر، حسن التقرير والتحرير،اا، حافظ  كان إمام  ( وغيرها، الجزرية

 . (197ص ،1ج ،الفحول قاتطب إلى الوصول سلم
المكتبة ، 447، ص1ج، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ه(923)ت:  أحمد بن محمد، انظر: القسطالني (2)

 ، د.ط، د.ت. مصر -التوفيقية، القاهرة
 ي األزهري المالكي، أبو عبد هللامحمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصر هو  (3)

، رقان )من قرى منوف بمصر(مولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إلى ز  ،خاتمة المحدثين بالديار المصرية (،ه1126 -1044)
 . (184ص ،6ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر). (في المصطلح، و )شرح المواهب اللدنية( )شرح البيقونية :من كتبه

دّي الفقيه الّشافعيّ علّي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو ال هو (4) ر  رّي الماو  له مصنافات كثيرة في الف ق ه ، حسن البص 
دب ه، واأل  ه. 450، منها )النكت والعيون( في تفسير القرآن، و)األحكام السلطانية(، توفي ببغداد سنة والّتفسير، وأصول الف ق 

فيات اإلسالم تاريخ(، ه748)ت:  أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس)انظر: الذهبي،  و  ، 9، جو األعالم المشاهير و 
 (. م2003 األولى، الطبعة، اإلسالمي الغرب دار، تحقيق: بشار عواد معروف، 751ص

له  محدث، مفسر،،  مولى عمر (،ه190 -181ي )عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي العمري المدنهو  (5)
فيات اإلسالم تاريخهبي، . )انظر: الذ(تفسير القرآن)، و(الناسخ والمنسوخ) و  ، 905-904، ص4، جو األعالم المشاهير و 

الناشر: مؤسسة ، 265، ص1، ج(من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر)معجم المفسرين ، عادل، نويهضوانظر: 
 (. م1988 - ه1409الطبعة الثالثة، ، لبنان –نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 

 . 201، ص4ج، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، زرقانيانظر: ال (6)
 عبد بن السيد :تحقيق، 59ص، 1، جالنكت والعيون ه(، 450لماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد )ت:ا (7)

 ..تد، لبنان -بيروت ،العلمية الكتب دار، الرحيم عبد بن المقصود
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سب، بل يشمل النبي وح أن )المنعم عليهم( ليس محصور ا بالنبي  أي، (1)"وم ن  معه م ن  أصحابه

  رضوان هللا عليهم-وصحابته-.  

من  ِّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ّٰٱولم يذكر أحد من المفسرين ما ذكره القسطالني، بأن 

  ٰى ٰر ٰذ ّٰٱتعالى:  قول هللاعلى أن  (2)أو صفاته، بل أكثر المفسرين أسماء الرسول 

عليهم ليس  فصراط المنعم، وهذا هو الراجح،   ِّ ىي مي ّٰٱتفسير وبيان لقوله:   ِّ ٌّ

 . اسما من أسماء النبي 

 العروة الوثقى:  .5

  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ّٰٱقال تعالى: 

 نث ّٰٱ: ال تعالى[، وق256]البقرة:  ِّ هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ

  [.22]لقمان:  ِّ ام يل ىل مل  يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

في  (4)قال السلميى(، )العروة الوثق أن من أسماء النبي  (3)العلماء جماعة منذكر 

 . "(1) محمد  : الوثقى العروة قيل"  ِّ مب هئ مئ  هي  ّٰٱتفسير قوله تعالى: 

                                                           
  .06ص، 1، جالنكت والعيون لماوردي، ا (1)
عن حقائق التنزيل  الكشاف الزمخشري،، و 179، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  نظر:ا (2)

 ، وغيرهم من المفسرين.148، ص1، جالجامع ألحكام القرآن، لقرطبيا، و 15، ص1، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل 
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 233ص، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (3)

السيوطي،  وعزاه للقاضي عياض وابن دحية )انظر: الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في كتابه 82، صعلى الحبيب الشفيع
 .489، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 213ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 بأخبار عناية ذا كان، النيسابوري  الصوفي السلمي الرحمن عبد أبو موسى بن محمد بن سينالح بن محمدهو  (4)
 =الخطيب)انظر:  .ه412، توفي بنيسابور سنة األحاديث للصوفية يضع وكان ،وتاريخا وتفسيرا سننا لهم وصنف الصوفية،



43 
 

: اإليمان، (2)وقد اختلفت عبارات المفسرين في المقصود بـ)العروة الوثقى(، فقال بعضهم

 إله إال هللا.  : ال(4): اإلسالم، وقال آخرون (3)وقال غيرهم

 كتاب، وقيل: السنة: وقيل، الختم في والسعادة السبق، في التوفيق (الوثقى العروةوقيل: )

 . (5) هرسول وسنة هللا

، وترجع إلى معنى واحد، ففي هذه اآلية بينها تنافي وال صحيحة،و  متقاربة قوالاأل هذهو 

 عروة له الذي الشيء بعروة بالمتمسك به، وتمسكه باإليمان تعلقه فيهللا تعالى المؤمن  شبهتشبيه، 

 . (6)األشياء عرى  أوثق من إليمانا تعالىهللا  وجعل بها، يتمسك

فقد ذكر السلمي هذا القول في تفسيره ففيه نظر،  ن )العروة الوثقى(: محمد قول إالأما 

ة نّ س  )العروة الوثقى( واألصح القول: القول من العلماء،  هذا بصيغة التمريض، ولم يذكر صاحب

                                                                                                                                                                          

 الغرب دارق: بشار عواد معروف، ، تحقي42، ص3، جبغداد تاريخ(، ه463)ت:  علي بن أحمد ،بكر أبو، البغدادي=
 (. م2002 - ه1422 األولى، الطبعة، بيروت – اإلسالمي

، عمران سيد :تحقيق، 77ص، 1، جحقائق التفسيره(، 412لسلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين )ت:ا (1)
 .م2001 - ه1421لبنان، الطبعة األولى،  -، بيروتالعلمية الكتب دار

، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، عن مجاهد كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر: يروى هذا القول  (2)
 . (421، ص5ج

، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، يروى هذا القول عن السدي كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (3)
 . (421، ص5ج

، وسعيد بن جبير والضحاك كما ذكر الطبري في -عنهمارضي هللا –يروى هذا القول عن عبد هللا بن عباس  (4)
 . (150، ص20، و ج422-421، ص5، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، تفسيره، )انظر: 

حقائق لسلمي، اذكر السلمي هذه األقوال في تفسيره ولم يذكر أصحاب هذه األقوال من العلماء )انظر:  (5)
  .(133، ص2، و ج77ص، 1، جالتفسير

المحرر الوجيز في ابن عطية األندلسي، ، و 421، ص5، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (6)
 القرآنتفسير ، بن كثيرا، و 617، ص2، جفي التفسير البحر المحيط، حيان اأب، و 344، ص1، جتفسير الكتاب العزيز

 . 523، ص1، جالعظيم
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، وال يتمسك بالنبي نفسه، وعليه فإن تمسك بسنة النبي ، فالمؤمن يوليس النبي نفسه محمد 

 . )العروة الوثقى( ليس من أسماء النبي 

 قدم صدق:  .6

 أخرجهونقل كل من السيوطي والصالحي ما في مصنفاتهم،  (1)العلماء جماعة منذكره 

 مي خي حي  جي يه ىه ّٰٱتعالى:  هلفي قو  (2)ا عن زيد بن أسلممعلق  البخاري في صحيحه 

  ."(3)"محمد   ِّ ىي مي خي حي ّٰٱ: زيد بن أسلم قال [،2]يونس:  ِّٰذ يي ىي

  الطبري في تفسيره: ذكركما   ِّ ىي مي ّٰٱ: قوله معنى في المفسرون  اختلفوقد 

موا بما حسن ا أجر ا لهم أن: معناه": (4)المفسرين جماعة من فقال   ".األعمال صالح من قدا

  ".السعادة من المحفوظ وحالل في صدق سابق لهم أن: معناه": (5)آخرون  وقال

ا أنّ  ذلك معنى": (6)غيرهم وقال حديث ، وذكر الطبري تحت هذا القول "لهم شفيع  محمد 

  .(1)البخاري في صحيحه أخرجهالسابق الذي  زيد بن أسلم المعلق

                                                           
الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ، و 82، صالصالة على الحبيب الشفيعالقول البديع في ، السخاوي نظر: ا (1)

 . 489، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 224ص، أسماء خير الخليقة
 رسول بمسجد للعلم حلقة له كانت،  بن الخطاب عمر مولى المدني، العدوي  هللا عبد أبو أسلم، بن زيدهو  (2)

 تاريخ، البغدادي الخطيبه. )انظر: 136، توفي سنة كتاب فيه له القرآن، بتفسير عالم ،الفقه أهل من ثقة، كان  هللا
 (. 658-656، ص3، جبغداد

 . 72، ص6ج ،سورة يونس، باب تفسير القرآن، كتاب معلق ا عن زيد بن أسلم البخاري في صحيحه أخرجه (3)
ومجاهد والربيع بن أنس وابن زيد، كما ذكر وعن الضحاك  -رضي هللا عنهما–يروى هذا القول عن ابن عباس  (4)

 .(15-14، ص15، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، الطبري في تفسيره، )انظر: 
جامع الطبري، ، كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر: -رضي هللا عنهما–يروى هذا القول عن ابن عباس  (5)

 .(15، ص15، جالبيان في تأويل آي القرآن
جامع البيان الطبري، يروى هذا القول عن قتادة والحسن وزيد بن أسلم، كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (6)

 .(16-15، ص15، جفي تأويل آي القرآن
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 أعماال   لهم أن: معناه: قال من قول  هو  بالصواب، األقوال هذه أولىيرى الطبري أن و 

م أه ل   هؤالء): العرب عن محكي   أنه وذلك، الثواب   منه بها يستوجبون  هللا عند صالحة  في الق د 

موا الذين هؤالء أي ،(اإلسالم ق، قدم عندي له): ويقال ،تقديم فيه لهم فكان خير ا، فيه قدا د   وقدم ص 

م ما وذلك ،(سوء مة همل أنّ  آمنوا الذين وبشر): إذ ا الكالم فتأويل شر، أو خير من إليه قدا  خير تقد 

  .(2)(ربّ هم عند الصالحة األعمال من

 وفضال   سابقة، "أي:  ِّٰذ يي ىي مي ّٰٱوقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

 سميت بالقدم، والسبق السعي كان لما: قلت ا؟قدم   السابقة سميت لم: قلت فإن ،رفيعة ومنزلة

 يبوع صاحبها ألنّ  وباعا   باليد، تعطى نهاأل يدا   النعمة سميت كما ا،قدم   والسابقة الجميلة المسعاة

 السوابق من وأنه فضل، زيادة على داللة  ِّ ىي ّٰٱ إلى وإضافته ،الخير في قدم لفالن: فقيل بها،

 .(3)"صدق مقام: وقيل ،العظيمة

 مي ّٰٱيحتمل ما ذكره المفسرون من المعاني، لكن القول إن   ِّ ىي مي ّٰٱوقوله تعالى: 

ا ، وهو أن المراد أن محمد  (4)بينته آثار أخرى ذكرها الطبري في تفسيره ، فقديعني النبي   ِّ ىي

  من أسمائه  ِّ ىي مي ّٰٱشفيع للمؤمنين، وليس أن . 

 

 

                                                                                                                                                                          
حديث زيد بن أسلم السابق الذي أخرجه البخاري في صحيحه معلق ا بال إسناد، أخرجه الطبري في هذا الموضع  (1)

ا إلى زيد بن أسلم،  .(16، ص15، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، )انظر:  مسند 
 . 16، ص15، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (2)
 .328-327، ص2، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، (3)
 .16-15، ص51، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (4)
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 الميزان:  .7

 حي جي يه ّٰٱقوله تعالى: تفسير في  (2)الكرمانيعند  جاء، (1)العلماء جماعة منذكره 

  .(3)بالكتاب" يقضي بينهم محمد  ")الميزان( هو[، 17]الشورى:  ِّىي مي خي

 ألن ا؛ميزان   العدلسمي و  ،عدلأن المراد بـ)الميزان( هنا هو الذكروا  (4)أكثر المفسرينلكن 

على  المنزلة كتبه في أنزله أي أن هللا سبحانه العدل، إنزال ومعنى، (5)والعدل اإلنصاف آلة الميزان

  .(6)رسله

 والدين ،المنزل هو الدين فإن،  ِّ حي ّٰٱ قوله بقرينة ،والهدى للعدل مستعار هنا الميزانو 

 جم يل ىل مل خل ّٰٱ: تعالى قال ،(7)بالميزان فشبه واإلنصاف، العدل إلى يدعو

 . [25:الحديد]  ِّجن يم ىم مم  خم حم

                                                           
، 2ج، التأويل وعجائب التفسير غرائب(، ه505 نحوانظر: الكرماني، برهان الدين، محمود بن حمزة )توفي  (1)

، د.ط، د.ت. كما ذكره السيوطي والصالحي بيروت – القرآن علوم مؤسسة جدة، - اإلسالمية للثقافة القبلة دار، 1051ص
، 257ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ظر: افي كتابيهما، وعزاه كل منهما للكرماني، )ان

 . (526-525، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، و 
اني، نصر بن حمزة بن محمود القاسم أبو الق رااء تاج   اإلمام الشيخهو  (2) م   (التفسير غرائب) كتاب اتهصنافمن م الك ر 

 ،3ج ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجيه. )انظر: 505( توفي نحو انوالبي الحجة من فيه لما القرآن برهان)و
 (. 168ص ،7ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،، و 310ص

 . 1051، ص2ج، التأويل وعجائب التفسير غرائبالكرماني، برهان الدين،  (3)
عن حقائق التنزيل  الكشاف ري،الزمخش، و 520، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  نظر:ا (4)

، 5ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، و 217، ص4، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل 
 ، وغيرهم من المفسرين.31ص

 . 15، ص61، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، انظر:  (5)
 .217، ص4، جوجوه التأويل فيون األقاويل عن حقائق التنزيل وعي الكشاف لزمخشري،اانظر:  (6)
  .68، ص52، جالتحرير والتنوير شور،بن عانظر: اا (7)
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يحكم بالعدل الذي في كتاب هللا، وليس المراد هنا  أن النبي  الكرماني فمعناه ما ذكرهأما 

كما ذكر  هنا هو العدل الذي يدعو إليه الدين المنّزل فالميزانتسمية النبي بالميزان أو وصفه به، 

  .نأكثر المفسري

 الناس:  .8

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (1)العلماء جماعة منذكره 

جماعة من  فقال، هنا (الناس)بـفي المقصود  المفسرون اختلف وقد  [،54]النساء:  ُِّّ

  .وأصحابه محمد : (3)آخرون  وقال، خاصة  محمد :(2)المفسرين

أن المراد بـ)الناس( هو النبي محمد خاصة، هو قول األكثرين، حيث قال في بذكر الرازي و 

 ، محمد أنه األكثرينابن عباس و  قول وهو: األول: قوالن ِّ ٰذ ّٰٱ بلفظ المراد فيتفسيره: "

 إال يحصل ال ما الخير خصال من عنده اجتمع ألنه ؛واحد وهو الجمع لفظ عليه يقع أن جاز وإنما

 جي ّٰٱ: تعالى قال أمة، مقام يقوم أي وحده، أمة فالن: يقال هذا ومن العظيم، الجمع في امتفرق  

 .(4)"[120:النحل] ِّ ىي مي خي حي

                                                           
 الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (1)

سبل الصالحي، ، وانظر: (259ص، قةالرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليالسيوطي، وعزاه البن دحية )انظر: 
 . 526، ص1، جالهدى والرشاد

، وعكرمة والسدي ومجاهد والضحاك، كما ذكر الطبري في تفسيره -رضي هللا عنهما-هذا قول ابن عباس  (2)
 .(477-476، ص8، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري )انظر: ا

، أو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  ، و477، ص8ج، لقرآنجامع البيان في تأويل آي ا، لطبري انظر: ا (3)
 .104، ص10ج

 .104، ص10، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (4)
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 هذا إلى ذهب من وقال المؤمنين، من معه ومن الرسول هو هاهنا المراد: الثاني والقول"

 حسن إنما أنه واعلم، المفرد على حمله من أولى الجمع على فحمله جمع، الناس لفظ إن: القول

 كما بالعبودية، القيام هو إنما الخلق من المقصود ألن ؛الناس من معينة طائفة رادةإ ال الناس ذكر

 المقصود بهذا القائمون  كان فلما ،[56:الذاريات]  ِّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ّٰٱ: تعالى قال

 إطالق حسن فلهذا الناس، كل كأنهم ابهوأصح وهو كان ،دينه على كان ومن  امحمد   إال ليس

  .(1)"التعيين على وإرادتهم الناس لفظ

، وهذا ما ذكره (2)أن )الناس( هم محمد وأصحابه بالصواب األقوال أولىويرى الطبري أن 

ألن لفظ )الناس( لفظ عام،  ؛، وهو ما أميل إليه(3)الزمخشري في تفسيره، وغيره من المفسرين

  وأصحابه من أفراد العام. عمومه، والنبي  واألولى إجراؤه على

 النجم:  .9

 مل خل ّٰٱ: اآلية في تفسير (5)قال جعفر بن محمدفي مصنفاتهم،  (4)العلماء جماعةذكره 

  ِّ خل ّٰٱ: "عن جعفر الصادق السلمي في تفسيره نقلو  ،"(1) محمد أنه[، "2]النجم:  ِّ ىل

                                                           
 .104، ص10، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (1)
 .477، ص8ج، جامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري انظر: ا (2)
، أبو السعود، و 522، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف ري،الزمخشانظر:  (3)

  .190، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
الشفا بتعريف حقوق القاضي عياض، ذكره القاضي عياض نقال عن جعفر بن محمد )جعفر الصادق( )انظر:  (4)

السيوطي، ، و 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: (، وا37-34، ص1، جالمصطفى
سبل الهدى الصالحي، ، وذكره الصالحي وعزاه للسخاوي )انظر: 262ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 (. 529، ص1، جوالرشاد
دين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بن محمد الباقر بن علي زين العابهو أبو عبد هللا جعفر الصادق  (5)

 =ولقب بالصادق ،أحد األئمة االثني عشر على مذهب اإلمامية، وكان من سادات أهل البيت ،رضي هللا عنهم أجمعين



49 
 

ن عفي تفسيره  (3)وذكر القرطبي ،"(2)جميع ما سوى هللا  عن انقطع  ِّ ىل مل ّٰٱ ، محمد قلب

ا  . (4)"المعراج ليلة السماء من نزل إذا ِّ ىل مل ّٰٱ ، امحمد   يعني ِّ خل ّٰٱٱ: "جعفر أيض 

 ،الثُّريا: بالنجم ع ن ي  ": (5)جماعة فقال ، ِّ ىل مل خل ّٰٱ قوله في فسيرالت أهل اختلفوقد 

 معنى": (6)آخرون  وقال، "سقطت إذا والثريا: الكالم تأويلو  سقط، إذا  ِّ ىل مل ّٰٱ بقوله وع ن ي

 . (7)بمعنى نزل، فيه ب عد وتحامل على اللغة ِّ ىل ّٰٱ، وتأويل "نزل إذا والقرآن: ذلك

 على سقط إذا النباتمعنى اآلية: يكون و ، (8)وقيل إن النجم هنا هو النبات الذي ال ساق له

 . (9)األرض

                                                                                                                                                                          

 األعيان وفيات خلكان، ابن: انظر) .توفي في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة، ودفن بالبقيع، لصدقه في مقالته=
 .  (327ص ،1ج ،الزمان اءأبن وأنباء

 . 34، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض،  (1)
  .283ص، 2، جحقائق التفسيرلسلمي، ا (2)
، من أهل القرطبي الخزرجي، األنصاري، هللا عبد أبو العالمة، اإلمام، فرح، بن بكر أبي بن أحمد بن محمدهو  (3)

 ألحكام الجامع، منها )اطالعه كثرة على تدل مفيدة تصانيف له ،كبار المفسرين ومن العلم في متبحر متفنن إمامقرطبة، 
فيات اإلسالم تاريخه. )انظر: الذهبي، 671(، توفي سنة اآلخرة وأمور الموتى بأحوال( في التفسير، و)التذكرة القرآن و   و 

 .(322ص ،1ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،، و 230-229، ص15، جو األعالم المشاهير
  .83، ص71، جالجامع ألحكام القرآن، لقرطبيا (4)
جامع البيان في تأويل آي ، لطبري يروى هذا عن ابن عباس ومجاهد، كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (5)

  .(495، ص22، جالقرآن
، 22، جالقرآنجامع البيان في تأويل آي ، لطبري يروى هذا عن مجاهد، كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (6)

 .(496-495ص
  .195، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي، انظر:  (7)
 .233، ص28، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، نظر: اا (8)
  .417، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف لزمخشري،نظر: اا (9)
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 العرب أن وذلك الثريا، هنا: مبالنج أن المراد من القول هو الصوابيرى الطبري أن و 

قرب إلى الصواب، فالمقصود بـ)النجم( هنا حقيقة األ وهذا فيما يظهر لي هو ،(1)النجم تدعوها

النجم، واألولى إجراء اللفظ على ظاهره ما لم ترد قرينة تصرفه إلى معنى آخر، وعليه فإن )النجم( 

 . هنا ليس من أسمائه 

 اليتيم:  .10

  ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ّٰٱقال تعالى: 

 [. 8-6]الضحى:

، وفي هذه اآليات (3)كما ذكر العلماء (2)من صفات النبي الواردة في القرآن الكريم )اليتيم(

مأوى يأوي إليه، فقد كان النبي  للنبي  هومنها: أن جعل هللا سبحان يعدد هللا نعمه على نبيه 

 هللا رسول حال هذه كانت، وقد (4)نزلهي منزال  ه ل جعلآواه هللا و ف  ِّ زي ّٰٱ  هللا يبعثه أن قبل 


(5) . 

                                                           
 .497، ص22، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري ظر: اان (1)
تم من صفته وإحدى عالماته في الكتب المتقدمة وأخبار الي  بـ)اليتيم( قال القاضي عياض: " في وصف النبي  (2)

ه نقل السيوطي في كتاب(، و 249، ص2، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، " )انظر: انظر: األمم السالفة
السيوطي، نظر: اموصوف بـ)اليتيم( في الكتب السالفة ) ، عن العزفي والقاضي عياض قولهم: أن النبي الرياض األنيقة

 . (272ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة
، سبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 272ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، نظر: ا (3)

 . 487ص ،1ج
 . 488-487، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، هذا قول قتادة كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر:  (5)

 (. 488ص
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ا كان متصف ا بذلك ثم ارتفع الوصف عنه، فلم يعد متصف ا به، فقد كان يتيم   أي أن النبي 

د   ي ت م   ال  : "فآواه هللا تعالى، وقال  م   ب ع  ت ال   ، فزال الوصف عنه وارتفع، فال يوصف به. (1)"اح 

 في أو جنين وهو توفي  النبي أبو كان وقد ،أبوه مات الذي الصبيو "ه: اليتيمومعنى 

 .(2)"والدته من المدة أول

 فهمزته المسكن، إلى اإلرجاع: فاإليواء إليه، رجع إذا البيت، إلى أوى  مصدر: واإليواء"

 أو امجاز   الحاجة وكفاية الكفالة على اإليواء أطلق وقد ا،آوي   جعله أي التعدية، همزة األولى

 األيتام شأن أن مع كاملة تربية على وكنت واالستقامة اإلدراك كمال على أنشأك فالمعنى استعارة،

 :الحديث وفي، الخلقية أحوالهم وتعهد بتهذيبهم يعنى من يجدون  ال ألنهم ؛نقائص على واينشأ أن

  .(4)"األبوين بيةتر  من اخير   الكمال على الزكية نفسه تكوين فكان، (3)"تأديبي فأحسن ربي أدبني"

 

  

                                                           
، 14، ص4، جكيالمال جمعة بن مي  ذ  ح   بن حنظلةديث احأ، الطبراني في المعجم الكبير، باب الحاءأخرجه  (1)
 المجيد عبد بن حمديتحقيق:  ،المعجم الكبير(، ه360 ، الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد )ت:3502 حديث رقم

. )انظر: رجاله كلهم ثقات ،جيد هإسناد: هذا الحديث ي، د.ت. قال األلبانالثانية الطبعة، القاهرة – تيمية ابن مكتبة، السلفي
 (.3180 ، حديث رقم547، ص7، جيث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحاداأللباني، 

 .399، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
، ثم قال: 49، حديث رقم 91، صالموضوعة األحاديث في الموضوعة الفوائدذكره الكرمي بال إسناد في كتابه  (3)

)انظر: الكرمي، مرعي بن يوسف  ."يصح ال: الجوزي  ابن وقال ،بتثا إسناد له يعرف ال لكن صحيح، معناه: تيمية ابن قال"
 –الوراق دار، الصباغ لطفي بن محمد، تحقيق: 92-91، صالموضوعة األحاديث في الموضوعة الفوائده(، 1033)ت:

 (.م1998 - ه1419 الثالثة، الطبعة، الرياض
 .399، ص30، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا (4)
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 : يترجح عدم نسبتها للنبي  أسماءالمطلب الثاني: 

 رضوان هللا:  .1

  ِّ  ىث نث مث زث رث يت ّٰٱ :تعالى قولهذكره الصالحي، وقال بعد أن ذكر 

، ولم يذكر الصالحي من قال ذلك من العلماء، ولم يذكر (1)"رسوله اتبع أي[، "قيل: 16]المائدة:

ى :  ِّ  ىث  ّٰٱا عن ذلك، فكلهم ذكروا أن معنى شيئ   -أتحسبما قر –أحد من المفسرين  ر ض 

ي ه هللا ذكره الصالحي ذكره بصيغة التمريض، وعليه فإن معنى )رضوان هللا(  وما، (2)هللا أو ما ر ض 

 . هو ما ذكره المفسرون، وليس ما ذكره الصالحي، ويكون )رضوان هللا( ليس من أسماء النبي 

 الروح:  .2

 النبي إنه[، 38]النبأ: ِّ يئ ىئ نئ ّٰٱ: تعالى قوله تفسير في قيل: "الوق الصالحي ذكره

 ،به يمّ س  ، و (3)"غيره وقيل ،جبريل وقيل بالضاللة موتهم بعد ،بالهداية الخلق حياة فيه ألن ؛، 

  .(4)بالروح الجسد يحيا كما ،عنهم العذاب وكشف

  نى )الروح( هنا:قد اختلفوا في مع وبالعودة لكتب التفسير، وجدت أن المفسرين

  ".اخلق المالئكة أعظم من م ل ك هو": (5)بعضهم فقال

 

                                                           
 .465، ص1، جالهدى والرشاد سبللصالحي، ا (1)
، أو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، ، و 144، ص10، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (2)

 ، وغيرها من كتب التفسير.118، ص6، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، و 327، ص11ج
 .466، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (3)
 .466، ص1جلمرجع السابق، اانظر:  (4)
جامع البيان في تأويل آي ، لطبري كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا هذا قول ابن مسعود وابن عباس  (5)

 .(176-175، ص24، جالقرآن
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  ".  جبريل هو": (1)آخرون  وقال

  ".آدم بني صورة في هللا خلق من قخل": (2)آخرون  وقال

  ". آدم بنو هم": (3)آخرون  وقال

 ". آدم بني أرواح ذلك: قيل": (4)آخرون  وقال

من أقوال في معنى  (6)ذلك مما ذكره المفسرون وغير "، القرآن هو": (5)آخرون  وقال

  )الروح(.

ين تلك األقوال ما ذكره الصالحي في ذكر ب -حسبما قرأت–ا من المفسرين لكن لم أجد أحد  

، كما أن الصالحي قد ذكر هذا القول بصيغة التمريض، ولم أن المقصود بالروح هنا هو النبي 

 يذكر صاحب القول من العلماء. 

وح) أنالصواب مما سبق هو  نأري ويرى الطب  يكون  أن جائز ،خلق هللا من قخل (الرُّ

 دون  به المعنيّ  أنه ذلك من بشيء خبر وال هو، ذلك أيّ  أعلم وهللا ذكرت، التي األشياء هذه بعض

                                                           
جامع البيان في تأويل آي ، لطبري يروى هذا عن الضحاك والشعبي كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (1)

  .(176، ص24، جالقرآن
جامع البيان ، لطبري يروى هذا القول عن مجاهد واألعمش وأبي صالح كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (2)

  .(176، ص24، جفي تأويل آي القرآن
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري يروى هذا عن قتادة والحسن كما ذكر الطبري )انظر: ا (3)

  .(177-176ص
، جامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري )انظر: ا -رضي هللا عنهما–لطبري في تفسيره عن ابن عباس رواه ا (4)

  .(177، ص24ج
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري رواه الطبري في تفسيره عن ابن زيد عن أبيه )انظر: ا (5)

 .(177ص
المحرر ، األندلسي، وابن عطية 177-175، ص24، جنجامع البيان في تأويل آي القرآ، لطبري انظر: ا (6)

، وغيرهم 25، ص31، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، ، و 429-428، ص5، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 من المفسرين. 



54 
 

ن المقصود ، وخالصة القول إ(1)به الجهل ضائر وغير عليه، تدلّ  حجة وال له، التسليم يجب غيره

 . ليس النبي  بـ)الروح( هنا

 الفجر:  .3

قال أنه ، (3)في مصنفاتهم، ونسبوه البن عطاء (2)علماء السيرة والشمائل جماعة منذكره 

 ألن ؛ محمد[: ")الفجر( 2-1]الفجر:  ِّ مي خي حي جي يه ّٰٱفي قوله تعالى: للفجر  تفسير ا

والقرآن واألحاديث ال ألنه خالف الظاهر، ؛ (5)"وهو تأويل غريب لم ير لغيره، "(4)"اإليمان تفجر منه

ى عل (ليال عشر)باالنتظام، فإن عطف مع غرابته بعيد مخل  والقول ،بدليل يعدل عن ظاهرها إال

قول المحققين من  وهو- في ذلك الصواببالبالغة، و  ل  خ  بالواو، ومن غير جهة جامعة، م   (الفجر)

        :فلقه في قوله تعالى، أو حقيقته، وهو الفجر المفسر بالصبحعلى  (الفجر) أن -المفسرين

فال شاهد في اآلية  ،، أو هو بتقدير مضاف، أي صالة الفجر[18]التكوير:  ِّ ين ىن نن ّٰٱ

على أنه من أسمائه 
(6) . 

                                                           
 .177، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري انظر: ا (1)
، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، عطاء )انظر: ذكره القاضي عياض نقال عن ابن  (2)

الرياض األنيقة في السيوطي، وعزاه للقاضي عياض وابن دحية )انظر: الرياض األنيقة(، وذكره السيوطي في كتابه 34ص
 .494، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 219ص، شرح أسماء خير الخليقة

 ببغداد، نشأ ،وقته في الصوفية شيخ ،الروذباري  هللا عبد أبو ،عطاء بن محمد بن أحمد بن عطاء بن أحمدهو  (3)
 تاريخ، البغدادي الخطيبه. )انظر: 399توفي سنة  الشام، ساحل بالد من صور فنزل عنها انتقل ثم طويال، دهرا بها وأقام

 (. 552، ص5، جبغداد
 .34، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض،  (4)
 . 467، ص1ج، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطالني (5)
 . 281-280، ص4ج، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، انظر: الزرقاني (6)



55 
 

وكثير من المفسرين، وذكره ابن  (1)، هو ما ذهب إليه الطبري الصبح فجروتفسير )الفجر( ب

 . (2)ونسبه لجمهور المفسرين في تفسيره عطية

قول ابن عطاء المتقدم، وهو أن  -حسبما قرأت-ينقل أحد من المفسرين في تفاسيرهم  ولم

أن معنى  يظهرا إال أنه مرجوح، والذي ، وإن كان القول وارد  المراد بالفجر في اآلية هو النبي 

الفجر في اآلية هو ما ذكره وذهب إليه أكثر المفسرين، وهو أن المراد حقيقة الفجر المعروف 

 . ور، وعليه فإن )الفجر( ليس من أسماء النبي المشه

 النبأ:  .4

، [1-2]النبأ:  ِّ خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ، قال تعالى: (3)ذكره الصالحي في كتابه

 . "(4) النبي :وقيل ،القرآن المراد "قيل:قال الصالحي: 

  :(العظيم النبأـ)ب المعنيّ  في المفسرون  اختلفوقد 

  ".القرآن به أريد": (5)بعضهم فقال

 ". البعث به ي  ن  ع  ": (6)آخر وقال

 

                                                           
 . 395، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (1)
المحرر الوجيز في ابن عطية األندلسي، ، و 395، ص24، جالقرآنجامع البيان في تأويل آي الطبري، انظر:  (2)

 ، وغيرهم من المفسرين. 381، ص8، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا، و 376، ص5ج ،تفسير الكتاب العزيز
 .529، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، نظر: اذكره الصالحي وعزاه لعبد الباسط البلقيني،  (3)
 .529، ص1، جالعباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبلي، الصالحي الشام (4)
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري هذا قول مجاهد، كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (5)

 .(150-149ص
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري هذا قول قتادة، كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر: ا (6)

 .(150ص
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  ."(1)نبوة محمد "وقيل: 

أن ما ذكره الصالحي في كتابه، ب -حسبما قرأت–في تفسيره  أحد من المفسرين ينقلولم 

 . نبوة محمد  المفسرون: ذكر، بل ي المراد بـ)النبأ( هنا هو النب

 كل فيشمل ،الجنس تعريف  ِّ جم ّٰٱ في التعريففي تفسير التحرير والتنوير: أن  وقد جاء

 إبطال من القرآن تضمنه وما هللا، كالم القرآن بأن إنباؤه ذلك وأول ،لنبي ا أنبأ به عظيم نبأ

 على لحم  ي  ف ،خاص نبأ تعيين من السلف بعض عن روى ي  ما  امّ أ بعث،ال إثبات ومن الشرك،

 جم ّٰٱ قوله: هو الصواب في معنى ريظه، وهذا فيما (2)البعث هو أو القرآن، هو: كقولهم ،التمثيل

 ِّ جم ّٰٱن يتبين مما تقدم أعليه ، و  ِّ جم ّٰٱجمع ما ذكره العلماء من أقوال في معنى  ، إذِّ حم

  .ليس من أسمائه 

 النجم الثاقب:  .5

 [. 3]الطارق:  ِّ يم ىم ّٰٱفي مصنفاتهم، قال تعالى:  (3)ذكره بعض العلماء

 جم يل ىل مل خل ّٰٱفي قوله تعالى:  قيل"في كتابه الشفا:  (4)قال القاضي عياض

  .(5)"حكاه السلمي  محمد أيضا هنا النجمإن   ِّ جن يم ىم مم خم حم

                                                           
 .684، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، (1)
 . 10، ص30، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (2)
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 233، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، انظر:  (3)

الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ه السيوطي وعزاه للقاضي عياض وابن دحية )انظر: ، وذكر 83، صعلى الحبيب الشفيع
 . 529، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 262ص، أسماء خير الخليقة

كان إمام وقته في الحديث  ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتيهو  (4)
(، توفي مشارق األنوار( و)كتاب مسلم اإلكمال في شرحمن مصنفاته ) ،اللغة وكالم العرب وأيامهم وأنسابهموعلومه والنحو و 

 (. 485-483ص ،3ج ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ،خلكان ابنه. )انظر: 544سنة 
 . 37، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض،  (5)
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، لكني لم أجد هذا القول عند (1)ونقل كل من السيوطي والصالحي هذا القول عن السلمي

 . (2)السلمي في تفسيره

يتوقد ضياؤه وقد ذكر أكثر المفسرين أن المراد بـ)النجم الثاقب( هو النجم المضيء الذي 

قد نقل في كتابه ما ذكره القاضي عياض  -حسبما قرأت– من المفسرين اأحد   ولم أجد ،(3)ويتوهج

يس من ل ِّ يم ىم ّٰٱ، وعليه فإن النبي هو أن المراد بـ)النجم الثاقب( وعزاه للسلمي، من 

  هو النجم المضيء المتوهج كما ذكر أكثر المفسرين. ِّ يم ىم ّٰٱ، بل أسمائه 

 

  

                                                           
، سبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 262ص، األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالرياض السيوطي، انظر:  (1)

 . 529، ص1ج
  .388ص، 2، جحقائق التفسيرلسلمي، اانظر:  (2)
عن حقائق التنزيل  الكشاف الزمخشري،، و 352، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري انظر: ا (3)

، 5ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، و 734ص، 4، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل 
 ، وغيرهم من المفسرين. 117، ص31، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، و ، 464ص
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 : اللفظ بصريحفي القرآن الكريم  الواردة  النبي صفات: الثاني الفصل

 :مبحثان وفيه

 .عليها المتفق  النبي صفات: األول المبحث

 .فيها المختلف  النبي صفات: الثاني المبحث

  



59 
 

 عليها المتفق  النبي (1)صفات: األول المبحث

رفع بها قدره، وبّين ما كان عليه  ،بكثير من الصفات وصف هللا سبحانه في كتابه، نبيه 

، بعض هذه الصفات خاص بالنبي محمد و ، -صلوات ربي وسالمه عليه-من عظيم الخلق 

عليهم  كمالها، هذه الصفات من  ، لكن للنبي محمدها غيره من األنبياءمعنا وبعضها يشاركه في

ت وبيانها، مرتبة على وفي هذا المبحث ذكر هذه الصفاجميعا أفضل الصالة وأزكى التسليم، 

 : تحت كل مطلب حروف المعجم

 : الصفات الخاصة بالنبي محمد  المطلب األول:

 :( وأقوال العلماء فيهاألمي) .1

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 [.157]األعراف:  ِّ يب

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ّٰٱوقال تعالى: 

 [.158]األعراف:  ِّ حص مس

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ّٰٱوقال تعالى: 

  [.2]الجمعة:  ِّ ٰذ

 

                                                           
 وصحيح، وسقيم وقاعد، وقائم وقصير، طويل: نحو وذلك الذات، أحوال بعض على الدال االسم هيلصفة: ا (1)

 .(149، صالمفصل في صنعة اإلعراب )انظر: الزمخشري،... وغني وفقير



60 
 

 كان ، نبيكم هو"قال:  ، ِّ ىئ نئ مئ ّٰٱروي عن قتادة في تفسير قوله تعالى: 

يًّا  .(3)عن النخعي (2)، وروي مثله(1)"يكتب ال أ مّ 

 الواردة في القرآن الكريم )النبي األمي( كما بينت اآليات. فمن صفات النبي 

ب لات ه   على فهو الكتاب يتعلم لم األماة، خلقة على هو: مّ يُّ األ  و  ، (4)يكتب يكن لم  والنبي، ج 

  ِّ لك اك يق ىقيف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰٱقال تعالى: 

 بل الكتاب؛ أهل إلى تختلف وال ،الكريم قبل القرآن تقرأ محمد يا كنت وما أي[، "48]العنكبوت:

 احروف   ويخط كتابا، يقرأ ممن كنت فلو لك،ذ وغير للغيوب والتضمين اإلعجاز غاية في إليك أنزلناه

 ال أمي أنه همكتبفي  إذ كانت صفته  ،(5)"الكتاب أهل من أي  ِّ لك اك ّٰٱ

  .(6)يكتب

 والكتابة القراءة يعرف ال الجاهلية في كانواوقد كانت األمية حال معظم األمة العربية، إذ 

 مج حج مث هت مت خت ّٰٱقال تعالى: ، (7)باألميين الكتاب أهل يصفهم ولذلك منهم، النادر إال

                                                           
 .1581، ص5، جالعظيم القرآن تفسير، ابن أبي حاتم (1)
 .1582، ص5ج لمرجع السابق،ا (2)
 فقيه الحافظ، اإلمام، ه(96)توفي:  هو إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي، اليماني، ثم الكوفي (3)

 بن أحمد قال، التكلف قليل متوقيا، ،صالحا رجال كانو  الرواية، واسع مسعود، ابن بعلم يرابص كان، من التابعين، العراق
، 4، جالنبالء أعالم سير)انظر: الذهبي،  .سنة وأربعون  تسعة وله توفي"، سنة صاحب حافظا، ذكيا، إبراهيم كان": حنبل
 (.529-520ص

 .381، ص2، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج، انظر:  (4)
 .351، ص13، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (5)
 .351، ص13ج نظر: المرجع السابق،ا (6)
 .133، ص9، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (7)
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 ال أمية، أمة إنا: "أنه قال في الحديث عن النبي جاء قد و [، 75]آل عمران:  ِّ مح  جح

 .(1)"نحسب وال نكتب

يا  خص وصف األمية: "قال ابن عاشور، (2) معجزاته جملة من فإن ذلك ،وكون النبّي أ مّ 

 اوصف   األمية فجعل به، هللا أيده الذي عقليال العلمي لإلعجاز اإتمام   ، امحمد   رسله من به هللا

نّ ي   كمال النفساني كماله أن ر  ظه  ي  ل   الرسالة؛ وهو الذاتي وصفه بها مّ ت  ي  ل   له؛ اذاتي    واسطة ال إلهي، ل د 

 وصف غيره في أنها مع فيه، كمال وصف األمية كانت وبذلك للكماالت، المتعارفة للسباب فيه

 معرفة نواحي كل في الخطأ يحتمل ال ما العقل وسداد المعرفة من له حصل لما ألنه نقصان؛

 للمتعلمين، حصل مما أعظم هو ما أمره، من وبينة علمه، من يقين على وكان الحق، الكماالت

يات ه   صارت ات   من هو إنما له حصل ما كون  على آية أ مّ   .(3)"إلهية ف ي وض 

ألن الكتاب كان في ؛ كتابة إلى أمه دون أبيهي نسب في جهله بال وذكر الطبري أن األ ّمي

 فصار اإلسالم، في إال تعلمنها وما والكتابة، القراءة يعرفن نّ ك   ماف العرب في النساء، أما (4)الرجال

  .(5)ويكتب يقرأ من ففيهم الرجال أما، اإلماء دون  الحرائر شعار من والكتابة القراءة تعلم

 

                                                           
، 28-27، ص3ج : "ال نكتب وال نحسب"،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النبي  (1)
 الهالل، لرؤية والفطر ،الهالل لرؤية رمضان صوم وجوب باباب الصيام، ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كت1913حديث رقم 

 .1080، حديث رقم 761، ص2ج، يوما ثالثين الشهر ةدّ ع   تل  كم  أ   آخره أو أوله في مّ غ   إذا وأنه
 .380، ص15، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، نظر: اا (2)
 .133، ص9، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 .259 ، ص2، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (4)
 .133، ص9، جالتحرير والتنويرعاشور، بن نظر: اا (5)
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 ،بأمرها  اهتمامه لكثرة ةاألمّ  إلى، وقيل: (1)ى وهي مكةنسبة إلى أم القر )األمي( وقيل: 

 ،(2)بها التصديق إلى ودعا بها صدق ألنه أو ،عليه أنزلت أنها إما ألجل ؛الكتاب أم إلى :وقيل

 .(3)ةلق  والخ   القامة وهي ةما األ   إلى :وقيل

ـــيّ قـــد ورد فـــي قـــراءة )و  ـــن  قبلـــ يـــأ تمّ والمعنـــى: ، الهمـــزة بفـــتح( األ مّ  منســـوب إلـــى  ، وهـــوهبـــه م 

ا، ثم أضيف إليه عليه السـالم  بـيالنّ  هـذا" أن أي، (4)مصدر أ م مت الشيء أ مًّا، كقولك: قصدته قصد 

 .(6)، وعلى هذا يكون وصفا آخر(5)"وتشرعهم بأفعالهم ونهيؤمّ  أمّ  وموضع ،للناس مقصد

يكتب، مع  ا الميًّ كان أ أن النبي وهو من األقوال السابقة هو القول األول،  يترجحوالذي 

، في أنه وهي دليل على صدقه وصف كمال فيه،  الّنبي التأكيد على أن هذه الصفة في حق

  ا. رسول من عند هللا حق  

 أنفس العرب: .2

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ّٰٱقال تعالى: 

 [.128]التوبة:  ِّ جح مج  حج

 قراءتان: ورد فيه  ِّ هب مب ّٰٱقوله تعالى: 

 

                                                           
 .292، ص4ج، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لثعلبينظر: اا (1)
 .85، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيعالسخاوي، انظر:  (2)
 .85صلسابق، مرجع االانظر:  (3)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، ه(392بن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت: اانظر:  (4)

 .م1999 -ه1420، د.ط، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية-وزارة األوقاف، 260، ص1، جواإليضاح عنها
 .462، ص2، جيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز ، األندلسي ابن عطية (5)
 .120، صالرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: اا (6)
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 ، وفي تفسيرها أوجه:(1)  ِّ هب ّٰٱالفاء في  قرأ عامة القّراء بضم

 ،للعرب  ِّ حب جب ّٰٱ: تعالى قولهالخطاب في  أن جمهور المفسرين ذكراألول: 

 األغراض من يفهمونه وبما ،بلسانهم هم رسولجاء إذ ذلك، في عليهم النعمة تعديد جهة على وهذا

، (3)إسماعيل بني من العرب من قبيلة وأي ،وحسبه نسبه عرفون ي ،منسبه منرسول  ،(2)والفصاحة

[، 164]آل عمران:  ِّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ّٰٱكما قال تعالى: 

 وصدقه نسبه نعرف ،منا رسوال فينا بعث هللا إن" :للنجاشي  طالب أبي بن جعفر قال كماو 

 كأنه بخدمته، والقيام ، نصرته في العرب ترغيب" من الخطاب هنا: والمقصود، (4)وعفافه" وأمانته

 ومن منكم ألنه ولفخركم؛ لعزكم سبب فهو ،الدنيا في والرفعة الدولة من له يحصل ما كل: لهم قيل

 .(5)"نسبكم

                                                           
الكامل في القراءات واألربعين الزائدة ، ه(465)ت:  يوسف بن علي بن جبارةهذلي، أبو القاسم، لنظر: اا (1)

 -ه 1428الطبعة األولى، ، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، تحقيق: 565ص، عليها
 .م2007

 .100، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزبن عطية األندلسي، نظر: اا (2)
 .114، ص5، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، انظر:  (3)
 طالب أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، مسند أهل البيت رضوان هللا عليهم أجمعين، حديث جعفر بن أبي  (4)

مسند ه(، 241)ت:  ، أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا، الشيباني1740 ، حديث رقم268-263، ص3وهو حديث الهجرة، ج
قال شعيب م. 2001 -ه 1421ؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ا، تحقيق: شعيب األرناإلمام أحمد بن حنبل

غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم  ،رجال الشيخين ،اله ثقاتإسناده حسن، رجاألرناؤوط محقق المسند: "الحديث 
 ".صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهإال أنه مدلس، لكنه هنا  ،متابعة، وهو صدوق حسن الحديث

 .178، ص16، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (5)
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، (1)"وشرفها العرب صميم من وأنه ، النبي لنسب امدح   يقتضي  ِّ هب مب ّٰٱ"وقوله: 

 كنانة، من اقريش   واصطفى إسماعيل، ولد من كنانة اصطفى هللا إن: " ، قولهالمعنى هذال شهدوي

 .(2)"هاشم بني من واصطفاني قريش، من هاشم بني واصطفى

 جاءكم لقد :والمعنى العالم، جميعوالوجه الثاني في تفسير اآلية: أن المخاطب في اآلية 

 مم ّٰٱكقوله تعالى: ، (3)مثلكم هو عمان تفهمون  ألنكم؛ عليكم للحجة أوكد فهو، البشر من رسول

  [.6]فصلت:  ِّ ىب نب مب زب رب ّٰٱ :وقوله[، 2]يونس:  ِّ ىن من خن حن جن  يم ىم

قد جمع بين  (4)، إال أن بعض المفسرينالوجه األول في تفسير اآلية ابن عطيةوقد رجح 

، (5)"مثلكم قرشي عربي نسبكم ومن جنسكم من"أي:   ِّ هب مب ّٰٱ: في قوله تعالى فقال ،القولين

وإن نزل في الكريم القرآن  وأرى أن الجمع بين القولين أولى؛ ألن أي بشر منكم وعلى لغتكم،

  .(6)كافة" الخلق إلى وأرسلت: "كما قال و ، العرب، إال أن رسالة اإلسالم عامة

 عنه والفهم بليغتال في مؤثرة صفة فإن ذلك ،الناسمن العرب أو  من  كون النبيو 

 تباعه،ا على والتحريض شرفهم على التنبيه الصفة هذه ففي ،للعرب اخطاب   كان فإن به، والتآنس

                                                           
 .100، ص3، جزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العابن عطية األندلسي،  (1)
، 4، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، جأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي  (2)

 .1782، حديث رقم 1782ص
 .477، ص2، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج، انظر:  (3)
، 325، ص2، جتأويلوجوه ال فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلانظر: الزمخشري،  (4)

 .211، ص4، جتفسير القرآن العظيم، وانظر: ابن كثير
 .325، ص2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (5)
، 1، جباب جعلت لي األرض مسجدا وطهورا، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالة (6)

 .523، حديث رقم 371ص
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 بينهم معروف وأنه إليهم، ريالخ إيصال في واللطف ،بهم التنويه ففيه ،آدم لبني الخطاب كان وإن

 .(1)والصيانة والعفاف واألمانة بالصدق

م   م ن  قراءة ) هيفي اآلية والقراءة الثانية  ك   ،وأفضلكم أشرفكم من :أي" ،(2)الفاء بفتح (أ ن ف س 

  .(4)"طاعة أكثركم أي (أنفسكم من): وقيل، "(3)"فيه غوبامر  كان إذا ،نفيس شيء: قولك من

ن  ) قراءة- ومن هذه القراءة م   م  ك  ، لكن أخذ العلماء صفة )أنفس العرب( -الفاء بفتح (أ ن ف س 

 . من جملة صفاته  كلها، القراءتينالمعاني المأخوذة من كال 

 خاتم النبيين: .3

  ِّمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ّٰٱقال تعالى: 

 [.40]األحزاب:

 بعده ألحد تفتح فال عليها، فطبع النبوة ختم الذيأي هو "  ِّمف خف ّٰٱقوله تعالى: 

  آخر األنبياء، فال نبي بعده. ، فالنبي (5)"الساعة قيام إلى

  : ِّمف خف ّٰٱ :قوله في القّراء واختلف

 

                                                           
  .532، ص5، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، انظر:  (1)
ي ط المكيوهي قراءة  (2) المحتسب في تبيين وجوه شواذ ، بن جنياكما ذكر ابن جني، )انظر:  عبد هللا بن ق س 

 .306، ص1، جالقراءات واإليضاح عنها
  .114، ص5، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  (3)
  .130، ص8، جالجامع ألحكام القرآنرطبي، الق (4)
  .278، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
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  ِّحط مض ّٰٱ: تعالى كقوله ،الّنبيين آخر :أي االسم، على (2)التاء بفتح (1)عاصم فقرأ

 النبّيين خاتم أّنه أي الفاعل، على (4)التاء بكسر باقي القّراء وقرأ ،(3)آخره أي ،[26]المطففين:

 .(5)بالنبّوة

 في اتشريف   شريفة، مليحة عبارة هي"  ِّمف خف ّٰٱ: قوله تعالى: (6)قال ابن العربي

ل   بما وذلك الكتاب، آخر الختم إذ اآلخرية؛ عن بالمجاز اإلخبار  ،باقية فشريعته ، به ف ضّ 

 .(7)"الدين يوم إلى دائمة وفضيلته

 أحد ي ت ن باأ   ال أن :والمعنى ، بعده نبي ال أنه انصًّ  تقتضي ألفاظ النبي  عن روي وقد 

 محمد شريعة على عامال   وينزل قبله، ن بّ ئ   ممن ألنه الزمان؛ آخر  عيسى نزول ي ر د   وال بعده،

،   (8)أمته عضب كأنه ،قبلته إلى امصلي.  

                                                           
اء السبعة، جمع بين الفصاحة واإلتقان والتحرير شيخ اإلقراء بالكوفة، وأحد القرّ  ،عاصم بن أبي الناج ودهو  (1)

 سلم ،خليفة حاجي: انظر)، ه، قيل سنة تسع وعشرين ومائة، واختلف في موتةوالتجويد، وكان أحسن الناس صوتا  بالقراء
 .(192ص ،2ج ،الفحول طبقات إلى الوصول

، 225ص، كتاب السبعة في القراءات، ه(324)ت:  أحمد بن موسى بن العباسبن مجاهد، أبو بكر، اانظر:  (2)
 .ه1400الثانية،  الطبعة، مصر –دار المعارف ، شوقي ضيفتحقيق: 

 .51، ص8، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنلبي، الثعانظر:  (3)
 .225ص، كتاب السبعة في القراءات، بن مجاهداانظر:  (4)
 .51، ص8، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي، انظر:  (5)
، هورألندلسي اإلشبيلي الحافظ المشوف بابن العربي المعافري ار محمد بن عبد هللا بن أحمد، المع، أبو بكرهو  (6)

، من مصنفاته عارضة األحوذي في والجمع لها التفنن في العلوم وكان من أهل ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها،
 . (297-296ص ،4ج ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات خلكان، ابن: انظر) .ه543شرح الترمذي، توفي سنة: 

  .584، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربي (7)
  .485، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، انظر:  (8)
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 بنى رجل كمثل قبلي، من األنبياء ومثل   مثلي إنأنه قال: " جاء في الحديث عن النبي 

ب ون   به، يطوفون  الناس فجعل زاوية، من ل ب ن ة   موضع إال له،م  وأج   نهس  فأح   بيتا ج  ي ع   ويقولون  له، و 

 .(1)"بيينالن مخات   وأنا ،اللاب ن ة   فأنا: قال ؟اللاب ن ة   هذه وضعت هال

 لي وأحلت بالرعب، ونصرت الكلم، جوامع أعطيت: بست األنبياء على لتفّض : "وقال 

  .(2)"النبيون  بي وختم كافة، الخلق إلى وأرسلت ا،ومسجد   اطهور   األرض لي وجعلت الغنائم،

 ذو المقام المحمود أو صاحب المقام المحمود:  .4

 [. 79]اإلسراء:  ِّ مث زث رث يت ىت نت ّٰٱقال تعالى: 

 أعظم وهللا اإلطماع، تفيد  ِّ نت ّٰٱ ألن ؛ةواجب هللا من  ِّ نت ّٰٱ أن (3)المفسرون  ذكر

  .فيه أطمعه ما يعطيه ال ثم اأحد   يطمع أن من

 المعدود المكان به والمراد ،القيام محل: والمقام(، محمودا مقاما ربك ليبعثك): المعنىو 

 المقام ووصف، المجلس فهو وإال سوا،يجل وال فيه الناس يقوم أن شأنه من ألنه عظيم؛ ألمر

 ذلك أصحاب عن لغنائه وذلك فيه، أثره يحمد أي فيه، يقوم من والمحمود ،مجازي  وصف بالمحمود

  .(4)العظمى بالشفاعة المحمود المقام رسّ  ف   ولذلك المقام،

                                                           
، وأخرجه 3535، حديث رقم186، ص4، ج النبيين خاتم بابكتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه،  (1)

 ، واللفظ للبخاري.2286، حديث رقم1791، ص4، جالنبيين خاتم  كونه ذكر بابمسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، 
، 1، جباب جعلت لي األرض مسجدا وطهورا، سلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصالةأخرجه م (2)

 .523، حديث رقم 371ص
المحرر الوجيز في ، ابن عطية األندلسي، و 265، ص17، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (3)

الجامع ألحكام ، القرطبيو  ،387، ص21، جسير الكبيرأو التف مفاتيح الغيبالرازي، ، و 479، ص3، جتفسير الكتاب العزيز
 وغيرهم من المفسرين. ،312، ص10، جالقرآن

 .185، ص51، جالتحرير والتنويربن عاشور، انظر: ا (4)
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 تتبع أمة كل -جماعات أي- اث  ج   القيامة يوم يصيرون  الناس أن" :البخاري  صحيح وفي

 هللا يبعثه يوم فذلك ،النبي  إلى الشفاعة تنتهي حتى ، يا فالن اشفع،اشفع فالن يا: يقولون  ،هانبي

 . (1)"المحمود المقام

: تعالى قول هللا في:  هللا رسول قال: قال  هريرة أبي عن (2)في سننه الترمذيأخرج و 

  ."الشفاعة هي" :قال ،ِّ مث زث رث يت ىت نت ّٰٱ

 أهل كل فيه يحمده مقام وذلك ،(3)مفصال البخاري  يحصح في الشفاعة وصف ورد وقد

  .(4)المحشر

 المنير:  السراج .5

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن  ّٰٱقال تعالى: 

 [.46-45]األحزاب:  ِّ ىي مي

 به هماأت الذي بالنور يستضيء لخلق،ل ضياءأي:   ِّ مي خي ّٰٱومعنى قوله تعالى: 

 وإنما أمره، بما وعمل بضوئه، استضاء لمن ينير ضياء: أي  ِّ مي ّٰٱوقوله  ،عباده هللا عند من

                                                           
  ِّ مث زث رث يت ىت نت ّٰٱتعالى:  هللا قول بابتفسير القرآن، كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (1)

 . 4718، حديث رقم 86، ص6[، ج79]اإلسراء:
، حديث رقم 154، ص5ومن سورة بني إسرائيل، ج :بابأبواب تفسير القرآن،  ه،سنن في يترمذالأخرجه  (2)

 ،بشار عواد معروف: تحقيق، الترمذي سنن - الكبير الجامعه(، 279. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى )ت: 3137
وذكر األلباني أن للحديث شواهد كثيرة . "حديث حسنهذا "قال الترمذي: . م1998د.ط،  ،بيروت -الغرب اإلسالمي دار

 (. 2369 ، حديث رقم484، ص5، جسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)انظر: األلباني، 
، وغيرهم األنبياء مع القيامة يوم  الرب كالم بابالتوحيد، كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه انظر: ما  (3)

، فيها منزلة الجنة أهل أدنى. وما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب 7510رقم ، حديث 147-146، ص9ج
 . 193، حديث رقم 183-182، ص1ج

 .186-185، ص51، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (4)
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لاى، "(1)أمته من اتبعه من به يهدي أنه: بذلك يعني  الضالون، به واهتدى ،الشرك ظلمات هللا به ج 

لاى كما  ي م دُّ  كما البصائر، نور نبّوته بنور هللا مدّ أ"و ،(2)"به ىد  هت  وي   المنير بالسراج الليل ظالم ي ج 

 . (3)"األبصار ورن السراج بنور

 بالوصف الشيء كوصف هو ،السراج لوازم من اإلنارة أن مع المنير،ب السراج وصفو 

 أوضح هو  النبي هدى فإن، الخاص به الموصوف في االسم معنى قوة إلفادة ؛لفظه من المشتق

 .(4)إرشاد أبلغ وإرشاده ،الهدى

، اوهاج   اسراج   الشمس وسمى ا،ر  مني اسراج  نبيه  هللا : "سّمى-رحمه هللا–قال ابن القيم 

 .(5)"وتوهج إحراق نوع فيه فإن الوهاج بخالف إحراق، غير من ينير الذي هو: والمنير

 منير سراج ذا أرسلناك) المعنىو  ،الب ّين معنى السراج المنير: الكتابأن  (6)ذكر الزجاجو 

: المعنى يصير إذ ،ولالق هذا يتضح وال، (7)(ان  بيّ  اكتاب  ا و ا منير  سراج   اوتالي  ) أو ،(بين كتاب وذا

 وكذلك ،باإلنزال وصفي   إنما القرآن باإلرسال، وصفي   وال ،القرآن وهو ،(منير سراج ذا أرسلنا)

 التي الصفة عطف ففيه ،(امنير   اسراج   اتالي   أرسلنا): المعنى يصير وتاليا،: التقدير كان إذا أيضا

                                                           
 .228، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، انظر: ا (1)
 .547، ص3ج ،وجوه التأويل فيوعيون األقاويل  امض التنزيلالكشاف عن حقائق غو ي، زمخشر ال (2)
 .547، ص3ج ،مرجع السابقال (3)
 . 55، ص22، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (4)
 . 94، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم،  (5)
 المتين، والدين باألدب العلم أهل من كان النحوي، الزجاج سهل بن السرى  بن محمد بن إبراهيم ،إسحاق أبو هو (6)

 .ه311، توفي سنة إليه فنسب باألدب، واشتغل تركه ثم الزجاج، يخرط كان ،(األمالي)و (القرآن معانيمن مصنفاته )
 . (50-49ص ،1ج ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ،خلكان ابن: انظر)

  .231، ص4، جمعاني القرآن وإعرابهلزجاج، نظر: اا (7)
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 بالتغاير، رشع  م   والعطف لزيد، صفة م  ال  الع   كان إذا (،م  ال  ع  وال ازيد   رأيت) :كقولك الذات، على للذات

  .(1)هللا كالم في التخريج هذا مثل يحسن الو 

 صاحب الكوثر:  .6

 [. 1]الكوثر:  ِّ مث زث رث ّٰٱقال تعالى: 

 محمد يا  ِّ زث رث ّٰٱ: ذكره تعالى يقول"في تفسير اآلية:  -رحمه هللا– قال الطبري 

 في نهر هو": (3)جماعة منهم فقال الكوثر، معنى في فسرون الم اختلفقد و  ،(2)" ِّ مث ّٰٱ

  ."(4) امحمد   نبيه هللا أعطاه الجنة

 بين يوم ذات  هللا رسول بينا: قال بن مالك  أنس عنروى مسلم في صحيحه 

 علي أنزلت": قال ؟هللا رسول يا أضحكك ما: فقلنا ا،متبسم   رأسه رفع ثم ،إغفاءة أغفى إذ ،أظهرنا

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ّٰٱ الرحيم الرحمن هللا بسم": فقرأ "،ورةس آنفا

 أعلم، ورسوله هللا :فقلنا"، الكوثر؟ ما أتدرون ": قال ثم ،[3-1:الكوثر]  ِّ  مك لك اك يق

 عدد آنيته القيامة، يوم أمتي عليه ترد حوض هو كثير، خير عليه ، ربي وعدنيه نهر فإنه: "قال

 . (5)..." الحديثالنجوم

                                                           
  .848، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، انظر:  (1)
  .645، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، ا (2)
جامع الطبري، يروى هذا عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وغيرهم، كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر:  (3)

  .(547-645، ص24، جالبيان في تأويل آي القرآن
  .547-645، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (4)
، 1، جبراءة سوى  سورة كل أول من آية البسملة: قال من حجة، باب صالةخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأ (5)

  .400، حديث رقم 300ص
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 على أتيت: "قال السماء، إلى  بالنبي رجع   لما: قال ،ث آخر عن أنس وفي حدي

 . (1)"الكوثر هذا: قال جبريل؟ يا هذا ما: فقلت ا،مجوف   اللؤلؤ قباب حافتاه نهر،

ألت  ،-عنها هللا رضي- عائشة عنو    ِّ مث زث رث ّٰٱ: تعالى قوله عنأنها س 

 . (2)"النجوم كعدد آنيته جوف،م در عليه شاطئاه ، نبيكم ه  ي  ط  ع  أ   نهر": قالتف

، كما في رواية عند البخاري "الكثير الخير: بالكوثر ع ن ي": (3)جماعة من المفسرين وقال

 النهرو" ،(4)"إياه هللا أعطاه الذي الخير هوأنه قال في الكوثر: " -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 

 . (5)"إياه هللا أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي

 الذي النهر اسم هو)الكوثر( : قال من قول هو بالصواب األقوال أولىرى الطبري أن يو 

ظ م بالكثرة؛ هللا وصفهوأضاف:  الجنة، في  هللا رسول أ عطيه قلنا إنما و وعلل ذلك بقوله: "، قدره لع 

 .(6)"بأن ذلك كذلك لتتابع األخبار عن رسول هللا  بالصواب؛أولى األقوال  أن هذا القول هو

 األسماء صيغ من وهي ل،ع  و  ف   ة  ن  ز   على يغ  ص   ،الكثير للخير اسم في اللغة (الكوثر)و

 ،ر  ث  الك   مادة فيها هنا وقع اولمّ  مسماها، غير على الجوامد في تدل وال الكوكب، نحو اغالب   الجامدة

                                                           
، 6[، ج1]الكوثر:  ِّ مث زث رث ّٰٱتفسير القرآن، سورة كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (1)

 . 4964، حديث رقم 178ص
، 6[، ج1]الكوثر:  ِّ مث زث رث ّٰٱتفسير القرآن، سورة كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (2)

 . 4965، حديث رقم 178ص
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة، كما ذكر الطبري في تفسيره،  -رضي هللا عنهما–س ابابن عوهم:  (3)

  .(648-647، ص24، جفي تأويل آي القرآنجامع البيان الطبري، )انظر: 
، 6[، ج1]الكوثر:  ِّ مث زث رث ّٰٱتفسير القرآن، سورة كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (4)

 . 4966، حديث رقم 178ص
 ،البخاري هذا قول سعيد بن جبير كما ذكر البخاري في صحيحه، وهو تتمة حديث ابن عباس المذكور، انظر:  (5)

 . 4966، حديث رقم 178، ص6[، ج1]الكوثر:  ِّ مث زث رث ّٰٱتفسير القرآن، سورة كتاب  ،البخاري  صحيح
  .649، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (6)
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 فسره ولذلك نى؛المع بزيادة تؤذن المبنى زيادة أن على بناء ،منه اشتقت ما شدة مفيدة صيغته كانت

 . (2)وأضبطه به فسر ما أحسن وهو ،(1)الكثرة في بالمفرط الزمخشري 

 رفسّ  وقد، (3)آنفا المتقدم مالك بن أنس عن مسلم حديث في كما اكوثر   الجنة نهر سميو"

 ابنعن  أخرجه البخاري كما  ،(4)"الكثير الخير أنه أعمها بتفاسير اآلية هذه في الكوثر السلف

 يقتضي ال عند مسلم، أنس حديث في المروي   النبي كالمو ، (5)- عنهمارضي هللا– عباس

  .(6)ذكره فيما اللفظ معاني حصر

في  نبي أعطي للالنهر الذي نه األعم، و ألوالذي يترجح أن الكوثر هو الخير الكثير؛ 

 . ، هو من جملة الخير الكثير الذي أعطي للنبي الجنة

 المزمل والمدثر:  .7

 [2-1]المزمل:  ِّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱقال تعالى: 

 [4-1]المدثر:  ِّ  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ّٰٱوقال تعالى: 

ث   و ه و   ورد في الحديث عن النبي  دّ  ، ف ت ر ة   ع ن   ي ح  ي  ي أ ن ا ف ب ي ن ا: "ق ال   الو ح  ش  ت   إ ذ   أ م  م ع   س 

ت ا و  م اء   م ن   ص  ت   السا ف ع  ي، ف ر  ي لم ل ك  ا ف إ ذ ا ر أ س  ن ي الاذ  اء  ر اء   ج  ال س   ب ح  ل ى ج  يّ   ع  س  ر  م اء   ب ي ن   ك   السا

                                                           
 .806، ص4، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلانظر: الزمخشري،  (1)
  .573-572، ص30، جنويرالتحرير والت شور،بن عانظر: اا (2)
 (. 5، هامش )70تقدم ص (3)
  .573، ص30، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (4)
 (. 4، هامش )71تقدم ص (5)
  .573، ص30، جالتحرير والتنوير شور،بن عانظر: اا (6)
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، ئ ث ت   و األ ر ض  ن ه   ف ج  ب ا، م  ت   ر ع  ع  ل ت   ف ر ج  ل ون ي: ف ق  مّ  ل ون ي، ز  مّ  ون ي، ز  ثار  ال ى ّللاا   ف أ ن ز ل   ف د   مئ ّٰٱ: ت ع 

 .(1)["5-1]المدثر: ِّ حج مث ّٰٱ إ ل ى  ِّ هئ

، (2)حين الخطاب ( و)المدثر( وصفان مشتقان من الحالة التي كان عليها النبي )المزمل

، من فاعل اسم: (المزمل)و" ثُّر   مثل وهو ...بثوبه ت ل فاف   إذا ت ز مال   كان وإن ،المعنى مآل في التاد 

، معنى من مشتق ف التاز مُّل   ،االشتقاق أصل في اختالف بينهما  معنى من مشتق ثُّر  و التاد   التال فُّف 

ث ار   اتخاذ فُّؤ   الدّ  ل   وأصل ،(3)"ل لتاد  ،: ال م زامّ  ل    .(4)لتقاربهما ازاي   قلبها بعد الزاي في التاء أدغمت ال م ت ز مّ 

ثّ ر  )و" م  : (ال م دا ل   اس  ، م ن   ف اع  ثار  ث ار   ل ب س   إ ذ ا ت د  ل ه  " ،(5)"الدّ  ثّ ر   ف أ ص  م   ال م ت د  غ   ف ي التااء   ت  أ د 

ال   ا الدا م  ب ه  ث ار   ،النُّط ق   ف ي ل ت ق ار  ر  : و الدّ  س  ال   ب ك  ب  : الدا ق   ي ل ب س   الاذ ي الثاو  ب   ف و  ر ا ي ل ب س   الاذ ي الثاو   م ب اش 

د   س  ي ل ل ج  ماى الاذ  ار ا ي س  ع  ف ي، ش  يث   و  د  ار  " :ال ح  ار   األ  ن ص  ع  ث   و النااس   ش  ن ي، (6)"ار  د  ة   األنصار ي ع   ،الخاصا

  .(7)"العاماة   والناس  

                                                           
 ،6[، ج4المدثر:]  ِّ مت خت ّٰٱ: تعالى قوله باب، تفسير القرآنكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (1)

 ،143، ص1ج،  هللا رسول إلى الوحي بدء باب، اإليمانكتاب  في صحيحه، مسلم أخرجهو  .4925، حديث رقم 162ص
 . 161 حديث رقم

 .33، ص19، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبيانظر:  (2)
 .256، ص29، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 .923، ص5، جمعاني القرآن وإعرابهلزجاج، نظر: اا (4)
 .294، ص29، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (5)
 أخرجهو  .4330، حديث رقم 157، ص5، جغزوة الطائف باب، المغازي كتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (6)

بُّر   اإلسالم على قلوبهم المؤلفة إعطاء باب، الزكاةكتاب  في صحيحه، مسلم ت ص   حديث رقم ،738، ص2ج، إيمانه قوي  من و 
1061. 

 دار، 276، ص4، جلسان العرب(، ه711 علي )ت: بن مكرم بن محمدأبو الفضل، ابن منظور، نظر: ا (7)
 . ه1414 ،الثالثة الطبعة، بيروت – صادر
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، (2)، أي: المتزمل في ثيابه والمتدثر بها(1)والوصف بـ)المزّمل( و)المدّثر( هنا على الحقيقة

، والراجح األول كما ذكر الطبري في (4)، أي: المتزمل والمتدثر النبوة والرسالة(3)وقيل على المجاز

 .(5)تفسيره

  :فائدتان وصفينال بهذين  خطابه وفي"

 باسم وهسمّ  ،المعاتبة وترك بالمخاط   مالطفة قصدت إذا العرب فإن المالطفة، :إحداهما

 ،-عنهما هللا رضي- فاطمة غاضب حين لعلي  النبي كقول عليها، هو التي حالته من مشتق

 عليه، عاتب غير أنه له اإشعار   (6)"تراب أبا يا قم": له فقال التراب بجنبه لصق وقد نائم وهو فأتاه

 . (7)"له ومالطفة

 له، مالطفة انائم   وكان (8)"نومان يا قم":  لحذيفة -السالمالصالة و  عليه- قوله وكذلك

 فيه  ِّ هئ مئ ّٰٱو   ِّ مل خل ّٰٱ:  لمحمد تعالى هللا فقول ،والتأنيب العتب لترك اوإشعار  

 . (9)عليه عاتب غير أنه ليستشعر ومالطفة؛ تأنيس

                                                           
 257، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، ، وا338وص 323، ص4، جأحكام القرآننظر: ابن العربي، ا (1)

 .294وص
 .9، وص676، ص32، جي تأويل آي القرآنجامع البيان فلطبري، انظر: ا (2)
 257، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، ، وا338وص 323، ص4، جأحكام القرآننظر: ابن العربي، ا (3)

 . 294وص
، جامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، يروى هذا القول عن عكرمة كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر: ا (4)

 (.9، وص676، ص23ج
 .9، وص676، ص32، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، انظر: ا (5)
 .441، حديث رقم 96، ص1، جنوم الرجال في المسجد باب، الصالةكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (6)

 .2409 حديث رقم ،1874، ص4ج،  طالب أبي بن علي فضائل من باب، الفضائلكتاب  في صحيحه، مسلم أخرجهو 
 .33، ص19، جالجامع ألحكام القرآن، بيالقرط (7)
 .1788 حديث رقم ،1414، ص3جغزوة األحزاب،  باب، الجهاد والسيركتاب  في صحيحه، مسلمأخرجه  (8)
 .33، ص19، جالجامع ألحكام القرآن، لقرطبينظر: اا (9)
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 ليتنبه ن، لكل من تزّمل وتدّثر ورقد ليله؛بهاتين الصفتي صفمت لكل التنبيه :الثانية والفائدة

 عمل من كل المخاطب مع فيه يشترك الفعل من المشتق االسم ألن ؛تعالى هللا وذكرالليل  قيام إلى

  .(1)الصفة بتلك واتصف ،العمل ذلك

ا غيره من األنبياء عليهم جميع  مع ي النب لثاني: الصفات التي يشترك فيهاالمطلب ا

  الصالة والسالم:

 من غيره فيه يشاركه ال خاص: اأحده :نوعان  أسماؤه: "-رحمه هللا–ن القيم باقال 

، وقد تقدم البحث في هذا (2)"الملحمة ونبي والمقفي، والحاشر، والعاقب، وأحمد، كمحمد، الرسل،

 النوع في المطلب السابق. 

 منه  له ولكن الرسل من غيره معناه في يشاركه ماكما ذكر ابن القيم هو: "النوع الثاني و 

 والنذير، والمبشر، والشاهد، وعبده، ونبيه، هللا، كرسول أصله، دون  بكماله مختص فهو كماله،

، ، وهذا النوع هو الذي سيتم الحديث والبحث فيه في هذا المطلب(3)"التوبة ونبي الرحمة، ونبي

 مرتبة على حروف المعجم:  وسأذكر الصفات

  أول المسلمين: .1

عليهم -واألنبياء والمراد هنا المعنى اللغوي لإلسالم، وهو االنقياد والخضوع واالستسالم، 

م خاضعون مستسلمون هلل سبحانه،منقادون  -السالم ا عليهم جميع  - وأول من خضعوا هلل من أ م م ه 

 . -أفضل الصالة وأزكى التسليم

                                                           
 .33، ص19، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (1)
 . 68، ص1، جر العبادزاد المعاد في هدي خي، ابن القيم (2)
 .68، ص1، جلمرجع السابقا (3)
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  ِّ يه  ىه مه جه ّٰٱ: -عليهما السالم-لسان إبراهيم وإسماعيل  قال تعالى على

  .[128]البقرة:

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ّٰٱ: وقال 

 [. 67]آل عمران:  ِّ حس

 مين( فهي: لبـ)أول المس أما اآليات في وصف النبي 

 [14]األنعام:  ِّحت جت هب مب خب حب جب هئ ّٰٱتعالى:  قوله

 خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ّٰٱتعالى:  هلوقو 

 [163-162]األنعام:  ِّ حض  جض مص

  ِّ ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱوقوله تعالى: 

 [12-11]الزمر:

 أقرا  من أّولوهو  ،(1)له وانقاد ونهيه، ألمره وتذّلل بالعبودية، هلل خضع من أّول النبي ف

 أمته إمام فالنبي ، (3)"أّمته سالمإل متقّدم نبي كل إسالم"ألن  ؛(2)لربه األمة هذه من وأذ عن

  .(4)لالمتثال أدعى ليكون  ؛به أمر بما أوال   العامل هو يكون  أن آمر لكل وينبغي ،قدوتهمو 

                                                           
 .285، ص11، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (1)
 .283، ص21، جمرجع السابقلنظر: اا (2)
 .84، ص2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (3)
روح المعاني في تفسير القرآن ه(، 1270دين محمود بن عبد هللا الحسيني )ت: أللوسي، شهاب النظر: اا (4)

 األولى، الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار، عطية الباري  عبد علي، تحقيق: 105، ص4ج، العظيم والسبع المثاني
 ه.1415
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( المسلموهو ) للنبي  ا آخرة وصف  أن في اآليات السابق (1)العلماء جماعة منوقد ذكر 

  .بالعبودية وقد تقدم معناه، أي الخاضع هلل

 بشر:  .2

 مه جه هن من خن  حن  ّٰٱ: ، قال )البشرية(الكريم في القرآن الواردة  النبي  اتصفمن 

أن كون النبي  ،(2)الوصف بـ)أنفس العرب(وقد تقدم في [، 110]الكهف:  ِّمي خي حي جي ٰه

  ،[،6]فصلت:  ِّ ىب نب مب زب رب ّٰٱ: تعالى القمن البشر، هو أوكد للحجة على الناس 

 على بسببه األمر لصعب -مثال– المالئكة جنس نم كان"ولو كان النبي من غير جنس البشر، و

 يل ىل مل خل ّٰٱتعالى:  الق (4)"األجناس بين التنافر من ذلك في لما؛ "(3)"الناس

  [.9]األنعام:  ِّ ىم  مم خم حم جم

قال تعالى: ، (5)إليهم لرس  الم   جنس من ابشر   الناس إلى رسله يكون  أن سبحانه هللا شاء لقد

[، 11]إبراهيم:  ِّين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ

 لما يحتاجون بشر  األنبياءف[، 7]األنبياء:  ِّزي ري ٰى ين ىن نن من ّٰٱقال تعالى: و 

 لهم فليس، والموت المرض من البشر يصيب ما يصيبهم، و والشراب الطعام من البشر إليه يحتاج

لقة في الكمال بلغوا بشر ولكنهم شيء، واأللوهية الربوبية خصائص من  بلغوا كما الظاهرة، الخ 
                                                           

، ة على الحبيب الشفيعالقول البديع في الصال، لسخاوي ، وا258، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (1)
 .243، صالرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، ، و 83ص

 .من البحث 65-62راجع ص (2)
 .178، ص16، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (3)
 .532، ص5، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  (4)
 العلمية البحوث إدارة رئاسة، 16، صسول بين االتباع واالبتداعمحبة الر ، الرؤوفمحمد عثمان، عبد انظر:  (5)

 .ه1414 األولى، الطبعة، الرياض – والترجمة الطبع إدارة واإلرشاد والدعوة واإلفتاء
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 ما ،بينالم   واللسان الراجحة، العقول من ولهم ،انسب   الناس خير أنهم كما األخالق، كمال في الذروة

 تتمثل   أن ا،بشر   الرسل كون  من والحكمة، الن بواة بأعباء والقيام ،الرسالة تبعات لتحمل أهال   يجعلهم

 وفي ،مقدورهم في هو به واالقتداء سولالر  اتباع فإن ثم ومن جنسهم، من واحد   في للبشر القدوة  

 .(1)طاقتهم حدود

  الحريص: .3

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ّٰٱقال تعالى: 

 [.128]التوبة:  ِّ جح مج  حج

اّل  ه د ى على حريصأي: "  ِّ مث هت ّٰٱقوله تعالى:   ورجوعهم وتوبتهم مك  ل  ض 

 ،اتباعه عن منكم أحد يخرج ال حتى" ؛(3)"وصالحكم وهداكم إيمانكم علىحريص "و ، (2)"الحق إلى

 الدنيا في إليكم الخيرات إيصال على حريص"و، (4)"به جاء الذي الحق بدين واالستسعاد

 اإلرادة شدةوالحرص: "، (6)"شأنه جل موالكم عن غفلتكم وعدم حضوركم علىحريص "و ، (5)"واآلخرة

  .(7)"المطلوب إلى

                                                           
 الشئون  وزارة، 70-69، صوالمبتدئين للناشئة التوحيد، محمد بن العزيز عبد، آل عبد اللطيفانظر:  (1)

 .ه1422 األولى، الطبعة، السعودية العربية المملكة - واإلرشاد وةوالدع واألوقاف اإلسالمية
 .584، ص14، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 .114، ص5، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  (3)
 .325، ص2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (4)
 .178، ص16، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (5)
 .53، ص6ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، األلوسي (6)
 .145، ص3، جالمحكم والمحيط األعظمابن سيده،  (7)
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ب د   ث  ع  ب   ألنه ته؛الرس نتائج من هو ،هداية الناس على احريص    النبي وكون   ،هللا ل ي ع 

ر د   ي ف   .(1)باأللوهية و 

 الحنيف: .4

 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ّٰٱ: قال تعالى عن نبيه إبراهيم 

 [، 67]آل عمران:  ِّ حس جس مخ جخ مح

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱ:  وقال سبحانه على لسان إبراهيم

 [، 79]األنعام:  ِّ هب مب خب حب جبهئ

 [، 120]النحل:  ِّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ّٰٱوقال سبحانه: 

  ِّ جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ّٰٱ :ا وقال سبحانه آمرا نبيه محمد  

 ، [105]يونس:

 مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ّٰٱقال تعالى: و 

 ، [30]الروم:  ِّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض

  ِّ لك اك  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ّٰٱوقال تعالى: 

 [. 123]النحل:

ن ف  )(، جاء في مقاييس اللغة: "ف  ن  )ح  )الحنيف( من الثالثي  ل  ( ح  ت ق يم ، أ ص   و ه و   م س 

ي ل   ن يف   ...ال م  ائ ل  : و ال ح  ين   إ ل ى ال م  ت ق يم   الدّ  ن يف   ي ق ال  و  ...ال م س  ت ق يم   ه و   ال ح  ي ق ال   ،الطار يق ة   ال م س   ه و   :و 

، ناف  م   ي ت ح راى  أ ي   ي ت ح   .(1)"الطار يق   أ ق و 

                                                           
 .533، ص5، جالبحر المحيط في التفسيرحيان،  اأبانظر:  (1)
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 وال يهودية   إلى عنه معو جّ  غير ،على دين اإلسالم مستقيم اأي: "  ِّ  حك  ّٰٱوقوله تعالى: 

  .(3)"الحق دين إلى باطل دين كل عن المائل: والحنيف، "(2)"وثن عبادة وال نصرانية ،

 الداعي إلى هللا: .5

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن  ّٰٱقال تعالى: 

 [.46-45]األحزاب:  ِّ ىي مي

  ِّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰٱوقال تعالى: 

  [.31]األحقاف:

  : ِّ حي جي يه  ىه  ّٰٱتعالى:  قول هللاتفسير في  ورد عند المفسرين

 الطاعة وإخالص له، ةياأللوه وإفراد هللا، توحيد إلى اداعي  أي: "  ِّ جي يه  ىه  ّٰٱقوله: 

 .(4)"واألوثان اآللهة من سواه  من كل دون  ،لوجهه

 أبو حيان وذكر، (6)"وأوانه وقته في ذلك وتقديره" ،(5)"إياك بأمرهأي: "  ِّ حي ّٰٱ وقوله:

 في فهم قد ألنه ؛اإلذن حقيقة به يراد وال وتيسيره، بتسهيله أي:  ِّ حي ّٰٱقوله تعالى: تفسير  في

                                                                                                                                                                          
 . 111-110، ص2ج، اللغة معجم مقاييس، ابن فارس (1)
 .218، ص51، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، ا (2)
 .194، ص1، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (3)
 .281، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
 .228، ص20، جمرجع السابقال (5)
 .389، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية األندلسي،  بنا (6)
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ل ن اك   إ ناا): قوله س  ا و  أ ر  ي اشاهد  اع   التوحيد إلى ركالمش دعاء كان اولمّ  ،الدعاء في له مأذون  أنه (د 

  .(1)تعالى بتسهيله أي ، ِّ حي ّٰٱ: سبحانه لقا ا،جد   اصعب  

 ودعاء ،التبليغ من  حمله ما بصعوبة إيذان"  ِّ حي ّٰٱفي قوله تعالى:  قال الصالحي

 ،عليه وتيسيره ،ذلك تسهيل إلى وإيماء ،الصعوبة غاية في أمر وهو ،التوحيد إلى الشرك أهل

 .(2)"تعالى هللا بمعونة

 الخلق العظيم:  ذو .6

 [.4]القلم:  ِّ ىن نن من زن ّٰٱقال تعالى: 

 الذي القرآن أدب وذلك عظيم، أدب لعلى محمد يا وإنك:  محمد لنبيه ذكر تعالى يقول"

 . (3)"وشرائعه اإلسالم وهو به، هللا أّدبه

  هللا نبي لقخ  ، فقالت: إن "عن خلق رسول هللا  -رضي هللا عنها–ئلت عائشة وس  

واالعتبار بأمثاله  ،والتأدب بآدابه ،والوقوف عند حدوده ،معناه العمل بهو"، (4)"آنالقر  كان

 عن والنهي والمكارم الفضائل إيقاع من القرآن تضمنه ما أي"، (5)"وحسن تالوته ،وتدبره ،وقصصه

 ،له سجية   اونهي   اأمر   القرآن امتثال صار -والسالم الصالة عليه- أنه هذا ومعنى"، (6)"أضدادها

                                                           
 .487، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  (1)
 .458، ص1، جالعباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبلالصالحي الشامي،  (2)
 .528ص ،23، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (3)
، جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، باب صالة المسافرين وقصرهايحه، كتاب خرجه مسلم في صحأ (4)

 .746، حديث رقم 512، ص1ج
، 6، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ه(676)ت:  النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف (5)

 .ه1392، الطبعة الثانية، بيروت -يإحياء التراث العرب، دار 26ص
  .64، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، ا (6)
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،ال طبعه وترك ،عهتطبّ  الق  وخ   ب لّ يا  جبله ما مع هذا تركه، عنه نهاه ومهما ،فعله القرآن أمره فمهما ج 

 ولم، "(1)"جميل خلق وكل والحلم، والصفح والشجاعة والكرم الحياء من العظيم الخلق من عليه هللا

 عن أنس بن مالك  وفي الصحيح، (2)"األوفر الحظ منه  للنبي وكان إال محمود لقخ   يذكر

ن    الناب يُّ  ك ان  قال : " س  ل ق ا النااس   أ ح   أصحابه يمازح -عليه الصالة والسالم- كان"و، (3)"خ 

 واألمة والعبد الحر دعوة ويجيب ،حجره في ويجلسهم صبيانهم ويداعب ،ويحادثهم ويخالطهم

  .(4)"المعتذر عذر ويقبل ،المدينة أقصى في المرضى ويعود ،والمسكين

ا من األحاديث والمواقف التي تدل وقد ذكرت كتب الحديث والسير والشمائل الشريفة، كثير  

لقه   روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرةوحسن عشرته وأدبه مع الناس كلهم،  ،على عظم خ 

  :(5)"رحمة بعثت وإنما لعانا، أبعث لم إني": قال المشركين على ع  اد   هللا رسول يا: قيلقال، 

 لم": فقالت  هللا رسول لقخ   عن لتئس   -رضي هللا عنها–أن عائشة  :(6)في سننه الترمذيأخرج و 

 ". ويصفح يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يجزي  وال األسواق، في اباصخّ  وال ،متفحشا وال فاحشا يكن

                                                           
 .208، ص8، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا (1)
 .227، ص81، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (2)
، حديث رقم 45، ص8، جالكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل باب، األدبكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (3)

 وجواز يحنكه، صالح إلى وحمله والدته عند المولود تحنيك استحباب باب، اآلدابب كتا في صحيحه، مسلم أخرجهو  .6203
 حديث رقم ،1692، ص3ج، -السالم عليهم- األنبياء أسماء وسائر وإبراهيم هللا بعبد التسمية واستحباب والدته، يوم تسميته
2150 . 

 .121، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىلقاضي عياض، ا (4)
، 2006، ص4، جالنهي عن لعن الدواب وغيرها، باب بر والصلة واآلدابه مسلم في صحيحه، كتاب الخرجأ (5)
 .2599حديث رقم 
قال الترمذي: هذا و  .2016، حديث رقم 437، ص3، جبواب البر والصلة، باب ما جاء في خلق النبي أ (6)

 . حديث حسن صحيح
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 مستعمل أنه على اللفظ فدل لالستعالء، (على) كلمة" ِّ ىن نن من ّٰٱوفي قوله تعالى: 

ل   األخالق هذه على ت و  م س   العبد إلى بالنسبة كالمولى الجميلة األخالق هذه إلى بالنسبة وأنه عليها،و 

 باألفعال اإلتيان بها المتصف على يسهل نفسانية ملكة قل  الخ  و  ...المأمور إلى بالنسبة وكاألمير

  .(1)"الجميلة

 مع ظاهره فكان بقلبه، وزايلهم لقهبخ   لقالخ   عاشر تعالى، هللا سوى  همة للنبي  تكن لمو 

 قوله عليه يدل ،(3)"فيه األخالق مكارم الجتماع اعظيم   خلقه سميو" ،(2)الحق مع وباطنه ق  ل  الخ  

 : (4)"األخالق مكارم ألتمم"إنما بعثت.  

 في المحمود ،الكمال أشد البالغ وهو ،األخالق نوع في األكرم الخلق هو: العظيم الخلقو 

 اختالف على ،الناس معاملته ن  س  ح   فهو ، النبي في األخالق مكارم جتماعال ،اإلنسان طبع

 قالت ولهذا، الحسن الخلق مطلق من أرفع العظيم فالخلق المعاملة، لحسن المقتضية األحوال

 محامدمن  القرآنفي   النبي به وصف ما كل ذلك ويشمل ،(5)"القرآن خلقه كان": عائشة

 مئ زئ ّٰٱ: وقوله ،[159:عمران آل] ِّمن خن حن  جن يم ىم ّٰٱ: قوله نحو من ،األخالق

 من به أخذ وما ،القرآن آيات من ذلك وغير ،[199:األعراف]  ِّ زب رب يئ ىئ  نئ
                                                           

 .601، ص03، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (1)
 .346، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزبن عطية األندلسي، نظر: اا (2)
 .227، ص81، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (3)
 من التي ومعاليها األخالق مكارم بيان باب، الشهاداتكتاب البيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة، أخرجه  (4)

، حديث رقم 323، ص10، جاالختصار طريق على الشهادة قبول في شرط هي التي المروءة أهل من كان بها متخلقا كان
الكتب  دار ،عبد القادر عطا محمد: تحقيق، السنن الكبرى ه(، 458البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين )ت:  .20782

حسن. )انظر: األلباني،  هإسنادحديث : هذا اليقال األلبان .م2003 - ه1424 ،الثالثة الطبعة ،لبنان -العلمية، بيروت
، 45 ، حديث رقم112، ص1، جسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(، ه1420 محمد ناصر الدين )ت:

 (. م2002 - ه1422، األولى الطبعة، الرياض - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
  .81سبق تخريجه ص (5)
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 فجعل ،(1)"األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما" : هللا رسول قال، القرآن غير الوحي بطريق األدب

 أكبر  الرسول أن شك وال سهم،نفو  في األخالق مكارم من البشر يحتاجه ما إكمال شريعته أصل

 وأمره ،[18:الجاثية]  ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱ: تعالى قال ،شرعه في لما ر  ه  ظ  م  

 جعل ،عظيم خلق على  رسوله هللا جعل فكما، [163:األنعام]  ِّ  جض مص خص ّٰٱ :يقول أن

 معنى اوضوح   يزداد وبهذا، االستطاعة بمنتهى العظيم بالخلق التخلق على الناس لحمل شريعته

 العظيم الخلق منه متمكن فهو  ِّ ىن نن من زن ّٰٱ: قوله في االستعالء حرف أفاده الذي التمكن

  .(2)الدينية دعوته في منه ومتمكن نفسه، في

 م  ل  وح   الحقائق، ومعرفة التدين، :هو -الحسن الخلق أعلى هو الذي- العظيم الخلق جماعو 

 ،والعفو والعفة، والزهد، والتواضع، حسن،للم   افواالعتر  المتاعب، على والصبر والعدل، النفس،

، والمعاشرة المعاملة وحسن والرحمة، والوقار، دة،ؤ  والتّ  الصمت، وحسن والشجاعة، والحياء،

 وثباته، وجهه، وطالقة كالمه، في صاحبها تصرفات ومظاهرها ،النفس في كامنة واألخالق

 عند حرمته من ذلك على يترتب وما هله،أ  وتأديب وشرابه، وطعامه وسكونه، وحركته كمه،وح  

 سياسته وفي كله ذلك ففي  هللا رسول في مظاهرها وأما، والسمعة عليه الثناء وحسن الناس،

 . (3)كلمه وجوامع كالمه فصاحة من به ّص خ   وفيما أمته،

 . صفة جامعة لكل صفاته  هي وهذه الصفة )ذو الخلق العظيم(

 

                                                           
 . 83سبق تخريجه ص (1)
  .64، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (2)
  .65-64ص ،29ج، نظر: المرجع السابقا (3)
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 : (1)مة للعالمين، رحبالمؤمنين الرحيم الرؤوف .7

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ّٰٱقال تعالى: 

 [.128]التوبة:  ِّ جح مج  حج

 [.107]األنبياء:  ِّ  يك ىك مك لك اك ّٰٱوقال تعالى: 

 :  ِّ جح مج  حج  ّٰٱقوله تعالى: 

 يتنازعان وهما مبالغة، صيغتا ألنهما الرحمة؛ الشديد: (الرحيم)و ،الرأفة الشديد: (الرءوف)"

 ...به بالمرءوف رّ  ض   حدوث عند تنشأ ةرقّ : والرأفة،  ِّ  حج  ّٰٱ وهو مابه المتعلق المجرور

 هنا بينهما ع  م  ج   ولذلك مطلق، وخصوص عموم بينهما للمرحوم، اإلحسان تقتضي ةرقّ  :والرحمة

 وجلب عن المؤمنين، الضرر بدفع له ف  ص  و  هو  ،كرذ   بما  ه  ف  ص  و  و ، (2)"مختلفة ماه  م  ولواز  

 مج  حج  ّٰٱ: تعالى قوله في م ت ن از ع ي ن ه  ال عامليه على المتعلق وتقديم" ،(3)لهم المصلحة

 بقوله الثابتة العامة رحمته وأما ،بهم ورحمته رأفته صفتي توجه في بالمؤمنين لالهتمام ِّ جح

 فهو ،المؤمنين غير على بشدة مشوبة رحمة فهي ِّ  يك ىك مك لك اك ّٰٱ: تعالى

 .(4)"رحيم رؤوف بهم: يقال وال وراحم، رائف المؤمنين لغير بالنسبة

 اعمومه علىاآلية  أن  ِّ  يك ىك مك لك اك ّٰٱ :تعالى قوله فييح صحالو 

 : وجهان التقدير هذا على اوفيه ،كما ذكر ابن القيم

                                                           
 ، لكن لمناسبتها للرأفة والرحمة وضعتها في نفس الفقرة.هو وصف خاص بالنبي كون النبي )رحمة للعالمين(  (1)
 .73، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 .49، ص6ج، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في، أللوسياانظر:  (3)
 .73، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4)
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 الدنيا كرامة به فنالوا أتباعه أما ،برسالته النفع لهم حصل مينالعال   عموم أن :أحدهما"

 زيادة حياتهم ألن ؛حياتهم من لهم خير وموتهم ،قتلهم عجل له فالمحاربون  :أعداؤه وأما ،واآلخرة

 لهم خير موتهم فتعجيل ،الشقاء عليهم كتب قد وهم ،اآلخرة الدار في عليهم العذاب تغليظ في لهم

 أقل وهم ،وذمته وعهده ظله تحت الدنيا في فعاشوا له المعاهدون  وأما ،الكفر في أعمارهم طول من

 دمائهم حقن ،به اإليمان بإظهار لهم فحصل المنافقون  وأما، له محاربينال من العهد بذلك اشر  

 ،عنه النائية األمم وأما ،وغيره التوارث في عليهم المسلمين أحكام وجريان ،واحترامها وأهلهم وأموالهم

 .(1)"برسالته النفع العالمين كل فأصاب ،األرض أهل عن العام العذاب برسالته رفع سبحانه هللا فإن

 قبلوا المؤمنون  لكن ،أحد لكل رحمة -عليه الصالة والسالم- أنه في اآلية: الثاني الوجهو "

 لكن ،لهم رحمة يكون  أن عن بذلك يخرج فلم ،ردوها والكفار ،وأخرى  دنيا بها فانتفعوا الرحمة هذه

 دواء ون يك أن عن يخرج لم ،المريض يستعمله لم فإذا ،المرض لهذا دواء هذا :يقال كما ،يقبلوها لم

  .(2)"المرض لذلك

  .(3)"ودنياهم دينهم في لهم نفعا الخلق وأعظم ،بهم وأرأفهم الخلق أرحم فالنبي "

 الماحي وأنا أحمد، وأنا محمد، أنا أسماء، لي إنأنه قال: " في الحديث عن النبي  ورد

 بعده ليس الذي قبالعا وأنا قدمي، على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا الكفر، بي هللا يمحو الذي

                                                           
 . 118ص، جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، ن القيمبا (1)
 . 182-118ص، لمرجع السابقا (2)
 . 182ص ،لمرجع السابقا (3)
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 التوبة، ونبي والحاشر، والمقفي، وأحمد، محمد، أنا: "، وقال (1)"رحيما رؤوفا هللا سماه وقد أحد،

 .(3)نما بعثت رحمة"إ: "، وقال (2)"الرحمة ونبي

 المرسل:  هللا، رسول الرسول، .8

ف  النبي  ص   ا:الة، في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منهول، من الرسبالرس و 

 ، [67]المائدة:  ِّزت رت  يب ىب نب مب زب رب ّٰٱقوله تعالى: 

 [،54]النور:  ِّجم يل ىل مل خل ّٰٱ: هلوقو 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ّٰٱ: تعالى هلوقو 

 [،29]الفتح:  ِّىل مل خل ّٰٱ: وقوله[، 21]األحزاب:  ِّ جم

  ِّ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس ّٰٱ :ولهوق

  .[3]يس:  ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ :هلوقو [، 252]البقرة:

المن " لغةفي الوالرسالة  س  ر  يه   وهو اإل  ج  م   ،...التاو  س  ال ة و اال  ول الرّ س  ول...، والراس  : والراس 

ن اه   ي اللُّغ ة   ف ي م ع  ث ه   الاذ ي أ خبار ي تاب ع الاذ  م   م ن   أ خذا   ،ب ع  ل ه  اء ت   :ق و  بل ج  ال   اإل   ،...م ت ت اب ع ة   أ ي ر س 

مّ ي وال   لالراسو  وس  ول ذ و أل نه ؛ر س  م  : والراسول ،ر سالة ذ و أ ي ،ر س  ل ت   م ن   اس  س  ذ ل ك   ،أ ر  ك  الة و    .(4)"الرّ س 

                                                           
. وقوله: 2354، حديث رقم 1828، ص4، ج أسمائه فيب فضائل، باأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال (1)

دالئل " يحتمل أن يكون من قول الزهري، كما ذكر البيهقي في الدالئل. )انظر: البيهقي، رحيما رءوفا تعالى هللا سماه وقد"
 (. 154، ص1، جالنبوة

 . 5235 ، حديث رقم1828، ص4، ج أسمائه فيفضائل، باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال (2)
، 2006، ص4بر والصلة واآلداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، جأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال (3)
 . 2599حديث رقم 
 . 284-283، ص11، جلسان العربابن منظور،  (4)
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 يأمره لم وإن، غيره يبلغ أن أمرهو  السماء، بخبر هللا ن باأ ه   منفهو صطالح: الرسول في االأما 

 نبي كل وليس نبي، رسول فكل، النبي من أخص فالرسول ،برسول وليس نبي فهو ،بالتبليغ

 ، وسيأتي الحديث عن )النبي( في موضعه.(1)رسوال  

 والشهيد:  الشاهد .9

 ، منها: الكريم القرآن فيفي عدة مواضع  والشهيدالشاهد ب النبي  صفو  

 [، 45]األحزاب:  ِّ جه ين ىن من خن حن  جن  ّٰٱتعالى:  هلو ق

 [.15]المزمل:  ِّ هت  مت خت حت جت هب ّٰٱوقوله: 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ّٰٱوقوله: 

 [، 143]البقرة:  ِّزئ

 [.41]النساء:  ِّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ّٰٱوقوله: 

ل  (: وهو في اللغة: "د  ه  الشاهد والشهيد مشتقان من الثالثي )ش  و  لُّ  أ ص  ل ى ي د  ور   ع  ل م   ح ض   و ع 

م ، ر ج   ال   و إ ع ال  ء   ي خ  ي  ه   م ن   ش  وع  ة ، ذ ل ك   م ن   ذ كر، الاذ ي ع ن   ف ر  اد  ه  م ع   الشا ول   ي ج   م ن   ذ كرت الات ي األ  ص 

، ور  ل م ، ال ح ض  م   و ال ع  ع ال  د   :ي ق ال   ،و اإل   ه  د   ش  ه  ة   ي ش  اد  ه  ة، "(2)"ش  هاد  بر   :والشا ن ه   تقول   ،قاطع   خ  د  : م  ه   ش 

ل ى الرجل   ذ ا ع  د  ... ك  ه  ن   وش  ل ى ف ال  ن   ع  ، ف ال  قّ  اه د   ف ه و   ب ح  يد   ش  ه  ش  د  ... و  ه  ذ ا ل ه   وش  هادة   ب ك   أ ي ،ش 

ا أ ّدى ه   م  ن د  هادة، م ن   ع  يد  ... شاه د ف ه و   الشا ه  ،: والشا اه د  ع   الشا م  داء :و ال ج  ه   . (3)"الشُّ

                                                           
 العقيدة شرح(، ه792 الحنفي )ت: محمد بن عليّ  الدين عالء بن محمد الدين صدرأبي العز، ابن انظر:  (1)

 المكتب مطبوعة عن) والترجمة التوزيع والنشر للطباعة السالم دار العلماء، من جماعة: تحقيق، 158، صالطحاوية
 . م2005 - ه1426 األولى، المصرية الطبعة، (اإلسالمي

 . 221، ص3ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (2)
 . 240-239، ص3، جلسان العرب، ابن منظور (3)
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، إذ قالوا أهل التفسير ب يان  بمعنى متقارب كما وهما  ،الشاهد والشهيدب وقد و صف النبي 

 من بهتعالى  أرسله هللا ما إياهم بإبالغه أمته علىشاهد  )الشاهد(: أن النبي في معنى 

 بما الشهادة منهم تحملوي ،أعمالهم شاهدوي ،أحوالهم راقبي ،إليهم ب عث من علىشاهد ، (1)الرسالة

 القيامة يوم ؤديهاوي ،والضالل الهدى من عليه هم ما وسائر ،والتكذيب التصديق من عنهم صدر

 . (3)"أنبيائهم تبليغ في األمم سائر على"شاهد و ، (2)عليهم وما لهم فيما مقبوال أداء

 هللا عبد عن ،روى البخاري في صحيحهفقد بالشاهد،  وقد ورد في الحديث وصف النبي 

 من خن حن  جن  ّٰٱ: القرآن في التي اآلية هذه أن: "-عنهما هللا رضي- العاص بن عمرو بن

 للميين، وحرزا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا النبي أيها يا :التوراة  في قال ، ِّ جه ين ىن

 السيئة يدفع وال باألسواق، ابخا س   وال غليظ، وال بفظ ليس المتوكل، سميتك ورسولي، عبدي أنت

 إال إله ال): يقولوا بأن اء،العوج   الملة به قيمي   حتى هللا يقبضه ولن ويصفح، يعفو ولكن بالسيئة،

  .(4)"فال  غ   وقلوبا ما،ص   وآذانا ميا،ع   ناأعي بها فيفتح (هللا

وبما جاءهم شهيد على األمة بإيمانهم به،  ن النبي أي معنى )الشهيد(: ف الطبري ذكر و 

 بالتبليغ معليه يشهد: وقيل القيامة، يوم مشهيد بأعماله معناه: ، وقيل(5)به من عند هللا تعالى

                                                           
 .128، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآن لطبري،نظر: اا (1)
 . 108-107، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أو السعودانظر:  (2)
 .389، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزبن عطية األندلسي، ا (3)
[، 45]األحزاب:  ِّ جه ين ىن من خن ّٰٱأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب  (4)

 .4838 ، حديث رقم135، ص6ج

 .146، ص3، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (5)
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ه األقوال التي ذكرها المفسرون في كتبهم صحيحة ، وكل هذ(2)"عليهم حجة يكون ، وقيل: "(1)مإليه

 .ومقبولة في حقه 

  ، كما بّين المفسرون والعلماء.دم أن الشاهد والشهيد بمعنى واحديتبين مما تقوبهذا 

 العبد، عبد هللا: .10

  منها: ،كتابه من مواضع في عبدبال سبحانه نبيه  هللا صفو 

 [ 23رة:البق]  ِّ  حط مض خض حض جض مص خص حص ّٰٱ: تعالى قوله

 [ 1: الفرقان]  ِّ مج حج مث هت مت خت ّٰٱ: وقوله

 [ 10: النجم]  ِّ رت يب ىب نب مب ّٰٱ: وقوله

 [19الجن:]  ِّ يت  ىت نت مت زت رت ّٰٱ: وقوله

 لبارئه مملوك ألنه ا؛رقيق   أو كان احرًّ  اإلنسان :العبدو" ،(3)والعبد في اللغة: المملوك

"(4)"إذا: أعبده هللا عبدت قد: العرب قول من ،لربّ ه ذليل خاضع رجل :معناه، عاب د   رجل، و 

 أثر قد ،مذلال   كان إذا: معبد طريق: قولهم من مأخوذ وهذا ،بربوبيته وأقررت وتذللت، له، خضعت

 .(6)"والتذلل الخضوع العبودية وأصل، "(5)"فيه الناس

                                                           
 .219، ص1، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزنظر: ابن عطية األندلسي، ا (1)
 .13، ص2، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  (2)
 . 205، ص4ج، اللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس (3)
 . 25، ص2، جالمحكم والمحيط األعظمابن سيده،  (4)
، 1ج، الناس كلمات معاني في الزاهر(، ه328)ت:  بشار بن محمد بن القاسم بن محمد، األنباري  و بكربأ (5)

  م.1992- ه1412 األولى، الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة، الضامن صالح حاتم، تحقيق: 107ص
 . 271، ص3، جلسان العرب، ظورابن من (6)
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 ،للعبودية تحقيقا العبد ازداد وكلما ،تعالى هلل عبوديته تحقيق في يكون  المخلوق  كمالو 

 ذكر في فقال المقامات، أشرف في العبد باسم  نبيه هللا ذكر وقد ،درجته وعلت ،كماله ازداد

 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ: اإلسراء

  ِّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ّٰٱ: تعالى وقال ،[1:اإلسراء]  ِّجه ين

 يوم  المسيح وليق ولذلك ؛واآلخرة الدنيا في الناس على التقديم استحق وبذلك ،[1:الكهف]

 ما له غفر عبد محمد، إلى اذهبوا: "-السالم عليهم- األنبياء بعد الشفاعة منه طلبوا إذا القيامة،

 .(2)تعالى هلل عبوديته بتكميل المرتبة تلك له فحصلت ،(1)"تأخر وما ذنبه من تقدم

 اء،السم إلى فنظر ، النبي إلى جبريل جلسقال: " ورد في الحديث عن أبي هريرة 

 يا: قال نزل فلما الساعة، قبل خلق، يوم منذ نزل ما الملك هذا إن: جبريل فقال ينزل، ملك فإذا

 ،محمد يا لربك تواضع: جبريل قال رسوال؟ عبدا أو يجعلك، نبيا أفملكا ربك، إليك أرسلني محمد،

 .(3)"رسوال عبدا بل: "قال

 العزيز: .11

 مل خل حل جل مك ّٰٱ، قال تعالى: (زالعزيـ)ب ورد في القرآن الكريم تسمية يوسف 

 [، 78:يوسف]  ِّ جه هن من خن حنجن مم خم  حم جم هل

                                                           
 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ ّٰٱ: تعالى قوله باب، تفسير القرآنكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (1)

 الجنة أهل أدنى باب، اإليمانكتاب  في صحيحه، مسلم أخرجهو  .4712، حديث رقم 84، ص6[، ج3اإلسراء:]  ِّ ىب

 ديث طويل.وهو جزء من ح .194 حديث رقم ،184، ص1ج، فيها منزلة
 . 149، صالطحاوية العقيدة شرحالحنفي،  أبي العزبن نظر: اا (2)
، حديث 77-76، ص12، جمسند أبي هريرة ، مسند المكثرين من الصحابة ،أحمد في مسندهأخرجه  (3)

 .إسناده صحيح على شرط الشيخينوقال شعيب األرناؤوط في الحديث:  .7160رقم
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 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱوقال سبحانه: 

 [. 88]يوسف:  ِّ ِّ

 مب خب حب جب ّٰٱتعالى:  د في قولهبـ)العزيز( فقد ور  أما وصف النبي محمد 

  [.128]التوبة:  ِّ جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب

،  ِّ مت خت حت  جت  ّٰٱقوله تعالى:  منها ،بي لنوقد ورد في اآلية عدة صفات ل

زُّ و"العزيز: القوي الغالب،  ة   ال ق واة  : األ صل ف ي والع  دا ل ب ة   و الشّ  زُّ  ،و ال غ  زاة والع  ة  : والع  ع  ت ن اع   الرّ ف  م   ،(1)"و اال 

لا  (علىـ)ب ديع   ف إ ذا" ل ى د  ن ى ع  ل   م ع  ة   الثّ ق  دا ل ى و الشّ   يشتدُّ  أ ي ...ي ع زُّ  عليا  ع زا : ي ق ال  ، "(2)"الناف س   ع 

قُّ  ي ش    .(3)"عليا  و 

 عنتكم -منكم ابعض   لكونه- شاق عليه شديد: أي"  ِّ مت خت حت  جت  ّٰٱوقوله تعالى: 

 ،وشقاؤكم حزنكم عليه شاق، "(4)"العذاب في والوقوع العاقبة سوء عليكم يخاف فهو المكروه، ولقاؤكم

  الرسول صفة في هذا وذكر ،[3:الشعراء]  ِّ خن حن جن  يم ىم مم ّٰٱ: كقوله وهذا

 الدنيا في العذاب إلى بهم يلقي مما والحذر ،باألمة الرفق ظهوره أثر فيكون  ،له ق  ل  خ   هذا أن يفيد

 أن إلى يومئ ذلك إن ثم ،الحساب لتعجيل الموقف في كلهم للناس شفاعته ذلك آثار ومن ،واآلخرة

                                                           
 . 374ص ،5، جلسان العرب، ابن منظور (1)
 .72، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 . 375، ص5، جلسان العرب، ابن منظور (3)
 .325، ص2ج ،الكشف والبيان عن تفسير القرآني، زمخشر لا (4)
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 جح مج حج مث هت ّٰٱ: تعالى قال ،(1)"والعسر الحرج عنه انتفىف ،لخلقه امناسب   جاء شرعه

 .[78:الحج]  ِّجت هب مب خب حب  جب هئ ّٰٱ :وقال ،[185:البقرة]  ِّ مخ  جخ مح

 يك ّٰٱبـ)العزيز( مأخوذ من قوله تعالى:  أن وصف النبي  (2)وقد ذكر بعض العلماء

ة: في اللغجاء ، و (3)"القدر وجاللة االمتناع :أي [، "8]المنافقون: ِّ يل ىل مل

ل  " ن يع: عز يز   ر ج  لب ال   م   الدين على دينه هللا وإظهار ،والرسالة النبوةب  عزته، و (4)"ي ق هر و ال   ي غ 

  .(5)كله

  :الكريم .12

 جع مظ حط مض  ّٰٱفي قوله تعالى:  (الكريمـ)ب ورد في القرآن الكريم وصف موسى 

 : موسىيةفي اآل الرسول الكريم"قال ابن عاشور: [، 17]الدخان:  ِّ جف  مغ جغ مع

(6)"، والكريم: النفيس الفائق في صنفه، أي رسول من خيرة الرسل أو من خيرة الناس. 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ّٰٱتعالى:  هلو قبـ)الكريم( فقد ورد في  أما وصف النبي محمد 

 .[43-40]الحاقة:   ِّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر

                                                           
 .72، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 الهدى سبلالشامي، الصالحي ، و 243، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (2)

 .489، ص1، جالعباد خير سيرة في والرشاد
 .243، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىلقاضي عياض، ا (3)
 . 375، ص5، جلسان العرب، ابن منظور (4)
 دار ،90، ص20، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم(، ه885)ت:  إبراهيم بن عمر، البقاعينظر: ا (5)

 ، د.ط، د.ت. القاهرة ،اإلسالمي الكتاب
 .295، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (6)
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هو النبي محمد   ِّ مي خي ّٰٱقوله: 
وقيل: هو جبريل ، (1)

كما في قوله تعالى:  ،(2)

[، والتحقيق أن 21-19]التكوير:  ِّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ّٰٱ

المراد بالرسول الكريم في سورة التكوير و ، محمد المراد بالرسول الكريم في سورة الحاقة هو النبي 

 . هو جبريل 

 مثل [التكوير] سورة في ر  ك  ذ   تعالى أنه اعلم"في تفسير اآلية من سورة الحاقة:  الرازي  قال

 منه المراد أن على هاهنا واألكثرون  ، جبريل منه المراد أن على هناك واألكثرون  الكالم، هذا

 بقول ليس أنه بعده ذكر  ِّ مي خي حي جي ّٰٱ: قال لما هاهنا بأن الفرق  على واحتجوا ، محمد

 امحمد   يصفون  كانوا بل ؛والكهانة بالشعر  لجبري يصفون  كانوا ما والقوم كاهن، وال شاعر،

 حص مس ّٰٱ: بعده قال ثم  ِّ ني مي زي ري ّٰٱ: قال لما [التكوير] سورة في وأما ،الوصفين بهذين

 أن فصحّ  رجيم، شيطان قول ال كريم، ملك قول إنه: المعنى كان[ 25: التكوير]  ِّ جض مص خص

 ."(3) جبريل هو ورةالس تلك وفي ، محمد هو هاهنا الكريم الرسول من المراد

م  مشتق من الثالثي ) (الكريمو)  في الشيء في( وهو في اللغة: أصل يدل على "شرف ك ر 

: والك ر يم، "(4)"كريم ونبات كريم، وفرس كريم، رجل :يقال ،األخالق من قل  خ   في شرف أو ،نفسه

ام ع   ي ر   أل نواع ال ج  ائ ل   والشر ف ال خ  م   :والك ريم ،و ال ف ض  ام ع   اس  ا ل ك لّ   ج  م د م   .(5)"ي ح 

                                                           
 .592، ص32، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (1)
 .606، ص4ج ،الكشف والبيان عن تفسير القرآني، زمخشر الانظر:  (2)
 .633، ص30، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (3)
 . 172-171، ص5ج، معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (4)
 . 510، ص12، جلسان العرب، ابن منظور (5)
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 إلى إشارة ،بالكرم  وصفه فين: "يالمفسر بعض وفي معنى الكريم الوارد في اآلية، قال 

 أتى أنه كرمه من اوأيض   ،الخسيسة الدنيا أغراض في اطمع   الرسالة يغير ممن ليس وأنه ،أمانته

 .(1)"دايةواله واإلرشاد المعرفة وهو ،والعطايا المزايا أنواع بأفضل

 شيء فيه وليس ،أخذ القرآن هللا وعنه هأرسل :أي  ِّ خي ّٰٱقوله: أن معنى  غيرهم وذكر

 ما إال يبلغ ال أن الرسول شأن من كان ولما جدا ، واضحة رسالة كله هو إنما ،نفسه تلقاء من

ا نقص أو زاد ربما الرسل بعض وكان مرسله، به أرسله  وصفال من  له أن أخبر ؛اسهو   أو تعمد 

 بإظهار األخالق مساوئ  عن البعد هو الذي الكرم غاية في هو :أي  ِّ مي ّٰٱ: فقال ،يحفظه ما

 الالئقة الكماالت اجتماع الشيء وكرم ينقص، وال يزيد ال فهو اآلباء وشرف النفس لشرف معاليها

 .(2)فيه به

 أ ث ب ت   وقد ،األفضل النفيس أي صنفه، في الكريم ألنه (كريمـ)ب الرسول وصف: اأيض  ل يوق

  .(3)(كريم) بوصف الرسل من غيره على الفضل  للرسول

  المبشر والبشير: .13

 بالمبشر والبشير في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها: وصف النبي 

 [119]البقرة:  ِّجن مم خم  حم جم ّٰٱقوله تعالى: 

 [188]األعراف:  ِّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي  ّٰٱوقوله: 

 [105سراء:]اإل  ِّ يم ىم مم خم حم ّٰٱوقوله: 
                                                           

، 6، جالفرقان ورغائب القرآن غرائب(، ه850)ت:  النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي (1)
 .ه1416 ،األولى الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار، عميرات زكريا، تحقيق: 352ص

 . 375، ص20، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، لبقاعير: انظا (2)
 .142، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (3)
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 [56]الكهف:  ِّرب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰٱوقوله: 

  ِّمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ّٰٱوقوله: 

 [. 165]النساء:

ت  : "األصفهاني قال الراغب ر  ت ه   الرجل أ ب ش  ر  : السارّ  للخبر ويقال... بسارّ  أخبرته: وب شا

ر ى  الب شارة ر: والبشير... والب ش   .(1)"الم ب شّ 

 والوعد به يخبر لمن المسر الحادث وهي ،والبشارة بالبشرى  رخب  لم  ا"هو المبشر والبشير: 

 اشتملت ما الوصف تضمن وقد ،فوزهم بمراتب والمطيعين اإليمان ألهل بشرم    والنبي بالعطية،

 التقوى  فإن التقوى، قسمي من االمتثال قسم وهو ،األوامر من الخير إلى الدعاء من الشريعة عليه

 فاعليها بشارة مقتضية فهي ،المصالح متضمنة والمأمورات المنهيات، جتنابوا المأمورات امتثال

 .(2)"واآلجل العاجل في الحال بحسن

  المبين: .14

 ٰى ين ىن نن ّٰٱبـ)المبين( في قوله تعالى:  ورد في القرآن الكريم وصف نوح 

 [. 25]هود:  ِّ ىي ني مي زي ري

 ، منها:الكريم قرآنبـ)المبين( في عدة مواضع في ال محمد النبي  ف  ص  و  ولقد 

 [. 89]الحجر:  ِّ مك لك خك  حك جك ّٰٱقال تعالى: 

 [ 49]الحج:  ِّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱوقوله: 

                                                           
 .126-125، صمفردات في غريب القرآنال، لراغب األصفهانيا (1)
 .53، ص22، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
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 [70]ص:  ِّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك ّٰٱ: وقوله

  [29]الزخرف:  ِّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم  ّٰٱوقوله: 

  [13]الدخان:  ِّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ ّٰٱوقوله: 

ء   ب ان  وفي اللغة: " ي  ح   إ ذ ا ان  و أ ب   الشا ف   اتاض   م ن   الشيء   ب ه   ب يّ ن   م ا: والب يان  ، "(1)"و ان ك ش 

ل ة   ال  يضاح: والتاب يين  ، وغير ها الدا  .(2)والوضوح" اإل 

الفعل ا من مشتق من الفعل الالزم والمتعدي، فإن كان مشتق   (المبينبـ) ووصف النبي 

ال ة  الر  ب يّ ن  ه، "ظاهر في نفسبّين و  زم فمعناه أن النبي الال  . (4)نفسه" في ظاهر أمره، "(3)"و النّ ذ ار ة س 

 بها يحتج التي بالحجج للناس يبين ا من المتعدي فمعناه المبين لغيره،وإن كان مشتق   

 إليه بهم ما لهم يبين"و، (6)"واألحكام األعالم لهم يبين"و، (5)يقول فيما محقّ  رسول هلل أنه ،عليهم

 ونصب ،الهدى أوضح"وقد  ،(8)"القاطعات والحجج البينات باآليات للتوحيد ينمب"و، (7)"حاجة

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰٱ: ، قال (9)"كالم بأفصح وجاء ،األدلة

  [.44]النحل:  ِّ  ٌّ

                                                           
 . 328، ص1ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (1)
 . 67، ص13، جلسان العرب، بن منظورا (2)
 .072، ص7، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا (3)
 . 418، ص17، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي (4)
 .591، ص12، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، انظر: ا (5)
 .332، ص8، جالكشف والبيان عن تفسير القرآنلثعلبي، ا (6)
 .82، ص61، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (7)
 .77، ص13ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أللوسيا (8)
 .197، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (9)
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 ر: المذك   .15

 [21]الغاشية:  ِّ حل جل مك لك ّٰٱقال تعالى: 

، (2)"والتبليغ عظةالمو  وهي ،التذكرة من فاعل اسم"وهو ، (1)"واعظ أي" :ِّ حل ّٰٱقوله 

اجةوجاء في المعجم: " ك ر ة( م ا تستذكر ب ه  ال ح  ع و إ ل ى الّذكر و ال عب ر ة ،)التاذ  ا ي د  م  ف ي التان ز يل  ،و  و 

 .(3)["55-54]المدثر:  ِّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰٱ :ال ع ز يز

 يا  ِّ لك ّٰٱ : محمد لنبيه ذكره تعالى يقول: "في تفسيره ومعنى اآلية كما ذكر الطبري 

 أرسلتك إنما: يقول  ِّ حل جل مك ّٰٱ ،رسالتي وبلّ غهم بحججي وعظهم بآياتي، عبادي محمد

 مظ  حط مض ّٰٱقال تعالى: ، (4)"وتعظهم لهم، الالزم وتعّرفهم عندهم، نعمتي لتذكرهم ؛امذكر   إليهم

  [.40]الرعد: ِّ مع جع

 المنذر والنذير: .16

 في القرآن الكريم، منها: بالمنذر والنذير في مواضع عدة ف النبي ص  و  

 [12]هود:  ِّ حم جم هل مل خل حلجل مك لك ّٰٱقوله تعالى: 

 [89]الحجر:  ِّ مك لك خك  حك جك ّٰٱوقوله: 

 [28]سبأ:  ِّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱوقوله: 

 [7]الرعد:  ِّ  ىئ  نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ّٰٱوقوله: 
                                                           

 .37، ص20، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (1)
 .509، ص1، جلعبادا خير سيرة في والرشاد الهدى سبلالصالحي الشامي،  (2)
 .313، ص1، جبالقاهرة العربية اللغة مجمع، تأليف: الوسيط المعجم (3)
 .389، ص42، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، ا (4)
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 [ 65]ص:  ِّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ّٰٱوقوله: 

 [194-193]الشعراء:  ِّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ّٰٱوقوله: 

ن ذار  : "األصفهاني قال الراغب .. .سرور فيه إخبار الّتبشير أنّ  كما تخويف، فيه إخبار  : اإل 

ير    .(1)"غيره أو كان اإنسان   إنذار، فيه شيء كلّ  على ويقع المنذر،: والناذ 

 وله،حل قرب أو مسيء حادث بحلول اإلخبار وهو ،اإلنذار من" انمشتقالمنذر والنذير: 

 العصيان أهل ومن به كافرين من دينه عن يخالفون  للذين منذر -والسالم الصالة عليه- والنبي

 .(2)"عملهم على مؤاخذتهم ب م ت ف او ت  

 كالم العرب في (النذير؛ ألن )(منذرـ)ب الوصف وقل (النذيرـ)ب الوصف القرآن في كثروقد 

ب ر   اسم  العدو حلول بخبر اآلتي أي ريان،الع   النذير أنا: األمثال ومن، القوم بديار العدو بحلول ل ل م خ 

 يسمع ال من فيراه  مرتفع مكان من به ليشير قميصه عنه ينزع أنه ريانبالع   والمراد ،قوم بديار

ث ل ي إ نام اقال: "أنه  ورد في الحديث عن النبي و  ،(3)نداءه ث ل   م  م  ث ن ي م ا و  ث ل   ب ه ، ّللاا   ب ع  م   أ ت ى ل  ر ج   ك 

ا م  م ، ي ا: ف ق ال   ق و  ي ش   ر أ ي ت   إ نّ ي ق و  ، الج  ي ن يا ير   أ ن ا و إ نّ ي ب ع  ، الناذ  ي ان  اء ، الع ر   م ن   ط ائ ف ة   ف أ ط اع ه   ف الناج 

م ه ، وا، ق و  ل ج  ل ى ف ان ط ل ق وا ف أ د  م   ع  ل ه  ا، م ه  و  ذاب ت   ف ن ج  ك  ، ط ائ ف ة   و  م  ن ه  واف   م  ب ح  ، أ ص  م  ه م   م ك ان ه  باح  ي ش   ف ص   الج 

م   ، ف أ ه ل ك ه  م  ه  ت اح  ا ف اتاب ع   أ ط اع ن ي م ن   م ث ل   ف ذ ل ك   و اج  ئ ت   م  م ث ل   ب ه ، ج  ان ي م ن   و  ذاب   ع ص  ك  ئ ت   ب م ا و   ج 

قّ   م ن   ب ه     .(4)"الح 

                                                           
 .798-797، صالمفردات في غريب القرآنلراغب األصفهاني، ا (1)
 .53، ص22، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 .53، ص22سابق، جنظر: المرجع الا (3)
، 93، ص9، ج هللا رسول بسنن االقتداء باب، والسنة بالكتاب االعتصامكتاب  في صحيحه، البخاري أخرجه  (4)
 .7283حديث رقم 
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 جل مك لك خك حك جك مق ّٰٱ:  قال كما القوم نذير بحال تمثيل (نذيرـ)ب فالوصف"

ب ر  ال وكأن ،بهم حل قد كأنه حتى ،به أنذرهم ما تحقيق إلى لإليماء ؛[46: سبأ]  ِّ خل حل  م خ 

ن ه   ب ر   ع  ر   ع ن   م خ  ق ع ، ق د   أ م   .(1)("النذير) اسم إال يؤديه ال وهذا و 

 قسم وهو ،والعقوبات النواهي من الشريعة في ما جوامع" )المنذر والنذير(كل من  شملقد و 

 على المقدمين تخويف مقتضية فهي ،مفاسد متضمنة المنهيات فإن ،التقوى  قسمي من االجتناب

 .(2)"واآلجل العاجل في الحال سوء من فعلها

 المنصور:  .17

 جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ّٰٱقال تعالى: 

  .[173-171]الصافات:  ِّ مخ

هم الظفر ر هللا المسلمين: آتاونص   ،إيتائهان خير و تي  على إ  الثالثي )نصر( يدل في اللغة "

ن  و"، (3)"اعلى عدوهم، ينصرهم نصر   ر ة : الع و  ر  والنُّص   ِّخك حك جك مق  حق  ّٰٱقال تعالى:  ،الناص 

 .(4)"[13:]الصف

، (5)الرسل في عام وهذا األعداء، على والظهور بالعزة هللا قبل من انع  م   والنبي  

  .(6)"والثبات بالدوام تكون  وقد واالستيالء، بالدولة تكون  وقد الحجة، بقوة تكون  قد والغلبة النصرة"و 

                                                           
 . 53، ص22، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .54، ص22لمرجع السابق، جا (2)
 . 435، ص5ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (3)
 .808، صالمفردات في غريب القرآناألصفهاني،  لراغبا (4)
 .458، ص3، جأحكام القرآن، نظر: ابن العربيا (5)
 .363، ص26، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (6)
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 ،وعادوهم كذبوهم الذين على هللا ينصرهم بأن، وفيها وعد للمرسلين  للنبي تسليةاآليات و 

 هب مب ّٰٱقال تعالى: كما ، (1)المرسلين عموم في داخل ألنه ؛تسليته عقب  للنبي بشارة وهذه

 مي خي حي جي ّٰٱ[، وقال سبحانه: 21لمجادلة:]ا  ِّ هش مش هس مس هثمث هت مت

  [.51]غافر:  ِّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي

 القول منا سبق ولقد: ذكره تعالى يقولقال الطبري في تفسير اآليات من سورة الصافات: "

 لهم أنهم وهو الكتاب، أمّ  في والحكم القضاء منا بهذا مضى أي  ِّ مث هت مت ّٰٱ لرسلنا

لبة النُّصرة   .(2)"بالحجج والغ 

 في القتال ومالحم الحجاج مقاوم في عدوهم على بعلوهم الموعد المرادوقال الزمخشري: "

 يلزم وال[، 212]البقرة:  ِّزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ّٰٱ :قال كما اآلخرة، في عليهم وعلوهم الدنيا،

 في بعدهم ولمن لهم كانت الغلبة فإن ،القتل من عليهم جرى  وما المشاهد، بعض في انهزامهم

  .(3)"بها يعتبر وعبرا عليها يحتذى مثال ،الراشدين والخلفاء  هللا رسول بمشاهد ىوكف العاقبة،

 األزل في حقت قد والكلمة سبق، قد القضاء بأن وأولياءه نبيه تعالى نسآ: "قال ابن عطيةو 

 المستوجبون  ،بإرادتهم المظفرون  ،ناوأهم من على ِّ مث ّٰٱ هم أرضه إلى تعالى هللا رسل بأن

 . (4)"لدارينا في الفالح

                                                           
 .195-194، ص23، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (1)
 .130، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (2)
 . 67، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، (3)
  .490-489، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي،  (4)
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 جئ يي ىي ّٰٱبـ)المنصور( مأخوذ من قوله تعالى:  إن وصف النبي  (1)وقيل

[، وسيأتي الحديث عن 15]الحج:  ِّ مه جه هن من خن  حن جن ّٰٱ[، وقوله: 40]التوبة:  ِّ خئ حئ

  الصفات المشتقة في الفصل القادم إن شاء هللا.

 النبي: .18

 رة في القرآن الكريم، منها:في مواضع كثي ،نبيه الكريم بالنبوة ،وصف هللا سبحانه

 .[64]األنفال:  ِّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ّٰٱتعالى:  قوله

 .[73]التوبة:  ِّخم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ: وقوله

  ِّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ّٰٱوقوله: 

 [. 117]التوبة:

  [.1]األحزاب:  ِّمم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱوقوله: 

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ: تعالى وقوله

 [. 56]األحزاب:  ِّ يب

 الخبر،: والناب أ  "، (2)الن ب و ةأ، أو غير مهموز من ب  ا من النّ والنبي في اللغة إما أن يكون مهموز  

، وهو تعالى، هللا عن أنبأ نهأل ؛النبيء خذأ   ومنه أخبر،: أي ون باأ، ن ب أ تقول  .(3)"فاعل بمعنى ف عيل 

                                                           
الرياض األنيقة في شرح أسماء السيوطي، نقال عن ابن دحية )انظر:  الرياض األنيقةذكره السيوطي في كتابه  (1)

 (. 254ص، ير الخليقةخ
لراغب األصفهاني، ا، و 2500، ص6ج ، و74، ص1، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، الجوهري انظر:  (2)

 .790-788، صالمفردات في غريب القرآن
 .74، ص1، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، الجوهري  (3)
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رّ ف   أنه فمعناه منه، مأخوذا   الن ب يا  كان لفظ فإن   ،األرض من ارتفع ما: والن باو ة   الن ب و ة  أما "  على ش 

 . (1)"مفعول بمعنى فعيل وهو الهمز، غير فأصله ،الخلق سائر

 لما لكن به، رئ ق   وقد الهمزة، وأصله ،الناب أ من : "النبي لغة-رحمه هللا- (2)قال ابن تيمية

 وهو الناب و ة   من هو: قيل وقد. البرية وفي الذرّية،: في كذل مثل علف   كما همزته، لّينت استعماله ر  ث  ك  

ّلى،: النبي فمعنى العلّو،  أنبأه فمن األول، في داخل   المعنى هذا أنّ  :والتحقيق، المنزلة الرفيع الم ع 

 لىع يدل فال: والرفعة العلو لفظ وأما، علّيا   القدر رفيع إال يكون  فال عنه، م ن ب ئ ا وجعله سبحانه، هللا

 قال كما ،(3)"األعلى بأنه يوصف بل بنبي، ليس من به يوصف هذا كان إذ النبوة، خصوص

 .[139]آل عمران:  ِّ هب مب خب حب جب هئ ّٰٱسبحانه: 

 نبئي   ونباأ، أنبأ: تصريفه فإنّ  وأيضا  بذلك،  قاطعة   (4)الهمز قراءةألن  ؛مهموز النبي لفظو 

 من ال اإلنباء، من مأخوذ   النبيّ لفظ  نّ وبناء على ذلك فإ و،ي ن ب   ن ب ا فيه ي ستعمل ولم بالهمزة، ئوينبّ  

  .(5)أعلم وهللا ،الناب و ة

                                                           
 .2500، ص6، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، الجوهري  (1)
المعروف بابن ، الشيخ تقي الدين أبو العباس ،الحراني ثم الدمشقي ،السالمأحمد بن عبد الحليم بن عبد  هو (2)

 في الدين، داعية إصالح موصوفا باالجتهاد ،عربية وغير ذلككان واسع المعرفة بالتفسير والحديث والفقه واألصول وال، تيمية
دمشق، فخرجت معتقال بقلعة ه، 728ية( و)الفتاوى(، مات رحمه هللا سنة ، من مصنفاته: )السياسة الشرعيح اللسانفص

، 1، جذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد(، ه832 )ت: محمد بن أحمد. )انظر: التقي الفاسي، دمشق كلها في جنازته
، م1990 - ه1410األولى،  الطبعة، لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت، كمال يوسف الحوت، تحقيق: 326-325ص

 (. 144ص ،6ج ،األعالم الدين، خير والزركلي،
، تحقيق: 882-881، ص2، جالنبوات(، ه728 )ت: الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيبن تيمية، ا (3)

 .م2000-ه1420 األولى، الطبعة، السعودية العربية المملكة الرياض، السلف، أضواء، الطويان صالح بن العزيز عبد
 .(157ص، كتاب السبعة في القراءات، بن مجاهداوهي قراءة نافع كما ذكر ابن مجاهد، )انظر:  (4)
 .882-881، ص2، جالنبواتنظر: ابن تيمية، ا (5)
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 نبأه من وهأو "، (1)بالتبليغ أمرهم يلو  السماء، بخبر هللا ن باأ ه   منهو والنبي في االصطالح: 

  .(2)"الشرع ذلك أهل به ينذر ،سابق بشرع هللا

ا علماء فروق  ، وقد ذكر ال(3)رسوال نبي كل وليس ،نبي رسول فكل ،الرسالة من أعم النبوةو 

  من كتب العقيدة.مجال لتفصيلها هنا، يطلب تفصيلها  البين النبي والرسول، 

 

  

                                                           
 . 158، صالطحاوية العقيدة شرحالحنفي،  أبي العزبن نظر: اا (1)
 .15، صمحبة الرسول بين االتباع واالبتداع، الرؤوفمحمد عثمان، عبد  (2)
 . 158، صالطحاوية العقيدة شرحالحنفي،  أبي العزبن نظر: اا (3)
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 فيها المختلف  النبي صفات: الثاني المبحث

في القرآن الكريم، إال أن هذه  وردت ا للنبي أوصاف   في مصنفاتهم، ذكر بعض العلماء

فيها، والخالف إما أن يكون في بيان المقصود والمراد منها، وإما في نسبتها للنبي  الصفات مختلف

 تحت كل  ، مرتبة على حروف المعجمذه األوصافه بيان واتصافه بها، وفي هذا المبحث

 : مطلب

 وغيره:  الصفات العامة التي تشمل النبي المطلب األول: 

وهذه  ،بها كونه أحد أفراد اللفظ العام هي ألفاظ عامة، ويتصف النبي  هذه الصفات

 الصفات هي: 

 األحسن:  .1

 نت مت زت رت يب ىب نب مب ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (1)العلماء جماعة منذكره 

  [.33]فصلت:  ِّ مث زث رث  يت ىت

  الناس: من الصفة بهذه ريدأ   الذي فيتفسير ال أهل اختلفوقد 

 ،  هللا نبي بها نيع   :(2)بعضهم فقال

 ، (1)مدني واألذان مكية اآليةلكن  ،المؤّذن به ع ني: (3)آخرون  وقال

                                                           
الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ، و 81، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (1)

بي أل، وعزاه كل من السيوطي والصالحي 423، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 68-67، صأسماء خير الخليقة
 ه. 710(، وهو غير النسفي صاحب تفسير مدارك التنزيل المتوفى سنة ه537-461حفص النسفي )

جامع البيان في تأويل آي الطبري، يروى هذا القول عن السدي وابن زيد كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (2)
 .(469، ص21، جالقرآن

جامع البيان في تأويل الطبري، طبري في تفسيره، )انظر: يروى هذا القول عن قيس بن أبي حازم كما ذكر ال (3)
 .(469، ص21، جآي القرآن
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 من في اآلية ما جمع  و ، تعالى ن اآلية عامة في كل من دعا إلى هللاإ: (2)وقال غيرهم

اآلية عامة في ، وهو ما أميل إليه، ف(4)وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين، (3)الحميدة الصفات

اعين إلى هو سيد الدّ  ، وال ريب أن النبي صة بالنبي كل من دعا إلى هللا تعالى، وليست خا

  ، وأول من يدخل فيها دخوال أوليا. (5)هللا وقدوتهم

 اإلمام: .2

 زي ري ٰى ّٰٱفي مصنفاتهم، وهو مأخوذ من قوله تعالى:  (6)العلماء جماعة منذكره 

  [.107]اإلسراء:  ِّني  مي

  به: أناس كلّ  يدعو أنه عالىت هللا ذكر الذي (اإلمام) معنى في المفسرون  ختلفوقد ا

 ، "به مُّ ت  أ  وي   الدنيا في به يقتدى كان ومن نبّيه، هو": (7)بعضهم فقال

 

                                                                                                                                                                          
 .360، ص51، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبيانظر:  (1)
جامع البيان في الطبري، يروى هذا القول عن الحسن البصري وقتادة كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (2)

 .(469-468، ص21، جتأويل آي القرآن
 .14، ص8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بو السعودانظر: أ (3)
عن حقائق  الكشاف الزمخشري،، و 469-468، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  نظر:ا (4)

 ،تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في ، ابن عطية األندلسي، و 199، ص4، جوجوه التأويل فيالتنزيل وعيون األقاويل 
 ، وغيرهم من المفسرين.15، ص5ج

، 24، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 59، ص6، جالفرقان ورغائب القرآن غرائب، النيسابوري  نظر:ا (5)
 .288ص

، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ، و 058، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (6)
، 1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 111-109ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا، و 81ص
 .431ص

جامع البيان في تأويل آي الطبري، يروى هذا القول عن مجاهد وقتادة كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (7)
 (.502، ص17، جالقرآن
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 ، "الدنيا في عملوها التي أعمالهم بكتب يدعوهم أنه ذلك معنى بل": (1)آخرون  وقال

 أمري  فيه عليهم أنزلت الذي بكتابهم أناس كلّ  ندعو يوم: معناه بل": (2)آخرون  وقال

 . "هييون

 يوم: ذلك معنى: قال من قولهو  بالصواب األقوال أولىوقد ذكر الطبري في تفسيره أن 

 من األغلب أنوعلل ذلك ب الدنيا؛ في به ويأتمُّون  به، يقتدون  كانوا الذي بإمامهم أناس كلّ  ندعو

 لم ما ،ولىأ األشهر إلى هللا كالم معاني وتوجيه به، واقتدي تمّ اؤ  فيما (اإلمام) العرب استعمال

  .(3)لها التسليم يجب بخالفه حجة تثبت

 ألن كله؛ هذا تعم (اإلمام) لفظةاألقوال السابقة، ثم قال: "و  ابن عطية في تفسيرهذكر و 

 .(4)"المقصد في به ىد  هت  وي   ،به مؤت  ي   ما هو اإلمام

ام( وهو أن كلمة )اإلموتابعه عليه ابن عطية، الطبري،  الصواب مما سبق هو ما ذكرهو 

من أفراد اللفظ العام،  -عليهم الصالة والسالم-لفظ عام يشمل كل من اقتدى به الناس، واألنبياء 

ي   م ن   ك لُّ واإلمام في اللغة: " ت د  م   ب ه   اق  ق دّ  ل يف ة  ، األ  ئ ماة   إ م ام    و الناب يُّ  ،األ  م ور   ف ي و  ياة ، إ م ام   و ال خ   الراع 

ل م ين ام  إ م   و ال ق ر آن     .(5)"ال م س 

 

 
                                                           

الطبري، والضحاك وأبي العالية، كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر: يروى هذا القول عن ابن عباس والحسن  (1)
 (.503-502، ص17، ججامع البيان في تأويل آي القرآن

جامع البيان في تأويل الطبري، يروى هذا القول عن يحيى بن زيد ومجاهد كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (2)
 (.503، ص17، جآي القرآن

 . 503، ص17، جامع البيان في تأويل آي القرآنجالطبري، نظر: ا (3)
 .734، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطية (4)
 . 28، ص1ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)
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 آية هللا:  .3

هللا  أنه مأخوذ من قول (2)، وذكر الصالحيفي صفاته  (1)العلماء جماعة منذكره 

 . (3)"الظاهرة العالمة هي[، واآلية: "53]فصلت:  ِّ خف حف جف  مغ  ّٰٱ :تعالى

ي ف -رحمه هللا تعالى-عن مجاهد  (5)في كتابه ما أخرجه ابن المنذر (4)الصالحي ونقل

"، والجزء الذي فيه اآلية من تفسير ابن ، قال: "محمد  ِّ خف حف جف  مغ  ّٰٱ قوله تعالى:

وبحسب ما قرأت في كتب التفسير، لم يذكر  مجاهد،المنذر مفقود، فال يمكن التحقق من األثر عن 

  .اهد في تفسير اآلية من سورة فصلتا عن قول مجأحد من المفسرين شيئ  

]آل   ِّزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ّٰٱ وله تعالى:ا في قوذكر الصالحي أيض  

 ه، ولم أجد هذ"(6)قال: "ق رئ )إن الذين كفروا بآية  هللا( قيل: المراد بها سيدنا محمد  ،[4عمران:

 . القراءة عند أحد من المفسرين، ولم أجدها كذلك في كتب القراءات

 

                                                           
يوطي ذكره السيوطي في الرياض األنيقة بلفظ )آية هللا األبطحي(، وعزاه البن خالويه وابن دحية، ثم شرع الس (1)

الرياض األنيقة في شرح أسماء خير السيوطي، يفّصل في معنى )األبطحي( ولم يذكر شيئا في معنى )آية هللا(، )انظر: 
 -أي: السيوطي– الشيخ ذكره، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد وعزاه للسيوطي وقال: "(128-127، صالخليقة

 (.438، ص1، جسبل الهدى والرشاد، "، )انظر: الصالحيفيه يزد ولم تعالى هللا رحمه
 .438، ص1، جسبل الهدى والرشادنظر: الصالحي، ا (2)
 .101، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (3)
 .438، ص1، جسبل الهدى والرشادنظر: الصالحي، ا (4)
صاحب ، شيخ الحرم ونزيل مكة، المجتهدمحمد بن إبراهيم بن المنذر، اإلمام أبو بكر النيسابوري الفقيه، هو  (5)

 تاريخه. )انظر: الذهبي، 319ه وقيل: 318و)تفسير القرآن(، توفي بمكة سنة  (،ي الفقهالمبسوط فمن كتبه )التصانيف، 
فيات اإلسالم و   .(295-294ص ،5ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،، و 345-344، ص7، جو األعالم المشاهير و 

 .438، ص1، جهدى والرشادسبل النظر: الصالحي، ا (6)
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 نجوم بذلك عنى: (1)بعضهم فقال ،في سورة فصلت اآليات معنى فيالمفسرون  اختلفقد و 

 من وللخلفاء  لرسوله وجل عز هللا ريسّ  ما يعنى: (2)، وقال غيرهمالنهار وشمس وقمره، الليل

 قبلهم، األرض خلفاء من ألحد أمثالها يتيسر لم التي الفتوح من، الدنيا آفاق في دينه ارونّص  بعده

وغير  ...للعادات خارقة ،لمعهودا من خارجة أمورا أيديهم على وإجرائه ،الجبابرة على اإلظهار ومن

 ذلك من األقوال التي ذكرها المفسرون.

أن )اآليات( هنا لفظ عام يشمل كل ما يدل على عظمة هللا ووحدانيته،  يظهر ليوالذي 

دق النبي  دق القرآن الكريم، وص  ، واآلية هنا من سورة فّصلت عامة لبني وما يدل على ص 

 اإلنسان في كل العصور واألزمان.

 عباده ّللاّ  وعدفي تفسير اآلية من سورة فصلت:  -رحمه هللا– (3)سيد قطب في تفسيرجاء 

 ،السواء على أنفسهم خفايا ومن الكون، هذا خفايا من شيء على يطلعهم أن -اإلنسان بني-

، الكتاب وهذا ،الدين هذا ،الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم، وفي اآلفاق في آياته يريهم أن وعدهم

 األربعة القرون  خالل في اآلفاق في آياته عن لهم فكشف ،وعده ّللاّ  صدقهم ولقد ،المنهج ذاوه

 عن يوم كل في لهم يكشف يزال وما ،أنفسهم في آياته عن لهم وكشف ،الوعد هذا تلت التي عشر

                                                           
، جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري يروى هذا القول عن ابن زيد كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (1)

 .(493، ص21ج
 .207-206، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف لزمخشري،نظر: اا (2)
انضم إلى اإلخوان المسلمين، وسجن معهم، فعكف على  فكر إسالمي مصري،سيد قطب بن إبراهيم: مهو  (3)

)العدالة رحمه هللا، من مؤلفاته  م1967سنة  ن صدر األمر بإعدامه، فأعدمأوهو في سجنه، إلى  تأليف الكتب ونشرها
 (. 148-147ص ،3ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،: انظر) .االجتماعية في اإلسالم( و )التصوير الفني في القرآن(
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  مغ  ٱّٰتعالى:  ، قال(1)ا من ذلك الحين، وال يزال وعد هللا قائما، ولقد اكتشفت البشرية كثير  جديد

 .  ِّلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

آية من آيات هللا  وآيات هللا تعالى في الكون كثيرة، ال تعد وال تحصى، وقد يكون النبي 

 . نت اآليات أعم من أن تخصص بالنبي ا، وإن كتعالى، كما ذكر الصالحي

]آل   ِّزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ّٰٱأما )اآليات( الواردة في قوله تعالى: 

جاء  أن المراد بها اآليات الواردة بالكتب المنزلة، والنبي  (2)ذكر معظم المفسرين[، فقد 4عمران:

 باآليات من عند هللا سبحانه. 

 الخبير: .4

  ِّ رث  يت ىت نت ّٰٱا من قوله تعالى: في مصنفاتهم أخذ   (3)العلماء جماعة من ذكره 

 [. 59]الفرقان:

 )الخبير( في اآلية: وقد اختلف المفسرون في المراد بـ

 

                                                           
 دار، 3131-3130، ص5، جفي ظالل القرآن(، م1966-ه1385انظر: قطب، سيد قطب إبراهيم )ت:  (1)

 .، د.ط، د.تالقاهرة – الشروق 
حيان،  اأب، و 336 ، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري،انظر:  (2)

، وغيرهم من 5، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السعود اأب، و 18ص ،3، جفي التفسير البحر المحيط
 المفسرين.

القول البديع في ، السخاوي ، و 239-238، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (3)
للقاضي عياض وابن دحية )انظر: وعزاه  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في كتابه 81، صالصالة على الحبيب الشفيع

(، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، وعزاه للقاضي 151ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، 
 (.454، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، عياض وابن دحية )انظر: 
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 إذا:  لمحمدهللا تعالى  يقول، ومعنى اآلية: : الخبير هو هللا (1)قال جماعة منهمف

 .(2)الخبير أنا أخبرتك، كما أنه فاعلم ا،شيئ   أخبرتك

  .(3) محمد : الخبير هووقيل

 . (5)المنزلة الكتب وأهل والعلماء جبريل: يل، وق(4): القرآنيلوق

 النكرة ألن عينا؛م   خبيرا نُّ ظ  ي   فال العموم، على لةللدال  ِّ رث ّٰٱ تنكيرقال ابن عاشور: "

، وعليه فإن المعاني (6)"أعلمك سألته خبير أي بدليل ،اعموم   اقتضت األمر فعل بها تعلق إذا

 من غاية على عالم أنه: ")خبير(، ومعنى الوصف في حقه  السابقة محتملة، ومنها أن النبي 

 . (7)"به إعالمهم في له ن  ذ  أ   بما ألمته خبرم   ،معرفته وعظيم مهعل مكنون  من هللا أعلمه بما العلم

 

 

 
                                                           

، أو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، و  ،872، ص91، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (1)
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ، السعود اأب، و 63، ص13، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، و 478 ، ص24ج

 ، وغيرهم من المفسرين.227، ص6، جالكريم
حاتم مثله في تفسيره عن ، وروى ابن أبي 287، ص19هذا األثر رواه الطبري في تفسيره عن ابن جريج، ج (2)
 .15302، حديث رقم 2715، ص8مجاهد، ج

 .108، ص6، جالعظيم القرآنتفسير ، نظر: ابن كثيرا (3)
ر  بن عطية كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره، )انظر:  (4) م  تفسير القرآن بن أبي حاتم، ايروى هذا القول عن ش 

 (.15303، حديث رقم 2715، ص8ج ،ظيمعال
 بن عطيةا، و 289، ص3، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، نظر:ا (5)

، 24، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، ، و 216، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي
 وغيرهم من المفسرين.، 478ص

 .61، ص19، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (6)
 . 392، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض،  (7)
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 فضل هللا:  .5

 ري ّٰٱتعالى:  هتفسير قول في مصنفاتهم، وقال الماوردي في (1)العلماء جماعة منذكره 

 هنا ها (هللا فضل) في[، "83]النساء:  ِّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي

وذكر الطبري ، (2)"والتوفيق اللطف: والثالث ،قرآنال: والثاني ، النبي يعني: أحدها: أقاويل ثالثة

أن  (4)، وذكر كثير من المفسرين(3)إنعام هللا وتوفيقهأنه في معنى )فضل هللا( في اآلية:  في تفسيره

وإنزال القرآن الكريم، فيكون المعنى: أن من لطف هللا  )فضل هللا( هنا: هو إرسال الرسول محمد 

وأنزل القرآن، وهذا يجمع األقوال الثالثة التي ذكرها الماوردي،   اد  وإنعامه أن أرسل رسوله محم

 ا. وهو الصواب، فاألقوال متالزمة، ويكمل بعضها بعض  

  ِّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ّٰٱوفي قول هللا تعالى: 

ذكروا أن المراد بـ)فضل  (6)، لكن أكثر المفسرين"(5)[، "قالت فرقة: )الفضل( محمد 58]يونس:

                                                           
الرياض ، وذكره السيوطي في كتابه 82، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي  نظر:ا (1)

ي، الصالح(، وانظر: 220ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي،  وعزاه البن دحية )انظر: األنيقة
 .495، ص1، جسبل الهدى والرشاد

  .511ص، 1، جالنكت والعيون لماوردي، ا (2)
 .574، ص8، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (3)
الرازي، ، و 542، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري،نظر: ا (4)

، وغيرها من كتب 292، ص5، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبيو  ،156، ص10، جرأو التفسير الكبي مفاتيح الغيب
 التفسير.

  .126، ص3ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي،  (5)
عن حقائق التنزيل  الكشاف الزمخشري،، و 105، ص15، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (6)
، وغيرها من كتب 353، ص8، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، وانظر: 353، ص2ج ،وجوه التأويل فيقاويل وعيون األ

 التفسير.



113 
 

 أن في المفسرون  يختلف لمقال ابن عاشور: "و ورحمته( في اآلية هنا: هو القرآن واإلسالم، هللا 

 .(1)"ورحمته هللا فضل من مراد القرآن

 مه جه ين ىن من ّٰٱ: من جملة فضل هللا على الناس، قال   امحمد  النبي  لكن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

  ِّ نث مث زث رث  يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ

 ىه ّٰٱ العرب من األميين فيبعث  أن هللا اآليات: هذه فسير قد ورد في تو [، 4-2]الجمعة:

ورد في اآلية، من تالوة اآليات والتزكية وتعليم الكتاب  ما سائر يفعل هذا الرسولو  ، ِّ يه

سالم، من العرب، وعلى الذين لحقوا بهم ودخلوا اإل على به تفضل هللا، فضلكل ذلك  ..والحكمة

 . (2)خلقه من يشاء من ذلك هفضل يؤتي وهللا  ،أي األجناس كانوا، إلى يوم القيامة

 زث رث  يت ىتنت مت زت رت يب ىب ّٰٱابن عاشور في تفسير قوله تعالى:  وذكر

 الكتاب وتعليم ،والتزكية ،باآليات  محمد إرسال من المذكور جميعأن [، 4]الجمعة: ِّ مث

 سابقة لهم تكن لم الذين ،األميين على الكماالت هذه إفاضة ومن ،الضالل من واإلنقاذ ،والحكمة

 . (3)، كل ذلك من فضل هللا يؤتيه من يشاء من عبادهآخرين أمم لحاق ومن كتاب، وال علم

وإرساله وبعثه، من جملة فضل هللا على  يتبين مما سبق من أقوال المفسرين، أن النبي 

 يوصف بذلك.  الناس، وأنه 

                                                           
 .205، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
المحرر ابن عطية األندلسي، ، و 376-371، ص23، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (2)

 .143ص ،8ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن، و 307، ص5ج ،الكتاب العزيزالوجيز في تفسير 
 .213، ص28، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (3)
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  نعمة هللا: .6

 نث مث زث رث يت ىت نت ّٰٱ، قال تعالى: (1)العلماء في مصنفاتهم جماعة منذكره 

 [. 28]إبراهيم:  ِّ ىق يف ىف يث  ىث

تفسيره في قوله تعالى:    -رضي هللا عنهما–عن ابن عباس  (2)وأخرج البخاري في صحيحه

بن  عمرو قال "،قريش كفار وهللا هم[، قال: "28]إبراهيم:  ِّ  ىث نث مث زث رث ّٰٱ

 ". هللا نعمة  ومحمد قريش، هم": (3)دينار

 قريش، على به هللا أنعم ، محمد هللا نبيّ " أنه ذكر الطبري  ِّ نث مث ّٰٱوفي معنى 

 هللا نعمة فبّدلوا وكّذبوه، به، فكفروا عليهم، منه ونعمة لهم، رحمة رسوال   فيهم وابتعثه منهم، فأخرجه

 . (4)"اكفر   به عليهم

 بيته، قّوام وجعلهم حرمه،أهل مكة  أسكن أن هللا  :في معنى اآلية الزمخشري  جاء عندو 

 . (5)العظيم الشكر من لزمهم ما بدل هللا نعمة فكفروا ، بمحمد وأكرمهم

 

                                                           
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 233، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (1)

سبل الهدى الصالحي، ، و 264ص، قة في شرح أسماء خير الخليقةالرياض األنيالسيوطي، ، و 83، صعلى الحبيب الشفيع
 .530، ص1، جوالرشاد

 .3977، حديث رقم 77-76، ص5تل أبي جهل، ج، باب قغازي ملكتاب ا (2)
ابن حجر ه )انظر: 126 سنة مات، ثبت ثقة ،موالهم الجمحي األثرم محمد أبو ،المكي دينار بن عمروهو  (3)
 .(421، صتقريب التهذيبالعسقالني، 
 .5، ص61، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
  .555، ص2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزمخشري، نظر: اا (5)
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 هللا أنعم ودينه،  محمد هو اآلية هذه في إليها المشار  ِّ نث مث ّٰٱوقال ابن عطية: "

 . (1)"الكفر بها وتبدلوا يقبلوها، ولم النعمة فكفروا قريش، على به

 في نهموأمّ  حرمه، بوأهم أن نعمة هي [الذين كفروا هابّدل] التي هللا نعمةوقال ابن عاشور: "

 والغارات الحروب من غيرهم أصاب مما مهموسلّ  إليهم، تهوي  الناس أفئدة وجعل وإقامتهم، سفرهم

 أفضل فيهم بعث بأن عليهم هللا أنعم ثم ،الحجارة وعبدوا النعم هذه وهبهم بمن فكفروا والعدوان،

 الدنيا في والنجاة السيادة أسباب لهم وهيأ الحق، إلى وهداهم -جميعا عليهم هللا صلى- أنبيائه

– وبنيه إبراهيم ودعوة ، محمد رسالة هي الكبرى  هللا فنعمة به، بالكفر ذلك شكر افبدلو  واآلخرة،

  .(2)"-عليهم السالم

هللا( الواردة في اآلية ليست محصورة بالنبي يتبين مما تقدم من أقوال المفسرين أن )نعمة 

 من سكنى الحرم، وكونهم مكة ، بل تشمل النبي والدين الذي جاء به، وما أنعم هللا به على أهل

 من قّوام بيت هللا، فقوله: )نعمة هللا( لفظ عام يشمل كل ما ذكر المفسرون من معان، والنبي 

 سبحانه على الناس. نعم هللا  أعظمهو داخل في هذا العموم، و 

  ِّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ّٰٱوفي قوله تعالى: 

  عند ذكر أقوال المفسرين في معنى اآلية.ذلك سيتبين و ، مة( هنا محمد [، قيل: )النع83]النحل:

                                                           
 .337، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزبن عطية األندلسي، ا (1)
 .228، ص13، جرالتحرير والتنويابن عاشور،  (2)
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 ذكره تعالى هللا أخبر التي بالنعمة المعنيّ  في -كما ذكر الطبري – المفسرون  اختلف فقد

 ثم نبوته عرفوا  النبيّ  هو": (1)بعضهم فقال بها، عرفتهمم مع ينكرونها أنهم المشركين عن

  ."وكذبوه جحدوها

 من النعم من السورة هذه في ذكره تعالى هللا عدد ما أن يعرفون  أنهم ذلك معنى بل": يلوق

 ي ن كرون  ولكنهم عليهم، بذلك المنعم هو هللا وأن ،[-والسرابيل واألنعام المساكن هيو -] هللا عند

  .(2)"آبائهم عن ورثوه أنهم مون فيزع ذلك،

 أصبت ما فالن ولوال وكذا، كذا كان ما فالن لوال: الرجل يقول أن" النعمة، إنكار :ليوق

 رزقهم، الذي هو هللا بأن أقّروا رزقكم؟ من: لهم قيل إذا الكفار أن ذلك معنى": ليوق، (3)"وكذا كذا

  .(4)"آلهتنا بشفاعة ذلك رزقنا: بقولهم ذلك ي ن كرون  ثم

 والقوالن األخيران هما في تأويل إنكار النعمة، وليس في بيان النعمة نفسها. 

 داعي اإلى الناس،   محمد إرسالهي  النعمة أن بالصواب األقوال أولىيرى الطبري أن و 

 عثب   وعما  هللا رسول عن خبر كلتاهما آيتين بين اآلية هذه أنب ذلكعلل و  ؛هبهللا  بعثه ما إلى

 عما انصرافه على يدلّ  معنى يكن لم إذ بعده، وما قبله ما معنى في يكون  أن بينهما ما لىفأو  به،

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ّٰٱ قوله اآلية هذه قبل فالذي ،بعده وعما قبله

                                                           
، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، )انظر: يروى هذا القول عن السدي كما ذكر الطبري في تفسيره،  (1)

 . (273-272، ص17ج
، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، )انظر: يروى هذا القول عن مجاهد كما ذكر الطبري في تفسيره،  (2)

 . (273، ص17ج
جامع البيان في الطبري، )انظر: كما ذكر الطبري في تفسيره،  عتبة بن هللا عبد بن عون ذا القول عن يروى ه (3)

 . (273، ص17، جتأويل آي القرآن
، 17، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، لم يذكر الطبري صاحب هذا القول من العلماء )انظر:  (4)

 . (273ص



117 
 

 ذلك كان فإذا ،رسولها وهو  ِّ رن  مم ام يل ىل مل ّٰٱ بعده وما  ِّ  لك اك يق

 ينكرونك ثم بك، محمد يا عليهم هللا مةنع باهلل المشركون  هؤالء يعرف: اآلية فمعنى كذلك،

 . (1)نبّوتك ويجحدون 

نعم هللا على الناس، وأنه يوصف بذلك، وهو عليه  أعظممن  يتبين مما تقدم أن النبي 

 الصالة والسالم من جملة فضل هللا على الناس، وهو رحمة للعالمين. 

 الهدى: .7

  ِّ جل مك لك خك حك ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (2)العلماء جماعة منذكره 

 :-رحمه هللا-(4)النسفي وذكر، (3)"وشرعه محمد :إليه المشار الهدى"[، قال ابن عطية: 23]النجم:

، فالهدى الوارد في اآلية يشمل النبي والشرع والكتاب، وليس (5)والكتاب الرسولهو  ِّ جل ّٰٱأن

 . ا بالنبي فحسبمحصور  

                                                           
 . 274-273، ص17، جفي تأويل آي القرآن جامع البيانلطبري، نظر: اا (1)
سبل الهدى الصالحي، ، و 268-267ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، انظر:  (2)

 . 532، ص1، جوالرشاد
 .202، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطية (3)
في الحنفي، له مؤلفات مفيدة منها اإلمام أبو البركات عبد هللا بن هو  (4) أحمد بن محمود، الشهير بحافظ الدين الناس 

 طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجي: انظر)ه. 710(، توفي سنة الكافي شرح الوافي( و)المستصفى شرح المنظومة)
 . (203ص ،2ج ،الفحول

، (التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسيره(، 710لنسفي، أبو البركات عبد هللا بن أحمد )ت:نظر: اا (5)
 . م1998 - ه1419 األولى، الطبعة، بيروت -الطيب الكلم دار، بديوي  علي يوسف، تحقيق: 393، ص3ج
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 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ّٰٱوفي قوله تعالى: 

[، ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أن في )الهدى( الوارد في اآلية ثالثة 3]البقرة:  ِّ مه جه ين

 . (3)، والثالث: القرآن(2) ، والثاني: الهدى: محمد(1)والبيان والرسل األنبياء :الهدىأوجه: األول: 

لسابق الذي ، ثم ذكر الوجه األول ا(4)"والرشاد البيان الموضع: هذا في الهدىقال الطبري: "

ورد وكما  كما إن كانفي ذلك  القول األول نأالطبري:  بينابن أبي حاتم في تأويل اآلية، ثم  هذكر 

ا يكون  أن فيجب ه،وزوج آلدم كان وإن  ِّ مل ّٰٱ :بقوله الخطابإن ف ،ذ ك ر  هوزوج آدم   به مراد 

 .(5)وذريت هما

 آدم   ألنّ  ،[القول األول] عن كرناهذ الذي التأويل على الواجب هو ذلك إن قلنا وإنما"وقال: 

 جائز فغير ،ولده إلى ثناؤه جل هللا من والرسول   األرض، إلى أ هبط أن بعد حياته أيام النبيا  هو كان

 فإما) ،[ه]ولزوج له خطاب ا ، ِّ ىم مم خم حم ّٰٱ :بقوله - الرسول   وهو- معنيًّا يكون  أن

 . (6)"التأويل من وصفت   ما على إال (ورسل أنبياء   مني يأتينكم

                                                           
، 1ج، ظيمعتفسير القرآن البن أبي حاتم، ايروى هذا عن أبي العالية كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره )انظر:  (1)

  .(419، حديث رقم 93ص
، ظيمعتفسير القرآن البن أبي حاتم، ايروى هذا عن مقاتل بن حيان ما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره )انظر:  (2)

  .(420، حديث رقم 93، ص1ج
، 1ج، ظيمعتفسير القرآن البن أبي حاتم، ايروى هذا عن الحسن كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره )انظر:  (3)

  .(421، حديث رقم 93ص
 .549، ص1، ججامع البيان في تأويل آي القرآن ،لطبري ا (4)
 . 549، ص1ج ،لمرجع السابقنظر: اا (5)
 .550، ص1جمرجع السابق، لا (6)
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 مل ّٰٱ :ثناؤه جل لهم قال للذين هو إنما بذلك الخطاب ظاهر أن وذلك"ثم قال الطبري: 

 األرض، إلى السماء من حينئذ   أ هبط لمن ذكره جل هللا من خطاب ا كان وإن وذلك ...، ِّيل ىل

 . (1)"خلقه جميع في هللا سّنة فهو

ي اآلية من سورة البقرة، هو الوجه والذي يترجح من األوجه الثالثة في معنى )الهدى( ف

، وعليه يكون الرسول (3)في تفسيره (2)األول: األنبياء والرسل والبيان؛ ألنه األعم كما قال ابن كثير

  في هذا العموم. ، داخال   امحمد  

 بها:   المطلب الثاني: الصفات التي يترجح اتصاف النبي

 البرهان:  .1

  ِّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ّٰٱقال تعالى: 

  [.174]النساء:

وصفاته، وسيتبين ذلك عند  عّد بعض المفسرين )البرهان( هنا من جملة أسماء النبي 

 ذكر أقوال المفسرين في معنى البرهان. 

ة  : والبرهان في اللغة جا   .(4)الحجة أقام: عليه وب ر ه ن   ،الح 

 

                                                           
 .551-550، ص1ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري ا (1)
 تفسير) تبهالشافعي، من ك البصري  ،كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،الدين عماد ،العالمة الحافظهو  (2)

 المذهب العقد ،الدين سراج الملقن، ابن: انظر)ه. 774وغيرها، كانت وفاته بدمشق سنة ( والنهاية البداية)و العظيم( القرآن
  (.320ص ،1ج ،األعالم الدين، خير الزركلي،و  ،429-428ص ،المذهب حملة طبقات في

 .147، ص1، جالعظيم القرآنتفسير ، نظر: ابن كثيرا (3)
 .2078، ص5، جالعربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، جوهري ال (4)



120 
 

)البرهان( : (1)، فقال بعضهموقد تعددت أقوال المفسرين في المقصود بـ)البرهان( في اآلية

من  ، والقول األخير أخذ به كثير: هو النبي (3): البينة، وقال غيرهم(2)الحجة، وقال آخرون 

 ي: المفسرين، كما سيتبين فيما يأت

 هللا من حجة جاءتكم قد"  ِّ حض جض مص خص حص ّٰٱقال الطبري في تفسير اآلية: 

 عليكم هللا جعله الذي ، محمد وهو ومللكم، انكمأدي من مقيمون  عليه أنتم ما ب ط ول   لكم تبرهن

 وتحقيق نبوته، صحة إياكم تعريفه مع إليكم، بإرساله المعذرة في إليكم وأبلغ عذركم، بها قطع ،حجة

  .(4)"رسالته

 قد: والمعنى التام، اليقين تعطي التي الواضحة يرةالنّ  الحجة: (البرهانوقال ابن عطية: ")

 من عليه أنتم ما وفساد ،إليه يدعوكم ما صحة على تعالى هللا من برهان بمحمد امقترن   جاءكم

 . (5)"النحل

 هو (البرهان) أن على الجمهوروذكره أبو حّيان ونسبه لجمهور المفسرين، حيث قال: "

  ."(6) محمد

                                                           
جامع البيان في تأويل آي الطبري، يروى هذا القول عن مجاهد والسدي كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (1)

 .(428، ص9، جالقرآن
يان في تأويل آي جامع البالطبري، يروى هذا القول عن قتادة وابن جريج كما ذكر الطبري في تفسيره، )انظر:  (2)

 .(428، ص9، جالقرآن
تفسير القرآن بن أبي حاتم، ايروى هذا القول عن سفيان الثوري كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره، )انظر:  (3)

 .(1125، ص4ج، ظيمعال
 .428-247، ص9، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
  .141، ص2، جسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفابن عطية األندلسي،  (5)
 .149، ص4، جفي التفسير البحر المحيطأبو حيان،  (6)
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 المعجزات من القاطعة باألدلة مؤيد رسول هوفي معنى )البرهان(: " (1)وقال البقاعي

 .(2)"وغيرها

 على البرهان إقامة حرفته ألن"الرازي: بـ)البرهان( قال  أو وصفه وفي سبب تسمية النبي 

 .(4)"المعجزة وهو البرهان معه ألن ؛ابرهان   سماهوقال غيره: " ،(3)"الباطل وإبطال الحق تحقيق

من فسره ومنهم ، (5)أخرى لـ)البرهان(: فمنهم من فسره بالقرآن وقد ذكر المفسرون معان

جاء بها النبي  التي المعجزات  ، ومنهم من فسره ب(6)سالم ودين الحقباإل
، ومنهم من فسره (7)

 .(8)النبوءة دالئلب

برهان، وجاء  وإن تعددت أقوال المفسرين في معنى البرهان إال أنها متقاربة، فالنبي 

األقوال السابقة في  بالبرهان من عند هللا تعالى، وهذا ما صرح به القرطبي في تفسيره، فبعد أن ذكر

، والقرآن الكريم من معجزات "(9) حجته المعجزات فإن متقارب، المعنىمعنى البرهان، قال: "و 

 . ، وعليه يمكن القول إن )البرهان( من صفات النبي النبي 

 
                                                           

 تصانيف وله، الفنون  في برع البقاع، من، المفسر البقاعي عمر بن إبراهيم ،الدين برهان اإلمام الشيخهو  (1)
، توفي سنة القيم البن (الروح) كتاب مختصر( الروح ( في التفسير، و)سروالسور اتاآلي تناسب في رردال)نظم  منها حسنة،
 . (43-42ص ،1ج ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،خليفة حاجي: انظر) .ه 885

 . 526، ص5، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي (2)
 .274، ص11، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي،  (3)
 .27، ص6، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (4)
 .598 ، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري،انظر:  (5)
حيان،  اأب، و 598 ، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري،انظر:  (6)

 .149، ص4، جفي التفسير البحر المحيط
 .262، ص2، جل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العق، السعود اأبانظر:  (7)
 .62، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (8)
  .27، ص6، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي (9)
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 الحق:  .2

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ، قال تعالى: (1)العلماء في مصنفاتهم جماعة منذكره 

 [.108]يونس: ِّرئ

 [.29]الزخرف: ِّ ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم  ّٰٱل تعالى: وقا

 [.5]األنعام: ِّ يق ىق  يف ىف يث ّٰٱوقال تعالى: 

: (2)همقال بعضف :في اآلية من سورة يونس  ِّ ِّ ّٰٱٱتعددت أقوال المفسرين في المراد بـ

 : دين اإلسالم. (4): القرآن، وقيل(3)، وقال آخرون هو الرسول محمد 

 والشرع القرآن هو ِّ ِّ ّٰٱٱاألقوال، كما قال ابن عطية: "ومن المفسرين من جمع بين 

  .(6)والكتاب  الرسولهو  ِّ ِّ ّٰٱ قاعي في تفسيره أنالب ذكر، و (5)"محمد به جاء الذي

                                                           
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 237، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (1)

وعزاه للقاضي عياض وابن دحية وابن سيد الناس  الرياض األنيقةكره السيوطي في كتابه ، وذ81، صعلى الحبيب الشفيع
، 1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 143ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، )انظر: 

 .449ص
، 114، ص6، جفي التفسير المحيطالبحر حيان،  اأب، و 388، ص8، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبينظر: ا (2)

 .220، ص9، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعيو 
المحرر الوجيز في ، األندلسي ابن عطية، و 202، ص51، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (3)

 يرهم من المفسرين.، وغ388، ص8، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، و 147، ص3، جتفسير الكتاب العزيز
البحر حيان،  اأب، و 147، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطيةنظر: ا (4)

 ، وغيرهم من المفسرين.308، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 114، ص6، جفي التفسير المحيط
 .147، ص3، جلعزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا، األندلسي بن عطيةا (5)
 .220، ص9، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي (6)
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يشمل ذلك كله، فالقرآن حق، واإلسالم حق،   ِّ ِّ ّٰٱوالمعاني كلها صحيحه، وقوله: 

بالحق  وجاء النبي ، (1)"حق ومحمد ق،ح والنبيون حق، وقد ورد في الحديث: " وكذلك النبي 

[، 170]النساء:  ِّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ّٰٱمن عند هللا، كما قال تعالى: 

 . (2)"وأمره صدقه المتحقق: "ومعنى )الحق( في حقه 

أما )الحق( الوارد في اآليتين من سورتي األنعام والزخرف، فقد ذكر المفسرون في معناه 

، وكل هذه المعاني (3)"المعجزات، وقيل: الوعد والوعيد" ادوا عليه، وز انفسه ةالسابق لمعانيا

  ، وهذا هو الصواب.(4)"فيه الكل دخول األولىصحيحة، وقال الرازي: "

 مصدق:  .3

  مض خض حض جض مص خص ّٰٱفي مصنفاتهم، قال تعالى:  (5)العلماء جماعة منذكره 

 [. 101]البقرة:  ِّ جع مظ حط

المصدق(، والرسول في اآلية هنا هو النبي محمد في القرآن الكريم ) من صفات النبي 


(6).  

                                                           
 .6317، حديث رقم 70، ص8ج ،بالليل انتبه إذا الدعاء، باب دعواتأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال (1)
 .237، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىلقاضي عياض، ا (2)
 .484، ص21، جير الكبيرأو التفس مفاتيح الغيبالرازي،  (3)
 .484، ص21، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (4)
، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، لسخاوي ، وا258، ص3، جأحكام القرآن، نظر: ابن العربيا (5)

لرياض األنيقة في شرح أسماء االسيوطي، وعزاه البن العربي والعزفي، )انظر:  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 83ص
سبل الهدى الصالحي، وعزاه لعبد الباسط البلقيني، )انظر:  سبل الهدى والرشاد(، وذكره الصالحي في 247، صخير الخليقة

 (.515، ص1، جوالرشاد
 .403، ص2، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (6)
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 والتوراة  ،التوراة  يصدق  امحمد   أي: "أن  ِّ جع مظ حط ّٰٱومعنى قوله تعالى: 

  .(1)"خلقه إلى مبعوث نبي هلل أنه في تصدقه،

 وعليه نبينا على- عيسى أو ، محمد"هو  (الرسول)إن قال أبو حيان في تفسير اآلية: 

 والظاهر ،ثالثة أقوال برسالة، أي ...ا،مصدر   فيكون  الرسالة، معناه أو ،-لسالموا الصالة أفضل

، وهذا ما ذهب إليه كثير من "(2) محمد إلى بالنسبة سيق إنما اليهود مع الكالم ألن األول؛

 .هنا هو محمد  الرسول، فذكروا أن (3)المفسرين

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ّٰٱوكذلك )الرسول( الوارد في قوله تعالى: 

[، هو النبي 81]آل عمران:  ِّحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

" ،فلما واإلنجيل، التوراة  في مذكورة أحواله وكيفية وصفه أن هو معهم لما امصدق   بكونه والمراد 

 معهم، كان لما اتصديق   مجيئه نفس كان الكتب، تلك في امذكور   كان لما مطابقة أحوال على ظهر

 . ، وعليه يكون وصف )المصدق( من جملة صفاته (4)"معهم لما مصدقا بكونه المراد هو فهذا

  ىه  ّٰٱ، الوارد في قوله تعالى: (5)وذكر الصالحي أن )المصدق( اسم فاعل من )صّدق(

[، وسيأتي الحديث عن الصفات 33]الزمر:  ِّ يي ىي مي خي حي جي يه

 المشتقة في الفصل الثالث إن شاء هللا. 

                                                           
 .403، ص2، جآنجامع البيان في تأويل آي القر ، الطبري  (1)
 .520، ص1، جفي التفسير البحر المحيط، أبو حيان (2)
المحرر الوجيز في ابن عطية األندلسي، ، و 403، ص2، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (3)

 .سرين، وغيرهم من المف616، ص3، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، ، و 185، ص1ج ،تفسير الكتاب العزيز
 .277، ص8، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (4)
 .515، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (5)
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 المنادي لإليمان:  .4

  حس جس مخ جخ مح جح مج ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (1)العلماء من عةجماذكره 

 [. 193]آل عمران:  ِّحص مس خس

 : اآلية هذه في تعالى هللا ذكره الذي (المنادي) تأويل في المفسرون  اختلف وقد

 ، القرآنهو  :الموضع هذا في (المنادي): (2)بعضهم فقال

 .  محمد هو بل: (3)آخرون  وقال

 (المنادي) يكون  أن وهو ،األول قولال بالصواب، ذلك في القولين أولىأن  الطبري وذكر 

وهم أولو األلباب الذين يذكرون - (4)اآليات هذه في الصفة بهذه هللا وصفهم ممن كثير ا ألن ؛القرآن

 وتعالى تبارك هللا إلى دعاءه فسمعوا عاينه وال ، النبي رأى ممن ليسوا ،-هللا ويتفكرون في خلقه

 . (5)القرآن نهولك ونداءه،

                                                           
الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ، و 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (1)

 .521، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 253، صأسماء خير الخليقة
جامع البيان في الطبري، )انظر: يروى هذا القول عن محمد بن كعب القرظي كما ذكر الطبري في تفسيره،  (2)

 .(480، ص7، جتأويل آي القرآن
جامع البيان في تأويل الطبري، )انظر: يروى هذا القول عن ابن جريج وابن زيد كما ذكر الطبري في تفسيره،  (3)

 .(481-480، ص7، جآي القرآن
 . ( من سورة آل عمران193-190وهي اآليات ) (4)
 .481، ص7، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، انظر:  (5)
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في معنى )المنادي(، إال أنهم السابقين بعد الطبري، القولين  (1)وذكر كثير من المفسرين

 منقد نسب القول الثاني لجمهور المفسرين، واحتجوا بأن " (2)بل إن بعضهم ا القول الثاني؛رجحو 

 . (3)"معنىال صحيح وهذا ، النبي لقي فكأنما القرآن سمع

أن حجة الفريق الثاني قد  يظهر لي حجة الفريقين مقنعة ومقبولة، لكنو  والقوالن محتمالن،

جمعت بين القولين، وأرى أن الجمع أولى، وعليه فإن )المنادي لإليمان( من جملة صفات النبي 

 . 

 بها:  المطلب الثالث: الصفات التي يحتمل اتصاف النبي 

 :باألفق األعلى .1

  [.7]النجم:  ِّ َّ ٍّ ٌّ ّٰٱقوله تعالى:  ا منأخذ   (4)العلماء جماعة منذكره 

   في الضمائر جعلنا وإن ألّنا ؛منه األخذ وجه لي يظهر لم: "-رحمه هللا– قال السيوطي

 -التفسير في مرجوح قول   وهو-  للنبي  ِّ مئ ّٰٱو   ِّ رئ ّٰ ّٰٱ و  ِّ ٌّ ّٰٱ و  ِّ ٰر ّٰٱ

 على إال النحو في تقرر كما يوصف ال الضمير ألن ؛له صفة    ِّ َّ ّٰٱ جعل أيضا   يصحّ  لم

 حاال   وخبر مبتدأ  ِّ َّ ٍّ ّٰٱ وجملة (،استوى ) ضمير من حاال   جعله وكأّنه ،ضعيف رأي

                                                           
، 4، جالجامع ألحكام القرآن، لقرطبي، وا466ص ،9ج ،الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح الرازي،نظر: ا (1)

، 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السعود اأب، و 164، ص2، جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، و 317ص
 ، وغيرهم من المفسرين.199، ص4، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 132ص

، 4، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، و 466ص ،9ج ،الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح الرازي،نظر: ا (2)
 .317ص

 ، وقوله: "وهذا صحيح المعنى" هو كالم القرطبي.317، ص4، جرآنالجامع ألحكام الق، لقرطبيا (3)
الرياض األنيقة السيوطي، نظر: اذكره كل من السيوطي والصالحي في كتابيهما، ونسباه ألبي حفص النسفي،  (4)

 .429، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 93، صفي شرح أسماء خير الخليقة
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 فيه لي يظهر ولم ،جدا   بعيد وهو ،باألفق كونه حالة علّيا   :أي (األعلى فاستوى ) :والتقدير، أيضا  

 .(2)"نظر اآلية من األخذ فيو ، وقال الصالحي: "(1)"ذلك غير

ا للنبي في اآلية وصف للفق )األفق األعلى(، وليس وصف    ِّ َّ ّٰٱأن  يترجحوالذي 

. 

 الصفات الواردة في سورة التكوير )األمين، ذو القوة، المطاع، المكين(: .2

  ِّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ّٰٱقال تعالى: 

 . [21-19]التكوير:

إلى أن المراد  (3)ور المفسريناختلف أهل التفسير في المراد بالرسول في اآلية، فذهب جمه

، وذهب فإن الصفات الواردة في اآلية هي لجبريل  ومن ثم، بالرسول هنا هو جبريل 

 . هو النبي محمد هنا إلى أن المراد بالرسول  (4)بعض العلماء

                                                           
 .93، صي شرح أسماء خير الخليقةالرياض األنيقة فالسيوطي،  (1)
 .429، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي،  (2)
ه(، 211)ت: نافع بن همام بن الرزاق عبدالصنعاني، أبو بكر، ذكره عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة )انظر:  (3)

 الطبعة، بيروت – يةالعلم الكتب دار، عبده محمد محمود، تحقيق: 3519، حديث رقم 399، ص3، جتفسير عبد الرزاق
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، (، وذكره الطبري في تفسيره أيضا عن قتادة )انظر: ه1419 األولى،

، وجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف )انظر: الزمخشري، ،في تفسيره الزمخشري ، وذكره (258ص
المحرر الوجيز في ، ابن عطية األندلسيفي تفسيره ونسبه لجمهور المفسرين )انظر: (، وذكره ابن عطيه 711، ص4ج

 . (، وكذلك فعل غيرهم من المفسرين15، ص5ج ،تفسير الكتاب العزيز
" أي قول جمهور أصح األول والقولابن عطيه في تفسيره بعد أن ذكر قول جمهور المفسرين، ثم قال: "ذكره  (4)

، 5ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي )انظر: اآلية هو جبريل  المفسرين أن الرسول في
" جبريل وقيل ،محمد قيلالقاضي عياض في كتابه الشفا في أحد قولين، حيث قال بعد أن ذكر اآلية: "(، وذكره 15ص

طبي في تفسيره بصيغة التمريض، (، وذكره القر 240، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، )انظر: 
الجامع ، القرطبي" )انظر: -والسالم الصالة عليه- محمد هو: وقيلفبعد أن ذكر القول األول ونسبه لجمهور المفسرين، قال: "

 =كما فعل ابن عطية والقرطبي–(، وقد قام بعض المفسرين بذكر القولين في تفاسيرهم 240، ص19، جألحكام القرآن
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، فهو الرسول ما ذهب إليه جمهور المفسرين، فالرسول في اآلية هو جبريل  والصواب

خالف  الحديث عنفي المبحث السابق  لمكين، المطاع، واألمين، وقد تقدمة، االكريم، ذو القو 

 .(1)بما أغنى عن إعادته هنا (الرسول الكريم)المفسرين في 

ا في السنة النبوية الثابتة )األمين(، وقد ورد ذلك صريح   من صفات النبي محمد لكن 

أرادت عندما أنه باألمين، جاء في السيرة والسيرة المطهرة، فقد اشتهر النبي بين قومه قبل البعثة 

 باب من يدخل مناختلفوا فيمن يضع الحجر األسود، فأشار أحدهم بتحكيم أول ناء الكعبة، قريش ب

 .(2)محمد هذا رضينا، األمين، هذا :قالوا رأوه فلما ، هللا رسول عليهم داخل أول فكان ،المسجد

 نسبه نعرف ،منا رسوال فينا بعث هللا إن" :للنجاشي  طالب أبي بن جعفر قال كماو 

  .(3)وعفافه" وأمانته وصدقه

، ف ي م ن   أ م ين   و أ ن ا ت أ م ن ون ي أ ال  أنه قال: " وورد في الصحيحين عن النبي  م اء   ي أ ت ين ي السا

ب ر   م اء   خ  ا السا ب اح  اء   ص  م س   .(4)"و 

                                                                                                                                                                          

، ولم يعينوا اسم أحد ممن قال -وهو أن الرسول في اآلية هو جبريل –بوا لجمهور المفسرين القول األول ، ونس-وغيرهم=
 . -وهو أن الرسول في اآلية هو محمد –الرأي الثاني 

 . من هذه الرسالة 95-93رجع إلى وصف الكريم في المبحث السابق، صا (1)
، 197، ص1، جهشام البن النبوية السيرة(، ه213 )ت: شامه بن الملك عبدانظر: ابن هشام، أبو محمد،  (2)

 -ه1375 الثانية، الطبعة، بمصر وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركةوآخرون،  السقا مصطفى: تحقيق
 .م1955

 . 63تقدم تخريجه ص (3)
 إلى ، الوليد بن وخالد ، طالب أبي بن علي بعث باب، المغازي رجه البخاري في صحيحه، كتاب أخ (4)

 الخوارج ذكر باب، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، 4351، حديث رقم 163، ص5ج ،الوداع حجة قبل اليمن
 . 1064، حديث رقم 742، ص2ج، وصفاتهم
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 جك ّٰٱمأخوذ من اآلية: أنه  (1)العلماء بعضفقد ذكر )المطاع( بـ النبي  وصفأما 

[، وغيرها من اآليات، وسيأتي الحديث عن الصفات 59]النساء: ِّ حل جل مك لك خك حك

 إن شاء هللا.  الثالثالمشتقة في الفصل 

ل ى، والمولى، والولي: .3  األ و 

ل ى الواردة  العلماء أن من صفات النبي  جماعة منذكر  ل ى: أي األ و  في القرآن، األ و 

 مخجخ مح جح مج حج ّٰٱا من قوله تعالى: ، أخذ  (3)، والمولى(2)من أنفسهم بالمؤمنين

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خسحس جس

 مض خض حض جض مص ّٰٱفي قوله تعالى:  (4)[، وكذلك الولي6]األحزاب:  ِّخف  حف

  [.55]المائدة:  ِّ حط

ل ى،وهذه الصفات ) ل ي  ( مشتقة من الثالثي )والولي والمولى، األ و  ل  اللغة " (، وهو فيو   أ ص 

يح   ح  لُّ  ص  ل ى ي د  ب   ع  ن   ،ق ر  ل ي   ذ ل ك   م  ب  : ال و  د   ت ب اع د  : ي ق ال   ،ال ق ر  ، ب ع  ل ي  ب   أ ي   و  م ن   ،ق ر   ال ب اب   و 

                                                           
، سبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 248، صالرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، نظر: ا (1)

 .516، ص1ج
 .437، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (2)
، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: اذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ) (3)

الرياض األنيقة في السيوطي، (، وذكره السيوطي في الرياض األنيقة وعزاه البن دحية وللقاضي عياض، )انظر: 241ص
، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد وعزاه للقاضي عياض، )انظر: (257-256، صشرح أسماء خير الخليقة

 (.525، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، 
، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: اذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ) (4)

الرياض األنيقة في السيوطي، اضي عياض، )انظر: (، وذكره السيوطي في الرياض األنيقة وعزاه البن دحية وللق241ص
، سبل الهدى والرشاد، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، )انظر: الصالحي، (271، صشرح أسماء خير الخليقة

 . (535-534، ص1ج
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ل ى ت ق  : ال م و  ، ال م ع  ت ق  ، و ال م ع  اح ب  ، و الصا ل يف  مّ ، و اب ن   و ال ح  ، ال ع  ر  ار   و النااص  لُّ  ،و ال ج  ء   ك  ل ي   م ن   ه ؤ ال   ال و 

ب   و ه و   لُّ  ،ال ق ر  ك  ل ي   م ن   و  ر   و  ر   أ م  ل يُّه   ف ه و   آخ  ن   ،و  ف ال  ل ى و  ذ ا، أ و  ر ى  أ ي   ب ك  ر   ب ه   أ ح  د   .(1)"و أ ج 

 أحق النبيقال الطبري: "  ِّجخ مح جح مج حج ّٰٱوفي معنى قوله تعالى: 

 بهم أرأف أنه معنى على بهم، أولى هو" ا قال الزمخشري:معناه كم أو، (2)"أنفسهم من به بالمؤمنين

 .(3)"لهم وأنفع عليهم وأعطف

 المؤمن، ذلك نفس من مؤمن بكل أولى قال ابن عاشور في تفسير اآلية: "أي: أن النبيو 

 القرب آثار به يراد معنوي  قرب وهو إليه، نفسه قرب من مؤمن لكل اقرب  : أي والية، أشد هو: أي

 يتضمن االسم وهذا ،اقرب   أشد: أي القرب، وهو الولي من تفضيل اسم (ىل  و  أ  ـ)ف ،رةونص محبة من

 مضاف، تقدير على والكالم ،والمالبسة المصاحبة ببناء متعلقه به فيتعلق بالشيء ةيا األحقّ   معنى

 من شأن كل تعميم لقصد ف  ذ  ح   المضاف فهذا المؤمنين، بمصالح أو المؤمنين بمنافع أولى: أي

 .(4)"الصالحة المؤمنين ون شؤ 

  ِّجخ مح جح مج حج ّٰٱفي تفسير اآلية من سورة األحزاب  ابن عطية وذكر

 يصلي ال كان  النبي أن: منها ،اإلسالم صدر في كانت اأحكام   بها تعالى هللا أزال اآليةهذه أن 

ورد في الحديث و ، (5)ِّجخ مح جح مج ّٰٱ أنه تعالى هللا فذكر ن،ي  د   عليه ميت على

ت ى كان  هللا رسول أن، يرة عن أبي هر  ، عليه المتوفى بالرجل ي ؤ  ي ن   لدينه ترك هل": سألفي   الدا

 هللا فتح فلما "،صاحبكم على صلوا": للمسلمين قال وإال ى،صلّ  وفاء   ترك أنه ث  دّ  ح   فإن "،؟فضال  
                                                           

 . 141، ص6ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (1)
 .082، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (2)
 .523، ص3، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، (3)
 .266، ص12، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (4)
 .370، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطية (5)
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 قضاؤه، فعلي يناد فترك المؤمنين من توفي فمن أنفسهم، من بالمؤمنين أولى أنا": قال الفتوح، عليه

 .(1)"فلورثته ماال ترك ومن

 مج حج ّٰٱ: شئتم إن اقرءوا واآلخرة، الدنيا في به أولى وأنا إال مؤمن من ما: "وقال 

 أو ان  ي  د   ترك ومن كانوا، من عصبته فليرثه ماال   وترك مات مؤمن   فأيما ، ِّجخ مح جح

 فأوفي أموره أتولى المتوفى ولي" ، ومعناه(3)وليه أي: (مواله، وقوله )(2)"مواله فأنا فليأتني ا،ضياع  

 .(4)"عياله وأكفل دينه

ل ى( (5)من العلماءو  ل ى(، لكن الوصف بـ)األ و  وصف مبهم،  فحسب من وصف النبي بـ)األ و 

 أن اآلية إخبار عن كون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويظهر لي  بحاجة لتوضيح، ومعناه:

فسهم، وأنه أرحم وأرأف بهم، وكذلك إلزالة حكم كان في صدر اإلسالم أولى وأحق بالمؤمنين من أن

  الوصف والتسمية. -يظهر لي ماحسب–، وليس المقصود هنا المفسرون كما ذكر 

                                                           
، 67، ص7"، جفإلي ضياعا أو كال ترك من":  النبي قول بابكتاب النفقات، أخرجه البخاري في صحيحه،  (1)
، حديث 1237، ص3، جفلورثته ماال ترك من باب، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، 5371حديث رقم

 .1619رقم
 ترك من على الصالة باب، والتفليس والحجر الديون  وأداء االستقراض فيكتاب أخرجه البخاري في صحيحه،  (2)

 .2399ث رقم، حدي118، ص3، جدينا
، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (، ه855 )ت: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىبدر الدين العيني،  (3)

 ، د.ط، د.ت.بيروت –دار إحياء التراث العربي ، 236، ص12ج
، البغا ديب مصطفى، تحقيق: 845، ص2البغا، مصطفى ديب، شرح وتعليق البغا الملحق بصحيح البخاري، ج (4)

 م.1987 – ه1407 الثالثة، الطبعة، بيروت – اليمامة كثير، ابن ردا
 (.437، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد )انظر:  (5)
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في سورة  [6] أنه مأخوذ من اآلية (1)أما وصف النبي بـ)المولى(، فقد ذكر بعض العلماء

ن وصف النبي بـ)المولى( ثابت ، واألصح القول إ(2)األحزاب، ثم ذكروا بعده حديث البخاري السابق

وبخاصة أن اآلية لم يرد فيها ذكر المولى كما هو ثابت  ،كما في حديث البخاري المتقدم في السّنة

 في الحديث. 

  ِّ حط مض خض حض جض مص ّٰٱأما وصف )الولي( الوارد في قوله تعالى: 

 جض مص ّٰٱ :بقوله ذكره تعالى يعني: "[، فمعناه الناصر، قال الطبري في تفسير اآلية55]المائدة:

، وهو من (3)"والمؤمنون  ورسوله، هللا إال ناصر المؤمنون، أيها لكم، ليس ، ِّ حط مض خض حض

 . (4)كما ذكر العلماء صفاته 

 البينة:  .4

، قال النبي  صفاتالعلماء )البينة( الواردة في سورة البينة من جملة  جماعة منعّد 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ّٰٱتعالى: 

  [.2-1]البينة:  ِّ  هئ

                                                           
، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: اذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ) (1)

الرياض األنيقة في السيوطي، لرياض األنيقة وعزاه البن دحية وللقاضي عياض، )انظر: (، وذكره السيوطي في ا241ص
، وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد وعزاه للقاضي عياض، )انظر: (257-256، صشرح أسماء خير الخليقة

 (.525، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، 
 .(2هامش) 113تقدم ص (2)
 .424، ص01، جان في تأويل آي القرآنجامع البي، الطبري  (3)
، 1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: اذكره القاضي عياض في كتابه الشفا ) (4)

الرياض األنيقة في السيوطي، (، وذكره السيوطي في الرياض األنيقة وعزاه البن دحية وللقاضي عياض، )انظر: 241ص
، سبل الهدى والرشادكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، )انظر: الصالحي، ، وذ(271، صشرح أسماء خير الخليقة

 .(535-534، ص1ج



133 
 

 وقد اختلف المفسرون في المراد بـ)البينة( في اآلية هنا على أقوال، منها: 

المراد بالبينة محمد  القول األول:
 البينة القصة": البينةمعنى  قال ابن عطية في، (1)

 ن؛ ألنةبالبيّ   الرسول ي  مّ  س  و ، "(3)، وقال السيوطي: البينة "محمد "(2) محمد والمراد والجلية،

 كما اإلعجاز، كمال حد إلى ابالغ   كان فيه الحاصلة األخالق مجموعو  نبوته، على نةبيّ  كانت ذاته

ا؛ الكثرة غاية فيو  الظهور غاية في كانت معجزاته أن  في  كأنه ل  ع  ج   رو األم هذه فالجتماع أيض 

 البدل على رفع فهو  ِّ جئ يي ىي ّٰٱ: اآلية هذه بعد لىتعا قولههذا القول  ةوحج وحجة، بينة نفسه

 . (4)البينة من

ده ما :ضربين على يرتفع"  ِّ جئ يي ىي ّٰٱقوله:  :-رحمه هللا- قال الزجاج ل   على أ ح   الب د 

   ، ِّ مي ّٰٱ تفسير على الثاني والضرب، ّللاا  من رسول يأتيهم حتى المعنى، و ِّ مي ّٰٱ م ن  

  .(6)وهذا القول ذهب إليه كثير من المفسرين ،(5)" ِّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ  ِّ مي ّٰٱو

 . (8)أم من البشر (7)، سواء كانوا من المالئكةالرسل مطلق (البينةبـ) المراد القول الثاني:

 

                                                           
  .507، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي، انظر:  (1)
  .507، ص5ج لمرجع السابق،ا (2)
، سبل الهدى والرشادالصالحي، ر: ، وانظ133ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (3)

 . 441، ص1ج
 .240-239، ص32، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، نظر: اا (4)
 .381، ص2، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (5)
، ابن عطية األندلسي، و 540 ص ،24ج ،القرآن آي تأويل في البيان جامع الطبري،نظر على سبيل المثال: ا (6)

 ، وغيرهم. 142، ص20، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبيو ، 507، ص5، جالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر 
 .240، ص32، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، نظر: اا (7)
 . 188-187، ص22، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعيانظر:  (8)
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 . (1)البينة هي القرآن القول الثالث:

 البينة وتلك: والتقدير ،محذوف مضاف من فيه بد ال"  ِّ جئ يي ىي ّٰٱ: قوله في قال الرازي 

 . (2)"ِّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ :وحي  

من جمع بين هذه األقوال، كما فعل ابن كثير في تفسيره، فبعد أن ذكر ومن المفسرين 

 يعني ِّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ: بقوله ِّ مي ّٰٱ رفسّ اآلية األولى من سورة البينة قال: " 

 ،(3)"ةمطهر  صحف في األعلى المل في مكتتب هو الذي ،العظيم القرآن من يتلوه وما ، امحمد  

، وهو أن (4)أن ما ذكره ابن كثير مشابه لما ذكره الزجاج ويظهر ليفجمع بين القول األول والثالث، 

 . ِّ مي ّٰٱتفسير لـ ِّ جئ يي ىي ّٰٱ: قوله 

 ِّ جئ يي ىي ّٰٱوالذي أميل إليه من األقوال السابقة، ما ذكره الزجاج، وهو أن قوله تعالى: 

 (5): "بيان البينة"ل البديع وهو يعدد أسماء النبي ، وقد قال السخاوي في القو ِّ مي ّٰٱتفسير لـ

 ولم يقل "البينة".

 اختلف[، فقد 17]هود:  ِّ نن من زن رن  مم ام ّٰٱأما )البينة( الواردة في قوله تعالى: 

 بسبب ةجليّ  على أيومعنى اآلية:  ن،آالقر  بذلك المراد: فرقة فقالت" ها،ب المراد في أهل التفسير

                                                           
، جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري كر الطبري في تفسيره، )انظر: يروى هذا القول عن قتادة كما ذ (1)

  .(539، ص24ج
 .239، ص32، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي،  (2)
 .438، ص8، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا (3)
 .381، ص2، جمعاني القرآن وإعرابهلزجاج، نظر: اا (4)
 .18، صفي الصالة على الحبيب الشفيع القول البديعالسخاوي،  (5)
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، وقال (1)"ابةسا ون   مةاّل ع   كهاء ،للمبالغة (البّينة) في والهاء  محمد مرادال: فرقة وقالت القرآن،

، وقد يكون المراد (2)"واإلنجيل التوراة  في به رشا ب  الم    الرسول مجيء ة  جا ح   بالبينة المرادغيرهم: "

ة من سورة هود بـ)البينة( ما ذكره العلماء من أقوال، وإن كنت ال أرى أن المقصود بـ)البينة( في اآلي

 . هو النبي 

 التذكرة:  .5

 ىل ّٰٱ، وقال الصالحي بعد أن ذكر قوله تعالى: (4)والصالحي (3)ذكره كل من السخاوي 

 . "(5) محمد سيدنا المراد :قيل[، "48]الحاقة:  ِّ ام  يل

، عائد على النبي  ِّ ىل ّٰٱأن الضمير في قوله تعالى  (6)وقد ذكر بعض المفسرين

م  اآل  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ّٰٱية  في سورة الحاقة قول ه تعالى: وقد ت ق دا

 ورحمة تذكرة [، فالنبي 43-40]الحاقة:  ِّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

، والمفسرون الذين ذكروا هذا القول في تفاسيرهم، ذكروه بصيغة التمريض، كما لم يبينوا (7)ونجاة

 صاحب هذا القول من علماء التفسير. 

                                                           
، األندلسي ابن عطيةذكر ابن عطية في تفسيره هذين القولين، ولم يذكر أصحابهما من العلماء، )انظر:  (1)

 (.157، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 .27، ص12، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 . 81، صفي الصالة على الحبيب الشفيعالقول البديع ، السخاوي نظر: ا (3)
 . 442، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، نظر: ا (4)
 . 442، ص1، جلمرجع السابقا (5)
الجامع ، القرطبي، و 363، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسيانظر:  (6)

 . 267، ص10، جط في التفسيرالبحر المحيحيان،  اأب، و 277، ص18، جألحكام القرآن
 .772، ص81، جالجامع ألحكام القرآن، القرطبيانظر:  (7)
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د  الضمير في اآلية على القرآن، وأن قوله تعالى:  (1)معظم المفسرينلكن  و   ىل ّٰٱقالوا بع 

  ِّ مي خي حي جي ّٰٱويكون معنى اآلية:  ، ِّ مي خي حي جي ّٰٱ على معطوف  ِّ ام  يل

 . (2)"عليهم يتلوه  محمد وهو كريم، رسول لقول القرآن هذا إن": أي

 ورد وقدية كما ذكر معظم المفسرين، والذي يترجح أن القرآن هو التذكرة الواردة في اآل

  ىب نب ّٰٱ :تعالى قوله منها في القرآن الكريم، عديدة آيات في والتذكير بالذكر القرآن تسمية

  [.6:الحجر]  ِّ رت  يب ىب نب مب زب ّٰٱ: تعالى وقوله[، 3]طه:  ِّ رت يب

 أو صفاته. من أسماء النبي  تيتبين مما تقدم أن )التذكرة( ليس

 التنزيل:  .6

ى: تعال هللا لقو بعد أن ذكر صالحي قال ال، و (4)والصالحي (3)السخاوي كل من  ذكر ذلك

  .(5)"القرآن وقيل ،محمد هو :قيل"[، 43]الحاقة:  ِّ ىب نب مب زب ّٰٱ

، أن المراد هنا هو النبي محمد قد ذكر  -حسبما قرأت–من المفسرين  اأحد   أجدلم لكن 

ن العلماء الذي م  م ن ، ولم يعين الصالحي (6)الكريم الكثير منهم ذكر أن المراد هنا هو القرآنإن بل 

                                                           
، ابن عطية األندلسي، و 592، ص23، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر على سبيل المثال: اا (1)

 نظم، البقاعي، و 234 ، ص8، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرا، و 363، ص5، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
وغيرها من كتب ، 148، ص29، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 383 ، ص20، جوالسور اآليات تناسب في الدرر

 التفسير.
  .592، ص23، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (2)
 .18، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيعلسخاوي، نظر: اا (3)
 .442، ص1، جالعباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبللصالحي الشامي، نظر: اا (4)
 .442، ص1مرجع السابق، جال (5)
المحرر الوجيز في ، األندلسي ابن عطية، و 592، ص23، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (6)

 ، وغيرها من كتب التفسير.275 ، ص18، جآنالجامع ألحكام القر ، القرطبي، و 362، ص5، جتفسير الكتاب العزيز
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نزل نزل هو القرآن، والرسول الكريم لم ينّزل، بل أ  ، كما أن الذي أ  ن المقصود هنا محمد قال إ

 حم جم يل ىل مل خل ّٰٱأن المراد بـ)التنزيل( هو القرآن الكريم، قال تعالى:  عليه، والصواب

[، و)التنزيل( 80-77:]الواقعة  ِّ مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

 .ا للنبي وصف للقرآن الكريم، وليس وصف  

 منزل) أنهو  (،كريم رسول قول) بأنه ف  ص  و   أن القرآن تفسير اآلية:وذكر ابن عاشور في 

 بالمصدر ف  وص   ِّ زب ّٰٱٱو، عليهم ويتلوه للناس ليقوله ؛الكريم الرسول على (العالمين رب من

 . (1)الكريم الرسول على ،العالمين رب من منزل إنه: والمعنى، للمبالغة

 ثاني اثنين: .7

 حئ جئ يي ىي ّٰٱا من قوله تعالى: في مصنفاتهم أخذ   (2)العلماء جماعة منذكره 

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

 [.30]التوبة:  ِّ  جض مص خص حص مس خس حس  جس

 ، ِّ مب خب ّٰٱ :بقوله  وعنى، االثنين من واحد: أي االثنين، أحد: ِّ مب خب ّٰٱقوله: 

  ...(3)المدينة إلى مكة من عندما خرجا،  بكر وأبا  هللا رسول  

                                                           
 .144، ص29، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (1)
القول البديع في الصالة على الحبيب ، السخاوي ، و 584وص 158، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (2)

السيوطي، ية وابن سيد الناس )انظر: وعزاه للعزفي وابن دح الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في كتابه 81، صالشفيع
 . 442، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، (، وانظر: 135ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

المحرر الوجيز في بن عطية األندلسي، ، وا257، ص41، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري نظر: ا (3)
  .35، ص3، جتفسير الكتاب العزيز
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 أي ِّ مب خب ّٰٱ  كونه حالأي ، (1)"الحال على منصوب    ِّ مب خب ّٰٱ: قوله"و 

 .(2)أحدهما

عند خروجه  بيان حال النبي  أنه ِّ مب خب ّٰٱقوله تعالى:  معنىميل إليه في أوالذي 

، وليس المراد هنا الوصف أو وأنه خرج بصحبة أبي بكر  وقت الهجرة،إلى المدينة من مكة 

  التسمية.

 الساجد:  .8

  ِّ رت يب  ىب نب مب زب ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (3)العلماء جماعة منذكره 

 تكون  وأن ،الطاعة بمالزمة" أمر نبيه  أن هللا في تفسير اآلية:  ابن عطية ذكر[، 98]الحجر:

 القرب حالة الصالة من فذكر المصلين، من يريد  ِّ رت يب ّٰٱ :وقوله الهموم، عند التهس  م  

 كان" :الحديث وفي الرحمة، بنيل قمنهاوأ   الصالة حاالت أكرم وهي السجود، وهي تعالى هللا من

 قوله: في واألمر، (5)"اآلية بهذه أخذ  منه فهذا ،(4)"الصالة إلى فزع أمر حزبه إذا  هللا رسول

 .(6)الدوام طلب في مستعمل  ِّ رت يب  ىب  ّٰٱ

                                                           
 .51، ص6، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمين الحلبي (1)
 . 473، ص8، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعيانظر:  (2)
الرياض األنيقة في شرح لسيوطي، ا، و 82، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي انظر:  (3)

سبل الهدى الصالحي، ه الصالحي في سبل الهدى والرشاد، وعزاه للسيوطي )انظر: وذكر  ،174ص، أسماء خير الخليقة
 (. 468، ص1، جوالرشاد

 النبي عن اليمان بن حذيفة حديث،  النبي أصحاب من رجال أحاديثأخرجه اإلمام أحمد في مسنده، مسند  (4)
ه ضعيفإسنادوقال شعيب األرناؤوط في الحديث: . 23299 ، حديث رقم330، ص38، ج. 

 .376، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطية (5)
 .91، ص14، جالتحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (6)
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، -كما ذكر المفسرون –على الصالة  بالمداومة اآلية هنا أمر للنبي وبذلك يتبين أن 

  وليس لوصفه بالساجد.

 في سورة اإلسراء: انتالوارد (السميع والبصير) صفتا .9

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱقال تعالى: 

 [.1]اإلسراء:  ِّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من

)السميع والبصير( الواردتان في اآلية من سورة اإلسراء هي  صفتاأن  (1)ذكر بعض العلماء

، فجمهور  ِّ  ىه  ّٰٱ، وذلك بناء على خالف أهل التفسير في عود الضمير في قوله للنبي 

أن الضمير عائد إلى  (3)، وذكر بعض المفسرينعلى أن الضمير عائد إلى هللا  (2)المفسرين

 بعض وقاله ، النبي إلى عائدان الضميرين أن ظهراأل":  قال ابن عاشور، كما النبي 

، مقصود للمعنيين احتماله ولعل ،تعالى هللا إلى عائد أنه على المفسرين جمهرة ولكن المفسرين...

 على منه كل ليأخذ القرآن، لمعاني اتكثير   مقصود واحتمالها ،معان عدة محتملة اآليات تجيء وقد

  .(5)قبلها عما الجملة فصلب يؤذن( إن) موقعو  (4)"فهمه مقدار

                                                           
صفة )السميع( ذكرها كل من السخاوي والصالحي في كتابيهما، وصفة )البصير( ذكرها السخاوي في كتابه  (1)

، 1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، و ، 82-81، صالصالة على الحبيب الشفيعالقول البديع في ، السخاوي )انظر: 
 (. 471ص

 الكشاف الزمخشري،، و 352، ص17، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  نظر على سبيل المثال:ا (2)
الوجيز في تفسير المحرر ، ابن عطية األندلسي، و 648، ص2، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 

 ، وغيرهم من المفسرين.436، ص3ج ،الكتاب العزيز
، التحرير والتنويرابن عاشور، ، و 291، ص11، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي نظر:ا (3)

 .23-22، ص15ج
 .22، ص15، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4)
 .22، ص15ج نظر: المرجع السابق،ا (5)
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، فإن معنى اآلية أن هللا السمع والبصر له  ا للنبي، وكانت صفتافإن كان الضمير عائد  

 ذلك عن رعبّ و  عدما ، غيره حس معه يعد مما الحس كمال من سبحانه وتعالى قد خص النبي 

 بدليل وبصيرة بصرا    ِّ حي ّٰٱ ألوامره، واإلذعان هلل باإلجابة وقلبا   أذنا   أي  ِّ جي ّٰٱ :بقوله

 . (1)الدالالت من وصدقه اآليات، من به أخبر ما

 تأويل على إال ،وبصير سميع هللا أن في المشركون  ينازع ال"ابن عاشور في تفسيره: وقال 

 ثم، والتوهم الكذب عن الرسول تنزيه إلى فيؤول ،[كذبوه] الذي لرسوله والمبصر المسمع بأنه ذلك

 سمعه قوة في للمبالغة ؛اشتقاقهما أصل على هما - للنبي كونهما قديرت على- الصفتين إن

  ِّ ني مي زي ري ٰى ّٰٱ: تعالى قوله حد على المدهشة، المشاهدات تلك لتلقي وقبولهما ،وبصره

 هلل صفتين كونهما تقدير على وأما، [12: النجم]  ِّ يث ىث نث مث ّٰٱ: وقوله ،[17: النجم]

 .(2)"وإبصاره عبده إسماع على القادر أي المبصر، لمسمعا بمعنى تؤوال أن فالمناسب ،تعالى

هلل  هما اآلية السميع والبصير في ا ذهب إليه جمهور المفسرين، فصفتام والصواب هو

 ،للنبي  اوليست.  

 الشفاء:  .10

 رث  يت ىت نت ّٰٱذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، وقال في قوله تعالى: 

ولم يذكر  ،"(3) هللا رسول سيدنا به لمرادا[، "قيل: 57]يونس:  ِّ يث ىث نث مث زث

أكثر إن بل  ؛الصالحي صاحب هذا القول من العلماء، ولم أجد في كتب التفسير من ذكر ذلك

                                                           
 . 291، ص11، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعيانظر:  (1)
 .23-22، ص15، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 .475، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي،  (3)
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تعالى:  ونظير اآلية قول هللا، (1)صفة للقرآن الكريم هنا المفسرين يذكرون في تفاسيرهم أن الشفاء

[، وقوله 82]اإلسراء: ِّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱ

 [.44]فصلت: ِّحض جض مص خص حص مس ّٰٱتعالى: 

 في لما شفاء فالقرآن والعسل، القرآن: شفاءان القرآن فيقال: " وعن عبد هللا بن مسعود 

 .(2)"داء كل من شفاء والعسل الصدور،

 أن )الشفاء( وصف للقرآن الكريم كما ذكر أكثر المفسرين، وليس وصفا للنبي  فالصواب

  .كما ذكر الصالحي

 الصاحب:  .11

 مم خم حم جم ّٰٱتعالى:  ، وأوردوا فيه قول هللا(3)العلماء في مصنفاتهم جماعة منذكره 

وذكروا في معنى الوصف [، 22]التكوير: ِّ خت حت جت ّٰٱ[، وقوله تعالى: 2]النجم: ِّ ىم

 والبر والمروءة الوفاء، وعظيم المعاملة حسن من اتبعه من مع عليه  كان ما: في حقه 

 .(4)والكرامة
                                                           

عن حقائق التنزيل  الكشاف الزمخشري،، و 105، ص15، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  نظر:ا (1)
، 3ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، و 353، ص2، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل 

 ، وغيرهم من المفسرين. 126ص
، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب 10418، حديث رقم 1957، ص6رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ج (2)
ام  الضحايا،  جا ب  ال ح  م اع  أ ب و اب  ك س  ، حديث رقم 579، ص9، جسوى ما مضى في الباب قبله باب أدوية النبي ، ج 

 ". هذا هو الصحيح موقوف، قال البيهقي في الحديث: "19566
، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ، و 658، ص3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (3)

الرياض األنيقة في السيوطي، ه للعزفي وابن سيد الناس وابن دحية )انظر: وعزا  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 82ص
وعزاه للعزفي وابن سيد الناس وابن دحية  سبل الهدى والرشاد(، وذكره الصالحي في 185ص، شرح أسماء خير الخليقة

 (.477، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، والسخاوي )انظر: 
 .658، ص3، جقرآنأحكام ال، بن العربينظر: اا (4)
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-بحسن المعاملة مع من اتبعه  لفظ )الصاحب( هنا ليس المقصود منه وصفه لكن 

تنزيهه عما وصفه به المشركون من السحر  ومن ثم، ، وإنما االشارة إلى حسن خلقه -كما تقدم

، والمعنى أن المشركين قد وقفوا على (2)والمعاشر (1)والكهانة وغيرها، والصاحب في اللغة: المالزم

قد اشتهر بينهم بصدقه  قبل البعثة، وعلموا حسن خلقه ونزاهته، كما أن النبي  لنبي أحوال ا

 رسوال فينا بعث هللا إن" : طالب أبي بن جعفر قال كماو وه الصادق األمين، ما وأمانته حتى س  

نة ، فكيف ي عقل بعد ذلك أن يصفه الكفار بالسحر والكها(3)وعفافه" وأمانته وصدقه نسبه نعرف ،منا

 بريء من كل ما اتهمه به المشركون. والجنون وغيره، فالنبي 

أن  ،[46:سبأ]  ِّمف خف  حف جف مغجغ مع ّٰٱ: قولهفي األصفهاني الراغب  وذكر

 ظاهره او وعرف ،وهوجّرب وا النبيصحب قد أهل قريش أنّ على  للتنبيه ؛(الصاحب)بـ ّميس    النبيّ 

 . (4)وجّنة خبال   به جدواي ولم وباطنه،

مصاحبة  طول بأن إيذان (الصاحب)بـ  عنه التعبير في تفسيره أن (5)بو السعودأ وذكر

 ، عنه الجنون  لنفي التعرض ففيه وه،ذكر  ما شائبة عن نزاهته على يطلعهم مما ، لهالمشركين 

 ،قوال   وأصدقهم ،عقال   العالمين أرجح  أنه علم المشركون  قدو ، (6)له ثبوته استحالة وضوح مع

                                                           
 .475 ، صالمفردات في غريب القرآن، لراغب األصفهانينظر: اا (1)
 . 519، ص1، جلسان العرب، ابن منظور (2)
 .63تقدم تخريجه ص (3)
 .476 ، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (4)
، من علماء الترك المستعربين مفسر شاعر، ،محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود هو (5)

سماه )إرشاد  وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد، س في بالد متعددة، وكان حاضر الذهن سريع البديهةدرس ودرّ 
 .(59ص ،7ج ،األعالم الدين، خير لزركلي،نظر: اا. )ه982، توفي سنة ايا الكتاب الكريم(ز العقل السليم إلى م

 .298، ص3، جقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد الع، أبو السعود انظر: (6)
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 تفاصيل على ووقفوا، (1)البشرية للكماالت وأجمعهم ،عمال   وأحسنهم ،اعلم   ضلهموأف ،انفس   وأنزههم

 ،والرشاد الهدى بغاية  واتصافه ،بالكلية عنه نفى مما  ببراءته اخبر   أحاطواو  ،الشريفة أحواله

 .(2)احتم   لذلك مقتضية العظيمة نهو شؤ  لمحاسن ومشاهدتهم ، له صحبتهم طول فإن

 معلوم  حاله أن على التنبيه (صاحبال)بـ التعبيرفائدة أن  في تفسيره رابن عاشو  كرذو 

 ونشأ ،عرفوه فهم ،مجاال   للجهالة تذر ال مخالطة بهم مخالطته لشدة عليهم يلتبس ال لدى الكفار،

 بأن المشركين تعريض (الصاحب) بوصف عنه  التعبيرإيثار و ، (3)بالحق جاءهم حتى ،بينهم

  .(4)وشؤونه أحواله على اطالعهم شدة مع ،شيء في منه ليس ما  للنبي نسبوا إذ ،بهتان أهل

 الصدق:  .12

 يل ىل مل ّٰٱ ا من قوله تعالى:أخذ   (5)كل من السخاوي والسيوطي والصالحيذكره 

  [.32]الزمر:  ِّجن يم  ىم مم خم حم جم

ولم يبين السيوطي والصالحي من صاحب هذا القول من العلماء، فقال السيوطي: "ذكره 

رحمه -نقله السيوطي ولم يبين من هم هؤالء العلماء، وقال الصالحي: "، (6)"من اآليةا بعضهم أخذ  

  ، ولم يبين من هم. (7)عن بعضهم" -هللا

                                                           
 . 139، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعودانظر:  (1)
 . 154، ص8، جلمرجع السابقنظر: اا (2)
 .234، ص22، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (3)
 .92، ص27لمرجع السابق، جنظر: اا (4)
الرياض األنيقة في شرح السيوطي، ، و 82، صصالة على الحبيب الشفيعالقول البديع في ال، السخاوي نظر: ا (5)

 .481، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 201ص، أسماء خير الخليقة
 .201ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (6)
 .481، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (7)
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: قال ابن عطيةأن المراد بـ)الصدق( هنا هو القرآن،  (1)ذكر معظم المفسرينوقد 

  .(2)"بجملته والشرع وأنباؤه القرآن: هنا (الصدق")

أن المقصود بالصدق هنا هو ذكر في تفسيره من المفسرين   اأحد   -أتحسبما قر – أجدولم 

، وهو أن الصدق في اآلية هو القرآن ، وعليه فإن الصواب ما ذكره معظم المفسرينالنبي 

  .ق من عند هللا جاء بالقرآن والشرع، أي جاء بالصد والشرع، والنبي محمد 

  العامل: .13

  ، وقال السيوطي: "لعله مأخوذ من قوله تعالى:(3)مالعلماء في مصنفاته جماعة منذكره 

  مغ جغ مع ّٰٱتعالى:  ، وقوله(4)["135]األنعام:  ِّىث نث مث زث رث  يت ىت ّٰٱ

 [.39]الزمر:  ِّ جك مق حقمف خف حف جف

: هلقومأن يقول   تعالى نبيه فقد أمرأن اآلية وعيد وتهديد للكفار،  (5)ذكر أكثر المفسرين

ا ا صريح  وليس أمر  ، على سبيل الوعيد والتهديد مأمر  منه لهفهو ،  ِّ مث زث رث  يت ّٰٱ

                                                           
 الزمخشري،، و 289-288، ص21، ججامع البيان في تأويل آي القرآنبري، الط نظر على سبيل المثال:ا (1)

المحرر الوجيز في ، ابن عطية األندلسي، و 128، ص4، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف
 .531، ص4ج ،تفسير الكتاب العزيز

 .531، ص4ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بن عطية األندلسيا (2)
، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ، و 583ص، 3، جأحكام القرآن، ابن العربينظر: ا (3)

الرياض السيوطي، وعزاه البن العربي وللعزفي وابن سيد الناس )انظر:  الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في كتابه 82ص
وعزاه للعزفي وابن سيد الناس  سبل الهدى والرشاد، وذكره الصالحي في (209ص، األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 (.487، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، )انظر: 
 .209ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (4)
رر الوجيز في المح، عطية األندلسي، وابن 129، ص12، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (5)

 ، وغيرهم من المفسرين. 89، ص7، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ، و 348، ص2ج ،تفسير الكتاب العزيز
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النبي  أمر هللا تعالىأن في تفسير اآلية: عند الزمخشري جاء و  ...(1)بعمل ما شاءوا من المعاصي

  على اعملوا أو ،وإمكانكم استطاعتكم وأقصى أمركم من تمكنكم على اعملوالقومه أن يقول 

 كفركم على اثبتوا والمعنى ،عليها أنا التي مكانتي على عامل إني ،عليها أنتم التي وحالكم جهتكم

  يت ىت نت مت ّٰٱ، كقوله تعالى: (2)مصابرتكم وعلى اإلسالم على ثابت فإني لي، وعداوتكم

 وهذا" [، قال الزمخشري:122-121]هود:  ِّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 الوعيد، شّدة تضمن مع حسن، وأدب المقال في إنصاف فيه المسلك، لطيف اإلنذار من طريق

 . (3)"لبط  م   ر  نذ  والم   ،قح  م   ر  نذ  الم   بأنّ  والوثوق 

في  كما قال البقاعيبالنصيحة لقومه،  للنبي  ر  م  المفسرين أن اآلية أ  ذكر بعض و 

 وأعزهم إليّ  الخلق أقرب يا :أي  ِّ  يت ىت ّٰٱ: بقوله بالنصيحة نبيه سبحانههللا  أمرتفسيره: "

 تأتي أن قبل والمكنة العمل على القدرة من لكم ما لىع :أي  ِّ مث زث رث ّٰٱ ...عليّ 

 إلى الناصح مبادرة النصيحة على شيء أدل كان ولما األجل... بخفوق  القواصم وتسبقكم الدواهي

 الفوت قبل استطاعتي وبقدر مكانتي على :أي  ِّىث نث ّٰٱ :قال إليه، ودعا به نصح ما مباشرة

قال البقاعي  بـ)العامل(، لكن شارة إلى اتصاف النبي هنا إ ففي قول البقاعي ،(4)الموت" بحادث

 من اآلن تعملونه أنتم بما اعملوا: المعنى فيكون  للتهديد، متمحضا   يكون  أن ويمكنبعد ذلك: "

  .(5)"به جئت فيما أعمل كذلك إني القوة، من لكم ما بغاية مخالفتي

                                                           
 .129، ص12، ججامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، نظر: اا (1)
 . 68-67، ص2، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف لزمخشري،ا (2)
 .68، ص2ج مرجع السابق،لا (3)
 . 277، ص7، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي (4)
 . 277، ص7مرجع السابق، جال (5)
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 وصف، فإن مر بالنصيحةأ  ِّ رث ّٰٱ قوله: أن األمر فيوهو  البقاعي، وباألخذ بتفسير

  .(1)"واعتقاده فعله ووافق ربه، بطاعة قام ألنه"وذلك ، )العامل( قد يكون من جملة صفاته 

 عائل: ال .14

  ِّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ّٰٱقال تعالى: 

 [. 8-6]الضحى:

 اآلياتهذه ، وفي (2)من صفات النبي الواردة في القرآن الكريم )العائل( كما ذكر العلماء

 إليه، أوي ي مأوى  له هللا فجعل  ِّ زي ّٰٱ ، فقد كان النبي محمد نبيه علىنعمه  تعالىعدد هللا ي  

 هللا يبعثه أن قبل  هللا رسول منازل هذه ، وقد "كانت(3)فأغناه هللا اأي: فقير    ِّ مئ ّٰٱ وكان النبي

"(4).  

ا بها، فقد كان متصف  ا بهذه الصفات، ثم ارتفعت عنه، فلم يعد كان متصف   أي أن النبي 

وصفه  يصح، فال (5)نظر الغنى بعد (العائلـ)ب  وصفه فيأن  الصالحي وذكر فأغناه هللا، عائال  

 فقد تبدلت حاله  ،بذلك بعد زوال الوصف عنه -أخرى. حاال   -بفضل هللا ورحمته وكرمه  

 قال عيلة، ىيسم والفقر له، مال ال الذي: العائلقال ابن عاشور في تفسير اآليات: "

 هللا أغناه وقد ،[28: التوبة]  ِّمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ّٰٱ: تعالى

                                                           
 . 583ص، 3، جأحكام القرآن، بن العربيا (1)
 (. 535ص ،1، جسبل الهدى والرشادانظر: الصالحي، ذكره الصالحي في كتابه، وعزاه لعبد الباسط البلقيني ) (2)
 . 488-487، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
، 24، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري، هذا قول قتادة كما ذكر الطبري في تفسيره )انظر:  (4)

 (. 488ص
 . 535ص ،1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، نظر: اا (5)
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 خديجة ألهم حين المال وغنى بالدنيا، االهتمام قلة قلبه في ألقى إذ القلب غنى أعظمهما: غناءين

  .(1)"تجارتها في مقارضته

 الكافة:  .15

  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱقال تعالى: ، في صفاته  (2)العلماء جماعة منذكره 

 [.28]سبأ:  ِّ هب مب خب حب جب هئ مئ

 الكف ذلك من ،نقباضالوا قبضال: ")الكافة( من الثالثي )كّف(، ومعناه في اللغة

  ِّ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ :تعالى وقوله ،ويبسط يقبض بها ما وهي، (3)"لإلنسان

 :تعالى لهوقو  ،ونّسابة عاّلمة،: كقولهم للمبالغة فيه والهاء المعاصي، عن لهم كاّفا: أي ،[28:سبأ]

افّ ين  : معناه: قيل ،[36:التوبة]  ِّحض جض  مص خص حص مس ّٰٱ  لهم ك 

 الكاّفة، لهم يقال الجماعة أن وذلك جماعة، يقاتلونكم كما جماعة معناه: وقيل كاّفين، يقاتلونكم كما

 حت جت  هب مب خب حب ّٰٱ: قوله هذا وعلى باجتماعهم، لقّوتهم الوازعة لهم يقال كما

  .(4)[208:البقرة]  ِّ خت

                                                           
 .400، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
القول البديع في الصالة على الحبيب ، السخاوي  نظر:ا)بلفظ )كافة الناس(،  القول البديعلسخاوي في ذكره ا (2)

السيوطي،  بلفظ )الكاف(، وعزاه البن عساكر )انظر: الرياض األنيقة(، وذكره السيوطي في كتابه 83-82، صالشفيع
وعزاه لعبد  سبل الهدى والرشادبلفظ )الكافة( في (، وذكره الصالحي 228ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 (.499، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، الباسط البلقيني )انظر: 
 . 129، ص5ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (3)
 .713، صالمفردات في غريب القرآن، لراغب األصفهانينظر: اا (4)
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فمنهم من : اأوجه    ِّ حئ ّٰٱفي قد ذكروا وبالرجوع لكتب التفسير، وجدت أن المفسرين 

ا لإلرسال، أي أرسل النبي وصف    ِّ حئ ّٰٱا للناس، ومنهم من جعل وصف    ِّ حئ ّٰٱجعل 

، إما بمعنى الجامع أو بمعنى ا للنبي وصف    ِّ حئ ّٰٱ، ومنهم من جعل أي عامة كافةرسالة إ

  .يتبين ذلك عند ذكر أقوال المفسرين في هذه األوجه، وسأو المانع الكافّ 

 تعالى قول: "يفي تفسيره قال الطبري  -وهو أن )الكافة( وصف للناس–في الوجه األول 

 للناس كافة أرسلناك ولكنا خاصة، قومك من باهلل المشركين هؤالء إلى محمد يا أرسلناك وما: ذكره

 .(1)"ودواألس واألحمر والعجم، منهم العرب أجمعين،

 جميع إلى  امحمد   بعث بأنه تعالى هللا من إعالم هذافي تفسير اآلية: " وقال ابن عطية

 التي الخصال إحدى وهذه لالهتمام،  ِّ حئ ّٰٱ وقدم الناس، من األكمل الجمع (الكافة)و العالم،

  .(2)"األنبياء بين من  محمد بها خص

 شهر، مسيرة بالرعب نصرت: قبلي األنبياء من أحد يعطهن لم خمسا أعطيت: "قال 

 لي وأحلت فليصل، الصالة أدركته أمتي من رجل وأيما ا،وطهور   امسجد   األرض لي وجعلت

  .(3)"الشفاعة وأعطيت كافة، الناس إلى وبعثت خاصة، قومه إلى يبعث النبي وكان الغنائم،

 

                                                           
 .054، ص20، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  (1)
  .420، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية األندلسي،  (2)
، 1ج "،وطهورا مسجدا األرض لي جعلت: "، باب قول النبي الةرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصأخ (3)

 .438، حديث رقم 95ص
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 بالرعب، نصرتو  الكلم، جوامع أعطيت: بست األنبياء على فضلتوفي رواية عند مسلم: "

 بي وختم كافة، الخلق إلى وأرسلت ا،ومسجد   اطهور   األرض لي وجعلت الغنائم، لي وأحلت

 .(1)"النبيون 

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ  محمد ورسوله لعبده تعالى يقول: "وقال ابن كثير

 ني مي زي  ري  ّٰٱ: وتعالى تبارك كقوله ،(2)"المكلفين من الخالئق جميع إلى إال :أي ِّ هئ

 جح مج حج مث هت مت خت ّٰٱ ، وقوله تعالى:[158:األعراف]  ِّ حئ جئ يي ىي

 . [1:الفرقان]  ِّ  جخ مح

 لجميع عاماة: أي  ِّ  خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ: تعالى قوله: "(3)وقال ابن الجوزي 

 .(4)"كافاة   للناس إ الا  أرسلناك وما: تقديره تقديم، الكالم وفي ،الخالئق

قال الزمخشري في قول هللا تعالى:  -وهو أن )الكافة( وصف لإلرسال–وفي الوجه الثاني 

 منها يخرج أن كفتهم فقد شملتهم إذا ألنها بهم؛ محيطة لهم عامة إرسالة إال: " ِّ  خئ حئ جئ ّٰٱ

 .(5)"منهم أحد

                                                           
 .67تقدم تخريجه ص  (1)
 .458ص ،6ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، بنا (2)
 ،الحافظ العالمة جمال الدين، أبو الفرج ابن الجوزي، القرشي التيمي، عبد الرحمن بن علي بن محمدهو  (3)

لزهد، والتاريخ، والطب، وغير صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، وا الواعظ،
)انظر: الذهبي،  .ه597توفي سنة  ،(زاد المسير في علم التفسير)كتاب و في علم القرآن،  (المغني)كتاب  من تصانيفه:، ذلك

فيات المشاهير و األعالم و   . (1102-1100، ص12، جتاريخ اإلسالم و 
، زاد المسير في علم التفسير(، ه597 )ت: محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمالبن الجوزي، ا (4)

 .ه1422، األولى الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دارالمهدي، ، تحقيق: عبد الرزاق 499، ص3ج
 .583، ص3، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (5)
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  ِّ حئ ّٰٱ معنى: "اج، قال الزجّ -وهو أن الكافة وصف للنبي الكريم–جه الثالث وفي الو 

ل  فأ واإلبالغ، اإلنذار في، ناسلل جامعا   أرسلناك والمعنى اللغة، في اإلحاط ة   س   إلى  النبي ّللاا  ر 

 تساعد ال اللغة، لكن "(2)"مةالعاّل  كتاء للمبالغة تكون  أن هذا على التاء وحق" ،(1)"والعجم العرب

 .(3)"جمع معناه أن بمحفوظ ليس (كفّ ) ألن ذلك؛ على

 النبي و  ،يمنع أن يشذواالذي  الجامعأن )الكافة( معناه: "في تفسيره ذكر  (4)الواحدي لكن

  .(5)"مانع من أن يشذ واحد عن حكم رسالته جامع ،للناس كلهم في اإلنذار والتبشيرجامع 

 ...مصدر ا على فاعلة (الكافة)تكون للمبالغة، ويجوز أن يكون  (الكافة)والهاء في وقال: "

لهم من أن يشذوا عن ا منع ويكون التقدير على حذف المضاف بمعنى: إال ذا كافة للناس، أي: ذ

ليكف الناس عما هم عليه وهذا الوجه يقوي قول من ذهب في معنى اآلية إلى أنه بعث  ،تبليغك

 . (6)"وال يحتاج في هذا القول إلى تقدير التقديم والتأخير ،من الكفر

                                                           
 .254، ص4، جمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (1)
 .583، ص3، جتأويلوجوه ال فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (2)
 .549، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  (3)
كان  ،من أوالد التجار، أصله من ساوة، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي النيسابوري هو  (4)

( في الوجيز)و( الوسيط)و (البسيط، من مصنفاته )وتصدر لإلفادة والتدريس مدة، وكان معظما محترما، من أئمة العربية واللغة
فيات المشاهير و األعالم)انظر: الذهبي،  .ه468( وغيرها، توفي بنيسابور سنة أسباب النزولو)، التفسير و  ، تاريخ اإلسالم و 

 . (264، ص10ج
الناشر: عمادة البحث ، 367، ص18، جالتفسير البسيطه(، 468 لواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد، )ت:ا (5)

  .ه1430الطبعة األولى، ، امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةج -العلمي
  .367، ص18لمرجع السابق، جا (6)
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 الكفر، من عليه ه م عماا تكفُّهم" ، أي:ِّ  خئ حئ ّٰٱ معنى ذكر ابن الجوزي فيو 

 للناس منع ذا أي المضاف، فحذف كافة، ذا إال أيوجاء عند القرطبي: " ،(1)"بالغةللم فيه والهاء

 .(2)"الكفر من لهم منع ذا أو تبليغك، عن يشذوا أن من

د من ج  لذلك و  بينها تقارب وتداخل،  ِّ حئ ّٰٱوما ذكره العلماء من أوجه في معنى 

 ىي ّٰٱقال تعالى: فقال: " هتفسير في  البقاعيالمفسرين من جمع بين تلك األوجه، كما فعل 

 عما تكفهم إيجادنا، شمله ما لكل شامال   عاما   إرساال   أي  ِّ حئ جئ ّٰٱٱأي بعظمتنا،  ِّ  يي

 .(3)"أحد منهم عنها يخرج أن عن وتمنعهم األهوية، متابعة من إليه ينتشروا أن لعلهم

، وهو المفسرينمن  وتابعه عليه ابن كثير وغيره ،أميل إلى المعنى الذي ذكره الطبري  لكني

األدلة أرسل لجميع الناس، وهذا ما دلت عليه  وصف للناس، والمعنى أن النبي  ِّ حئ ّٰٱأن 

يطلق  أن الجماعةاألصفهاني ، وقد تقدم في كالم الراغب النبوية والسنة الكريم من القرآن اآلثارو 

 للناس عامة.  ، أي أن )كافة( يعني عامة، أي أرسل النبي )الكافة(عليها 

عامة، وكون  أما األوجه األخرى التي ذكرها المفسرون، فهي صحيحة، فرسالة النبي 

 . ا للناس عن المعاصي، فهذا المعنى محتمل وجائز، وصحيح في حقه كاف   النبي 

الوصف بـ)النبي الكافة( مبهم بحاجة م، أي وإن جاز وصف النبي بـ)الكافة( فإن ذلك مبه

فيما -نبي المرسل كافة للناس( أو )المبعوث إلى الناس كافة( وهذا )ال :لتوضيح، واألولى القول

 هو الصحيح.  -يظهر لي

                                                           
 .499، ص3، جزاد المسير في علم التفسيربن الجوزي، ا (1)
 . 003، ص41، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (2)
 . 504، ص15، جوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي (3)
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 اللسان:  .16

 حك  جك مق حق مف ّٰٱ، قال تعالى: (1)العلماء في مصنفاتهم جماعة منذكره 

 [.12]األحقاف:  ِّ مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لكخك

ن اللسان العربي فذهب بعضهم إلى أ  ِّ مل خل ّٰٱفي تأويل ومعنى:  أهل العربيةاختلف 

 التوراة  مصّدق عربيّ  بلسان كتاب وهذامن صفة الكتاب، وعلى هذا القول يكون تأويل الكالم: 

وهذا القول ذهب إليه ، (2)حقّ  هللا عند من به جاء ما وأن رسول، هلل امحمد   بأن موسى، كتاب

 ا للكتاب وهو القرآن. بي نعت  ، فجعلوا اللسان العر (3)بعض المفسرين

 :أي ، ِّ مل خل ّٰٱ بكونهعلى القرآن الكريم أثنى  أن هللا  في تفسيره بن عاشورا وذكر

 أشرف وهي للناس، اللغات وأحب السامعين نفوس في وأنفذها اللغات أفصح فهي ،عربيةال لغةبال

 أتباعه نهاودوّ  عيسى بها تكلم التي اللغة ومن موسى، كتاب بها جاء التي اللغة من وأفصح وأبلغ

 هو اللسان فيه يستعمل ما أشرف ألن ؛اللغة على اللسان إطالق وغلب ،األناجيل أصحاب

 ،[4:إبراهيم]  ِّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ّٰٱ: تعالى قال ،(4)الكالم

 .[97:مريم]  ِّ خن حن جن ّٰٱ: وقال

                                                           
 الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ر: نظا (1)

، وذكره الصالحي (229ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، وعزاه البن خالويه وابن دحية )انظر: 
 (.501-500، ص1، جسبل الهدى والرشادحي، الصالوعزاه البن دحية والبلقيني )انظر:  سبل الهدى والرشادفي 

 .110-109، ص22، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (2)
، والسور اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي، و 572 ، ص7، جالعظيم القرآنتفسير ، بن كثيرانظر: ا (3)

 .25، ص26، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 142 ، ص18ج
 .25، ص26، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (4)
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 قولهذا  أن الطبري  ركذو ، (1)إلى جعل )الكتاب مصدق اللسان( اللغة علماءبعض  وذهب

 ألن معنى وال نفسه، القرآن يصدق الذي أن إلى -كذلك يؤّول إذا- يصير ذلك ألن له؛ معنى ال

 العربيّ  اللسان يجعل أن إال الكتاب، هذا هو العربيّ  اللسان ألن نفسه، يصّدق كتاب وهذا: يقال

 ا،محمد   يصّدق القرآن وهو  ِّ جل مك ّٰٱ: إلى تأويله ويوجه ،-والسالم الصالة عليه- امحمد  

ل الطبري اللسان بالرسول والمقصود ، فقد أوّ (2)التأويل من اوجه   كذل فيكون  العربّي، اللسان وهو

 هذا على المراد: "ابن عطية، وقال (3)الرسول ذو اللسان العربي كما ذكر الزمخشري في تفسيره

 به، جاء الذي يصدق البارعة وأحواله بإعجازه القرآن فكان ولسانه، هللا رسول محمد: باللسان القول

  .(4)"جيد المعنى صحيح قول وهذا

القرآن و ا للكتاب، وخالصة ما سبق من أقوال العلماء، أن )اللسان العربي( قد يكون نعت  

وأنبه هنا ، يعربلسانه  أي أنالمراد وصف النبي بالعربي، وقد يكون نزل بلغة العرب، قد الكريم 

فيقال:  سول،في وصف الر  )العربي(ذكر واالكتفاء به دون  ر )اللسان( فحسبال يصح ذكأنه 

 )النبي ذو اللسان العربي(، وقد كان لسان النبي يذكر ، وإنما أو )النبي اللسان( اللسان( الرسول)

 ا. ا فصيح  عربي  

 ىل مل خل ّٰٱتعالى:  هلو ق في ذكر الصالحي أن المراد باللسان في قول إبراهيم و 

هو محمد ، [84]الشعراء:  ِّ حم جم يل
سؤال إبراهيم  معنى"أن في تفسير اآلية:  وردد قو ، (5)

                                                           
 .109، ص22، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (1)
 .110، ص22، جمرجع السابقل: انظرا (2)
 .013، ص4، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزمخشري، نظر: اا (3)
 .96-95، ص5، جز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيبن عطية األندلسي، ا (4)
 . 501، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (5)
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 محمد في الدعوة فأجيبت ،بالحق يقوم من الزمان آخر في ذريته من يكون  أن "(1) ،ابن  قال

 لسان)و، وقال: "(2)"اللفظ ىعل مكُّ ح  بت   إال يعطيه ال اآلية لفظ أن إال ،حسن معنى وهذا": عطية

 دعوته، هللا أجاب لكوكذ المفسرين، من بإجماع المكانة ديخلتو  الثناء هو ،اآلخرين في (الصدق

  ."(3) محمد بها جاء التي الحنيفية على وهو ،مهوتعظ به تتمسك ملة فكل

 المتربص:  .17

أن  لنبي اا تعالى آمر   ، وهو مأخوذ من قول هللا(4)العلماء في مصنفاتهم جماعة منذكره 

  [.52]التوبة:  ِّ حب جب هئ مئ ّٰٱ: ل للمنافقينيقو 

 .(5)"حصوله أو زواله ينتظر اأمر   أو ،كانت سلعة بالشيء، االنتظار: صربُّ التا و"

 مواعد انتظروا أي ،ووعيد تهديد  ِّ مئ ّٰٱ" :سبحانه في تفسير قوله (6)المفسرون  ذكرو 

 للتحضيض  ِّ مئ ّٰٱ: قوله في األمر: "ابن عاشور، وقال (7)"هللا مواعد منتظرون  إنا ،الشيطان

 ،للمخاطبين تهديد  ِّ حب جب هئ ّٰٱ ةوجمل ...مه  ص  بُّ ر  بت   االكتراث قلة المفيد المجازي 

                                                           
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب بن عطية األندلسي، اهذا قول مكي كما ذكر ابن عطية في تفسيره )انظر:  (1)

 .(235، ص4، جالعزيز
 .235، ص4، جيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز بن عطية األندلسي، ا (2)
 .235، ص4لمرجع السابق، جا (3)
 الرياض األنيقة، وذكره السيوطي في 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (4)

، وذكره الصالحي في (234ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، وعزاه لشمس الدين الرهاوي )انظر: 
 (.504، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، وعزاه لشمس الدين البرماوي )انظر:  والرشاد سبل الهدى
 .338، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (5)
أو  مفاتيح الغيبالرازي، ، و 44، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسينظر: ا (6)

 ، وغيرهم من المفسرين. 160، ص8، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ، و 68ص، 16، جالتفسير الكبير
 . 160، ص8، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (7)
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 كالعلة ألنها ؛قبلها التي عن الجملة هذه وفصلت زمانه، في أو ص،بُّ ر  التا  في معية: هنا والمعية

  .(1)"للحض

، وهو (تربصمالـ)فلفظ )المتربص( جاء في معرض التهديد والوعيد، وليس بقصد الوصف ب

، تهديد للكفار، أي: [135]األنعام: ِّىث نث مث زث رث  يت ىت ّٰٱكقوله تعالى: 

  .(2))العامل( وصفاعملوا على مكانتكم، وأنا عامل على مكانتي، وقد تقدم الكالم عليه في 

 مشهود: ال .18

 [.3]البروج:  ِّ  ىه مه ّٰٱقال تعالى: ، في صفاته  (3)العلماء جماعة منذكره 

مشهود يوم قيل: الشاهد يوم الجمعة والف في معنى الشاهد والمشهود:وقد اختلف المفسرون 

ويوم القيامة، وقيل: اإلنسان ويوم القيامة، وقيل: محمد ويوم الجمعة، وقيل:  عرفة، وقيل: محمد 

الشاهد : يل، وق(4)عرفةيوم يوم األضحى ويوم الجمعة أو وقيل:  الشاهد هللا والمشهود يوم القيامة،

 األيام: وقيل ،والحجيج ألسودا الحجر :وقيل ،األمم وسائر محمد أّمة :وقيل، أّمتهالمشهود و  عيسى

، (5)-السالمالصالة و  معليه- ومحمد األنبياء: وقيل ،آدم وبنو الحفظة: وقيل ،آدم وبنو والليالي

  .قوالغير ذلك من األقيل: و 

                                                           
 .225، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .من هذه الرسالة 614-441رجع إلى وصف )العامل( صا (2)
الرياض األنيقة في شرح أسماء خير السيوطي، حية )انظر: وعزاه البن د الرياض األنيقةذكره السيوطي في  (3)

، 1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، وعزاه البن دحية )انظر:  سبل الهدى والرشاد، وذكره الصالحي في (247ص، الخليقة
 (.514ص

 .337-333، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (4)
 .729، ص4، جوجوه التأويل فيوعيون األقاويل  عن حقائق غوامض التنزيل الكشافلزمخشري، نظر: اا (5)
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 ولم شهد، ومشهود شهد، بشاهد أقسم هللا إن: يقال أن ذلك في الصوابأن  الطبري  وذكر

هو  ،المعنيّ  أنه العلماء هذكر  الذي وكلّ  أراد، مشهود وأيّ  شاهد أيّ  بذلك إقسامه مع سبحانه يخبر

ه، فكل المعاني التي ذكرها المفسرون ميل إليوهذا ما أ، (1)(شاهد ومشهود: )له ي قال أن يستحقّ  مما

 . صفات النبي  ىحدتملة، وعليه فقد يكون )المشهود( إمح

 : على القرآن مهيمن .19

:  هللا من قول (3)، وذكر السيوطي أنه مأخوذ(2)همالعلماء في مصنفات جماعة منذكره 

  [.48]المائدة:  ِّىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ّٰٱ

ا للكتاب، ومنهم من وقد اختلف المفسرون في المراد بـ)المهيمن( هنا، فمنهم من جعله وصف  

على ون فظاحم، أو الالمهيمن هو هللا  إنومنهم من قال ، ذكر أن المراد هو النبي محمد 

 ذلك عند ذكر أقوال المفسرين في معنى اآلية. كل وستبين  القرآن في كل زمان ومكان،

 محمد   لنبيه ،تعالى ذكره هللا من خطاب  "هذا  في تفسير اآلية: -رحمه هللا– قال الطبري 

، عليه أنزله الذى القرآن وهو  ِّ  زت  ّٰٱ محمد، يا  ِّ رت يب ّٰٱ: ذكره تعالى يقول، 

 زث رث يت ىت نت ّٰٱ، هللا عند من أنه شك وال فيه، كذب وال بالصدق  ِّ مت ّٰٱ :بقوله ويعني

  ِّىث  نث  ّٰٱ، أنبيائه إلى أنزلها التي هللا كتب من قبله ما بتصديق أنزلناه: يقول  ِّ مث

ا قبله، للكتب مصّدق ا محمد، يا إليك، أنزلناه الذي الكتاب أنزلنا: يقول  من حق أنها عليها وشهيد 
                                                           

 .337، ص24، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (1)
القول البديع في الصالة ، السخاوي ، و 242، ص1، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، نظر: ا (2)

الرياض السيوطي، وعزاه للقاضي عياض )انظر:  الرياض األنيقةتابه ، وذكره السيوطي في ك83، صعلى الحبيب الشفيع
سبل الصالحي، (، وذكره الصالحي وعزاه للقاضي عياض، )انظر: 256-255ص، األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 (.524-523، ص1، جالهدى والرشاد
 .625-255ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةالسيوطي، نظر: ا (3)
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كر الطبري هنا أن )المهيمن( في اآلية وصف للكتاب، ذف ،(1)"لها حافظا ليها،ع أمين ا هللا، عند

 ومعناه: أنه شهيد على الكتب قبله، أمين عليها، وحافظ لها. 

  ِّىث  نث مث زث رث يت ىت نت ّٰٱ :بقوله بعض المفسرين أن المراد وذكر

 على ن  مؤتم ، محمد: " ِّىث  نث  ّٰٱقوله تعالى:  تفسيرمجاهد في  ، قال هللا نبيهو 

  .(2)"القرآن

 إليك، قبله الكتب   مصدق ا الكتاب وأنزلنا): مجاهد تأّوله ما على الكالم تأويلقال الطبري: "

ا ِّ  زت  ّٰٱ من حاال    ِّ نت ّٰٱ :قوله فيكون (، عليه مهيمنا  (التصديق) ويكون  منه، وبعض 

 ذكر عن نايةك وهي ، ِّ رت ّٰٱ في التي (الكاف) من حاال   (المهيمن)و ، ِّ  زت  ّٰٱ صفة من

  .(3)"الكتاب على عائدة ِّىثّٰٱ :قوله في (الهاء)و ، النبي اسم

 (المهيمن) أنّ  وذلك ،خطأ هو بل العرب؛ كالم في المفهوم من بعيد التأويل وهذا"وقال: 

ق) كان ما صفة من إال يكون  فال ،(المصدق) على عطف    الكالم معنى كان ولو ،له صفة   (المصدّ 

ق ا الكتاب إليك وأنزلنا) :قيلل مجاهد، عن روي  ما  ألنه (؛عليه مهيمن ا الكتاب من يديه بين لما مصدّ 

ها ِّ رت ّٰٱ في التي (الكاف) صفة من يتقدم لم  وإنما عليه، عطف ا (عليه مهيمن ا) يكون  شيء   بعد 

  .(4)"(المصدق) صفته من الذي ِّ  زت  ّٰٱ صفة من ألنه ؛(المصدق) على به عطف

                                                           
 .377، ص10ج، جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 ، وقد ذكر الطبري قول مجاهد بسنده.  381، ص10جمرجع السابق، ال (2)
  .381ص، 10ج، مرجع السابقال (3)
  .381، ص10ج، مرجع السابقال (4)
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  في التي (الكاف) صفة من هذا وتأويله   مجاهد قول على( صدقالم) أن ظان ظن فإن"

 يكون  وأن كذلك، ذلك تأويل يكون  أن يبطل ، ِّ مث زث رث يت ىت ّٰٱ :قوله فإن ، ِّ رت ّٰٱ

 كناية ، ِّ رث يت ّٰٱ :قوله في (الهاء) ألن ؛ِّ رت ّٰٱ في التي (الكاف) صفة من (المصدق)

 ،(الكاف) صفة من (المصدق) كان ولو ،ِّ رت ّٰٱ قوله في  النبي وهو المخاطب، غير اسم

ق ا الكتاب إليك وأنزلنا): الكالم لكان  معنى فيكون (، عليه ومهيمنا الكتاب من يديك بين لما مصدّ 

 . (1)"كذلك حينئذ   الكالم

  نث  ّٰٱ :في قوله قول مجاهدأن ذكر فسيره قول الطبري، ففي ت ابن كثيرقد تابع و 

 نظر، بهذا هذا تفسير في ولكن المعنى، في صحيحهو  أمين على القرآن، ا يعني محمد   ِّىث

، وهو أن (2)ما ذكره الطبري  فالصحيح وبالجملة نظر، اأيض   العربية حيث من عليه تنزيله وفي

 عليها.  أن القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، وشهيد ،ِّىث  نث  ّٰٱالمراد بقوله: 

 على اللفظة هذه في -هللا رحمه- ي الطبر  غلط: "ابن عطية على الطبري فقال ردّ قد و 

 ومجاهد ،التأويل دع  فب   ،الثانية الميم بكسر ِّ  نث  ّٰٱ الناس قراءة على تأويله رفسّ  فإنه ،مجاهد

نا(– الثانية الميم بفتح ِّىث  نث  ّٰٱ ...يقرأ إنما -هللا رحمه-  اسم بناء فهو -أي )مهيم 

 عليه المؤتمن أن يتجه هذا لىوع ِّ نت ّٰٱ :قوله على معطوفة الكتاب من حال وهو ،المفعول

 . (4)ا عليه، أي: جعلناك يا محمد مهيمن  "(3) محمد هو

                                                           
 .382، ص10ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 .116، ص3، جالعظيم القرآنير تفس، بن كثيرنظر: اا (2)
 .200، ص2ج ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي (3)
 . 259، ص4ج، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية انظر: الزرقاني، (4)



159 
 

 بفتح)وم هيم ن ا عليه(  رئ ق  : "ى آخر للقراءة بالفتح )مهيم نا(، فقالقد ذكر الزمخشري معن  و 

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ّٰٱ: قال كما والتبديل، التغيير من فظح   بأن عليه ن  وم  ه   أي الميم،

ر ف ح رّ ف لو بلد، كل في الحفاظ أو ، ّللاا  :عليه هيمن والذي ، ِّرن  أو حركة أو منه ح 

  .(1)"ومنكرين راّدين الشمأزواو  أحد، كل عليه لتنبه سكون 

كما ذكر - ورد فيه قراءتان ٱِّ  نث  ّٰٱوالخالصة من كل ما سبق، أن قوله تعالى: 

لكتاب الذي هو ا لن( وصف  هيم  ثانية، وعليه يكون )الم  بكسر الميم ال عامة القراء، قراءة -المفسرون 

)م هيم نا(، وفي المراد بالوصف على هذه القراءة ثالثة أي  مميفتح الب مجاهدقراءة القرآن الكريم، و 

  ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱسبحانه:  هلو قفي ، كما أقوال: المهيمن والحافظ هو هللا 

  ر.كل عصر ومصاظ في ، أو الحفّ [، أو النبي 9]الحجر:

 ، وهو أن )المهيمن( وصف للقرآنعامة القراءمن قراءة  الوارد ولكني أميل إلى المعنى

، وعليه فإن )المهيمن( في اآلية وصف للقرآن، وليس (2)، وهذا ما ذكره كثير من المفسرينالكريم

  .ا للنبي وصف  

 

 

 

 

                                                           
 .406، ص1، جوجوه التأويل فيعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  الكشاف الزمخشري، (1)
 اآليات تناسب في الدرر نظم، البقاعي، و 371، ص12، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، نظر: ا (2)

 ، وغيرهم من المفسرين.221، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 180، ص6ج، والسور
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 النور:  .20

 ىب نب ّٰٱ، قال تعالى: ه في أسمائه وصفاته وسمات (1)علماءالذكره جماعة من 

 الذي"  ")النور( هو محمد أن الطبري  ركذ[، 15]المائدة:  ِّ نت  مت زت رت يب

، به هللا أنار  . (2)"الحق يبيّ ن به استنار لمن نور فهو الشرك، به ومحق اإلسالم، به وأظهر الحقا

 يريد أن يحتمل"  ِّ نت  مت زت ّٰٱ:  قوله)النور( في  وقال ابن عطية في

 . "(3) موسى ديير  أن ويحتمل. ..  امحمد  

: األول: (4)أقوال الوارد في اآلية هنا في )النور(أن  وقد ورد في تفسير )مفاتيح الغيب(

 بالنور والقرآن واإلسالم محمد وتسمية"قال الرازي:  القرآن،: الثالثو  اإلسالم،: الثانيو  محمد،

 الباطن والنور الظاهرة، األشياء راكإد على البصر به يتقوى  الذي هو الظاهر النور ألن ؛ظاهرة

 . (5)"والمعقوالت الحقائق إدراك على البصيرة به تتقوى  الذي هو اأيض  

 وصفاته.  ن )النور( قد يكون من أسماء النبي لى ما تقدم من أقوال المفسرين، فإوبناء ع

  ِّحت جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ ّٰٱوفي قول هللا تعالى: 

هو محمد  ِّ مب خب ّٰٱالمراد بالنور في قوله:  ذكر السيوطي أن[، 35]النور:
 أن والظاهر، (6)

                                                           
، 1، جالمصطفى الشفا بتعريف حقوق القاضي عياض، ، و 258، ص3، جأحكام القرآن، انظر: ابن العربي (1)

الرياض األنيقة في شرح أسماء السيوطي، و ، 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي ، و 233ص
 . 532-530، ص1، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 266-265ص، خير الخليقة

 .143، ص10، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
  .171، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزسي، ابن عطية األندل (3)
 .327، ص11، جمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرلرازي، نظر: اا (4)
 .327، ص11، جلمرجع السابقا (5)
 .265، صالرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: اا (6)
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 المراد ما :القول هذا في وقد اختلف المفسرون  ،تعالى هللا على عائد  ِّ مب خب ّٰٱ في الضمير

 . (1)تعالى إليه المضاف بالنور

  ِّ مب خب ّٰٱ: هقول في بالهاء المعني في التأويل أهل اختلف"فقال الطبري في تفسيره: 

  (2)"هي؟ ما ذكر ومن عائدة، هي عالم

 المؤمن نور مثل: الكالم معنى: وقالوا ،المؤمن ذكر من هي": (3)بعض المفسرين فقال

  ."مشكاة مثل والقرآن اإليمان من قلبه في الذي

 عائدة  ِّ مب خب ّٰٱ: قوله التي الهاء: وقالوا ، محمد": بالنور ع ني بل: (4)آخرون  وقال

  ."هللا اسم على

 ،هللا ذكر من والهاء: قالوا القرآن، وهو وبيانه، هللا هدي: بذلك عني بل": (5)ن آخرو  وقال

 به استنار الذي النور وهي المبينات، بآياته واألرض السماوات أهل هادي هللا: الكالم ومعنى: قالوا

  ."كمشكاة المؤمنين قلوب في بها ووعظهم خلقه، بها هدى التي وآياته هداه  مثل واألرض السماوات

  ."الطاعة: بالنور يعني: وقالوا هللا، نور مثل: ذلك معنى بل": (6)آخرون  وقال

                                                           
  .43، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان، انظر:  (1)
 . 179-178، ص19ج، جامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، ا (2)
جامع البيان في تأويل آي لطبري، )انظر: اوعن سعيد بن جبير والضحاك  رواه الطبري عن أبّي بن كعب  (3)

 (. 179-178، ص19ج، القرآن
جامع البيان في تأويل لطبري، ظر: ا)انوعن سعيد بن جبير  -رضي هللا عنهما-رواه الطبري عن ابن عباس  (4)

 (. 179، ص19ج، آي القرآن
جامع لطبري، )انظر: اوعن الحسن وابن زيد وزيد بن أسلم  -رضي هللا عنهما-رواه الطبري عن ابن عباس  (5)

 (. 180-179، ص19ج، البيان في تأويل آي القرآن
، 19ج، جامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري )انظر: ا -رضي هللا عنهما-رواه الطبري عن ابن عباس  (6)

 (. 180ص
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 تقطع وفيها ذكر، له يجر لم من على الضمير عود فيها أقوال هذه"قال ابن عطية: 

 الفرقة هذه اختلفت ثم ، ِّ خئ ّٰٱ على عائد  ِّ مب ّٰٱ في الضمير :فرقة وقالت باآلية، المراد المعنى

 هو ليوق المؤمن، هو لوقي محمد، هو لفقي ،(1)"تعالى هللا إلى أضيف الذي (نورالـ)ب المراد في

  .(2)والقرآن اإليمان

 الذي هللا نور مثل، ومعنى اآلية: (3)بجملة جملة فيه التشبيه وقع ،آخر معنى اآلية وتحتمل

 الذي ورالن من الجملة كهذه الجملة، على الساطعة وبراهينه مخلوق  كل صنعة وإتقانه هداه  هو

 فمثل الناس، أيدي بين الذي النور صفات أبلغ هي التي الصفة، هذه على أيها البشر أنتم تتخذونه

، وهذا القول األخير في معنى اآلية هو ما (4)البشر أيها منتهاكم هو الذي كهذا الوضوح في هللا نور

 أميل إليه. 

 

  

                                                           
 .183، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي ابن عطية (1)
 .183، ص4، جنظر: المرجع السابقا (2)
 . 184، ص4ج ،نظر: المرجع السابقا (3)
الجامع القرطبي، ، و 184، ص4ج، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، األندلسي بن عطيةانظر: ا (4)

 . 257، ص12، جألحكام القرآن
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 فعال:األالمشتقة من  الفصل الثالث: صفات النبي 

  ة مباحث:وفيه ثالث

 في مسألة االشتقاق  المبحث األول: الخالف

  فعالاألالمشتقة من  صفات النبي ما اتفق عليه من المبحث الثاني: 

 فعال األالمشتقة من  صفات النبي ما اختلف فيه من المبحث الثالث: 
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 : االشتقاق مسألة في خالفال المبحث األول:

صفات يوصف بها النبي  الرسالة، أن أغلب أسماء النبي سبق أن بينت في تمهيد هذه 

 ،األسماءهذه  غالبأن السخاوي:  ذكر، (1)النووي  ذكر كما، مجاز عليها األسماء وإطالقالكريم، 

 من مشتقة وأكثرها، وقال: "(2)التسمية سبيل على منها الكثير يرد ولم ،النبي  بها وصفصفات ي

 . "(3) إليه نسبت أفعال

 لمجرد محضة اأعالم   ليستو  ،نعوت كلها  ه: "أسماؤ -رحمه هللا-ابن القيم وقال 

 إذا  ه، وقال: "أسماؤ (4)"والكمال المدح له توجب ،به قائمة صفات من مشتقة أسماء بل التعريف،

 أو به المختص الوصف بين يفرق  أن ينبغي لكن اسم، وصف كل من فله مدح أوصاف كانت

 .(5)"يخصه اسم منه له يكون  فال المشترك الوصف وبين اسم، همن له ويشتق عليه الغالب

 بصيغة أتى بل االسم، بلفظ يرد لم األسماء هذه من كثير: "-رحمه هللا–وقال السيوطي 

  .(7)"نظر منها كثير في، وقال الصالحي: "(6)"والفعل المصدر

لفعل بصيغة ا تورد بعض صفات النبي يتبين مما تقدم من أقوال العلماء أن 

، ومن العلماء من نسبت إليه  من ذكر أن أكثر صفات النبي مشتقة من أفعالوالمصدر، ومنهم 

ابن القيم، ومنهم من رأى أن في كثير من هذه الصفات  كالما في االشتقاق كما في لم ير بأس  

 نظر، كما ذكر الصالحي. 
                                                           

  .22، ص1، جتهذيب األسماء واللغاتالنووي، انظر:  (1)
 . 81، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، لسخاوي نظر: اا (2)
 . 84مرجع السابق، صال (3)
  .58-84، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم (4)
 .85، ص1رجع السابق، جالم (5)
 .14ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (6)
 . 407، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (7)
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ما في قوله تعالى: كفي القرآن الكريم صفات، وردت بصيغة الفعل،  : ثبت للنبي قلت

في اآلية صفة الهداية، وقد  فقد ثبت للنبي [، 52]الشورى:  ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ

 رئ ّٰٱقوله تعالى: في )الهادي(، وكذلك  وصف همناشتق قد وردت بصيغة الفعل )تهدي(، و 

 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت

كما بّين  هذه اآلية عدة صفات للنبي  [، فقد ورد في157]األعراف: ِّلك  اك يق

  المفسرون، منها ما جاء بصيغة الفعل.

 يدفع وال باألسواق، ابخا س   وال غليظ، وال بفظ ليسفي السنة: " ما وصف به النبي وم

ورد بصيغة الفعل،  ، فقوله: "يعفو ويصفح" وصف للنبي (1)"ويصفح يعفو ولكن بالسيئة، السيئة

 . ألنها صفات ثابتة للنبي  ؛فعال ال بأس باالشتقاق منهوهذا النوع من األ

كـ)المتبتل( من أفعال األمر في القرآن،  للنبي  قام باشتقاق صفات   (2)لكن بعض العلماء

 ىب نب ّٰٱد( من قوله: جّ ه  ت  [، و)الم  8]المزمل: ِّ زت رت يب ىب نب مب ّٰٱمن قوله تعالى: 

، إال أن في ةومقبول ةلصفات صحيحبعض هذه ا ت[، وإن كان79]اإلسراء:  ِّ مت زت  رت يب

وليس كل أفعال األمر ، فوصف )النبي القائل( فيه نظر،  ِّ ىن ّٰٱبعضها نظر، كـ)القائل( من قوله 

لم يشتق منه العلماء  ،[1]العلق:  ِّ مل ّٰٱفي القرآن قد اشتق العلماء منها صفات، كقوله الواردة 

  ِّ رن  مم ام ّٰٱلك األفعال ، وكذ ِّ ىئ ّٰٱ)القارئ( إذ يتعارض مع وصف صريح وهو 

                                                           
 . 89سبق تخريجه ص (1)

لصالحي، وقد عزا كل من السيوطي والصالحي كثيرا من هذه الصفات البن دحية، اكالسخاوي والسيوطي و  (2)
 . ذه الصفات في المبحث الثالثوسيأتي الحديث عن ه
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[،     174]الصافات:  ِّ حس جس ّٰٱ[، 199]األعراف:  ِّ زب رب يئ ّٰٱ[، 106]األنعام:

لم يشتق [، وغيرها من األفعال، 73]التوبة:  ِّخم حم ّٰٱ[، 175]الصافات:  ِّ خص ّٰٱ

 . في القرآن الصفات من أفعال األمرهذه العلماء ا الشتقاق فلم أجد ضابط  العلماء صفات منها، 

وانتهى عما فيه من  ،من األوامر الكريم ر به في القرآنم  قد التزم ما أ   حيح أن النبي ص

، وإن نزل على النبي  الكريم لكن القرآن ،فقد كان خلقه القرآن، وهذا من عظيم خلقه النواهي، 

زام النبي والت ،فليس كل أفعال األمر الواردة في القرآن خاصة بالنبي يخاطب األمة كلها،  إال أنه

  بأوامر القرآن الكريم داخل في وصف النبي بـ)ذي الخلق العظيم(، وهو وصف جامع كما بينت

  .ل ال أميل إلى اشتقاق الصفات منهوهذا النوع من األفعا، (1)سابقا

من غير فعل األمر، بعض هذه الصفات صحيح من أفعال ا اشتق العلماء أوصاف   وكذلك

عدم أن وأرى  ،(المقصوص عليه)و (الكافي)و (الرفيع الذكر)و (نياالدّ ـ)ك وبعضها فيه نظر،

  .في حق النبي  ا من المبالغة واإلفراط والغلو، خوف  أولى االشتقاق

 نفسه به سّمى وال ،أبوه به يسّمه لم باسم  رسولال تسمية يجوز ال أنهالصالحي  وذكر

الى به، أو بما لم يصف به النبي بما لم يصفه هللا تع  ، فال يجوز وصف النبي(2)الشريفة

 . (3)نفسه

                                                           
 . من هذه الرسالة 84-81انظر: ص (1)
 (. 401، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، نظر: ااذكره الصالحي في كتابه نقال عن الغزالي ) (2)
صفات، وإطالق  ذكرت هنا عدم جواز الوصف مع أن الحديث عن األسماء وذلك ألن أغلب أسماء النبي  (3)
: "بعض هذه المذكورات صفات، بعد أن ذكر جملة من أسماء النبي  ها مجاز كما ذكر العلماء، قال النووي األسماء علي

"غالب هذه األسماء، (، وقال السخاوي: 22، ص1، جتهذيب األسماء واللغات، النووي )انظر:  فإطالق األسماء عليها مجاز"
القول البديع في الصالة على ، السخاوي )انظر:  لتسمية"، ولم يرد الكثير منها على سبيل اصفات يوصف بها النبي 

 . (81، صالحبيب الشفيع
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علما، وإن  -أي للنبي–ال يجوز أن نخترع له : "في شرحه على المواهب رقانيقال الزُّ 

دل على صفة كمال، وال يرد على االتفاق وجود الخالف في أسمائه تعالى؛ ألن صفات الكمال 

لالئقة بالبشر، فلو جوز ما لم يرد به إنما يطلق عليه صفات الكمال ا والنبي  ،كلها ثابتة له 

سماع، لربما وصف بأوصاف تليق باهلل دونه على سبيل الغفلة، فيقع الواصف في محظور وهو ال 

 . (1)"يشعر

 قام إذا إال باسم سمىي   ال توقيفية،  النبي أسماء"أن جاء في معجم المناهي اللفظية: و 

 القليل، وهو اسم، إما النصوص في أصل له الذي نأ تبينوقال صاحب المعجم: " ،(2)"عليه الدليل

 اإلفراط من حماية  النبي على يطلق فال له، أصل فال ذلك سوى  وما أكثر، وهو وصف، أو

، وحذر (3)"وإطراء غلو، فيها لها أصل ال التي والصفات األسماء هذه كانت إذا النهي ويشتد والغلو،

 كثيرة وهيمن أسماء وصفات،   رسوله وال سبحانه هللا عن يرد لم ما إطالق منصاحب المعجم 

 .(4)البدعية واألذكار واألوراد الطُّرقية كتب ومظنتها، جدا  

 ألن ؛األدب جادة على سير   ،العظيم القرآن في به تعالى هللا وصفه بما ووصف النبي 

 بالعجز عترافا  فيه ،بسواها  يرضى ال التي المتابعة من فيه ما مع ،به هللا وصفه بما وصفه

 األكابر تجد ولذا ،-والسالم الصالة عليه- مدحه حقيقة به يبلغ الواصف من وصف   ابتداع عن

                                                           
 . 170، ص4ج، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الزرقاني، (1)
 . 352ص، معجم المناهي اللفظية وفوائد في األلفاظ أبو زيد، بكر، (2)
 . 352المرجع السابق، ص (3)
 . 352السابق، صانظر: المرجع  (4)
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 من عبارات اختراع دون  وسنة   كتاب ا ،الطاهرة عةيالشر  به وردت ما على  ذكره في صرون يقت

  .(1)الغالب في عندهم

: صفات متفق إلى قسمين من األفعالالمشتقة قد قسمت الصفات وبناء على ما تقدم، ف

 . في المبحثين اآلتيين ذه الصفاته بيانفيما يلي عليها، وصفات مختلف فيها، و 

 

  

                                                           
 تقرير في الرواية تحرير) المتحفظ كفاية شرح ه(،1170)ت:  الفاسي الطيب بن محمدبن الطيب، نظر: اا (1)

 الطبعة، السعودية العربية المملكة - الرياض والنشر، للطباعة العلوم دار، البواب حسين علي، تحقيق: 51ص، (الكفاية
 . م1983 - ه1403 األولى،
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  فعالاأل من المشتقة  النبي صفاتما اتفق عليه من  المبحث الثاني:

، جاءت بصيغة الفعل، اتفق العلماء على اتصاف ورد في القرآن الكريم، صفات للنبي 

  :مرتبة على حروف المعجم ي بيانهاا يأتبها، وفيم النبي 

 : والناهي اآلمر .1

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 [. 157]األعراف: ِّلك  اك يق ىق يف ىف يث

 و)الناهي(: )اآلمر( ، منها صفاتعدة ب اآلية هذه في  امحمد   تعالىوصف هللا 

شامل لكل ما تقبله العقول اسم  :روفالمعو  ، ِّ زت رت ّٰٱ: قولهفي )اآلمر( 

 . (1)ويدخل فيه بر الوالدين وصلة األرحام والفطر السليمة،

 األوثان، عبادةنكر: ضد المعروف، كوالم ، ِّ ىت نت  مت  ّٰٱ: قولهو)الناهي( في 

  .(2)الوالدين وعقوق  الرحم، وقطع النبيين، على هللا أنزل بما والكفر علم، بغير هللا صفات في والقول

 المّ   ولكنه تعالى، هلل الحقيقة في الوصف ذلك )اآلمر والناهي(أن  ابن العربي وذكر

 عن ل  ق  ون   واسطة، ذلك أن بالدليل معل  وي   ،ناهي ا اآمر   دشاه  ي   الذي هو إذ إليه؛ أضيف الواسطة كان

 . (3)حقيقة الوصف ذلك له الذي

 
                                                           

، 9، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا، و 381، ص15، جأو التفسير الكبير فاتيح الغيبمالرازي، انظر:  (1)
  .135ص

  .انظر: المراجع السابقة (2)
 . 358، ص3، جأحكام القرآن، بن العربينظر: اا (3)
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 التالي:  .2

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 [، 129]البقرة:  ِّ ىت نت مت زت رتيب

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ّٰٱوقال تعالى: 

 [. 151]البقرة:  ِّ حض جض مص خص حص مس

، وأن يبعث فيهم رسوال  منهم، مسلمة أمةذريته  من، بأن يجعل ربه  دعا إبراهيم 

محمد وهذا الرسول يتلو عليهم آيات هللا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، وكان الرسول هو 


 هللا وقبل، "(2)رى عيسى"وبش إبراهيم، أبي دعوة أناأنه قال: " ، جاء في الحديث عن النبي (1)

 هت ّٰٱ: ، قال (3)"إبراهيم طلبها التي األوصاف أكمل على له وّ  دع  بالم   فأتى ، إبراهيم دعاء

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

 في موضعها. كل صفات السيأتي الحديث عن هذه [، و 151]البقرة:  ِّ حض

  ِّ زب رب يئ ّٰٱ: تعالى قوله: )التالي( في ، وهيهذه الصفات أبين هنا إحدىو 

 يأتيهم أنه إلى إيماء هذا وفي تذكير، قراءةاآليات على الناس  يقرأ معنى اآلية: أن النبي و 

 صدق ىعل لداللتها آية سميت القرآن، جمل من الجملة وهي ،آية جمع فاآليات ،شرع فيه بكتاب

                                                           
 .625، ص1، جفي التفسير البحر المحيطأبو حيان، انظر:  (1)
وقد ذكره األلباني في سلسلة األحاديث . 82، ص3، ج129اآلية ، سورة البقرة، تفسيرهفي  الطبري رواه  (2)

، 61-59، ص4، جسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباني، الصحيحة وقال: له شاهد. )انظر: 
 (. 1545حديث رقم

 .626، ص1، جفي التفسير البحر المحيطأبو حيان،  (3)
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 من عليه تج  س  ن   وما يكتب، وال يقرأ ال أمي من مثلها صدور داللة من فيها ما بمجموع الرسول

 وكمال هللا توحيد على القاطعة الداللة من عليه اشتملت ولما بمثله، اإلتيان عن الناس أعجز نظم  

 وجيء اإلشراك، نم األمة هذه تن  أم   بحيث األمة عقائد في للضالل امسلك   تترك لم داللة صفاته

  .(1)تالوته تتكرر الكتاب هذا أن إلى لإلشارة  ِّ يئ ّٰٱ: تعالى قوله في بالمضارع

 الحكيم:  .3

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 [، 129]البقرة:  ِّ ىت نت مت زت رتيب

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ّٰٱوقال تعالى: 

 [. 151]البقرة:  ِّ حض جض مص خص حص مس

ويعلم  :أي  ِّ  ىب  ّٰٱ: قولهواردة في اآليات: )الحكيم( في ال  الرسولمن صفات 

 . (3)"مقاصده وتفصيل الكتاب معاني وهي ،شرائعه ودقائق باهلل العلم :والحكمة، "(2)الحكمة الناس

 المؤمن:  .4

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ّٰٱقال تعالى: 

 [. 158]األعراف:  ِّ حص مس

                                                           
  .237، ص1، جالتحرير والتنوير شور،بن عانظر: اا (1)
 .59، ص4، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (2)
  .723، ص1، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (3)
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 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص ّٰٱوقال تعالى: 

 [. 61]التوبة:  ِّمغ

 ، وقد وصف النبي (1)قال الراغب األصفهاني: "اإليمان هو التصديق الذي معه أمن"

، كما وصف بأنه )يؤمن للمؤمنين( ومعناه: أنه (2)أي يصدق باهلل ِّ  جس مخ ّٰٱبقوله تعالى: 

 كما (3)الباء دون  بالالم عدي ولذلك صدقه؛ بمعنى لفالن آمن: يقاليصدق المؤمنين فيما يخبرونه، 

 . [17:يوسف] ِّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰٱ: تعالى قوله في

 تمهيد ِّ مض خض ّٰٱ جملة أن ( من سورة التوبة:61فسير اآلية )ابن عاشور في ت وذكر

 بالعفو، المعاملة من به هللا أمر بما الناس يعامل فالنبي ، ِّ مظ حط ّٰٱ بعده لقوله

 في فالناس ببينة، إال أحد يؤاخذ ال وبأن الجاهلين، عن واإلعراض بالمعروف، واألمر والصفح،

 له وازع ِّ مض خض ّٰٱ فكونه ،المعروف بالوجه إال يعامل ال ألنه ؛إليه يبلغ فيما جانبه من أمن

 األمر يتضمن بذلك عليه ثناء ِّ مظ حط ّٰٱ: قوله... و والتهمة بالظنة المؤاخذة عن

 . (4)به

 

 

 
                                                           

 .91 ، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني (1)
، 9، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ، و 171، ص31، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، لطبري نظر: اا (2)

 . 141ص
 . 243، ص10، جالتحرير والتنويربن عاشور، نظر: اا (3)
 . 243، ص10جلمرجع السابق، نظر: اا (4)
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 : بأمر ربه المحلل والمحرم .5

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 [. 157]األعراف: ِّلك  اك يق ىق يف ىف يث

 المحلل)أن  ابن العربي ذكرل( و)المحرم(، الواردة في اآلية )المحل من صفات النبي 

 ذلك يمتولّ  والنبي تعالى... هللا هو بالحقيقة وذلك والحرام، لحاللا ن  يّ ب  م  "معناه: أنه : (والمحرم

 . (1)"رسالةوال بالوساطة

 األشياء" :الطيبات من المرادو  ، ِّ زث رث يت ّٰٱ: تعالى قولهفي  )المحلل(

 اآلية هذه فكانت ،الحل المنافع في واألصل اللذة، يفيد تناولها ألن وذلك ؛الطبع بحسب المستطابة

 .(2)"منفصل لدليل إال الحل الطبع ويستلذه النفس تستطيبه ما كل في األصل أن على دالة

 يستخبثه ما كل" والخبائث: ، ِّ ىث  نث مث ّٰٱ: تعالى قوله رم( فيو)المح

 كل أن مقتضاه فكان الحرمة، المضار في واألصل لللم، اسبب   تناوله كانو  ،النفس وتستقذره الطبع

  .(3)"منفصل لدليل إال الحرمة فيه فاألصل الطبع يستخبثه ما

 روعي وقد طيبة، جمع: لطيباتاقال ابن عاشور في معنى الطيبات والخبائث في اآلية: "

م ة ، معنى أو ك يل ة ،األ   معنى التأنيث في  دل كما المأكوالت، من الطيبات المراد أن على اتنبيه   الطُّع 

 ،[168:البقرة]  ِّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ّٰٱ: نحو نظائرها فيتعالى  قوله عليه

                                                           
 . 584-358، ص3، جأحكام القرآن، بن العربيا (1)
  .381، ص15، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، ا (2)
  .381، ص15ج المرجع السابق، (3)
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 ؛الحسنة الاألفع المراد وليس ،[4:المائدة]  ِّ زن رن مم ام يلىل مل يك ىك ّٰٱ: وقوله

 نت  مت زت رت ّٰٱفي قوله:  والمنكر المعروف بوصف ع رّ ف ت   األفعال ألن

 بين التمييز في حظ للعقل ليس إذ والمنكر، المعروف في تدخل ال والمأكوالت،  ِّ ىت

 اعتداد وال الفطرة دين اإلسالم كان ولما عوائدهم، فيها الناس تمتلك وإنما ومرفوضها، مقبولها

 وال ةام  خ  و   وال فيه ضر ال ما فالطيب بالخبث، وحرمتها بالطيب المأكوالت لّ ح طنا فيه، بالعوائد

 وهذا كالنجاسة، العقالء، يقبله ال امستقذر   كان أو العاقبة، خيمو   كان أو أضر، ما والخبيث قذارة،

 . (1)المباح" من شاءوا ما أهلها اختيار في إال العادات تدخل فال المآكل، من والمحرم المباح ك  ال  م  

 المزكي:  .6

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 [، 129]البقرة:  ِّ ىت نت مت زت رتيب

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ّٰٱوقال تعالى: 

 [. 151]البقرة:  ِّ حض جض مص خص حص مس

 والتزكية، "ِّيبّٰٱ: قولهالواردة في اآليات )المزكي( في  من صفات النبي 

 . (2)"باهلل الشرك ائصالنق وأكبر ،النقائص من التطهير

 

 

                                                           
  .135، ص9، جالتحرير والتنوير شور،ابن عا (1)
  .723، ص1جلمرجع السابق، ا (2)
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 المعلم:  .7

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 [، 129]البقرة:  ِّ ىت نت مت زت رتيب

  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ّٰٱوقال تعالى: 

 [.151]البقرة:  ِّ حض جض مص خص حص مس

  ِّ نب مب ّٰٱم( في قوله تعالى: الواردة في اآليات )المعلّ  من صفات النبي 

 الدالئل من فيه وما وحقائقه، الكتاب معاني ويعلمهم ،الكتاب بتالوة يأمر الناس أن النبي  والمراد

 فلما واألسرار، والحكم المعاني من فيه لما ؛اونور   هدى بكونه القرآن وصف تعالى هللا فإن واألحكام،

 ،وأسراره حقائقه تعليم بعده ذكر ، ِّ زب رب يئ ّٰٱفي قوله  التالوة ر  م  أ   أوال   تعالى هللا ذكر

 . (1) ِّ نب مب ّٰٱ: فقال

 الهادي:  .8

 [. 52]الشورى:  ِّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ: )الهادي( اسم فاعل من الهداية، قال 

 : (2)نوعان الهدايةو 

 وأتباعهم، الرسل عليها يقدر التي وهي الخلق، لجميع وهي وإرشاد؛ الحق على داللة هداية

  [،7]الرعد:  ِّ  ىئ نئ مئ ّٰٱ: تعالى قال

                                                           
 .59، ص4، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (1)
 .160، ص1، جالجامع ألحكام القرآن، لقرطبينظر: اا (2)
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 إال عليها يقدر ال التي وهي المتقين، لعباده وفضال   منه ة  منّ  هللا من وتثبيت توفيق وهداية

  ِّ من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ّٰٱ :، فقال لنبيه هللا

 ّٰ ّٰٱ: تعالى هلومنه قو  ،القلب في اإليمان خلق بمعنى يجئ هذا على فالهدى ،[56:القصص]

  ِّ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  ّٰٱ: [، وقوله5]البقرة: ِّنئ مئ زئ رئ

  .[25]يونس:

  :خاص والثاني عام أحدهما استعمالين: القرآن في يستعمل الهدىو"

 ،ال أم له ن  يا ب  الم   سلكها سواء المحجة وإيضاح الحق طريق إبانة فمعناه العام الهدى أما

 الحق طريق لهم ان  يا ب   أي [،17]فصلت:  ِّ حس جس مخ ّٰٱ: تعالى قول هللا المعنى بهذا ومنه

ٱ: قوله بدليل يسلكوها، لم أنهم مع ،-والسالم الصالة نبينا وعلى عليه- صالح نبينا لسان على

  ِّ جك مق حق ّٰٱ: تعالى قوله اأيض   ومنه[، 17]فصلت:  ِّ خص  حص مس خس ّٰٱ

 . (1)["3]اإلنسان: ِّ مك لك خك حك ّٰٱ بدليل والشر، الخير طريق له ان  يا ب   أي[، 3]اإلنسان:

: تعالى قوله المعنى بهذا ومنه ،العبد على بالتوفيق هللا تفضل فهو: الخاّص  الهدى وأما"

  .(2)["125]األنعام: ِّمم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ

  ذلك فعل وقد واإلرشاد، والداللة البيان هو الذي العام، الهدى هو  له المثبت الهدىو"

 في عنه المنفي والهدى، هالكإال  عنها يزيغ ال كنهارها، ليلها تركها حتى البيضاء، المحجة فبين

[، 56]القصص:  ِّ من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ّٰٱ: آية

                                                           
، 7ص، الكتاب آيات عن االضطراب إيهام دفع، ه(1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار )ت: (1)

 . م1996 - ه1417 ،األولى الطبعة، جدة – الخراز مكتبة ، اهرةالق - تيمية ابن مكتبة
 . 7صالمرجع السابق،  (2)
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 قال كما  بيده وليس وحده، هللا بيد ذلك ألن ؛بالتوفيق التفضل هو الذي الخاص، الهدى هو

  ِّمق حق مف خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ّٰٱ: تعالى

[، 37نحل:]ال  ِّمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ّٰٱ: تعالى وقوله[، 41]المائدة:

  .(1)"معلومة كثيرة ذلك بمثل واآليات

 : اآلصار واألغالل واضع .9

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰٱقال تعالى: 

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 [. 157]األعراف: ِّلك  اك يق ىق يف ىف يث

 يف ىف يث ّٰٱ: تعالى قولهالواردة في اآلية )الواضع( في  من صفات النبي 

 لثقله، الحراك من يحبسه أي صاحبه، يأصر الذي الثقل :اإلصر، و" ِّلك  اك يق ىق

 ، ِّلك  اك يق ىق ّٰٱ: وقوله ،شديدة كانت السالم عليه موسى شريعة أن: منه والمراد

 وقطع التوبة، في النفس وقتل البول، أثر كقطع عباداتهم في كانت التي الشدائد: منه المراد

 كما الفعل، من يمنع التحريم ألن ؛ال  الأغ هللا وجعلها ،اللحم من العروق  وتتبع الخاطئة، األعضاء

 . (2)"الفعل عن يمنع الغل أن

  اك يق ىق يف ىف يث ّٰٱ: تعالى قولهابن عاشور في تفسير  عندجاء 

 السابقة، اإللهية الشرائع من شدة فيه كان ما بنسخ أي تشريعه، إبطال اإلصر وضع:  ِّلك
                                                           

، 7ج، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء، ه(1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار )ت: (1)
 . م1995 - ه1415، د.ط، لبنان – بيروت ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، 21ص

  .382، ص15، جأو التفسير الكبير مفاتيح الغيبلرازي، ا (2)
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، الشاقة باألعمال تكليفال إبطال في مجاز هنا وهو سفل، إلى علو من الحط الوضع وحقيقة

و)اإلصر(: الثّ قل الحسي الذي يصعب معه التحرك، والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في 

 معاص على بالقتل العقوبة :مثل ،شاقة كثيرة أحكام على مشتملة التوراة  شريعة كانت وقدالدين، 

 ة،ن  هيّ  أمور في التحريم وتغليظ ،طيبة كثيرة مأكوالت تحريم ومثل السبت، يوم العمل منها كثيرة،

 وال الذنوب، من التوبة فيها عشر  ت   لم أنها اإلصر من التوراة  شريعة في ما وأشد السبت، يوم كالعمل

  .(1)المجرم استتابة

لّ   جمع واألغالل  والجاني األسير رقبة في يجعل حديد من إطار وهو -الغين بضم- غ 

 ام يل ىل ّٰٱ: تعالى قال األسير، بحراسة الموكل بيد حديد نم سلسلة أو جلد، من ري  بس   ويمسك

 وضعف ،يطاق وال يؤلم الذي والعمل للتكليف لُّ الغ   ويستعار ،[71:غافر]  ِّ رن مم

 بيت تخريب بعد ديارهم في نزلوا الذين األمم بين المذلة من اليهود يعانيه لما استعارة األغالل

 فال اإلسالمية، الجامعة في حقوقهم في أتباعه بتسوية ءجا اإلسالم فإن يهوذا، ملك وزوال المقدس،

 استعارة ومناسبة الجاهلية، في األمر كان كما ولصيق، وصميم ودخيل، أصيل بين ز  ي  م   فيه يبقى

لاة   األغالل   هللا فأرسل... ونحوهما دو  والق   األسر في اإلذالل شعار من األغالل ألن أوضح؛ ل لذّ 

 اك ّٰٱ: تعالى قال كما، (2)الشدائد تلك من البشر يخلص أن شأنه نم بدين  امحمد  نبيه 

 . [107:األنبياء]  ِّ  يك ىك مك لك

 

  

                                                           
  .136، ص9، جالتحرير والتنوير شور،بن عانظر: اا (1)
  .137-136، ص9، جلمرجع السابقنظر: اا (2)
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  فعالاأل من المشتقة  النبي صفاتما اختلف فيه من  المبحث الثالث:

 في القرآنوغيرها من األفعال  ، مشتقة من أفعال األمرا للنبي ذكر بعض العلماء أوصاف  

وبعضها فيه نظر، وقد بينت رأيي في مسألة  ،في حقه  لصفات صحيحبعض هذه ا، الكريم

هنا في هذا  مبحث األول في هذا الفصل، وأذكر هذه الصفات المشتقة من األفعالفي ال االشتقاق

 : ، في المطلبين اآلتيينا دون تفصيل، مرتبة إياها على حروف المعجمالمبحث، ذكر  

 عال األمر: المطلب األول: الصفات المشتقة من أف

 الصدقات:  آخذ .1

 ىن نن من زن رن مم ّٰٱقوله تعالى: فعل األمر الوارد في من  (1)شتقةم وهي

 أصحابها، ويوزعها من الزكاة يأخذ  كان وقد [،103]التوبة:  ِّيي ىي ني مي  زيري ٰى ين

  .(2)مستحقيها على

 الخافض:  .2

 يت ىت  نت  ّٰٱ، قال تعالى: (3)الجانب لين تواضعمالوهو  الجناح، خافض أي

 [. 215]الشعراء: ِّ مث زث رث

 

 

 
                                                           

-88ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية )انظر:  (1)
89 .) 

 . 425-424، ص1، جالهدى والرشادسبل لصالحي، نظر: اا (2)
 . 454، ص1لمرجع السابق، جنظر: اا (3)
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 الذاكر:  .3

 جض مص  خص حص ّٰٱ، قال جل شأنه:  (1)ذكر هللا الذي ي وهو ،الذكر من فاعل اسم

 [. 205]األعراف:  ِّ خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

 الراغب والمرغ ب:  .4

[، والراغب هو المبتهل 8]الشرح:  ِّ ىي مي خي ّٰٱتعالى:  هللا لمن قو  (2)مشتقتانوهما 

ب هو الذي يحث الناس على طاعة هللا ، والمرغّ (3)-أي الذي يسأل هللا–السائل المتضرع أو 

رّغب الناس إلى طلب مغفرته  "أي ِّ ىي مي خي ّٰٱ، وقال الصالحي في قوله تعالى: (4)سبحانه

 . (5)"ومحبة مثوبته

 الصابر والصبور:  .5

  :وهي مشتقة من آيات كثيرة في القرآن، منها

 [، 127]النحل:  ِّمف خف حف جف مغ ّٰٱتعالى: قوله 

  ِّيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱوقال سبحانه: 

 [، 28]الكهف:

                                                           
 . 459، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (1)
الرياض األنيقة في شرح أسماء خير لسيوطي، اوصف )الراغب( ذكره السيوطي وعزاه البن دحية )انظر:  (2)

، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، بد الباسط البلقيني )انظر: ا(، و)المرغب( ذكره الصالحي وعزاه لع160ص، الخليقة
 (. 511ص

 . 463، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (3)
 . 511، ص1لمرجع السابق، جانظر: ا (4)
 . 511، ص1لمرجع السابق، جانظر: ا (5)
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 [، وغيرها من اآليات. 35]األحقاف:  ِّ  خف حف جف مغ جغ مع جع ّٰٱ: وقال 

 : بما ُأمر الصادع .6

[، وهو أمر 94]الحجر:  ِّ ين ىن من ّٰٱمن قوله تعالى:  ةمأخوذ اذكر السيوطي أنه

 . (1)بالجهر بالقرآن والدعوة إلى هللا

 لعابد: ا .7

  ِّ رث يت ىت نت مت ّٰٱقوله تعالى:  شتقة من فعل األمر الوارد فيم يوه

ا في عدة مواضع من القرآن الكريم، [، لكن وصف النبي الكريم بالعبودية ورد صريح  99]الحجر:

، فوصف النبي بالعبودية ورد (2)وقد تقدم ذكر بعض هذه المواضع في الفصل الثاني من الرسالة

 ا من فعل األمر. ليس اشتقاق  في القرآن صراحة و 

 العفو الصفوح:  .8

[، وقد وردت هذه 13]المائدة:  ِّمص خص  حص  ّٰٱمن قوله تعالى:  (3)انتوهما مأخوذ

ن ، واألولى القول إ(4)"ويصفح يعفو: "أّنه في الحديث في صفة النبي  جاءالصفات في السنة، 

 هذه الصفات ثابتة بالسنة. 

 

 

                                                           
  .200-199ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: اا (1)
 . ، من هذه الرسالة91-90نظر: صا (2)
)العفو( ذكرها السيوطي وعزاها البن دحية والقاضي عياض، أما )الصفوح( فقد عزاها السيوطي البن دحية  (3)

 (. 214وص 201ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا)انظر: 
 . 89سبق تخريجه ص (4)
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 القائل:  .9

غير  ال في معناهيأنه الحاكم؛ ألنه ينفذ ما يقول، وق ا:في معناه وقيل، (1)الصالحي اذكره

 الوارد في عدة مواضع من القرآن الكريم.   ِّ خل ّٰٱمن فعل األمر:  ةكون مشتق، وقد ت(2)ذلك

 القائم:  .10

 [. 2]المدثر:  ِّ خب حب ّٰٱمن قوله تعالى:  (3)ةمأخوذ ذه الصفةأي القائم بطاعة هللا، وه

 المبلغ:  .11

 رت  يب ىب نب مب زب رب ّٰٱقوله تعالى: فعل األمر الوارد في من  (4)قةوهي مشت

 إن: "ا في السنة، قال ، لكن الوصف ورد صريح  (5)[، اسم فاعل من التبليغ67]المائدة:  ِّزت

 ن الوصف ثابت بالسنة. ، واألولى القول إ(6)"مبلغا أرسلني هللا

 

 

 

                                                           
 (. 497، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: االباسط البلقيني، ) ذكرها الصالحي وعزاها لعبد (1)
 . 497، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (2)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: ااذكرها السيوطي وعزاها البن دحية، ) (3)

 . (200-199ص
 ،الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اانظر: ذكرها السيوطي وعزاها البن دحية، ) (4)

 (. 233ص
 . 503، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (5)
 مم ام ّٰٱ: تعالى وقوله وتخييرهن النساء واعتزال اإليالء في باب، طالقأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال (6)

 .1479، حديث رقم 1113، ص2، ج[4:التحريم]  ِّ  رن
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 المتبتل:  .12

[، 8]المزمل:  ِّ زت رت يب ّٰٱتعالى:  قولهفعل األمر الوارد في من  (1)ي مشتقةوه

 . (2)"اسم فاعل من التبتل وهو اإلخالص واالنقطاع إلى هللا تعالى" وهي

 الُمتَّب ع:  .13

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ّٰٱمن قوله تعالى:  (3)ةمأخوذ وهي

 اسم مفعول من االتباع.  ي[، وه158]األعراف:  ِّ حص مس خس حس

 المتهجد والهجود:  .14

[، 79]االسراء:  ِّ مت زت  رت يب ىب نب ّٰٱتعالى:  من قوله (4)انتوهما مأخوذ

 . (5)والتهجد هو قيام الليل في طاعة هللا

 المتوكل:  .15

 وهذه الصفة مأخوذة من عدة آيات في القرآن الكريم، منها: 

 [، 58]الفرقان:  ِّ ٰذ يي ىي مي خي  حي  ّٰٱتعالى:  هلقو 

 [، 217]الشعراء:  ِّ مل يك ىك مك ّٰٱوقال تعالى: 

                                                           
، وذكرها الصالحي وعزاها للسيوطي 233ص ،الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اانظر:  (1)

 (. 503، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اولعبد الباسط البلقيني، )انظر: 
 . 503، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (2)
، وذكرها الصالحي وعزاها للسيوطي 234ص ،ير الخليقةالرياض األنيقة في شرح أسماء خلسيوطي، اانظر:  (3)

 (. 504، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اولعبد الباسط البلقيني، )انظر: 
 . 532وص 505، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (4)
 . 532ص، 1لمرجع السابق، جاانظر:  (5)
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 [، 3]األحزاب:  ِّ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ّٰٱوقال: 

رضي –فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص لكن وصف )المتوكل( ورد صريحا في السنة، 

 خن حن  جن  ّٰٱموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن:  : "إن النبي قال -هللا عنهما

 سميتك ورسولي، عبدي أنت للميين، اوحرز  [، 45]األحزاب:  ِّ جه ين ىن من

 ويغفر، يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يدفع وال األسواق، في سخاب وال ليظ،غ وال بفظ ليس ،المتوكل

 اوآذان   ا،عمي   اأعين   بها ويفتح هللا، إال إله ال: يقولوا بأن العوجاء، الملة به يقيم حتى هللا يقبضه ولن

 " صريح في ثبوت )المتوكل( في السنة. المتوكل سميتك، فقوله "(1)"اغلف   اوقلوب   ا،صمًّ 

 جادل: الم .16

  ِّجت هب مب خب ّٰٱ، قال تعالى: (2)اسم فاعل من الجدال، والمجادل: المحاجج

 [. 125]النحل:

 المجاهد:  .17

 يل ىل مل خل ّٰٱقول هللا تعالى: فعل األمر الوارد في من  (3)شتقةم وهي

 [. 73]التوبة:  ِّخم حم جم

 

 

 

                                                           
 .2125، حديث رقم 66، ص3اهية السخب في السوق، جالبيوع، باب كر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  (1)
 (. 506ص، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر: ذكرها الصالحي وعزاها لعبد الباسط البلقيني، ) (2)
 . 506ص، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (3)



185 
 

 المحر  ض:  .18

 نت مت  زت رت يب ّٰٱقوله تعالى: فعل األمر الوارد في من  (1)شتقةم وهي

 . (2)يحّث المؤمنين على القتال :[، أي65]األنفال:  ِّىت

ت  ل:  .19  الُمر 

 [. 4]المزمل:  ِّ يه ىه مه ّٰٱقوله تعالى:  فعل األمر الوارد في من (3)شتقةم وهي

ب  ح:  .20  الُمس 

 [. 3]النصر:  ِّ  زت رت يب ّٰٱمن قوله تعالى:  (4)السيوطي اأخذه

 الُمستعيذ:  .21

 ِّنت مت زت رت  يب ىب نب ّٰٱ: من قول هللا تعالى (5)السيوطي اأخذه

 [. 98]النحل:  ِّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ّٰٱ: [، وقوله200]األعراف:

 الُمستغفر:  .22

 [. 3]النصر:  ِّمت  زت رت يب ّٰٱمن قول هللا تعالى:  (6)ي مأخوذةوه

                                                           
 . 506ص، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (1)
 . 506ص، 1سابق، جلمرجع الاانظر:  (2)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية، )انظر:  (3)

 . (239ص
، كما ذكرها الصالحي وعزاها 240ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اانظر:  (4)

 (. 511، ص1، جبل الهدى والرشادسلصالحي، اللسيوطي وعبد الباسط البلقيني، )انظر: 
 . 241ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اانظر:  (5)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية، )انظر:  (6)

 . (241ص
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 الُمست ق يم:  .23

 يف ىف يث ىث نث ّٰٱمن قوله تعالى:  (1)ةمأخوذ اسم فاعل من االستقامة، وهي

 [. 112]هود:  ِّ ىق

ر .24 او   : الُمش 

 [. 159]آل عمران:  ٍِّّ ٌّ ٰى ّٰٱمن قول هللا تعالى:  (2)السيوطي اأخذه

ر  د:  .25  الُمش 

[، 57]األنفال:  ِّ يل ىل  مل يك ّٰٱقوله تعالى: من فعل األمر الوارد في  (3)شتقةم وهي

الطرد والتفريق، وقد يجعل ، أو (4)التنكيل والتسميع بعيوبه، وهو من التشريد بالعدو ،اسم فاعل

 . (5)راية عن التخويف والتنفيالتشريد كن

لَّى عليه:  .26 ل  ي والُمص   الُمص 

لّ ي)  زن رن مم ّٰٱمن قوله تعالى:  (6)ةمأخوذ ا( اسم فاعل من الصالة، ولعلهالم ص 

  [.103]التوبة: ِّيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من

                                                           
 . 512ص، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (1)
 . 246ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا انظر: (2)
 (. 514، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اذكرها الصالحي وعزاها لعبد الباسط البلقيني، )انظر:  (3)
 . 514، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر:  (4)
  .50، ص10، جالتحرير والتنوير شور،بن عانظر: اا (5)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اكرها السيوطي وعزاها البن دحية، )انظر: ذ (6)

 . (248ص
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لاىأما )  من قول هللاشتقة مالصفة  كون فهي اسم مفعول من الصالة، وقد ت (1)عليه( الم ص 

 ِّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱالى: تع

 [. 56]األحزاب:

 الُمط اع:  .27

 ىي مي  خي  ّٰٱتعالى:  من قول هللا (2)ةمأخوذ اسم مفعول من الطاعة، والصفة

 [. 92]المائدة:  ِّ يي

 النابذ:  .28

 زي ري ٰى ّٰٱتعالى: ه قولفعل األمر الوارد في من  (3)شتقةم، وهي اسم فاعل من الّنبذ

بأن الخائنين،  أي اطرح عهدوالنبذ هو إلقاء الشيء وطرحه، ومعنى اآلية: [، 58]األنفال:  ِّمي

  .(4)تظهر لهم نبذ العهد بحيث يعلمون أنه قطع ما بينك وبينهم

 الناصب:  .29

 ىه ّٰٱتعالى:  من قوله (6)شتقةكون مت، ويحتمل أن (5)كل من السيوطي والصالحي اذكره

  .[7]الشرح:  ِّ جي يه

                                                           
لصالحي، اانظر: ذكرها الصالحي ولم يعزها ألحد من العلماء، كما لم يذكر اآليات التي أخذ منها هذه الصفة ) (1)

 (. 515ص، 1، جسبل الهدى والرشاد
 . 516ص، 1، جهدى والرشادسبل اللصالحي، اانظر:  (2)
 . 526ص، 1لمرجع السابق، جاانظر:  (3)
 . 526ص، 1لمرجع السابق، جاانظر:  (4)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية، )انظر:  (5)

 (. 527ص، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، اانظر: (، وكذلك فعل الصالحي )260ص
 . 260ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: اا (6)
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وهي العالمات التي في الطريق  ،بص  ألحكام الّدين من النُّ  المبّين"وقيل في معناها: 

: المجتهد في ، وقيل(2)"المقيم لدين اإلسالم من نصبت الشيء: إذا أقمته"وقيل: ، (1)"يهتدى بها

  غير ذلك. افي معناه ، وقيل(3)الطاعة

 أفعال غير فعل األمر: طلب الثاني: الصفات المشتقة من الم

 بشرى عيسى:  .1

 ىه مه ّٰٱ : عيسى عن حاكي ا تعالى هللا قال ،(4)به المبّشر أي ،البشارة من ىل  ع  ف  

  [.6]الصف:  ِّمي خي حي جي يه

رى وبش إبراهيم، أبي دعوة أنا": ا في السنة، قال رسول هللا لكن هذا الوصف ورد صريح  

 ، وعليه فاألولى القول بأن الوصف ثابت في السنة. (5)عيسى"

 الحاكم:  .2

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ّٰٱقوله تعالى: من  (6)ةمأخوذ وهي

 [. 105]النساء:  ِّخف

 

 
                                                           

 . 260ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (1)
 . 527ص، 1، جسبل الهدى والرشادالصالحي،  (2)
 . 527ص، 1المرجع السابق، ج (3)
 . 441، ص1لمرجع السابق، جا (4)
 . 701تقدم تخريجه ص (5)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: ااذكرها السيوطي وعزاها البن دحية ) (6)

 (. 445، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، (، وكذلك فعل الصالحي )انظر: ا139ص
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 الداني:  .3

 [. 8]النجم:  ِّ رئ ّٰ ِّ ّٰٱ، قال تعالى: (1)"القرب وهو الدنوّ  من فاعل اسم"

 ذو السكينة:  .4

  ِّ جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ّٰٱ، قال تعالى: (2)والسكينة هي الوقار

 [. 26]التوبة:

 ذو الفتوح:  .5

  ِّ جم يل ىل مل خل ّٰٱ، قال تعالى: (3)"األعداء على رالنص وهو فتح جمعالفتوح "

 [. 1]الفتح:

 الراضي:  .6

[، والراضي 5]الضحى:  ِّ ىن  نن من زن ّٰٱمن قوله تعالى:  (4)ةمأخوذ يوه

 . (5)عطي""هو القانع بما أ  

 الرفيع الذكر:  .7

 [. 4]الشرح:  ِّ خم حم جم ّٰٱمن قوله تعالى:  (6)ةمأخوذ يوه

                                                           
 . 458، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (1)
 . 461-460، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (2)
 . 461، ص1لمرجع السابق، جا (3)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: ااذكرها السيوطي وعزاها البن دحية ) (4)

 (. 462، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، (، وكذلك فعل الصالحي )انظر: ا160ص
 . 462، ص1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، ا (5)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، نظر: ااسيوطي وعزاها البن دحية )ذكرها ال (6)

 (. 169ص
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 رفيع الدرجات:  .8

 جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل ّٰٱا من قوله تعالى: أخذ   (1)السيوطي اذكره

 [. 253]البقرة:  ِّين ىن من  خنحن

 الظاهر:  .9

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ّٰٱمن قوله تعالى:  (2)ةمأخوذ يوه

 . (3)[، "والظهور: العلو والغلبة"33]التوبة:  ِّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

 العالم والعليم والمعلَّم:  .10

 من اآليات الكريمة: (4)وهذه الصفات مأخوذة

  ِّ ىه مه جه ين ّٰٱ[، وقوله: 113]النساء:  ِّخل حل جل مك  لك  ّٰٱتعالى:  ولهق

 [. 114]طه:

 الغالب:  .11

 [. 21]المجادلة:  ِّمث هت مت هب مب ّٰٱمن قوله تعالى:  (5)ةمأخوذ والصفة

                                                           
 . 169ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (1)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية )انظر:  (2)

، 1، جسبل الهدى والرشادلصالحي، لصالحي وعزاها البن دحية وعبد الباسط البلقيني )انظر: ا(، وذكرها ا207ص
 (. 485ص

 . 207ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، ا (3)
الرياض األنيقة لسيوطي، اذكرهما السيوطي وعزاهما البن دحية والقاضي عياض )انظر: صفتا )العالم والعليم(  (4)

، سبل الهدى والرشادلصالحي، (، وصفة )المعلام( ذكرها الصالحي )انظر: ا209-208ص، في شرح أسماء خير الخليقة
 (. 517، ص1ج

 (. 216ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية ) (5)
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 الغني والمستغني:  .12

 فأغناه هللا، عائال   [، وقد كان النبي 8]الضحى:  ِّ هئ مئ خئ ّٰٱقال تعالى: 

 . (1)سير اآلية في الفصل السابقوقد تقدم الحديث في تف

 الكافي:  .13

 حي جي ّٰٱ، كما قال تعالى: (2)قيل المراد بالكافي: المكفي، أي كفي شر أعدائه

 [. 95]الحجر:  ِّ خي

يَّد:  .14  الُمؤ 

[، اسم مفعول 40]التوبة:  ِّ  جض مص خص حص ّٰٱمن قوله تعالى:  (3)ةمأخوذ والصفة

 [. 62]األنفال:  ِّ خن حن  جن يم ىم ّٰٱ، قال تعالى: (4)من التأييد، أي المنصور

 ل: بته  المُ  .15

 مع  جع مظ حط ّٰٱ، قال تعالى: (5)اسم فاعل من االبتهال وهو التضرع والتذلل

 [. 61]آل عمران:  ِّ حق مف  خف حف جف مغ جغ

 

 

                                                           
 . ، من هذه الرسالة714-614ص نظر:ا (1)
 (. 499، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: الصالحي وعزاها لعبد الباسط البلقيني، )ذكرها ا (2)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية )انظر:  (3)

 (. 257ص
 . 499، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (4)
 . 503، ص1ج لمرجع السابق،انظر: ا (5)
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 المبعوث:  .16

 مظ حط مض خض حض جض مص خص ّٰٱ، قال تعالى: (1)السخاوي والصالحيكل من  اذكره

  ِّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱ[، وقال تعالى: 164]آل عمران:  ِّ  جغ مع جع

 . [، وهذا الوصف صحيح في حقه 36]النحل:

 الُمث بَّت:  .17

  خف حف جف مغ جغ ّٰٱ، قال تعالى: (2)اسم مفعول من الثبات وهو التمكن واالستقرار

 [. 74]اإلسراء: ِّ جك مق حق مف

كَّم:  .18  الُمح 

 مس  خس حس جس مخ ّٰٱمن قوله تعالى:  (3)ةمأخوذ اسم مفعول من التحكيم، وهي

 [. 65اء:]النس  ِّ جض مص خص حص

قَّر:  .19 ر الُمو   الُمع زَّ

[، 9]الفتح:  ِّجض مص  خص حص مس ّٰٱمن قوله تعالى:  (4)انتوهما مأخوذ

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ّٰٱوقول هللا تعالى: 

                                                           
، سبل الهدى والرشادالصالحي، ، و 83، صالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، السخاوي نظر: ا (1)

 .503، ص1ج
 . 506، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (2)
 . (507، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: اذكرها الصالحي وعزاها لعبد الباسط البلقيني، ) (3)
، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرهما السيوطي وعزاهما البن دحية )انظر:  (4)

 (. 249ص
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 سبحانه [، وهما اسما مفعول من التعزير والتوقير، إذ أوجب هللا157]األعراف:  ِّ ين

 . (1)ه، وتوقيره: تعظيمهوتوقيره، وتعزير النبي: إجالل تعزير النبي 

 المعصوم:  .20

 [، 67]المائدة:  ِّيف ىف  يث ىث ّٰٱقوله تعالى:  من (2)السيوطي اذكره

وذكر المفسرون أن سبب ، (3)ومعنى اآلية أن هللا تعالى يحفظ نبيه ويقيه من كيد أعدائه

 المدينة، مقد فلما ر،ه  س    النبي كانأنها قالت:  -رضي هللا عنها-ن عائشة عنزول اآلية ما ورد 

 ،"هذا؟ من": فقال سالح، صوت سمعنا إذ ،"الليلة يحرسني صالحا أصحابي من رجال ليت": قال

 . (4) النبي ونام ألحرسك، جئت وقاص أبي بن سعد أنا: فقال

 حتى سحر  ي    النبي كان: قالت -رضي هللا عنها-الترمذي عن عائشة وفي رواية عند 

 أيها يا": لهم فقال القبة، من رأسه  هللا رسول فأخرج  ِّيف ىف  يث ىث ّٰٱ: اآلية هذه نزلت

 .(5)"هللا عصمني فقد انصرفوا الناس

                                                           
 . 516، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (1)
 . 250ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اانظر:  (2)
  .263، ص6، جويرالتحرير والتن شور،بن عانظر: اا (3)
، حديث 34، ص4ج ،الحراسة في الغزو في سبيل هللا، باب الجهاد والسيررجه البخاري في صحيحه، كتاب أخ (4)

، حديث 1875، ص4ج، في فضل سعد بن أبي وقاص  باب، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، 2885رقم 
 .2410رقم 

. 3046، حديث رقم 101، ص5ومن سورة المائدة، ج :بابقرآن، أبواب تفسير ال ه،سنن في يترمذالأخرجه  (5)
، 5، جسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباني، )انظر: قال األلباني: هذا الحديث إسناده حسن. 

 (. 2489، حديث رقم 646-644ص
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عليهم -)العصمة(، كما أنها ثابتة لغيره من األنبياء والرسل  ومن الصفات الثابتة للنبي 

، ومعناها في حقهم تنزيه هللا تعالى لهم، وحفظه إياهم من -جميعا أفضل الصالة وأزكى السالم

 ث مستفيضة في كتب العقيدة. بح  ، وال مجال هنا لتفصيل عصمة األنبياء، وت  (1)ارتكاب الذنوب

 الُمغني:  .21

، قال (2)اسم فاعل من اإلغناء وهو اإلحسان والتفضل، والم غني هو المحسن المتفضل

 [. 74]التوبة: ِّنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱتعالى:  

 الم قُصوص عليه:  .22

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ّٰٱله تعالى: من قو  (3)ةمأخوذ والصفة

 [. 3]يوسف:  ِّ جح

ى القرآن:  .23  ُملق 

 [. 6]النمل:  ِّ نت مت زت  رت يب ىب نب ّٰٱ، قال تعالى: (4)اسم مفعول من التلقي

ل عليه:  .24  الُمن ز 

 ، منها: (5)من آيات كثيرة في القرآن شتقةم والصفة

                                                           
، واالجتهاد العصمة ءضو  في  المصطفى عتاب آياته(، 1429انظر: المطرفي، عويد بن عياد، )ت:  (1)

 - ه1426 الثالثة، الطبعة، المكرمة مكة - العزيز عبد الملك بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية، الناشر: 37ص
 . م2005

 . 518، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (2)
 . 519، ص1ج ،لمرجع السابقانظر: ا (3)
  .521، ص1ج ،لمرجع السابقانظر: ا (4)
نظر: اذكرها الصالحي ولم يعزها ألحد من العلماء، كما لم يبين مكان أخذها من آيات القرآن الكريم، ) (5)

 (. 522، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، ا
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 [، 3]آل عمران:  ِّ مه جه ين ىن من  خن حن جن ّٰٱقول هللا تعالى: 

  ِّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱتعالى: وقال 

 [، 89]النحل:

 [. 23]اإلنسان:  ِّ ٰه مه جه هن من  خن  ّٰٱوقال تعالى: 

 من ة هللا:  .25

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ّٰٱتعالى:  من قول هللا (1)مأخوذ والصفة

 [. 164]آل عمران:  ِّ  جغ

 المهدي:  .26

 [. 2الفتح:]  ِّ جي يه ىه ّٰٱمن قوله تعالى:  (2)ةاسم مفعول من الهداية، مأخوذ

 الُموحى إليه:  .27

 ، منها: (3)من آيات كثيرة في القرآن الكريم ةمأخوذ والصفة

 [، 163]النساء:  ِّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ّٰٱقوله تعالى: 

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ّٰٱوقوله: 

 [، 3]يوسف:  ِّ خس

 [، 31]فاطر:  ِّجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱوقوله: 
                                                           

 . 522، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا (1)
 . 523، ص1ج ،لمرجع السابقانظر: ا (2)
وذكرها الصالحي وعزاها للسخاوي،  ،83، صفي الصالة على الحبيب الشفيع القول البديع، السخاوي انظر:  (3)

 (. 524، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: الكن لم يبين مكان أخذها من آيات القرآن الكريم، )
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 [. 7]الشورى:  ِّ ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ّٰٱوقوله: 

 الواعظ:  .28

 [. 46]سبأ:  ِّجض مص خص حص ّٰٱمن قوله تعالى:  (1)ةمأخوذ وهي

 وصفاته.  وهذا ما وقفت عليه من أسماء النبي 

  

                                                           
-269ص، الرياض األنيقة في شرح أسماء خير الخليقةلسيوطي، اذكرها السيوطي وعزاها البن دحية )انظر:  (1)

 (. 534، ص1ج ،سبل الهدى والرشادلصالحي، انظر: ا(، وكذلك فعل الصالحي، )270
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  الخاتمة:

 في أهم النتائج والتوصيات

الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات، فقد أتممت بحثي هذا، وذكرت فيه ما وقفت عليه 

 النتائج:  وصفاته في القرآن الكريم، وأبرز ما توصلت إليه من من أسماء النبي إليه  ووفقت

الواردة في القرآن الكريم غالبها صفات، والقليل منها أسماء أو  سماء النبي أ .1

 . أعالم، وقد أطلق عليها العلماء مجاز ا أسماء

 ، وليساي حقه ف بين العلمية والوصفية يجمعان)أحمد، ومحمد(  لنبي ا اسما .2

 . كثير ممن تسّمى بهما غيرها محضة كما في حق أعالم  

كما اشتهر وشاع بين الناس، وإنما هما من  )طه، ويس( ليسا من أسماء النبي  .3

 ألر، وغيرها.  الحروف المقطعة مثل: ألم، و

كما ذكر بعض  الحروف المقطعة في أوائل السور ليست من أسماء النبي  .4

 . على أكثر من عشرين قوال   تلف العلماء في معنى هذه الحروفماء، وقد اخالعل

منها ما هو كناية كـ)أذن خير(، ومنها  بعض األسماء التي نسبها العلماء للنبي  .5

ا من بها وجه   العروة الوثقى(، ومنها ما يكون اتصاف النبي كـ)ما هو تشبيه 

 طحات الصوفية. من شقد يكون ا أو  مرجوح  وقد يكون قوال  وجوه التفسير، 

ـ)أنفس ، كخاص بالنبي الصريحة المتفق عليها منها ما هو  صفات النبي  .6

غيره من الرسل  افي معناه يشارك النبي منها ما ، و (خاتم النبيينالعرب( و)

 . ا الصالة والسالمكـ)المبشر والبشير( و)المنذر والنذير(، عليهم جميع  
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وغيره  ا هو عام يشمل النبي منها م الصفات الصريحة المختلف فيها، .7

ا من وجوه التفسير، قد يكون بها وجه   كـ)اإلمام(، ومنها ما يكون اتصاف النبي 

 . اا للتفسير وقد يكون مرجوح  ا راجح  وجه  

األفعال ال بأس بصيغة الفعل، وهذه جاءت صفات في القرآن الكريم  ورد للنبي  .8

كـ)الهادي( مشتق من فعل  ،بي ألنها صفات ثابتة للن ؛اشتقاق الصفات منهاب

 . الهداية

غيرها من و من أفعال األمر في القرآن  قام بعض العلماء باشتقاق صفات للنبي  .9

، بعض هذه الصفات (المشّرد)و (النابذ)و (المستغفر)و (المسبحـ)األفعال، ك

األفعال، حماية لجناب  من هذه شتقاقاالترك  ولىاألصحيح وبعضها فيه نظر، و 

  من الغلو واإلفراط. النبي 

 التوصيات:  أما أهم

 في السنة النبوية.  دراسة أسماء وصفات النبي  .1

 عند فرق المسلمين وبخاصة الصوفية.  دراسة أسماء وصفات النبي  .2

 في الكتب السماوية السابقة.  دراسة أسماء وصفات النبي  .3
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 فهرس األحاديث:

 رقم الصفحة طرف الحديث

 3 أحمد، وأنا الماحي...أنا محمد، وأنا 

 20 يقوم في تهجده على إحدى رجليه... كان النبي 

 25 إن لي عند ربي عشرة أسماء...

 29 ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم...

 29 إني عبد هللا وخاتم النبيين...

 30 إني عند هللا لخاتم النبيين...

 31 م الكتاب...إني عبد هللا في أ

 31 هللا في أم الكتاب...إني عند 

 51 أدبني ربي فأحسن تأديبي

 61 إنا أمة أمية...

 63 إن هللا بعث فينا رسوال منا...

 64 إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل...

 67 إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي...

 67 فضلت على األنبياء بست...

 68 أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا...
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 68 الشفاعةهي 

 70 أنزلت علي آنفا سورة...

 71 أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ...

 ... 71نهر أعطيه نبيكم 

 72 فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء...

 73 األنصار شعار والناس دثار

 74 قم أبا تراب

 74 قم يا نومان

لق نبي هللا كان القرآن  81 إن خ 

ل قاأحس كان النبي   82 ن الناس خ 

 82 إني لم أبعث لعانا...

ا... ا وال متفحش   82 لم يكن فاحش 

 83 إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق

 89 أن هذه اآلية التي في القرآن...

 91 اذهبوا إلى محمد...

 ... 91س جبريل إلى النبي جل

 99 إن مثلي ومثل ما بعثني هللا به...
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 122 والنبيون حق...

 127 ال تأمنوني وأنا أمين من في السماء...أ

 129 كان الرسول يؤتى بالرجل المتوفى...

 130 ما من مؤمن إال وأنا أولى به...

 137 إذا حزبه أمر... كان رسول هللا 

ا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي...  147 أعطيت خمس 

 169 أنا دعوة أبي إبراهيم...

 181 إن هللا أرسلني مبلغ ا

 183 موصوف في التوراة... إن النبي 

ر... كان النبي  ه   192 س 

 192 ي حرس... كان النبي 
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 فهرس األعالم: 

 رقم الصفحة العلم

 1 ابن القيم

 2 النووي 

 2 السخاوي 

 3 جبير بن مطعم

 4 أبو الخطاب ابن دحية

 13 الراغب األصفهاني

 18 الطبري 

 19 الزمخشري 

 19 أبو حيان

 20 ابن عاشور

 21 الرازي 

 22 قتادة 

 25 أبو الطفيل

 25 أبو نعيم

 25 إسماعيل بن إبراهيم التيمي

 25 سيف بن وهب

 25 أبو جعفر

 26 ابن أبي حاتم

 26 أبو حاتم 

 26 ابن نمير
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 27 الصالحي

 36 ابن عطية

 38 السيوطي

 39 أبو العالية 

 40 مجاهد 

 41 القسطالني 

 41 ي الزرقان

 41 الماوردي 

 41 عبد الرحمن بن زيد 

 42 السلمي

 44 زيد بن أسلم

 46 الكرماني

 48 جعفر الصادق 

 49 القرطبي

 54 ابن عطاء

 56 القاضي عياض

 60 النخعي

 66 عاصم

 66 ابن العربي

 69 الزجاج

 103 ابن تيمية

 108 ابن المنذر 
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 109 سيد قطب

 114 عمرو بن دينار

 117 في النس

 119 ابن كثير 

 121 البقاعي

 142 أبو السعود 

 149 ابن الجوزي 

 150 الواحدي
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 المصادر والمراجع:

ابن أبي العز، صدر الدين محمد بن عالء الدين علّي بن محمد الحنفي )ت:  .1

، تحقيق: جماعة من العلماء، دار السالم شرح العقيدة الطحاويةه(، 792

يع والترجمة )عن مطبوعة المكتب اإلسالمي(، الطبعة للطباعة والنشر التوز 

 م. 2005 -ه 1426المصرية األولى، 

ه(، 327ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )ت:  .2

الهند،  –بحيدر آباد الدكن- ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةالجرح والتعديل

  م.1952 -ه 1271، الطبعة األولى، بيروت –دار إحياء التراث العربي

ه(، 327ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )ت:  .3

، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم

  ه.1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة،   -مصطفى الباز 

مصنف ابن ه(، 235كر، عبد هللا بن محمد العبسي )ت: ابن أبي شيبة، أبو ب .4

لطبعة األولى، الرياض، ا -، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشدأبي شيبة

  .ه1409

 وفيات ،(ه681: ت) محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو خلكان، ابن .5

 بعةالط بيروت، -صادر دار عباس، إحسان: تحقيق ،الزمان أبناء وأنباء األعيان

 . م1971 األولى،

ه(، 597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت:  .6

 –، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي زاد المسير في علم التفسير

  ه.1422بيروت، الطبعة األولى، 
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شرح كفاية المتحفظ ه(، 1170ابن الطيب، محمد بن الطيب الفاسي )ت:  .7

، تحقيق: علي حسين البواب، دار العلوم تحرير الرواية في تقرير الكفاية()

ه 1403المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -للطباعة والنشر، الرياض 

 م. 1983 -

ه(، 543ابن العربي، القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المالكي )ت:  .8

 -ه 1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –بيروت ، دار الكتب العلمية، أحكام القرآن

 . م2003

تحفة المودود بأحكام ه(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية )ت:  .9

دمشق، الطبعة  –، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان المولود

 م. 1971 –ه 1391األولى، 

ء األفهام في جاله(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية )ت:  .10

عبد القادر  -، تحقيق: شعيب األرناؤوط فضل الصالة على محمد خير األنام

  م.1987 -ه 1407الكويت، الطبعة الثانية،  –األرناؤوط، دار العروبة 

زاد المعاد في هدي ه(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية )ت:  .11

الكويت،  –اإلسالمية  بيروت، مكتبة المنار –، مؤسسة الرسالة خير العباد

  م.1994 -ه 1415، 27ط.

 الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص، أبو الدين، سراج الملقن، ابن .12

 نصر أيمن: تحقيق ،المذهب حملة طبقات في المذهب العقد ،(ه804: ت)

 األولى، الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار مهني، سيد - األزهري 

 . م1997 - ه 1417
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ه(، 728يمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت: ابن ت .13

، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة النبوات

  م.2000-ه1420العربية السعودية، الطبعة األولى، 

المحتسب ه(، 392ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت:  .14

المجلس األعلى -وزارة األوقاف ،لقراءات واإليضاح عنهافي تبيين وجوه شواذ ا

 م.1999 -ه1420للشئون اإلسالمية، د.ط، 

تقريب ه(، 852ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي )ت:  .15

 –ه 1406سوريا، الطبعة األولى،  –، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد التهذيب

  م.1986

المحكم والمحيط ه(، 458عيل )ت: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسما .16

بيروت، الطبعة  –، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية األعظم

 م.2000 -ه 1421األولى، 

التحرير ه(، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي )ت:  .17

والتنوير )تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب 

  ه.1984تونس،  –الدار التونسية للنشر  ،المجيد(

االستيعاب في معرفة ه(، 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا )ت:  .18

بيروت، الطبعة األولى،  –، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيلاألصحاب

  م.1992 -ه 1412
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البحر ه(، 1224ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد الحسني )ت:  .19

، تحقيق: أحمد عبد هللا القرشي رسالن، الناشر: ر القرآن المجيدالمديد في تفسي

 ه. 1419القاهرة،  –حسن عباس زكي 

ه(، 542ابن عطية األندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب )ت:  .20

، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  ه. 1422ألولى، بيروت، الطبعة ا –دار الكتب العلمية 

، تحقيق: عبد معجم مقاييس اللغةه(، 395ابن فارس، أحمد )ت:  .21

  م.1979 -ه 1399السالم هارون، دار الفكر، د.ط، 

ب غ ا، ابن .22 ل و  : ت) ق طل وبغا بن قاسم العدل أبو الدين زين الفداء أبو ق ط 

 دمشق، – القلم دار يوسف، رمضان خير محمد: تحقيق ،التراجم تاج ،(ه879

 .م1992 - ه1413 األولى، الطبعة

تفسير ه(، 774ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت:  .23

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات القرآن العظيم

  ه.1419بيروت، الطبعة األولى،  –محمد علي بيضون 

كتاب ه(، 324ابن مجاهد، أبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس )ت:  .24

مصر، الطبعة  –، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارفالسبعة في القراءات

 . ه1400الثانية، 

لسان ه(، 711ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي )ت:  .25

 ه. 1414بيروت، الطبعة الثالثة،  –، دار صادر العرب
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نبوية السيرة اله(، 213ابن هشام، أبو محمد، عبد الملك بن هشام )ت:  .26

، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البن هشام

  م.1955 -ه1375البابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة الثانية، 

، تحقيق: الكلياته(، 1094أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي )ت:  .27

  بيروت، د.ط، د.ت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش

إرشاد ه(، 982د العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى )ت: أبو السعو  .28

بيروت، د.ط،  –، دار إحياء التراث العربي العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

 د.ت. 

ه(، 328أبو بكر األنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )ت:  .29

 –الة ، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالزاهر في معاني كلمات الناس

 م. 1992-ه 1412بيروت، الطبعة األولى، 

البحر ه(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف، أثير الدين األندلسي )ت:  .30

  ه.1420بيروت،  -، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرالمحيط في التفسير

معجم المناهي اللفظية وفوائد ه(، 1429أبو زيد، بكر بن عبد هللا )ت: .31

 -ه 1417الرياض، الطبعة الثالثة،  –صمة للنشر والتوزيع ، دار العافي األلفاظ

  م.1996

، دالئل النبوةه(، 430أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن عبد هللا )ت:  .32

بيروت، الطبعة  -عبد البر عباس، دار النفائس -تحقيق: محمد رواس قلعه جي

  م.1986 -ه 1406الثانية، 
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مسند اإلمام أحمد ه(، 241 أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا، الشيباني )ت: .33

وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  طاألرناؤو ، تحقيق: شعيب بن حنبل

 م. 2001 -ه 1421

إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو  .34

  بيروت، د.ط، د.ت. –، دار الفكر روح البيانه(، 1127الفداء )ت: 

سلسلة األحاديث الصحيحة ه(، 1420)ت:  األلباني، محمد ناصر الدين .35

الرياض، الطبعة  -، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعوشيء من فقهها وفوائدها

 . م2002 -ه 1422األولى، 

سلسلة األحاديث الضعيفة ه(، 1420األلباني، محمد ناصر الدين )ت:  .36

بية المملكة العر  -، دار المعارف، الرياضوالموضوعة وأثرها السيئ في األمة

 . م1992 -ه 1412السعودية، الطبعة األولى، 

روح ه(، 1270األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )ت:  .37

، تحقيق: علي عبد الباري المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

  ه.1415بيروت، الطبعة األولى،  –عطية، دار الكتب العلمية 

ه(، 577بد الرحمن بن محمد األنصاري )ت: األنباري، أبو البركات، ع .38

، المكتبة اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين

  م.2003 -ه1424العصرية، الطبعة األولى، 

، تحقيق: التاريخ األوسطه(، 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:  .39

القاهرة، الطبعة  -مكتبة دار التراث، حلب -محمود إبراهيم زايد، دار الوعي

 م. 1977 –ه 1397األولى، 
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، تحقيق: صحيح البخاري ه(، 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:  .40

  ه.1422محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

، تحقيق: مسند البزاره(، 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو )ت:  .41

المدينة المنورة، الطبعة  -ة العلوم والحكم محفوظ الرحمن زين هللا وآخرون، مكتب

 األولى. 

، شرح وتعليق البغا الملحق بصحيح البخاري البغا، مصطفى ديب،  .42

بيروت، الطبعة الثالثة،  –تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة 

  م.1987 –ه 1407

خزانة األدب ولب لباب ه(، 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت:  .43

القاهرة، الطبعة  -، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجيلسان العرب

  م.1997 -ه 1418الرابعة، 

نظم الدرر في تناسب اآليات ه(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر )ت:  .44

 ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ط، د.ت. والسور

ه(، 840)ت:  البوصيري، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر .45

، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األولى، 

 م. 1999 -ه 1420

، السنن الكبرى ه(، 458البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين )ت:  .46

لبنان، الطبعة  -ر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: محمد عبد القاد

 م. 2003 -ه 1424الثالثة، 
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دالئل النبوة ومعرفة ه(، 458البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين )ت:  .47

 ه. 1405بيروت، الطبعة األولى،  –، دار الكتب العلمية أحوال صاحب الشريعة

 -الكبيرالجامع ه(، 279الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى )ت:  .48

بيروت، د.ط،  -، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالميسنن الترمذي

 م. 1998

ذيل التقييد في رواة السنن ه(، 832التقي الفاسي، محمد بن أحمد )ت:  .49

لبنان،  -، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروتواألسانيد

 م1990 -ه 1410الطبعة األولى، 

الكشف والبيان عن بو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، الثعلبي، أ .50

، تحقيق: اإلمام أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، تفسير القرآن

 م. 2002 -ه 1422لبنان، الطبعة األولى،  –بيروت 

الصحاح ه(، 393الجوهري الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت:  .51

قيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين ، تحتاج اللغة وصحاح العربية

  م.1987 - ه1407بيروت، الطبعة الرابعة،  –

، دار معجم البلدانه(، 626الحموي، ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت:  .52

 م. 1995بيروت، الطبعة الثانية،  -صادر

 ،بغداد تاريخ ،(ه463: ت) علي بن أحمد بكر، أبو البغدادي، الخطيب .53

 األولى، الطبعة بيروت، – اإلسالمي الغرب دار معروف، عواد بشار: تحقيق

 . م2002 - ه1422
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 بغداد تاريخ ،(ه463: ت) علي بن أحمد بكر، أبو البغدادي، الخطيب .54

 الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق ،وذيوله

 . ه1417 األولى،

 تاريخ ،(ه748: ت) أحمد بن حمدم هللا عبد أبو الدين شمس الذهبي، .55

فيات اإلسالم و   الغرب دار معروف، عواد بشار: تحقيق ،و األعالم المشاهير و 

 . م2003 األولى، الطبعة اإلسالمي،

سير ه(، 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد )ت:  .56

عة الثالثة، ، تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبأعالم النبالء

  م.1985 -ه 1405

ميزان ه(، 748الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد )ت:  .57

، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة االعتدال في نقد الرجال

  م.1963 -ه 1382لبنان، الطبعة األولى،  –والنشر، بيروت 

التيمي الرازي )ت: الرازي، فخر الدين، أبو عبد هللا محمد بن عمر  .58

بيروت،  –، دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيره(، 606

  ه.1420الطبعة الثالثة، 

ه(، 502الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت:  .59

، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار المفردات في غريب القرآن

  ه.1412يروت، الطبعة األولى، دمشق، ب –الشامية 
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معاني ه(، 311الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل )ت:  .60

بيروت، الطبعة  –، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب القرآن وإعرابه

  م.1988 -ه 1408األولى، 

شرح ه(، 1122الزرقاني، أبو عبد هللا، محمد بن عبد الباقي )ت:  .61

دار الكتب العلمية، الطبعة  ،المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الزرقاني على

 م.1996 -ه 1417األولى، 

ه(، 794الزركشي، أبو عبد هللا، بدر الدين محمد بن عبد هللا )ت:  .62

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب البرهان في علوم القرآن

  م.1957 -ه 1376ة األولى، الحلبي وشركائه، الطبع البابيالعربية عيسى 

، دار العلم للماليين، األعالمه(، 1396الزركلي، خير الدين )ت:  .63

  م.2002، 15ط.

الكشاف عن ه(، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو )ت:  .64

بيروت،  –، دار الكتاب العربي وجوه التأويل فيحقائق التنزيل وعيون األقاويل 

  ه.1407الطبعة الثالثة، 

المفصل في ه(، 538مخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو )ت: الز  .65

بيروت، الطبعة األولى،  –، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة الهالل صنعة اإلعراب

 م. 1993

ه(، 902السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن )ت:  .66

  د.ت. ، دار الريان للتراث، د.ط،القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع
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حقائق ه(، 412السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين )ت: .67

لبنان، الطبعة األولى،  -، تحقيق: سيد عمران، دار الكتب العلمية، بيروتالتفسير

  م.2001 -ه 1421

السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف )ت:  .68

: أحمد محمد الخراط، ، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ه(، 756

  دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت.

السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف )ت:  .69

، تحقيق: محمد باسل عيون عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظه(، 756

  م.1996 -ه 1417السود، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

الرياض ه(، 911بن أبي بكر )ت: السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن  .70

، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار األنيقة في شرح أسماء خير الخليقة

 م. 1985 –ه 1405لبنان، الطبعة األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

أضواء البيان ه(، 1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار )ت: .71

لبنان،  –ر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، دار الفكفي إيضاح القرآن بالقرآن

 م. 1995 -ه 1415د.ط، 

دفع إيهام ه(، 1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار )ت: .72

جدة،  –القاهرة ، مكتبة الخراز  -، مكتبة ابن تيمية االضطراب عن آيات الكتاب

  م.1996 -ه 1417الطبعة األولى، 

سبل الهدى والرشاد، ه(، 942ت: الصالحي الشامي، محمد بن يوسف ) .73

في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
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علي محمد معوض، دار  -، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجودوالمعاد

  م.1993 -ه 1414لبنان، الطبعة األولى،  –الكتب العلمية بيروت 

تفسير ه(، 211ن همام بن نافع )ت:الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق ب .74

بيروت، الطبعة  –، تحقيق: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية عبد الرزاق

 ه. 1419األولى، 

، المعجم الكبيره(، 360الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد )ت:  .75

 القاهرة، الطبعة الثانية، –تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

 د.ت. 

جامع البيان في تأويل آي ه(، 310الطبري، محمد بن جرير )ت:  .76

 -ه 1420، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، القرآن

  م.2000

، وزارة التوحيد للناشئة والمبتدئينآل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد،  .77

مملكة العربية السعودية، الطبعة ال -الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  ه.1422األولى، 

ه(، 544القاضي عياض، أبو الفضل، عياض بن موسى اليحصبي )ت:  .78

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 م. 1988 -ه 1409

ه(، 671القرطبي، أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  .79

، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب م القرآنالجامع ألحكا

 م. 1964 -ه 1384القاهرة، الطبعة الثانية،  –المصرية 
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المواهب اللدنية بالمنح ه(، 923القسطالني، أحمد بن محمد )ت:  .80

 مصر، د.ط، د.ت. -، المكتبة التوفيقية، القاهرةالمحمدية

 غرائب ،(ه505 نحو توفي) حمزة بن محمود الدين، برهان الكرماني، .81

 علوم مؤسسة جدة، -اإلسالمية للثقافة القبلة دار ،التأويل وعجائب التفسير

  .ت.د ط،.د بيروت، –القرآن

الفوائد الموضوعة في ه(، 1033الكرمي، مرعي بن يوسف )ت: .82

الرياض،  –محمد بن لطفي الصباغ، دار الوراق، تحقيق: األحاديث الموضوعة

  م.1998 -ه 1419الطبعة الثالثة، 

، النكت والعيون ه(، 450الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد )ت: .83

 -تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

  لبنان، د.ت.

ه(، 742المزي، جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت:  .84

 –د معروف، مؤسسة الرسالة ، تحقيق: بشار عواتهذيب الكمال في أسماء الرجال

  م.1980 –ه 1400بيروت، الطبعة األولى، 

في   آيات عتاب المصطفىه(، 1429المطرفي، عويد بن عياد، )ت:  .85

، الناشر: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة ضوء العصمة واالجتهاد

 م. 2005 -ه 1426مكة المكرمة، الطبعة الثالثة،  -الملك عبد العزيز

الضعفاء ه(، 303نسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب )ت: ال .86

حلب، الطبعة األولى،  –، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعيوالمتروكون 

  ه.1396
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تفسير النسفي ه(، 710النسفي، أبو البركات عبد هللا بن أحمد )ت: .87

 -م الطيب، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكل)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

  م.1998 -ه 1419بيروت، الطبعة األولى، 

الجليس الصالح ه(، 390النهرواني، أبو الفرج المعافى بن زكريا )ت:  .88

، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب الكافي واألنيس الناصح الشافي

 . م2005 -ه 1426لبنان، الطبعة األولى،  –العلمية، بيروت

المنهاج ه(، 676يي الدين يحيى بن شرف )ت: النووي، أبو زكريا، مح .89

بيروت، الطبعة  -، دار إحياء التراث العربيشرح صحيح مسلم بن الحجاج

 ه.1392الثانية، 

تهذيب ه(، 676النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف )ت:  .90

  لبنان، د.ط، د.ت. –، دار الكتب العلمية، بيروت األسماء واللغات

ه(، 850م الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي )ت: لنيسابوري، نظاا .91

 – العلمية، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب غرائب القرآن ورغائب الفرقان

 . ه1416بيروت، الطبعة األولى، 

الكامل في ه(، 465الهذلي، أبو القاسم، يوسف بن علي بن جبارة )ت:  .92

ن السيد بن رفاعي الشايب، ، تحقيق: جمال بالقراءات واألربعين الزائدة عليها

  م.2007 -ه 1428مؤسسة سما للتوزيع والنشر، الطبعة األولى، 

، التفسير البسيطه(، 468الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد، )ت:  .93

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة  -الناشر: عمادة البحث العلمي

  ه.1430األولى، 
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ه(، 855محمود بن أحمد بن موسى )ت:  بدر الدين العيني، أبو محمد .94

بيروت، د.ط،  –دار إحياء التراث العربي  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

 د.ت.

 المعروف العثماني القسطنطيني هللا عبد بن مصطفى خليفة، حاجي .95

: تحقيق ،الفحول طبقات إلى الوصول سلم ،(ه1067: ت( )خليفة حاجي)بـ

 م2010 تركيا، – إستانبول إرسيكا، مكتبة األرناؤوط، القادر عبد محمود

، دار في ظالل القرآنم(، 1966-ه1385طب، سيد قطب إبراهيم )ت: ق .96

  القاهرة، د.ط، د.ت. –الشروق 

  ، د.ط، د.ت.المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة .97

، رئاسة محبة الرسول بين االتباع واالبتداع، الرؤوفمحمد عثمان، عبد  .98

الرياض،  –وث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إدارة الطبع والترجمة إدارة البح

  ه.1414الطبعة األولى، 

صحيح هـ(، 261مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  .99

بيروت، د.ط،  –، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي مسلم

  د.ت.

ين )من صدر اإلسالم وحتى العصر معجم المفسر نويهض، عادل،  .100

 –، الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروتالحاضر(

 . م1988 -ه 1409لبنان، الطبعة الثالثة، 


