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و أ ة - ر ا  - ل  أنر ا  

 بعــدي يكونــون نــاس ّحبــا لــي أمتــي ّأشــد مــن " :ل

  )١ (" وماله بأهله رآني لو أحدهم ّيود

  

  

                                                           

              بأهلـه ومالـه                                                     كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلهـا بـاب فـيمن يـود رؤيـة النـيب -            صحيح مسلم -  ١

    ).    ٢٨٣٢ (     حديث   )    ١٤٥ / ٨ (
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  ّالمقدمة 

 ،أبـــدع فيـــه و، وأتقـــن كـــل شـــيء خلقـــه،ّ وقـــدر فهـــدى،ّاحلمـــد هللا الـــذي خلـــق فـــسوى

¶  ¸   M  µ  ´   ¼   »  º¹  فتبـــارك اهللا أحـــسن اخلـــالقني ، وقـــدره تقـــديرا،أحــسنهو

   É   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½Lلــــه احلمــــد محــــدا كثــــريا .٢٤:  الح����شر 

   .طيبا مباركا فيه

 ، الـذي فـضله ربـه علـى العـاملني،وإمـام املرسـلني ،والصالة والـسالم علـى سـيد احملبـوبني

مـا خلـق  و،مـؤمن أحـب املخلوقـات إىل قلـب كـل ،حممـد  أيب القاسم،ّالكامل املكمل

    هاهللا خلقا أحب إليه من

                           و.........  

 ،جهـــاو وأنـــورهم ، منظـــراأ�ـــى النـــاس ّ ونبينـــا األعظـــم ،فقـــد كـــان رســـولنا األكـــرم

 ،قــــراءةوأعــــذ�م  ،منطقــــاأحالهــــم  و،وأفــــصحهم لــــسانا ، وأقــــواهم بــــصرا،عينــــاوأمجلهــــم 

 وأطهـرهم ، وأليـنهم كفـا، وأجـودهم يـدا،وأقومهم عنقـا ،وأحفظهم أذنا ،صوتاوأحسنهم 

 والنظـري لـه ، الشـبيه لـه يف املخلـوقني،ّ فخما مفخما يف جـسده كلـه،وأطيبهم رحيا ،ظهرا

 وغـريه مبـا مل حيـصل مثلـه ،يف ذلـك وأثـىن عليـه ،ّ وزكـاه،ّأكرمه ربه يف قرآنـه. .بني املرسلني

ّإال ربه تبـارك  واليعرف قدره،ّ أو مللك مقرب،لنيب مرسل  ، وسـلم، وتعـاىل  صـلى اهللا،ّ

  ... اكرون، أو غفل عن ذكره الغافلونّوبارك عليه كلما ذكره الذ



       
  

 
 

    
 ١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 علـى  الـشريف خلـق جـسدهاهللا تعـاىلاإلميان بأن   من متام اإلميان به : العلماءقال

وقـد . )٢(وأنـه جيـب عليـك أن تعتقـد ذلـك )١(مثلـه يف آدمـي وجه مل يظهر قبله وال بعـده 

    )٣(أصلح األنبياء مزاجا وأكملهم بدنا وأصفاهم روحا  كان نبينا 

ّ وروحي تتشوق ألشـرفها بكتابـة شـيء ،عشرة سنة ونفسي حتلمومنذ أكثر من مخس  ّ
 وكانت احلرية تالزمـين ؛ ألن علمـاء املـسلمني مل يرتكـوا لألجيـال شـيئا ،عن خري اخللق

 ، وأكلـه،ومالبـسه ، متاعـه عـنحـىتتبـوا فك.. . وحفظـوه، إال قيـدوه بنبـيهملـه عالقـة 

 ، ونومتـــــه، وكيفيـــــة جلـــــسته، ونظـــــرات عينيـــــه، وحركـــــات يديـــــه،مـــــشيتهطريقـــــة و ،وشــــرابه

 وعــدد الــشعرات البــيض يف ، والعــرق الــذي كــان ينـزل علــى جبهتــه، وضــحكته،وابتـسامته

   .حليته 

 وصـيامه ،ته وصـال، وأفعالـه، مل يـسجلوا لنـا فقـط أقوالـه– أجزل اهللا مثوبتهم – إ�م 

. . و، و، و، ودوابه اليت كان يركبها،سهاتكلموا حىت عن نعاله اليت كان يلببل . ...  

 حـــىت وقفـــت علـــى بعـــض اآليـــات الـــيت )٤(   ومكثـــت طـــوال تلـــك الفـــرتة حـــائرا بـــائرا 

 مل أقــف عنــدها طــويال ظنــا مــين أ�ــا - يومهــا -غــري أين  حتــدث عــن أعــضائه الــشريفة

 ومفيــد ، والكــالم حوهلــا جديــد،- إن كانــت يف صــلب التخــصص و- وأ�ــا ،قليلــة جــدا

ّمث قــوى مــن عزمــي اإلمــام الــشامي .. .إال أنــه يــصعب كتابــة حبــث كامــل مــستقل حوهلــا
ملـا رأيتـه أشـار إىل كتـاب " سـبل اهلـدى والرشـاد "  هـ صـاحب ٩٤٢الصاحلي املتوىف سنة

 اآليــات( هـــ امســه ٦٣٣األندلــسي املتــوىف  علــي بــن احلــسن بــن البــن دحيــة الكلــيب عمــر

                                                           

                                  املـنح املكيـة يف شـرح اهلمزيـة لإلمـام أمحـد   )  ٩  ص  / ١  ج    (-                                الشمائل الشريفة لإلمام السيوطي -  ١

       ٢٣٨ / ٥                                 ـ املواهب اللدنية لإلمام القسطالين    ٥٧٠ / ٢                 مد بن حجر اهليتمي     بن حم

     ٥٧٠ / ٢                                                                  ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لإلمام العالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ٢

    ٤٥ / ٢                                                سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد لإلمام الصاحلي -  ٣

ِ حائر بائر إذا مل يتجه لشيء -  ٤
ٌ ٌ
ِ ِ                           ِ
ٌ ٌ
ِ   )   ٢٢٢  ص  / ٤  ج    (-     حري -     عرب         لسان ال     ...  ِ

ِحائر بائر إذا مل يتجه لشيء
ٌ ٌ
ِ ِ                         ِ
ٌ ٌ
ِ ِ  
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 وقد وقفـت عليـه فوجدتـه كتابـا )١( )املعجزات من اهللا  رسول أعضاء يف فيما ّالبينات

 . وعبــارات نفيــسة لكنــه صــغري احلجــم،عزيــزة فيــه فوائــد ، تأليفــه فريــدا يف،نفيــسا يف بابــه

  أن– رمحــه اهللا تعـــاىل - ولعــل عـــذر املؤلــف ،إال القليــله مــن اآليـــات القرآنيــة لــيس فيــو

مث .. . إمنـا هـو عـام يف املوضـوع،كتابه غري خمتص باحلديث القرآين عن األعضاء الشريفة

ــــة املنــــورةاختيــــار هــــذا املوضــــوع  واحلــــزم يف ،كــــان العــــزم  وجبــــوار املقــــام النبــــوي ،ّيف املدين

 إال بــضعة أمتــار قــد تعــد علــى أصــابع اليــد  ولــيس بيــين وبــني اجلــسد املعظــم ،الــشريف

رت اآليــات فوجــدت كتــاب اهللا طــافح باحلــديث عــن أعــضائه  حيــث استحــض،الواحــدة

والتكـــرمي مـــن ، ومجيعهـــا جـــاءت يف ســـياق التـــشريف، ومجيـــل، ووصـــفها بكـــل حـــسن 

 هـذا البحـث يف  وكانت كتابة الكثري من صـفحات،ّاملوىل العلي القدير لسيد العاملني 

آيـات القـرآن  يفـ ّـة الجـسد المحمديتزكي( ه اخرتت أن يكون امسّاحلرم النبوي الذي

  ..   .واحلمد هللا على هذه النعمة )الكريم

  ... .قال يف الدر املنظم

  ناه ذوو العجز والبلوىــ   أيدرك مع  ومن بعظيم جاء في الذكر وصفه       

  )٢( على قدرهم يرجون من فضله عفوا   ونه      ـــه يمدحـنما مداحـولك

  

م إ ه ا    و ،  و  

    آت اآنو امر  :ا اول

ما ن  :اه اآنت اآ  . أر و   

  املعجزة واخلصائص يف عينيه الشريفتني .. .املطلب األول

  يف آيات القرآنماجاء بلفظ البصر ..  .املطلب الثاين

                                                           

    )  ٣  ص  / ٢  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ١

       ٢٣٢ / ٢                                                        التاريخ القومي ملكة وبيت اهللا الكرمي تأليف حممد طاهر الكردي -  ٢



       
  

 
 

    
 ٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

   يف آيات القرآنفظ العنيماجاء بل.. .املطلب الثالث

ـــع  وبـــني بعـــض األنبيـــاء علـــيهم الـــسالم يف ّاملـــوازاة بـــني نبينـــا ...املطلـــب الراب

  الرؤية

ا ا:ا م آنت اآ  ،و .  و   

   يف آيات القرآن  تشريف لسانه.. .            املطلب األول

   فصاحة لسانه .. .             املطلب الثاين

   جبميع اللغات علمه .. .            املطلب الثالث

    ومن املعجزات يف ريقه.. .            املطلب الرابع

   ومجاله بالقرآن الكرمي  صوته .. .           املطلب اخلامس

اا ا:أذم    ء اآنوت اآ    

ا ا:  ا  آنت اآ   

   و.   آت اآن  اه ان :ا ادس

  يف آيات القرآن ماجاء بلفظ اليد اليت يشاركه فيها غريه .. .املطلب األول

  يف آيات القرآن  ماجاء يف يده..  .املطلب الثاين 

  لقرآنيف آيات ا ميينه املصونة ..  .املطلب الثالث

  يف آيات القرآن  جناحه الشريفة..  .املطلب الرابع

   معجزات باهرات يف يدي خري اخلالئق.. .املطلب اخلامس

 ا ا: ه اظ آنت اآ  .  و   

  ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف.. .املطلب األول

   آيات القرآنيف وتينه املكرم ..  .املطلب الثاين

  خامت النبوة يف ظهره صلوات اهللا وسالمه عليه.. .املطلب الثالث
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 ا دات  :اا ّ ل  تو،  و    

   املوازاة بني اجلمال احملمدي واجلمال اليوسفي...املطلب األول         

  يف آيات القرآن    نوره... املطلب الثاين        

          ّعجز البشر عـن الوصـف الكامـل لـسيد الـسادات.. . املطلب الثالث         

     

   ا. ..ا م أ و،و   

ألنـين أفردتـه ؛   واآلخـرين،ّومل أتناول يف حبثي هذا الكالم عن قلب سيد األولـني

ّإكــرام املنــان لقلــب ســيد "  وكــان امســه ،مــن قبــل ببحــث مــستقل دراســة  ولــد عــدنان ّ

    )١ ("قرآنية 

يف قائمــة املراجــع �ايــة البحــث رغبــة يف عــدم املؤلفــات اكتفيــت بــإيراد طبعــات وقــد 

 ، وكــذلك ابتعــدت عــن اآلراء الــشاذة، واملوضــوعة، وجتنبــت األحاديــث الــضعيفة،التكــرار

نــت  واألقــوال الــيت اعتقــدت أ�ــا صــحيحة حــىت لــو ك،ّومــا اعتمــدت إال الروايــات القويــة

ّ ولعلــي ، وأفكــارهم ؛ فالباحــث يــدور مــع احلــق أينمــا دار،خمتلفــا مــع اجتاهــات أصــحا�ا

  ...ّبإذن اهللا تعاىل أكون قد وفقت يف ذلك

 ، بــأنين الفقــري يف هــذا البــابـ واالعــرتاف ســيد األدلــة ـأنــا أعــرتف ف.. .أاو

نــويب يعلمهــا وذ ، وســهوي كثــري،ذهــين كليــل. .قــامحب البــضاعة املزجــاة يف هــذا املوصــا

 إال قـــاتيهـــذه الوردفعين لكتابـــة ومـــا ، وفهمـــه دقيـــق،كتـــاب اهللا تعـــاىل حبـــره عميـــقو ،ّريب

                                                           

ــــدين والــــدعوة بأســــيوط -  ١ ــــة أصــــول ال ّ مت طبعــــه ، ونــــشره يف جملــــة كلي ّ                                                     ّ ــــاين–ّ ــــون              العــــدد الث            والثالث

  ّ                   ّم ، وهللا احلمد ، واملنة    ٢٠١٤
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ّحب سيد العاملني  وخطـوات أمنيـيت أن تكـون ،ّ جهد مقل، وهو  والرغبة يف خدمته ،ّ

 الـذي الأحـسب أن  يف هـذا املوضـوعللكتابـة ّيكفي توفيـق ريب يل و،يف الطريق الصحيح

"  #  $  %  &   '  )  (  *  +   M K J I H G  .. إليــــــهأحــــــدا قــــــد ســــــبقين

  -  ,L٢٣:  األع���راف M  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  

  8  7  6   5  4  3  2L١٠:  الحشر  

 ،جتـــــاوز عـــــن عثـــــرايت و،ّ واعـــــف عـــــن زاليت، بفـــــضلك اغفـــــر يل خطيئـــــايت  فـــــاللهم

   ...بعد ممايت ختارّ وشفاعة نبيك امل،والحترمين من األجر

 وأتوســـل ، وياغيـــاث املـــستغيثني أســـألك، ويـــامالذ اخلـــائفني،اللهـــم ياجنـــاة الـــسائلني

 شـفاء اليغـادر  أن تـشفيين إليك �ذا اجلهد املتواضع الذي كتبته عن حبيبك احملبوب

   سقما

 وبــارك ، وآل حممــد كمــا صــليت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم،اللهــم صــل علــى حممــد

 واحلمـد هللا .آل حممد كما باركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك محيـد جميـدعلى حممد و

    ..  .ّأوال وآخرا

  ّالخادم المحب

  يوسف أبوعلي أحمد عبادي/ الدكتور 
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المساعد

  بكلية الدراسات اإلسالمية للبنين بأسوان

  جامعة األزهر
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ا ولا  

   آت اآن    رو ام 
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ا ولا  

    آت اآنو امر 

 ،ّ والنـيب األعظـم ، وجـه املـصطفى األكـرم، وأحسنها بني النـاس،أكرم الوجوه على اهللا

    .رضاه  و،شفاعته و،عسى ريب أن الحيرمنا رؤياهوأبتدئ حبثي باحلديث عنه 

ً أحــــسن النــــاس وجهــــا  كــــان رســــول اهللا": قــــال الــــرباء بــــن عــــازب رضــــي اهللا عنــــه
ًوأحسنهم خلقا َ )١(  

 نعــت عمــه كثــريا ماينــشد يف مــسجد رســول اهللا مــارضــي اهللا عنهوكــان ابــن عمــر 

  ّإياه يف لونه حني يقول 

   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه        

  ) ٢( مة لألراملــ    ثمال اليتامى عص                                          

وملــــا كــــان الوجــــه أول مــــا "فاغــــسلوا وجــــوهكم "  قــــال تعــــاىل ،أصــــل الوجــــه اجلارحــــةو

ظاهر البدن اسـتعمل يف مـستقبل كـل شـيء ويف أشـرفه ومبدئـه   وأشرف ما يف،يستقبلك

  ) ٣( الذات بالوجه وجه عن ورمبا عرب ، ووجه النهار،كذا فقيل

                                                           

                                   ، واإلمـام مـسلم يف كتـاب الفـضائل بـاب                                           رواه البخاري يف كتاب املناقـب بـاب صـفة النـيب-  ١

    .                              ، وأنه كان أحسن الناس وجها             يف صفة النيب 

                                                                           صــحيح البخــاري كتــاب االستــسقاء بــاب ســؤال النــاس اإلمــام االستــسقاء إذا قحطــوا حــديث  -  ٢

َوالثمــال بالكــسر الغيــاث وفــالن مثــال بــين فــالن َأي عمــادهم وغيــاث هلــم يقــوم بــأمرهم   ،    ٩٦٣ ٌ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ََ ِ ِّ                               َ                                      َ ٌ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ََ ِ ِّ

َقال احلطيئة فدى البن حصن ما أريح فإنه مثال اليتامى عصمة يف املهالك وقال اللحياين مثال  َِ ِِ ِ ِ
ََ

ٌ َ ْ ْ
ِ ِ

ََ ُ ِ ٍ ً                                                                               َ َِ ِِ ِ ِ
ََ

ٌ َ ْ ْ
ِ ِ

ََ ُ ِ ٍ ً
َاليتــــامى غيــــاثهم ومثلهــــم مثــــال َأطعمهــــم وســــقاهم وقــــام بــــأمره ً َْ ََ ُ ِ                        َ                        َ ً َْ ََ ُ   ج    (-                انظــــر لــــسان العــــرب    ..   م ِ

   . )  ٩١ ص /  ١١

   .)وجه(الراغب                   املفردات لإلمام -  ٣
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ّ، وأي فـــضل  ويف الــسماء،رض الكـــرمي علــى اهللا يف األ،فهـــو الوجــه العزيــز فأمــا وجهــه

   ......مواضع بيا�ا فيما يأيت يف القرآن الكرمي يف قد وردو! ؟بعد هذا الفضل

   .. .والثاني ،النص األول

7 8 M xwvutsrqponmlL    

ْتـفــصح مل َّعمـا سـؤلك علمنـا أي
ِ ْ َالقبـلـة َّغرينـا فلقــد ،الـدعاء بلـسان عنـه ُ َ ْ

 وهــذه ،ألجلـك ِ

ًقبـلـة فلنولينـك{  احلبيـب لألجـ احلبيـب يفعل ما غاية َ ْ
 شـطر وجهـك ِّفـول } { ترضـاها ِ

  ) ١( }احلرام املسجد

قـد نـري تقلـب وجهـك ( : فقـال جـل مـن قائـلإن اهللا مدح وجه النـيب :قال ابن دحية

 فبــسبب تقلــب وجهــه حــول القبلــة مــن بيــت املقــدس )يف الــسماء فلنولنيــك قبلــة ترضــاها

 عـــشر أو ســـبعة عـــشر شـــهرا علـــى مـــا ثبـــت إىل الكعبـــة جهـــرا بعـــد أن صـــلى إليهـــا ســـتة

باتفـاق عنــد علمــاء اآلفــاق فكانــت بركــة وجهــه يف التقلــب معطيــة لرضــاه يف إعطائــه قبلــة 

 حيــث أعطــاه اهللا ذلــك ومل يــسأل وال وفيــه كرامــة عظيمــة للنــيب  ،يرضـاها فيمــا اقتــضاه

)٢(صرح وال تكلم 
  

                                                           

        خمتصرا   )    ١٤٠  ص  / ١  ج    (-                                  تفسري لطائف اإلشارات لإلمام القشريي -  ١

                                   مـن املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                           ـ اآليات البينات يف ذكر مـا يف أعـضاء رسـول اهللا٢

     ٢٠٠                      احلسن ابن دحية الكليب ص 
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يف كتابه عضوا فقـال تعـاىل ومن خصائصه أن اهللا سبحانه وتعاىل وصفه . .قال ابن سبع

   )١(}قد نرى تقلب وجهك يف السماء  {يف وجهه

 ولــسوف: ( حملمــد اهللا وقــال ،)٨٤ طــه) (لرتضــى رب إليــك وعجلــت: (موســى وقــال

   )٢() ١٤٤ البقرة) (ترضاها قبلة فلنولينك) (٥ الضحى) (فرتضى ربك يعطيك

 مـن ألن ،التقلـب وهـو ،الرؤيـة متعلـق مـن الكثرة فهمت  وإمنا،)٣(ومعىن قد تكثري الرؤية 

 :يقـــال وإمنـــا ،الـــسماء يف بـــصره قلـــب :فيـــه يقـــال ال ،واحـــدة مـــرة الـــسماء إىل بـــصره رفـــع

 وهـذا فيـه مـن )٤(التقليـب  مطـاوع هـو الـذي التقلـب من فهم إمنا ،ّردد فالتكثري إذا قلب

   . مافيه والعناية اإلهلية باحلبيب ،احملبة

الوجـه و ،وأشـرف ،ذكر الوجه ألنه أعملكنه  ،ب البصرّ تقلّ من تقلب الوجه هواملقصدو

  وهـو، وفعلـت لوجـه فـالن، بذلت وجهي يف كـذا:هو املستعمل يف طلب الرغائب تقول

 العينــني نظــر :فمعنــاه الوجــوه ذكــر مــع ذكــر إذا  والنظــر،)٥(اجلــزء  عــن بالكــل الكنايــة مــن

                                                           

              وما بعدها    ١٧٠ / ٣                الكربى للسيوطي           ـ اخلصائص١

   )   ٢٦٩  ص  /  ١٠  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٢

  ص  / ١  ج    (-                         فــتح القــدير لإلمــام الــشوكاين   )   ٧٠  ص  / ٢  ج    (-                         البحــر احملــيط لإلمــام أيب حيــان -  ٣

١٩٦   (   

          ومــن النــاس   )   ٤٥  ص  / ٢  ج  (                        وقــال األلوســي يف روح املعــاين    )    ٧٠  ص  / ٢  ج    (-             البحــر احملــيط -  ٤

ْقــد   {       ن جعــل  مــ َ   ْ ًهنــا للتقليــل زعمــا منــه أن وقــوع التقلــب قلــيال أدل علــى كمــال أدبــه   } َ ً                                                           ً ً ،    

                          قلب بصره إىل السماء ، وإمنـا   :                                                     واعرتض بأن من رفع بصره إىل السماء مرة واحدة ال يقال له 

                                                                         قلـب إذا داوم فـالكثرة تفهـم مـن اآليـة ال حمالـة ألن التقلـب الـذي هـو مطـاوع التقليـب   :      يقـال 

      يها       يدل عل

    )   ٧٠  ص  / ٢  ج    (-           البحر احمليط   )    ١٦٧  ص  / ١  ج    (-                           احملرر الوجيز لإلمام ابن عطية -  ٥
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ـــرى قـــد( :تعـــاىل قـــال كمـــا الوجـــه يف اللتـــني ـــس يف وجهـــك تقلـــب ن  بـــذلك وأراد ،)ماءال

  )١(السماء  حنو عينيه تقلب

 :وغريمهـا ، والـسدي،وقـال قتـادة ،وأيـضا فالوجـه يتقلـب بتقلـب البـصر( : ابن عطيةقالو

  ) ٢( ) يقلب وجهه يف الدعاء إىل اهللا تعاىل أن حيوله إىل قبلة مكة كان رسول اهللا

 مـــا بتعظـــيم صةخمتـــ الـــسماء ألن ، وجهـــه تقلـــب إلعظـــام الـــسماء مـــن الرؤيـــة وذكـــرت

 كــاملطر ،الرمحــة منهــا تعــود جهــة الــسماء ألن ،بالــسماء بّالتقلــ واخــتص ،إليهــا أضــيف

 ،الــدعاء قبلــة الــسماء وألن ،الــنعم توالــت حيــث رغبــتهم جيعلــون فهــم ،والــوحي واألنــوار

  )٣(السماء  من ينزل وكان ،جربيل ينتظر كان وألنه

 ،مـرتني الـسرور فيتـواىل ،الوعد بإجناز مث ،باإلجابة النفس لفرح )٤( األمر قبل الوعد وجاء

    )٥(املطلوب  وقوع مفاجأة من التوصل يف أنس به الوعد بعد املطلوب بلوغ وألن

َفـلنـوليـنك{ ويف قوله تعاىل ََّّ َ ًقبـلـة ََُ َ ْ
 يف وهـي بعـدها ملـا قبلهـا مـا سـببية علـى للداللـة الفـاء } ِ

َّلنولينـــك فـــواهللا يأ الـــالم عليـــه يـــدل حمـــذوف ٍقـــسم علـــى ٌداخلـــة احلقيقـــة َّلنعطينكهـــا أي ِّ ِ ُ 

ََّولنمكنـنك ُِّ
  )٦(استقباهلا  من َ

                                                           

    )   ٧٣  ص  / ١  ج    (-                        االعتقاد لإلمام البيهقي -  ١

   )  ٤٥  ص  / ٢  ج    (-            تفسري األلوسي   )    ١٦٧  ص  / ١  ج    (-            احملرر الوجيز -  ٢

   )   ١٦٧  ص  / ١  ج    (-            احملرر الوجيز   )   ٧١  ص  / ٢  ج    (-             البحر احمليط -  ٣

   )ّ        ّفول وجهك (                    وبعد ذلك أمره بقوله   )                     فلنولينك قبلة ترضاها   (               وعده اهللا بقوله-  ٤

     )    ٧١  ص  / ٢  ج    (-             البحر احمليط -  ٥

    )    ٢٢١  ص  / ١  ج    (-                                     إرشاد العقل السليم لإلمام أيب السعود -  ٦
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  .وتقر�ا عينيك ،معناه حتبهاف "ترضاها "  أما قوله تعاىلو

 بالوجـه  وكـىن،البـدن جبملـة اسـتقباهلا الواجـب ألن ،البـدن ّكـل :- الثـاين –بالوجه  وأراد

 ُمـدار ألنـه  أو،)١(بعـض  عـن اسالنـ بعـض يتميـز وبـه ،األعـضاء أشرف ألنه ،اجلملة عن

ُومعياره  التوجه
)٢(  

 ، ســــكت حيــــث  علــــى حــــسن أدبــــه ودليــــل واضــــح،ويف ذلــــك تنبيــــه(قــــال املفــــسرون 

    ) ٣( )القبلة أمر من َّمتناه بقلبه ّ ربه عن ماومل يسأل ،انتظرو

ُوحيــث{  ْ َ ْكنــتم َمــا َ ُ ْفـولــوا ُ ُّ
َ ْوجــوهكم َ ُ َ ُ َُْشــطره ُ  ،لــهً ظيمــاتع باخلطــاب  الرســول خــص } َ

 علـى لألمـةً وحتضيـضا القبلـة ألمـرً وتأكيـدا ،احلكم بعمومً تصرحيا عمم مث ،لرغبتهً وإجيابا

  ) ٤(.املتابعة

  .. .النص الثالث

7 8 M TSRQ XWVUL ١٤٩:  البقرة     

                                                           

        تفـــــسري أيب   )   ٧١  ص  / ٢  ج  (           البحـــــر احملـــــيط  )   ٤٠٦  ص  / ٢  ج  (                            التفـــــسري الكبـــــري لإلمـــــام الـــــرازي -  ١

   )  ٤٦  ص  / ٢  ج  (            تفسري األلوسي   )    ٢٢١  ص  / ١  ج  (       السعود 

   )  ٤٦  ص  / ٢  ج    (-            تفسري األلوسي   )    ٢٢١  ص  / ١  ج    (-                 تفسري أيب السعود -  ٢

  -             تفسري القشريي   )    ١٨٢  ص  / ١  ج    (-              تفسري البيضاوي   )   ٤٥  ص  / ٢  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٣

    )    ١٤٠  ص  / ١  ج  (

    )    ١٨٢  ص  / ١  ج    (-                تفسري البيضاوي -  ٤



       
  

 
 

    
 ٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

" ّفــول وجهــك شــطر املــسجد احلــرام " علــى قولــه " ومــن حيــث خرجــت " عطــف قولــه 

 بـأن اسـتقبال الكعبـة يف الـصالة ال�ـاون يف عطف حكم على حكم من جنسه لإلعالم

  )١(القيام به 

  

  ...النص الرابع

  7 8   MlkjihgfQL m ١٥٠: البقرة         

 يف وقـــع ناســـخ أول ألنـــه تأكيـــد: فقيـــل ،مـــرات ثـــالث التكـــرار هـــذا حكمـــة يف واختلفـــوا

 لثـاينوا ،الكعبـة مـشاهد هـو ملـن األول أحـوال فـاألمر علـى منـزل هـو بل: وقيل ،اإلسالم

 هـــو ملـــن األول : وقيـــل،البلـــدان بقيـــة يف هـــو ملـــن والثالـــث ،عنهـــا ًغائبـــا مكـــة يف هـــو ملـــن

 ذكــر إمنــا: وقيــل األسـفار، يف خــرج ملــن والثالـث األمــصار، بقيــة يف هـو ملــن والثــاين ،مبكـة

    )٢(السياق  من بعده أو قبله مبا لتعلقه ذلك

                                                           

        ٤٥ / ٢                                    التحرير والتنوير للعالمة ابن عاشور -  ١

ص /٢ج  (-تفــــسري الــــرازي   )٤٦٣ص /١ج  (-ن العظــــيم للحــــافظ ابــــن كثــــري تفــــسري القــــرآ  -  ٢

تفـسري   )    ٢٠٠  ص  / ١  ج    (-                     فتح القدير للشوكاين )٥٨ص /٢ج  (-تفسري األلوسي ) ٤٣٣

ج  (-تفـسري الـشعراوي ) ١١٤ص /١ج  (-تفـسري اخلـازن )  ١٨٨ص /١ج  (-البيـضاوي 

  )٣٨١ص /١



       
  

 
 

    
 ٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 التحويـل موقـع ألن ،تعـاىل اهللا مـنً تأكيـدا اآلية هذه تكررت :قال صاحب احملرر الوجيز

 وتـسكن علـيهم فيخـف بـه الـتهمم النـاس لـريى األمـر فأكـدً جدا نفوسهم يفً صعبا كان

   )١( .إليه نفوسهم

  .. .النص الخامس

 8 7  M   u  ts   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e

  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  vL٢٠:  آل عمران  

" قـال اإلمـام الثعلـيب .  . واملـراد بالوجـه مجيـع البـدن،ّطاب فيها لـسيد الرسـل حممـد اخل

 وتعظيمــه فــإذا خــضع وجهــه ،ّوإمنــا خــص الوجــه ؛ ألنــه أكــرم جــوارح اإلنــسان وفيــه �ــاؤه

 وقيــل الوجــه هنــا مبعــىن ،)٢(" لــشيء فقــد خــضع لــه ســائر جوارحــه الــيت هــي دون الوجــه 

   )٣(القصد 

 أو لقــصده صــلوات اهللا ، أو لبدنــه، والتكــرمي اإلهلــي واضــح لوجهــه،وعلــى كــل فالتــشريف

  .وسالمه عليه

   ...النص السادس

7 8 M ÈÇÆÅÄ L١٠٥:  يونس   

                                                           

    )١٧٠ص /١ج  (-احملرر الوجيز   -  ١

         ١٧٠ / ٨                                       والبيان عن تفسري القرآن أليب إسحاق الثعليب         الكشف -  ٢

       ٤١٢ / ١                     قتح القدير للشوكاين     ١٢٨٧ / ٢                تفسري القرطيب -  ٣



       
  

 
 

    
 ٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 حبــال عنــه التزلــزل وعــدم ،فيــه والثبــات الــدين يف باالســتقامة أمــره ســبحانه اهللا أن :واملعــىن

 ،الـصالة يف القبلـة لباسـتقبا أمره أو ،األعضاء أشرف ألنه الوجه ؛ وخص .األحوال من

  )١(عنها  ّالتحول وعدم

 واعتمالــك طريقــك اجعــل أي ،واملقــصد املنحــى مبعــىن اآليــة هــذه يف » الوجــه« يقــال  و

   )٢(والشرع للدين

 عمــن واإلعــراض تعــاىل عبادتــه إىل بالكليــة الــنفس توجيــه عــن كنايــة للــدين الوجــه وإقامــة

 ال حبيــث مقابلتــه يف وجهــه يقــيم ءاستقــصا نظــر شــيء إىل ينظــر أن أراد مــن فــإن ،ســواه

 علــى هــذا علــى الوجــه أن والظــاهر ،املقابلــة بطلــت التفــت لــو إذً مشــاال والً ميينــا يلتفــت

ـــراد أن وجيـــوز ظـــاهره ـــه ي ـــذات ب  بـــأداء واجتهـــد للـــدين وكليتـــك ذاتـــك اصـــرف واملـــراد ،ال

 أي لـــةللقب توجيهـــه وإقامتـــه ظـــاهره علـــى الوجـــه :وقيـــل ،القبـــائح عـــن واالنتهـــاء الفـــرائض

ـــل فـــالالم ،الـــشمال أو اليمـــني إىل تلتفـــت وال القبلـــة اســـتقبل  ومثلـــه ،بـــذاك ولـــيس للتعلي

  )٣ (الدين طلب إىل بالكلية العقل صرف عن كناية ذلك بأن القول

  

   ...بعالنص السا

7 8 M ¨§¦¥¤ L٣٠:  الروم    

                                                           

    )٤٢٠ص /٣ج  (- فتح القدير للشوكاين -  ١

   )   ٢١٥  ص  / ٢  ج    (-               تفسري الثعاليب )٣٩٤ص /٣ج  (- احملرر الوجيز -  ٢

  )١٣٤ص /٨ج  (- تفسري األلوسي -  ٣



       
  

 
 

    
 ٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 وإقامـــة ،اإلســـالم ديـــن وهـــو املـــستقيم للـــدين وجهـــه بإقامـــة الـــسالم عليـــه نبيـــه تعـــاىل أمـــر

 جـــامع ألنـــه الوجـــه وذكـــر ،الـــدين أعمـــال يف اجلــد علـــى والقـــوة املقـــصد تقـــومي هـــي الوجــه

  )١(وأشرفه  اإلنسان حواس

 عليـه واسـتقامته الـدين علـى إلقبالـه متثيـل وهـو ،ملتفـت غـري وعدلـه له وجهك يعين فقوم

   )٢(بأسبابه  واهتمامه وثباته

  

   ...ثامنالنص ال

 7 8 M 321 4 Lسبق مثيال�ا قبلها  ٤٣:  الروم   

َوجهــك ِّفوجـه.. .أي ِالقــيم ّللــدين(ربــك  إليــه َّوجهــك الـذي الوجــه حنــو حممــد يــا ْ ِّ  لطاعــة )َ

ِوامللة ،ربك ِّاحلق عن فيها اعوجاج ال اليت ِاملستقيمة ِ
) ٣  (                                                             

                                                           

ج  (-البحــر احملــيط   )١٨٨ص /٣ج  (-تفــسري الثعــاليب   )٢٥١ص /٥ج ( -احملــرر الــوجيز   -  ١

      )٩٢ص /٩

  )٩٢ص /٩ج  (- البحر احمليط -  ٢

   )   ١١٠  ص  /  ٢٠  ج    (-             تفسري الطربي -  ٣



       
  

 
 

    
 ٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 



       
  

 
 

    
 ٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  

ما ا    

ه ا نآنت اآ  .   

   :وفيه أربعة مطالب

  ...ا اول

   المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين               

ما ا...  

    في آيات القرآن               ماجاء بلفظ البصر

ا ا...  

   في آيات القرآن               ماجاء بلفظ العين

اا ا...  

   وبين بعض األنبياء عليهم السالم في الرؤية ّنبيناالموازاة بين               

   وبين الخليل إبراهيم عليه السالم ّنبيناالموازاة بين  :                    أوال

  ّ وبين نبي اهللا موسى عليه السالم ّنبيناالموازاة بين  :                    ثانيا

  

  



       
  

 
 

    
 ٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 



       
  

 
 

    
 ٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ما ا  

  .  آت اآنه ان 

   :وفيه أربعة مطالب

  ...المطلب األول

   المعجزة والخصائص في عينيه الشريفتين
 وهــل عرفــت الــدنيا أحــدا ، فحــدث والحــرج أمــا قــوة حاســة اإلبــصار عنــدخري الربايــاف

  !! ؟؟من البشر تستوي عنده الرؤية يف النور والظالم إال هو سيد ولد آدم 

  !!! ؟؟؟ األولني واآلخرين من رؤية األمام والوراء عنده سواء إال رسولنا وهل يف

بـــــاب املعجـــــزة واخلـــــصائص يف عينيـــــه ( بقولــــهالـــــسيوطي يف اخلـــــصائص ّوقــــد بـــــوب 

  وذكـــر فيـــه عـــدة ،}مـــا زاغ البـــصر ومـــا طغـــى {  اهللا تعـــاىل  وصـــدره بقـــول،)الـــشريفتني

  )١( أحاديث

ظلمـة كمـا يــرى يـرى بالليـل يف ال ان كـ( :وعـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال

  )٢(يف النهار يف الضوء

 يـرى يف الظلمـاء كان رسـول اهللا رسـول اهللا(: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  )٣( )كما يرى يف الضوء
                                                           

     ١٥١ / ١                             اخلصائص الكربى لإلمام السيوطي -  ١

   هـب        للموا                                                                           ـ عزاه السيوطي وغريه للبيهقي يف الدالئل وقال إنه حـسن كمـا قـال الزرقـاين قـي شـرحه٢

٢٦٣ / ٥         

               وقـال البيهقـي   ٧٥    ،   ٧٤ / ٦                                     واحلديث أخرجه البيهقي يف دالئـل النبـوة    ٢٦٣ / ٥                   ـ املواهب اللدنية ٣

         ذكر حديث             وبعده   ٧٥ / ٦  )                                                  وهذا إسناد فيه ضعف وروى ذلك من وجه آخر ليس بالقوى (

         يف الــشفاء      كمــا                                                                 ابــن عبــاس بإســناده ومل يعلــق عليــه  وابــن عــدي وابــن عــساكر وبقــي بــن خملــد 

                                                            وضعفه ابن اجلوزي والذهيب لكنه يعتـضد بـشواهده فهـو حـسن كمـا قـال    ١٥١ / ١     صائص    واخل

       ٢٦٣  /  ٥                     السيوطي انظر الزرقاين 



       
  

 
 

    
 ٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 ر الـصايف والليـل املظلـم متـساوية أن رؤيتـه يف النهـا -  كما يقول شارح املواهب– فاملعىن

   )١( هـ .أ

 ثبـت يف مجيــع ،وأمـا عينـاه فإنـه كـان يــرى مـن خلفـه كمـا يـرى مـن أمامـه :قـال ابـن دحيـة

   )٣( عن علماء اآلفاق  عليهاالتفاق - رمحه اهللا - وذكر ،)٢(املصنفات 

  )٤(الشيخان. .وحديث ما خيفى على ركوعكم وسجودكم إين ألراكم من وراء ظهري

 اخنرقــت لــه فيــه قــال العلمــاء هــذا اإلبــصار إدراك حقيقــي خــاص بــه (قــال الــسيوطي 

العادة مث جيوز أن يكون برؤية عينية اخنرقت له فيه العـادة أيـضا فكـان يـرى �مـا مـن غـري 

 ألن احلــق عنــد أهــل الــسنة أن الرؤيــة ال يــشرتط هلــا املقابلــة عقــال ولــذا حكمــوا )٥(مقابلــة 

ه عـني خلـف ظهـره يـرى �ـا مـن ورائـ  وقيـل كانـت لـه ،جبواز رؤية اهللا تعـاىل يف اآلخـرة

 وقيـل كانــت بـني كتفيــه عينـان مثــل سـم اخليــاط يبـصر �مــا ال حيجبهمـا ثــوب وال .دائمـا

   ) ٦(  )غريه

 مــن خلفــه هــل هــي خمتــصة حبــال الــصالة أم ال ؟ وهــل  اختلــف العلمــاء يف رؤيــة النــيب

 أنـه حممـول علـى - كمـا يف نـسيم الريـاض –هي رؤية حقيقية أم علمية قلبية  والـصواب 

 ولــــذا أخرجــــه ار حقيقــــي خــــاص بــــه علــــى طريــــق خــــرق العــــادة لــــهظــــاهره وأن اإلبــــص

                                                           

       ٢٦٣ / ٥                                             املواهب اللدنية للقسطالين بشرح العالمة الزرقاين -  ١

                                    من املعجزات الان دحيـة الكلـيب األندلـسي                                          اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللاـ   ٢

     ٣٨٦         السبيت ص

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                            ـ  اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا٣

     ٢٠٣                      احلسن ابن دحية الكليب ص 

       ١٥١ / ١         اخلصائص -  ٤

             وما بعدها   ١٥٢ / ١           اخلصائص -٥

     ٢٦٦ / ٥                                                         وما بعدها ، املواهب اللدنية للقسطالين بشرح العالمة الزرقاين    ١٥٢ / ١         اخلصائص -  ٦



       
  

 
 

    
 ٣٩
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

البخاري يف عالمات النبـوة مث إنـه علـى مـا ذكـر جيـوز أن يكـون برؤيـة عينيـه خـرق للعـادة 

    ) ١(فكان يرى �ا من خلفه كما يرى ما يقابله 

  

 وهــو العــني رؤيــة علــى حممولــة كلهــا  وهــذه:واحلــق عنــدي قــول القاضــي عيــاض رمحــه اهللا

 وال ختالفـــه والظـــواهر العلـــم، إىل ردهـــا إىل بعـــضهم وذهـــب وغـــريه حنبـــل بـــن محـــدأ قـــول

  .)٢(األنبياء  خواص من وهى ذلك يف إحالة

 ،)٣( .جنمــا عــشر أحــد الثريــا يف يــرى كــان النــيب وذكــر غــري واحــد مــن أهــل العلــم أن

  )٤ (جنما عشر اثين وقيل

  

  :وعلق اإلمام الصاحلي على هذين الرأيني بقوله

 فقــال ذلــك نظــم حيــث ) النــيب أمســاء( كتــاب يف القــرطيب اهللا عبــد أبــو جــزم لوبــاألو

  :تعاىل اهللا رمحه

    * الخافيه النجوم يرى الذي      وهو 

                                                           

     ٤٦ / ٢          يم الرياض     نس-  ١

    )   ٦٨  ص  / ١  ج  (                                       الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض -  ٢

  ج    (-            تفـــــسري القـــــرطيب   )   ٦٨  ص  / ١  ج  (                                       الــــشفا بتعريـــــف حقـــــوق املـــــصطفى للقاضـــــي عيـــــاض -  ٣

              اللبــاب يف علــوم   )   ٢٥  ص  / ٢  ج    (-                                 ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد   )   ٨٢  ص  /  ١٧

                    نــور اليقــني يف ســرية ســيد   )    ٣١٥  ص  / ١  ج    (-             الــسرية احللبيــة   )    ٤٣٧  ص  /  ١٤  ج    (-       الكتــاب 

   )   ٢٠٨  ص  / ١  ج  (       املرسلني 

  ج  (                                       ونقلـــه عـــن الـــسهيلي صـــاحب ســـبل اهلـــدى والرشـــاد    )     ٣١٥  ص  / ١  ج    (-               الـــسرية احللبيـــة -  ٤

   )  ٢٥  ص  / ٢
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  اليهــالع ماءـالس في   مبينات                                      

   * الثريا في دـع قد عشر إحدى      

   ياــته ما واهـــــس لناظر                                          

  

 أن يـذكرون  والنـاس.إليـه يـستند أصـل على له أقف مل وهذا) املكرم القول (يف قال

  )١( .يرون فيما أجنم تسعة على تزيد ال الثريا

 – كــان يــرى املعــاين يف صــورة احملــسوسات ؛ فقــد رأى وأكثــر مــن ذلــك كلــه أنــه 

ــــسكين، الرمحــــة– بــــأيب هــــو وأمــــي  ــــدعاء،ة وال ،  حــــىت األمــــراض رآهــــا ، وإجابــــة ال

 وقــد ذكــر اإلمــام الــشامي الــصاحلي عــددا مــن األدلــة الــصحيحة ، ومســع كالمهــا،وحاورهـا

  )٢ (يف ذلك

  

  

  

  

                                                           

  )  ٢٥  ص  / ٢  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ١

  ) ٣  ص  /  ١٠  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٢



       
  

 
 

    
 ٤١
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  المطلب الثاني 

  في آيات القرآنماجاء بلفظ البصر 

                          

 ،ة القلـــب املدركـــة بــــصرية ويقــــال لقـــو،وللقـــوة الـــيت فيهـــا ،البـــصر يقـــال للجارحـــة النــــاظرة

 ،وال يكـــاد يقـــال للجارحـــة بـــصرية ، ومجـــع البـــصرية بـــصائر، ومجـــع البـــصر أبـــصار،وبـــصر

وقلمـــا يقـــال بـــصرت يف  ، وبـــصرت بـــه،ومـــن الثـــاين أبـــصرته ،ويقـــال مـــن األول أبـــصرت

     .)١(احلاسة إذا مل تضامة رؤية القلب 

 ومدحــه ، بأفـضل األوصــافووصــفه ، زكـاه ربــه فقــد وتكرميــا، زاده اهللا تـشريفا،وأمـا بــصره

بيا�ــا   يف عـدة مواضــعتعـايل يف كتابــه العزيــزســبحانه وذكـره و ،مبـا الخيطــر علـى بــال بــشر

  ....فيما يأيت

  .. .الموضع األول

   ١٧:  النجم Mp q r s tL   تعالىقوله

مـا مـال ـ صـلوات اهللا عليـه وسـالمه ـ ببـصره   ليلـة املعـراج أيوهـذا وصـف أدب النـيب

اعـى شـروط  واالعتبـار بـدالئلها فمـا جـاوز حـده بـل ر،يح له من النظر إىل اآلياتعما أت

          )٢ (األدب يف احلضرة 

                                                           

        ملخصا   )    بصر (            ردات للراغب      املف-  ١

               معــامل التنزيــل     ١٠٣٩ / ١                                      الــوجيز يف تفـسري الكتــاب العزيــز للواحـدي    ٤٨٤ / ٢              تفـسري القــشريي -  ٢

       ٢٦٠ / ٤        اخلازن    ٣٠٧ / ٤       للبغوي 



       
  

 
 

    
 ٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  ) ١( )ما عدل عن رؤية العجائب اليت مر برؤيتها ومكن منها(ويف النسفي 

مــا جــاوز مــا } ومــا طغــى  { )مــا ذهــب ميينــا وال مشــاال(  ري اهللا عنهمــاعــن ابــن عبــاسو

  ) ٢(أمر به 

   ) ٣ ()ما زاغ البصر وما طغى( :ومدح عينيه فقال جل من قائل :ال ابن دحيةق

  ...ثانيالموضع ال

7 8. .. M  ¸  ¶   µ  ´L١٧٥:  الصافات  

بإبــصارهم    واملــراد بــأمره، واملقــصود مبــن يبــصرهم كفــار مكــة،اخلطــاب للحبيــب 

    . وهالكهم أمام عينيه ،نصره املوعود عليهم

 وقريبــة كأ�ــا ، وأ�ــا كائنــة وواقعــة الحمالــة،رة إىل احلالــة املنتظــرة املوعــودة إشــا:قــال العلمــاء

   ) ٤(. وتنفيس عنه عليه السالم، ويف ذلك تسلية،بني ناظريه حبيث هو يبصرها 

ِواملراد باألمر بأبصارهم اإليذان بغاية قربه كأنه بني يديه  َّ ِ ُ ِ ُ ِ ِ ُ
)١(  

                                                           

   )   ٣٧٠  ص  / ٣  ج    (-                تفسري النسفي -  ١

                             وصححه على شـرط البخـاري وقـال    ٤٦٩ / ٢        احلاكم   ٥٧ /  ٢٧           ابن جرير    ٦٠٦ / ٨             فتح الباري -  ٢

        ١١٣٥ / ٣                  ط الشيخني الروايات             الذهيب على شر

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                            ـ  اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا٣

     ٢٠٢                      احلسن ابن دحية الكليب ص 

  ج    (-           البحـــــر احملـــــيط   )    ١٥٨  ص  /  ١٣  ج    (-            تفـــــسري الـــــرازي   )    ٤٩٥  ص  / ٥  ج    (-         الكـــــشاف -  ٤

         ، وغريها   )    ٣٣١  ص  / ٩



       
  

 
 

    
 ٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ِفسوف يـبص { :وسوف يف قوله جل شأنه
ُْ َ ْ َ َرون َ   )٢( .للوعيد ال للتبعيد} ُ

  ...الموضع الثالث

  ١٧٩:  الصافاتM   Ë  Ê   É  ÈL .. .قوله تعاىل

ِتسلية لرسول اهللا ًإثر تسلية ٍ
َ

) ٣(   

  .. .ويف تكرار األمر باإلبصار يف هذه اآلية الكرمية مع سابقتها أقوال

  ) ٤(أنه تأكيد إىل تأكيد . .أوهلا

ٍقييد لإلشـعار بـأن مـا يبـصره عليـه الـصالة والـسالم حينئـذ مـن أنه إطالق بعد ت.. .ثانيها
ُ َّ ُ َّ ُ

ِّ وأن مــا يبــصرونه مــن أنــواع املــضار، وفنو�ــا،أصــناف املــسرة ِ ُ وأنــواع املــساءة ال حيــيط بــه ،ُ

ُالوصف والبيان  ُ
)٥(   

  ) ٦( .أن األول لعذاب الدنيا والثاين لعذاب اآلخرة.. .ثالثها

  

  )١( التكرير املبالغة يف التهديد والتهويل وقيل إن املراد من...رابعها

                                                                                                                                           

   )   ٤٦٠  ص  / ٥   ج   (-                 تفسري أيب السعود -  ١

        تفــــسري أيب   )    ١٥٨  ص  /  ١٣  ج    (-            تفــــسري الــــرازي   )    ٤٩٥  ص  / ٥  ج    (-                 الكــــشاف للزخمــــشري -  ٢

     )     ٤٦٠  ص  / ٥  ج    (-       السعود 

    )    ٤٦٠  ص  / ٥  ج    (-                 تفسري أيب السعود -  ٣

    )    ٤٦٠  ص  / ٥  ج    (-               تفسري أيب السعود    )    ٨٣  ص  / ٥  ج    (-                تفسري البيضاوي -  ٤

    )    ٤٦٠  ص  / ٥  ج    (-               تفسري أيب السعود    )    ٨٣  ص  / ٥  ج    (-                تفسري البيضاوي -  ٥

               تفـسري أيب الـسعود   )    ١٥٨  ص  /  ١٣  ج    (-            تفسري الـرازي   )   ٨٣  ص  / ٥  ج    (-                تفسري البيضاوي -  ٦

   )   ٤٦٠  ص  / ٥  ج    (-



       
  

 
 

    
 ٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
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  ... والسادس، والخامس،الموضع الرابع

   MED   C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9   8        K  J  I  H           G  F     ...قولـه تعـاىل

  W  V    U  T             S    R  Q            P          O    N  M  LL٤ – ٣:  الملك   

 ،واآليتـــان مـــع ماســـبقهما مـــن بدايـــة الـــسورة الكرميـــة تتحـــدث عـــن عظمـــة اهللا يف خلقــــه

   .وبديع صنعه

  )  ٢ ( أو لكل خماطب،واخلطاب إما للرسول

 ، ودقــــق بعينيــــك،أي أعــــد النظــــر  "K  J  I  H           G  F       "واملقــــصود بقولــــه ســــبحانه  

  .. .! أو قصور ؟،أبدعه من خلل وخلقه الذي ،وتأمل مرة أخرى هل يف ملك اهللا

ّ رجعتـــني مـــرة بعـــد مـــرة:أي"    V    U  T             S    R  Q            P          O    N  M  "وقولـــه تعـــايل  ّ، 

الـيت " مث" والتعبـري بــ ،)٣( رجعـة بعـد رجعـة وإن كثـرت :واملراد بالتثنية التكرير والتكثـري أي

ِمث ارجـع البـصر كـرتـني  { هي أداة للرتاخي يف قولـه سـبحانه ْ ََّ َ ََ َ ِ َِّ يـدل علـى إدامـة التكريـر }  ُ

   ) ٤(طول الزمان 

                                                                                                                                           

   )   ١٥٨  ص  /  ١٣  ج    (-              تفسري الرازي -  ١

    )    ٢٦٢  ص  / ٧  ج    (-                   فتح القدير للشوكاين   )    ٣٩٨  ص  /  ١٥  ج    (-              تفسري الرازي -  ٢

           فـتح القـدير    )    ٩٤  ص  / ٩  ج  (     بقـاعي                  نظـم الـدرر لإلمـام ال  )    ٣٠٧  ص  / ٥  ج  (                 تفسري البيضاوي  -  ٣

   )   ٢٦٣  ص  / ٧  ج  (        للشوكاين 

    )   ٩٤  ص  / ٩  ج    (-            نظم الدرر -  ٤



       
  

 
 

    
 ٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 أنه قد ال يرى ما يظنـه مـن ،ووجه األمر بتكرير النظر على هذه الصفة.. .قال الشوكاين

ً وهلـــذا قـــال أوال،العيــب يف النظـــرة األوىل وال يف الثانيـــة ِمـــا تـــرى ىف خلـــق الـــرمحن مـــن  { :ّ ِ ْ َ ِ َّ

ِ ارجـــع البـــصر كـــرتـنيَُّمث { ً:مث قـــال ثالثـــا} فـــارجع البـــصر  { ً: مث قـــال ثانيـــا}تفـــاوت  ْ ََّ َ ََ َ ِ ِ ْ {

  ) ١( وأقطع للمعذرة ،فيكون ذلك أبلغ يف إقامة احلجة

ًينقلــب إليــك البــصر خاســئا { .. .وقولــه تعــاىل
ِ

َ ُْ َ َ ََ َِ ْ
ً يرجــع إليــك البــصر ذلــيال صــاغرا :أي} َِ ً

 وهذا من غري اختيار من البصر بـل غلبـة وإعيـاء ،لل أو اخل،ًعن أن يرى شيئا من العيب

ٌوهو حسري  { ،وانكسار
ِ
َ َ ُ   )٢ ( وتدقيق النظر ، كليل منقطع من طول املعاودة:أي} َ

  إنــك لــو كــررت البــصر، مهمــا كــررت، النقلــب - كمــا يقــول ابــن كثــري -ومعــىن اآليــة 

ًخاسئا { لرجع إليك البصر، : إليك، أي
ِ

ٌوهـو حـسري{  خلـال ً عيبـا أوعن أن يرى} َ
ِ

َ َ ُ َ {

  )٣( .ً وال يرى نقصا،كليل قد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرر: أي

 وقــد حــث ، وبــديع صـنعه،عظمــة اهللا يف خلقـهّواملقـصود مــن كـل ذلــك هـو الداللــة علـى 

 واهللا ، والتأمل يف ملكوته ؛ ألن ذلك مـن صـفات العـارفني،على النظر ّاهللا تعاىل نبيه 

  .أعلم

  

  ... السابعالموضع

                                                           

    )    ٢٦٣  ص  / ٧  ج    (-                     فتح القدير للشوكاين -  ١

   )   ٢٦٣  ص  / ٧  ج    (-                   فتح القدير للشوكاين   )   ٩٤  ص  / ٩  ج    (-            نظم الدرر -  ٢

   )   ١٧٧  ص  / ٨  ج    (-               تفسري ابن كثري -  ٣
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  ٥:  القلمM  r  q    pL ...قوله تعاىل

ُفستبـصر  { :ّيقول احلـق جـل جاللـه
ِ

ُْ َ كفـار قـريش عاقبـة :أي} ُويبـصرون { يـا حممـد } َ ُ

 فــــستعلم : قــــال ابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنــــه.َ مــــن هــــو ا�نــــون مــــنكم: أو،أمــــرك وأمــــرهم

الــدنيا بظهــور عاقبــة أمــرك  يف : وقيــل.ّمــة حــني يتبــني احلــق مــن الباطــلويعلمــون يــوم القيا

ً ويبـصرونك مهابـا معظمـا يف قلـوب ، واستيالئك عليهم بالقتـل والنهـب،بظهور اإلسالم ًّ ُ

  ) ١( . هذا وعيد بعذاب يوم بدر: قال مقاتل.ً وكو�م أذلة صاغرين،العاملني

                                                           

    )    ٤٣٧  ص  /  ١٥  ج    (-              تفسري الرازي      وانظر  )    ٣٨٣  ص  / ٦  ج    (-                       البحر املديد البن عجيبة-  ١
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  ثالثالمطلب ال

   في آيات القرآنماجاء بلفظ العين

                      

  . ..األولالموضع 
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 ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²L١(بإمجاع اليقظة يف هي الرؤية وهذه  ٤٤:  األنفال (  

 وقـد كـان هـذا يف غـزة ، مـع أصـحابه رضـي اهللا عـنهموقد ذكرت فيها عني املـصطفى 

 ،البــصر فــإن ،قعــةالو تلــك يف اهللا آيــات عظــائم مــن   وهــذا:قــال العلمــاء. .بــدر الكــربى

 ،احلـد هـذا إىل وال الوجـه هذا على ال لكن ً،كثريا والقليلً قليال الكثري يرى قد كان وإن

      )٢( .املرئي يف التساوي مع ،ٍبعض إبصار عن َاألبصار اهللا بصد ذلك يتصور وإمنا

عنــا يف اآليــة الــيت قبــل اآليــة الــيت م ذكــرت وقــد ،هاهنــا الرؤيــة تكريــر فائــدة مــا :قيــل فــان

M  x     w  v  u  t    s   rq  p  o  n  m  l  :حيث قال اهللا تعاىل

  £  ¢    ¡  �     ~  }|  {  z    yLأن : أحـــدمها.جوابـــان فعنـــه  ٤٣:  األنف���ال 

  .اليقظة يف والثانية ،املنام يف كانت األوىل

  )٣(وألصحابه  له :والثانية . خاصةللنيب  األوىل أن :والثاين

                                                           

    )    ١٩٠  ص  / ٣  ج    (-                احملرر الوجيز -  ١

               تفــسري أيب الــسعود   )    ٣٦٢  ص  / ٢  ج    (-            البحــر املديــد   )    ٣٩٢  ص  / ٢  ج    (-                تفــسري البيــضاوي -  ٢

   )  ٩٥  ص  / ٧  ج    (-            تفسري األلوسي   )    ١١٨  ص  / ٣  ج    (-

  )  ١١٧ص /٣ج  (-زاد املسري   -  ٣
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 يريكمـوهم وإذ { خطـاب يف الرسـول ينـدرج  ال:احمليط قول صاحب البحرومن الغريب 

 يكـون أن حيتمـل أنـه علـىً ختمينا وال حقيقة الً قليال الكثري يرى أن على جيوز ال ألنه} 

  ) ١(العدد  تقليل باب من ال والنجدة واملهابة القدر تقليل باب من

ـــه والتعليـــل،والـــصواب أن النـــيب يـــدخل فيهـــا دخـــوال أوليـــا ـــرى أن عليـــه  جيـــوز ال  بأن  ي

ًختمينا فيـه نظـر ؛ ألن اآليـة الـيت قبـل هـذه اآليـة كانـت خاصـة  وال حقيقة الً قليال الكثري
M    s   rq  p  o  n  m  l  : وفيهـــا رؤيـــة القليـــل كثـــريا أيـــضا قـــال اهللا تعـــاىل،بـــه 

  v  u  tLاألنفال :   

،  وصــدق، هم الــصالة والــسالم ىف النــوم حــقألن رؤيــا األنبيــاء علــيمنامــا اليقــال إن ذلــك كــان 

   .وهي وحى من اهللا تعايل كاليقظة متاما

  

    )٢ ( )وهذا باتفاق،  ورؤيا األنبياء وحي فأ�ا معصومة من الشيطان(  -:يقول ابن القيم

    )٣(وال ينام قليب ،  ّ أنه قال إن عيين تنامانويؤكد ذلك أيضا ما صح عن النيب 

فقد روي الشيخان عـن ،  من أنواع الوحيالصادقة هي أول ما بدئ به رسول اهللا والرؤيا املنامية 

 مـن الـوحي الرؤيـا الـصاحلة  أول ما بدئ به رسـول اهللا -:أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت

                                                           

   )  ٩٣  ص  / ٦  ج    (-             البحر احمليط -  ١

     .  ٦٢ / ٢               الكني البن القيم          مدارج الس  -  ٢

           فـتح البـاري    ..                       بالليـل يف رمـضان وغـريه                 باب قيام النـيب –                         صحيح البخاري كتاب التهجد   -  ٣

           عن عائـشة    ٧٣٨                     باب صالة الليل حديث –                                مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها    ٤٧٤ / ١

    .            رضى اهللا عنها
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 ،)١(احلديث ... .ىف النوم فكان ال يري رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح) الصادقة (– ويف رواية –

  . يات مبثل هذا كثريةوالروا

  القليل؟ وتكثري الكثري تقليل ميكن كيف :قلت  فإن:اخلازن قال اإلمام

 ويكـون قـدير يـشاء مـا علـى وتعـاىل سـبحانه اهللا فـإن اإلهليـة القـدرة يف ممكـن ذلك :قلت

  )٢(ذلك  ينكر فال العادات خوارق من واملعجزة للنيب  معجزة ذلك

  

  ...ثانيالموضع ال

7 8...   M  ¶  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

  ÅL٨٨:  الحجر   

 وأيـن ، واهتمامه حـىت بنظراتـه كيـف تكـون، وتربيته حلبيبه ،وهذا من تأديب اهللا تعاىل

   .تكون

ه يف كتابـه عـضوا  عينيمن خصائصه أن اهللا سبحانه وتعاىل وصفأن  ابن سبع وقد ذكر

    )٣(}وال متدن عينيك { فقال تعاىل

وأن ال يكـــاد يـــرده  ،تطويلـــه ومـــد النظـــر ،عينيـــك  أي نظـــر"¹ ¸  ¶" معـــىن و

   ) ٤( استحسانا للمنظور إليه

                                                           

                  كتـاب التفـسري بـاب     ويف ٣                         باب بدء الوحي حديث رقم –             كتاب الوحي –               صحيح البخاري -  ١

  –                       صــحيح مــسلم كتــاب اإلميــان    ٥٨٥ / ٨             فــتح البــاري     ٤٩٥٣         خلــق حــديث                    اقــرأ باســم ربــك الــذي 

     .   ٢٥٢       حديث                           باب بدئ  الوحي إىل رسول اهللا 

  )١٩٩ص /٣ج  (-تفسري اخلازن   -  ٢

             وما بعدها    ١٧٠ / ٣                         ـ اخلصائص الكربى للسيوطي ٣

             قي وغريمها                        روح البيان إمساعيل ح  ٩٧ / ٣                 الكشاف للزخمشري -  ٤
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   ) ١( )فإن ما عندهم من الدنيا وزخارفها بالنسبة إىل ما أوتيه مستحقر ال يعبأ به أصال

  ويقـــال أدبـــه اهللا ـ ، أن يـــستعملهما يف النظـــر إىل املخلوقـــاتويقــال غـــار علـــى عينيـــه

 ويقــال أمـره حبفــظ ،نه ـ �ـذا التأديــب حـىت ال يعـري طرفــه مـن حيــث االسـتئناس بـهسـبحا

الوفاء ؛ ألنه ملا مل يكن اليوم سبيل ألحد إىل رؤيته فال متدن عينيـك إىل مالحظـة شـيء 

   :من مجلة ما خولناهم كما قال بعضهم

  

    أغمضت عيني فال أنظر إلى أحد         لما تيقنت أني لست أبصركم

لم له إشباع النظر بظاهره إيل الدنيا فكيـف يـسلم لـه الـسكون بقلبـه إىل سل إذا مل يويقا

ويقــال ملــا أمــر بغــض بــصره عمــا يتمتــع بــه الكفــار يف الــدنيا تــأدب ـ عليــه ! غــري اهللا ؟

مـا { السالم ـ فلم ينظـر ليلـة املعـراج إىل شـيء ممـا رأى يف اآلخـرة فـأثىن عليـه احلـق بقولـه 

  )  ٢(} زاغ البصر وما طغى 

  

 ،ففيـه نظـر) ٣( )ولـذلك ثـىن العـني احـرتازا عـن حـديث الـنفس( : البقـاعي اإلماملوقوأما 

كانــت حتدثـه نفــسه الزكيـة بــشيء مــن   أنــهاحتماليـة و ،ومل أقـف عليــه لغـريه رمحــه اهللا

 كمـــا حكـــى األســـتاذ القـــشريي قبـــل -  لم لـــهسإذامل يـــ و، غـــري مقبـــولالـــدنيا وزخرفهـــا

  ! بظاهره إيل الدنيا فكيف يسلم له السكون بقلبه إىل غري اهللا ؟إشباع النظر -قليل 

  

  
                                                           

             ٤٠٧ / ٣                         ، اجلواهر احلسان للثعاليب   ٨٩ / ٥                                     إرشاد العقل السليم لإلمام أيب السعود -  ١

                بتلخيص يسري      ٢٨٠ / ٢                                                       ـ تفسري لطائف اإلشارات لإلمام عبد الكرمي بن هوازن القشريي ٢

                                 ط دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة   ٨٦ /  ١١                                نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور-  ٣
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  ...الموضع الثالث

وقد جاءت هذه اجلملة الكرميـة يف سـياق      ٢٨:  الكھفM   /  .  -  ,  L.. .قوله تعاىل

!  "  #  $  %  &  '  M قـال تعـاىل     وإكـرامهم،احلديث عن فقراء املـؤمنني

0  /  .  -  ,  +*  )   (  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43    2  1  

  A  @  ?   >L٢٨:  الكھف   

مــن ) ١() أي التــصرفهما عــنهم إىل غــريهم مــن الكفــار( "وال تعــد عينــاك عــنهم " ومعــىن 

    )٢(ذوي اهليئات والرتبة  

  

   )٣( ) وال تزدرهم،ويقال ال حتتقرهم ،أي ال جتاوزهم(يف حبر العلوم و

 أن يــزدري بفقــراء املــؤمنني وتعلــو عينــه عــن رثاثــة اد �ــي الرســولواملــر(قــال البيــضاوي 

  ) ٥()عرب �ما عن صاحبهما(ويف اجلاللني  ،)٤( )زيهم طموحا إىل طراوة زي األغنياء

  

  .. .الموضع الرابع

                                                           

                                                                                هلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل مـن فنـون علومـه  لإلمـام    ا-  ١

  -                                                         جمموعـــة رســـائل جامعيـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي -               مكـــي بـــن أيب طالـــب 

                                                           د الشاهد البوشيخي ، تفسري القـرآن العزيـز البـن أيب زمينـني أبوعبـد   .                      جامعة الشارقة إشراف أ

        ٥٧ / ٣                                         حممد بن عبد اهللا حتقيق أبوعبد اهللا حسني عكاشة      اهللا بن

       ٦٥٩ / ١                   ـ الوجيز للواحدي ٢

       ٣٤٤ / ٢                      حبر العلوم للسمرقندي -  ٣

              البيضاوي  -  ٤

       ٣٨٤ / ١             تفسري اجلاللني -  ٥



       
  

 
 

    
 ٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

   ١٣١:  طھM n  m   lL .. .قوله تعاىل

    قـــال تعـــاىل   . وزخارفهـــا،نيادوقـــد جـــاءت هـــذه اجلملـــة الكرميـــة يف ســـياق احلـــديث عـــن الـــ
 M  �  ~  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   lL١٣١:  طھ   

 ، وأمـــــاين الـــــنفس، وخمالفـــــة الـــــرمحن، أي ال تنظـــــر إىل مـــــا يورثـــــك وسوســـــة الـــــشيطان

والسكون إىل مألوفات الطبـع فـإن كـل واحـد منهـا ممـا يقطـع عـن ذكـر اهللا عـز وجـل واهللا 

  )١( ) أعلمسبحانه وتعاىل

 وأن ال يكــاد ،وال متــدن عينيــك أي نظــر عينيــك ومــد النظــر تطويلــه( :قــال الزخمــشري

يرده استحسانا للمنظور إليه وإعجابا بـه ومتنيـا أن يكـون لـه كمـا فعـل نظـارة قـارون حـني 

حـىت واجههـم أولـوا العلـم > ياليت لنا مثل ما أويت قارون إنـه لـذوا حـظ عظـيم < قالوا 

وفيــــه أن النظـــر غــــري > ويلكـــم ثــــواب اهللا خـــري ملــــن آمـــن وعمــــل صـــاحلا < واإلميـــان بـــــ 

     ) ٢( )املمدود معفو عنه

  )٣( أراد به األسف : الثاين.وفيه وجهان أحدمها أنه أراد مبد العني النظر

 والـذي لـه عنـد اهللا ،الرؤية فيما ال حيتاج إليه معلول كفـضل الكـالم{ وقال القشريي 

ع أحوالــه غــريه إذ ال يرضــى منــه أن يبــذل شــيئا مــن حركاتــه منــزل وقــدر فللحــق علــى مجيــ

  ....    . ويف معناه أنشدوا،وسكناته ومجيع حاالته فيما ليس هللا ـ سبحانه ـ فيه رضاء

  )٤(   أمرت الدموع بتأديبها     فعيني إذا استحسنت غيركم      

                                                           

         ١٠٣ / ١            تفسري التسرتي -  ١

   حـــر      ــــ الب   ٥٨٢ / ٤                                                       غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان لنظــام الـــدين النيـــسابوري   ٩٧ / ٣         الكــشاف -  ٢

        ٣٩٩ / ٧     احمليط 

       ٣١٧ / ٢                                  ، تفسري القرآن للعز بن عبد السالم    ٤٣٣ / ٣                تفسري املاوردي  -  ٣

       ٤٨٨ / ٢              تفسري القشريي -  ٤
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وعـدد  ،ةولقد شدد العلماء من أهل التقـوى يف وجـوب غـض البـصر عـن أبنيـة الظلمـ

    )١(وغري ذلك  ،والراكب ،الفسقة يف اللباس

ألن الــذي ميــد بــصره إمنــا حيملــه ؛  أبلــغ مــن وال تنظــر " وال متــدن عينيــك"تعــاىل وقولـه 

   ) ٢ ( والذي ينظر قد ال يكون ذلك معه،على ذلك حرص مقرتن

  ) ٣()والعني ال متد فهو على حذف مضاف أي ال متدن نظر عينيك

  

  

  

                                                           

      ٩٨ / ٣            تفسري الكشاف -  ١

              ٣٩٩ / ٧             البحر احمليط   ٧٠ / ٤                ـ احملرر الوجيز ٢

           ٣٩٩ / ٧             البحر احمليط -  ٣



       
  

 
 

    
 ٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  عالمطلب الراب

   ّنبيناالموازاة بين 

  وبين بعض األنبياء عليهم السالم في الرؤية

  

  وبين الخليل إبراهيم عليه السالم ّنبيناالموازاة بين  :أوال

 وأعظــم ،نظريهــا أويت  ونبينــا إال فــضيلة وال ،املعجــزات مــن نــيب تــىوأ مــا: العلمــاء قـال

  ) ١(منها 

M         4  3  2  بالرؤيــــة يف قولــــه تعــــاىلوقــــد أكــــرم اهللا اخلليــــل إبــــراهيم عليــــه الــــسالم 

;  :  9  8  7  6  5   L٧٥:  األنعام  

!  "  #  $  %  &  '  )     (      M  بالرؤيــة يف قولــه تعــاىلوأكــرم نبينــا 

  7  6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *L١:  اإلس��������راء    

 ،اآليـاترك وتعـاىل مـا أراه إال بعـض  تـدل علـى أنـه تبـااآلية اليت يف حـق حممـد :فإن قيل

 ،اآليــاتدل علــى أنــه تعــاىل أراه مجيــع فإ�ــا تــ يف حــق إبــراهيم أمــا اآليــة الــيت قبلهــا و

   ؟ فيلزم أن يكون معراج إبراهيم أفضل من معراج حممد 

                                                           

   )   ٢٦٤  ص  /  ١٠  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ١
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 ،واألرض فقــــطملكــــوت الــــسموات أن نــــيب اهللا إبــــراهيم عليــــه الــــسالم رأى .. .فــــاجلواب

يف قولـــه   الـــذي رآه نبينـــا الـــبعضأمـــا  ،)بعـــض خمـــصوص(اهللا آيـــات مـــن  بعـــض وهـــذا

 أفــــضل مــــن الــــبعض  والــــبعض املطلــــق،املطلــــق فهــــو الــــبعض  "لنريــــه مــــن آياتنــــا " تعــــاىل 

  .املخصوص، إذ املطلق يصرف إىل الكامل

  )١(واألرضواجلواب املشهور عنه هو أن بعض آيات اهللا أفضل من ملكوت السموات 

  ١٨:  النجم  M  |  {  z  y  x   w  vLيف حق نبينا ويؤيد هذا قوله تعاىل  

  

  ّوبين نبي اهللا موسى عليه السالم  ّنبيناالموازاة بين  :ثانيا

�  ¡  ¢  £  ¤   M موسـى عليـه الـسالم  وكليمـه ،نبيـه تعاىل حكاية عـن  اهللاقال

  »  º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

  ½   ¼  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾

   Î  Í  -  ,  +   *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

/  .  L١٤٤ - ١٤٣:  األعراف  

   M  |  {  z  y  x   w  v  u  t    s     r  q  pL لنبينــــا حممــــد ســــبحانهوقــــال

  ... والفرق بني اآليات واضح ملا يأيت ١٨ - ١٧: النجم

                                                           

                      نقال عن الربهان النسفي  )   ٢٠  ص  / ٣  ج    (-                                 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ١ - 
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 فقـــد  ّ أمــا نبينـــا، وطلـــب منــه الرؤيـــة وماناهلـــا،ّأن موســى عليـــه الـــسالم دعــا ربـــه. .أوال

  . وال طلب،أعطاه ربه رحلة اإلسراء واملعراج من غري سؤال

 ، موســى الكلــيم صــعقا مــن رؤيتــه للجبــلّأن اهللا تعــاىل ملــا جتلــى للجبــل خــر. .ثانيــا

 ورأى مـــن العجائـــب ،هد فقـــد شـــاهد يف رحلـــة اإلســـراء املعـــراج مـــن املـــشا ّوأمـــا نبينـــا

 ، وبعــض األقــوال املعتــربة عــن الــسلف أنــه رأى فيهــا رب العــز تبــارك وتعــاىل،مااليوصــف

مـــا مـــال إىل شـــواهد نفـــسه وال إىل مـــشاهد�ا وإمنـــا كـــان مـــشاهدا  :يـــلوق :قـــال التـــسرتي

   ،ومع كل ذلك مل يصعق بأيب هو وأمي )١( )بكليته ربه تعاىل

أن الـذي يغـشى الـسدرة  قلنـا وإن  " ما زاغ البصر"  يف قوله تعاىلومما ذكره الرازي 

 يلتفــت  ملأن مـازاغ البــصر ومـاطغى معنــاه أنـه  :أحــدمها .وجهـان ففيــه ،اهللا هـي أنـوار

 عليـــه موســـى خبـــالف بـــصعقة البـــصر زاغ مـــا :وثانيهمـــا .مبطالعتهـــا واشـــتغل ،ويـــسرة مينـــة

 بيـان :الثـاين ويف ،حممـد أدب بيـان :األول ويف ،عليـه وغشي النظر قطع فإنه ،السالم

  ) ٢( قوته 

لــن تــراين ولكــن (قــال لــه ! ويقــال شــتان بينــه و بــني موســي ـ عليــه الــسالم . .ثالثــا

وقـات بوصــف هــو متـام النظــر فقــال   منعــه مـن النظــر إىل املخل  ونبينـا)انظـر إيل اجلبــل

فكيـف يـسلم لم له إشباع النظر بظـاهره إيل الـدنيا سويقال إذا مل ي} وال متدن عينيك {

ويقــال ملــا أمــر بغــض بــصره عمــا يتمتــع بــه الكفــار يف ! لــه الــسكون بقلبــه إىل غــري اهللا ؟

                                                           

       ١٥٦ / ١            تفسري التسرتي -  ١

            بتصرف يسري   )    ٤١١  ص  /  ١٤  ج    (-                تفسري الرازي -  ٢
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الــدنيا تــأدب ـ عليــه الــسالم ـ فلــم ينظــر ليلــة املعــراج إىل شــيء ممــا رأى يف اآلخــرة فــأثىن 

    )١ (}ما زاغ البصر وما طغى { عليه احلق بقوله 

 M  h    g  fL يــــه الــــسالم قــــال تعــــاىل يف حــــق موســــى الكلــــيم عل.. .رابعــــا

 M   Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó       Ò  Ñ  وقــال يف حــق رمحــة اهللا للعــاملني  ٤١:ط��ھ

ÛL٤٨:  الطور  

ــــا  ــــه أن يزيــــده ّويف هــــذا كلــــه داللــــة بينــــة علــــى فــــضل نبين  نــــسأل اهللا جــــل جالل

   وتعظيما، وتكرميا،تشريفا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

       ٢٨٠ / ٢                         ـ لطائف اإلشارات للقشريي ١
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ا ا   

ا م  تآ  آنا،و .   

  :وفيه خمسة مطالب

  

   في آيات القرآن  تشريف لسانه ...            المطلب األول

   فصاحة لسانه  ...            المطلب الثاني 

   بجميع اللغات علمه .. .            المطلب الثالث

    ومن المعجزات في ريقه.. .            المطلب الرابع

   وجماله بالقرآن الكريم  صوته .. .لمطلب الخامسا            
  

   ومكانته في آي القرآن ، صوته.. . أوال                        

   بالقرآن الكريمجمال صوته.. .                          ثانيا
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ا ا  

 م آن ات اآ و    

  :وفيه خمسة مطالب 

  ولالمطلب األ

  في آيات القرآن  لسانهتشريف 

   

 فـاختالف ،ولـسن بكـسر الـالم أي لغـة ، لـسان ويقال لكل قوم،اوقو� ،اللسان اجلارحة

 فـــإن لكـــل إنـــسان نغمـــة ،وإىل اخـــتالف النغمـــات ،اخـــتالف اللغـــات األلـــسنة إشـــارة إىل

   )١( خمصوصة مييزها السمع كما أن له صورة خمصوصة مييزها البصر 

  ...بيا�ا فيما يأيت ، مواضعةثالث فقد ورد يف القرآن الكرمي يف  فأما لسانه

+  ,  -  .   /   M   2  1  0  8 7 ..األول الموضـــــــــــــــع

4  3L٩٧:  مریم    

  ووقع،)٢(حممد  بلسانك يا القرآن سهلنا  أي )بلسانك( ، للقرآن)يسرناه(الضمري يف 

  ) ٣ (املبينة هومةاملف وبلغته السالم عليه حممد بلسان كونه يف التيسري

                                                           

   )   ظهر (                   املفردات للراغب -  ١

تفسري الثعليب ) ٣٦٣ص /٤ج  (- اخلازن ، وانظر تفسري) ٢٥٨ص /٥ج  (-تفسري البغوي   -  ٢

  )٢٦٣ص /١٨ج  (-تفسري الطربي ) ١٤٥٩ص /١ج  (-

  )٣٩٠ص /٤ج  (-احملرر الوجيز   -  ٣



       
  

 
 

    
 ٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 ،حممد  الرسول بلسان الكرمي القرآن هذا يسر اهللا وأن ،تعاىل نعمته عن تعاىل خيرب

  )١(به  واالنتفاع منه املقصود ليحصل ومعانيه، ألفاظه يسر

مث ذكـر  ،ه يف كتابـه لـسانومن خصائـصه أن اهللا سـبحانه وتعـاىل وصـف. . قال ابن سبع

  )٢(هذه اآلية 

  

        ٥٨:  الدخانM ½  ¼      »  º  ¹L  : قوله تعاىل...الموضع الثاني 

ُيسرناه َََِّفإمنا(قوله يف زيد ابن قال  َْ َّ َبلسانك َ ِ
َ
  )٣(.لسانه به أطلق :َّويسرناه ،القرآن: قال )ِِ

ْيسرناه َّفإمنا{  َّ ْسهلناه :أي } َ   )٤(القرآن  عن والكناية ،َّ

 لفظــه بــه فتيــسر وأجلهــا اإلطــالق لــىع األلــسنة أفــصح هــو الــذي بلــسانك ســهلناه: أي

  )٥( .معناه وتيسر

 وقولــــه أبــــني كالمــــه كــــان ،بالغتــــه وعظمــــت فــــصاحته زادت كلمــــا اإلنــــسان كــــان وملــــا

 ،التكلـــف مـــن لـــذلك وأبعـــدهم النـــاس أفـــصح  وكـــان ،وأمـــنت وأرشـــق وأرصـــن أعـــذب

                                                           

  )٥٠١ص /١ج  (-تفسري السعدي   -  ١

                   وما بعدها بتصرف    ١٧٠ / ٣                         ـ اخلصائص الكربى للسيوطي ٢

    )٥٦ص /٢٢ج  (- تفسري الطربي -  ٣

      )٣٥٢ص /٥ج  (-زاد املسري   -  ٤

    )٧٧٤ص /١ج  (-تفسري السعدي   -  ٥



       
  

 
 

    
 ٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 تعجـــــبهم عـــــرب وهـــــم املبــــني العـــــريب هـــــذا أي } بلـــــسانك { :فقــــال فقـــــط إليـــــه أضــــافه

   )١(احة الفص

 يــرد ومل العربيــة أي بلغتــك إن أكثــر أئمــة التفــسري علــى أن معــىن بلــسانك.. .واحلــق أقــول

   .اجلارحة

واألرجــح عنـــدي أن املـــراد باللـــسان يف اآليتـــني الكــرميتني الـــسابقتني هـــو اجلارحـــة املعروفـــة 

  ...ألسباب ثالثة

 ، وأحـرف عـدة،ألـسنةفقط بل نزل ب أن القرآن العظيم مل ينزل بلغة احلبيب  ...أولها

 ،واهلــدف منهــا مجيعــا هــو التيــسري بــال خــالف فيمــا أعلــم فتخــصيص التيــسري بلغتــه 

  .  .وقصره عليها فيه نظر

 -  أن آية سورة القيامة اآلتيـة بعـد أسـطر صـرحية يف أن املـراد باللـسان لـسانه...ثانيها

 وكتـاب اهللا ،ن بآيـة القيامـة والـدخا،ّ فما املـانع أن نفـسر آيـيت مـرمي،أعين اجلارحة املعروفة

وجـاءت   وخباصـة وأن اآليـات الـثالث حتـدثت عـن لـسانه املبـارك ،يفسر بعضه بعـضا

  .. .يف سياق احلديث عن تيسري القرآن

 اليتعـارض حممـد  الرسـول  والـدخان بلـسان،أن تفسري اللسان يف آييت مرمي .. .ثالثها

قـــرآن الكـــرمي جبميـــع اللغـــات الـــيت نـــزل  قـــرأ ال ؛ ألن النـــيب مـــع تيـــسري القـــرآن بلغتـــه 

  . فالتيسري واقع على الكل، ومنها لغته ،عليها

                                                           

    )١٧ص /٨ج  (-نظم الدرر   -  ١



       
  

 
 

    
 ٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

   ،،،، واهللا أعلم بأسرار كتابه،  هذا ماظهر يل

 وختصيــصه ،ّففــي تيــسري كــالم اهللا العلــي القــدير �ــذا اللــسان احملمــدي الــشريف. .وأخــريا

سان عـن التعبـري مبـا فيـه ّالبلـسان غـريك مـايعجز اللـ  أنـت ياحممـد" بلـسانك " بـذلك 

 ومنزلـة رفيعـة عظيمـة للـسان سـيد األولـني واآلخـرين ، ومكانة عالية، وتكرمي،من تشريف

  !!!    

  ١٦:  القیامةM Ï     Î  Í  Ì  Ë   ÊL  8 7 ...ثالثالموضع ال

 كـــان صـــلوات اهللا ســـالمه عليـــه عنـــدما يتلقـــى كلمـــات القـــرآن الكـــرمي مـــن جربيـــل عليـــه 

 منهـــا أنـــه يبـــادر برتديـــدها علـــى شـــيءرص عليهـــا واخلـــوف مـــن ضـــياع الـــسالم حيملـــه احلـــ

وحيرك �ا شفتيه الكرميتني قبـل أن يفـرغ جربيـل عليـه الـسالم مـن أدائهـا إليـه حـىت  ،لسانه

  ) ٨("وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه"خاطبه ربه تبارك وتعاىل بقوله 

 فـإذا .ه إن علينـا مجعـه وقرأنـ.نك لتعجـل بـهال حترك بـه لـسا " :ونزل عليه قوله جل شأنه

     ".قرأناه فاتبع قرأنه

ال حترك به لسانك لتعجل ( :ومدح لسانه فقال وهو أصدق القائلني :قال ابن دحية

                    )  ١()به

 ، يعــاجل مــن التنزيــل شــدة  اهللا عنهمــا كــان رســول اهللارضــيقــال ابــن عبــاس 

 حيركهمـا بن عباس فأنا أحركهما لكم كمـا كـان رسـول اهللاوكان مما حيرك شفتيه فقال ا

"  إن علينــا مجعــه وقرآنــه .ال حتــرك بــه لــسانك لتعجــل بــه" فحــرك شــفتيه فــأنزل اهللا تعــاىل 

                                                           

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                            ـ  اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا١

     ٢٠٣                      احلسن ابن دحية الكليب ص 



       
  

 
 

    
 ٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

مث " قال فاسـتمع لـه وأنـصت . ."فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " قال مجعه له يف صدرك وتقرأه 

بعــد ذلــك إذا أتــاه جربيـــل    رســول اهللامث إن علينــا أن تقــرأه فكــان" إن علينــا بيانــه 

   ٠ كما أقرأه  استمع فإذا انطلق جربيل قرأه النيب

ــه رضــي اهللا عنــه ــة عن  ،إذا أنــزل عليــه الــوحي حــرك بــه لــسانه  كــان : قــال وفــى رواي

 إن علينــا .ال حتــرك بــه لــسانك لتعجــل بــه" يريــد أن حيفظــه فــأنزل اهللا   ووصــف ســفيان 

   ".مجعه وقرآنه 

خيـــشى أن " ال حتـــرك بـــه لـــسانك "  كـــان حيـــرك شـــفتيه إذا أنـــزل عليـــه فقيـــل :لثـــةوفـــى ثا

  ينفلت منه 

يقــول " فــإذا قرأنــاه" أن تقــرأه " و قرآنــه"أن جنمعــه يف صــدرك " إن علينــا مجعــه وقرأنــه " 

  .أي نبينه على لسانك" مث إن علينا بيانه . فاتبع قرآنه"أنزل عليه 

ذا نــزل جربيــل بــالوحي وكــان ممــا حيـــرك بــه لــسانه إ  قــال كــان رســول اهللا :وفــى رابعــة

. " وشــفتيه فيــشتد عليــه وكــان يعــرف منــه فــأنزل اهللا اآليــة الــيت يف ال أقــسم بيــوم القيامــة

قــال علينــا أن جنمعــه يف صــدرك "  إن علينــا مجعــه وقرآنــه .الحتــرك بــه لــسانك لتعجــل بــه

علينـا أن نبينـه "  مث إن علينـا بيانـه ".فـإذا أنزلنـاه فاسـتمع" فإذا قرأناه فـاتبع قرآنـه" وقرآنه 

  )١( .بلسانك قال فكان إذا أتاه جربيل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده اهللا

  

                                                           

    امة            سورة القي-                                                                 صحيح ، ومجيع الروايات األربعة صحيحة أخرجها البخاري يف كتاب التفسري -  ١

   .           وما بعدها    ٤٩٢٨                            باب إن علينا مجعه وقرآنه رقم 



       
  

 
 

    
 ٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

   ثاني الطلبالم

  فصاحة لسانه 

  

  أال تكفيـــه شـــهادة مالـــك امللـــك )١( تعـــاىل اهللا حجـــج مـــن حجـــة نطقـــه  كـــان

    ٣:  النجمM .  -   ,  +L ل تعاىل اق .الذي خلقه فسواه

 ،أداء وأســــرعهم ،كالمــــا وأعــــذ�م ،اهللا خلــــق أفــــصح كــــان: املعــــاد زاد يف قــــال 

 لــه ويــشهد ،األرواح ويــسيب ،مبجــامع القلــوب ليأخــذ كالمــه إن حــىت ،منطقــا وأحالهــم

  )٢(مفصل مبني  بكالم تكلم تكلم إذا وكان ،أعداؤه بذلك

.. .يتمـي قـال اهل..وقد تكاثرت أقوال أهـل العلـم يف الكـالم عـن فـصاحة املـصطفى

 ، فــأمر أظهــر مــن أن يــذكر، وحكمــه، وبــديع بيانــه، وجوامــع كلمــه،وأمــا فــصاحة لــسانه

 ، كيـــف ؟ وقـــد ارتقـــى يف كـــل ذلـــك الغايـــة الـــيت مل يـــدركها خملـــوق،وأشـــهر مـــن أن يـــشهر

 ، أفـصح خلـق اهللافكـان   .)٣( معجـز كـالقرآن  إن كالمـه :حىت قال بعـض العلمـاء

                                                           

       ١٥٦ / ١                                   تفسري التسرتي سهل بن عبد اهللا التسرتي -  ١

 -ونقله عنه صاحب سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العبـاد ) ١٧٥ص /١ج  (-زاد املعاد   -  ٢

  ) ١٣١ص /٧ج (

       ٥٧٩ / ٢             حجر اهليتمي                                                       ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لإلمام العالمة أمحد بن حممد بن٣



       
  

 
 

    
 ٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 وأحالهـــــم منطقـــــا حـــــىت كـــــان كالمـــــه يأخـــــذ مبجـــــامع ، وأســـــرعهم أداء،وأعـــــذ�م كالمـــــا

   ...)١( ويسلب األرواح ،القلوب

ففــصاحة لــسانه عليــه الــصالة والــسالم غايــة ال (.. أيــضاقــال صــاحب املواهــب و  

 وكيف ال يكون ذلـك وقـد جعـل اهللا تعـاىل لـسانه ، ومنزلة ال يداىن منتهاها،يدرك مداها

 ويبــني ،ليـه عبــاده فهــو ينطــق حبكمـه عــن أمــره ويــدعو إ،سـيفا مــن ســيوفه يبـني عنــه مــراده

 ،ال يقـول هجــرا ، وأنــصحهم إذا وعـظ،عـن مـراده حبقيقـة ذكــره أفـصح خلـق اهللا إذا لفـظ

 ال يتفـــوه بـــشر بكـــالم ، وحكمـــا، وميتثـــل شـــرعا، كالمـــه كلـــه يثمـــر علمـــا،وال ينطـــق هـــزرا

 ، اهللا بلـسانه  وخليـق مبـن عـرب عـن مـراد. وال أجـزل منـه يف عذوبتـه،أحكم منـه يف مقالتـه

 ، وزواجـــره، ونواهيـــه، وأوامـــره، وبـــني مواضـــع فروضـــه،وأقـــام بـــه احلجـــة علـــى عبـــاده ببيانـــه

 وأوضـحهم ، وأفـصحهم لـسانا، وإرشـاده أن يكـون أحكـم اخللـق جنانـا، ووعيـده،ووعـده

  ) ٢( )بيانا

 وال نفعـــا أعـــم قـــط بكـــالم النـــاس يـــسمع مل".. .يقـــول اجلـــاحظ يف البيـــان والتبيـــني

 اسـهل وال موقعـا احـسن وال مطلبـا اكـرم وال مـذهبا امجل وال وزنا أعدل وال لفظا اصدق

  )٣( " كثريا كالمه من فحواه يف أبني وال معناه عن افصح وال خمرجا

 : قـول احللـيب رمحـه اهللاونقـل ) ٤( )وفـصاحته فـصل يف بيـان النـيب (وقال البيهقي 

لـى ذلــك داللــه ســوى أن اهللا وهـذا أشــهر وأظهــر مــن أن حيتـاج إىل وصــفه ولــو مل يكــن ع

 )وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهم(نـصبه منـصب البيـان لكتابـه فقـال تعـاىل 

                                                           

          ٢٩٢    ،    ٢٩١ / ٥                  املواهب اللدنية  -  ١

           ٢٩٤    :    ٢٩٢ / ٥                  املواهب اللدنية  -  ٢

    )    ٢٢١  ص  / ١  ج    (-                 البيان والتبيني -  ٣

    ٣٢ / ٣              شعب البيهقي -  ٤
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 ومل يرقـه فيــه إىل أعلـى الـدرجات ملــا رضـيه لتبيــني ، فإنــه لـومل يكـن أتــاه البيـان،لكـان كافيـا

   )١( والكشف عن معاين خطابه ،كتابه

  )  ٢(ن حيدث حديثا لو عده العاد ألحصاه كاعن عائشة رضي عنها أن النيب و

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

    ٧٧ / ٢                        ويراجع املنهاج للحليمي   ٣٢ / ٣              شعب البيهقي -  ١

      ٢٤٩٣                                البخاري يف املناقب مسلم يف الزهد -  ٢



       
  

 
 

    
 ٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  ثالث الطلبالم

    بجميع اللغاتعلمه 

  

.. .مامل يعطـه أحـدا مـن العـاملني واملعارف ،موأعطاه ربه من العل نبينا املختار

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å قــــــــــــــال تعـــــــــــــــاىل  

   Õ  ÔLن كــا: قــال ابــن دحيــة   ١١٣:  الن��ساء   خياطــب كــل أمــة مــن العــرب

 ، إال بقـوة إهليـةومـا ذلـك منـه  ،)١( ويباريها يف منزع بالغتها ، وجياو�ا بلغتها،بلسا�ا

 والكـالم باللـسان يقـع ، وإىل النـاس سـودا ومحـرا، ألنه بعث إىل الكافة طرا،وموهبة ربانية

الرتمجـة نـازال عـن صـاحب وال يوجد غالبـا مـتكلم بغـري لغتـه إال قاصـرا يف  ،يف غاية البيان

فإنـه زاده اهللا تكرميـا وشـرفا تكلـم يف    إال نبينـا وسـيدنا حممـدا،األصـالة يف تلـك اللغـة

وقـد كـان هـذا يف  ،)٢(كل لغة من لغات العرب أفصح وأنصع بلغا�ا منها بلغـة نفـسها  

فيـــه  ومـــا ،وأتـــاه اهللا علـــم األولـــني واآلخـــرين{  ) ٣( خصائـــصه صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه

النجــاة والفــوز وهــو أمــي ال يكتــب وال يقــرأ وال معلــم لــه مــن البــشر نــشأ يف بــالد اجلهــل 

  )٤(} والـــصحاري وآتـــاه مـــامل يـــؤت أحـــدا مـــن العـــاملني واختـــاره علـــي األولـــني واآلخـــرين 

                                                           

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                            ت يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا              اآليات البيناـ   ١

     ٢٦٧                      احلسن ابن دحية الكليب ص 

                          ، وانظـر الـسرية النبويــة يف    ٤٤٤    ،    ٤٤٣ / ٥                                             املواهـب اللدنيـة للقـسطالين بـشرح العالمــة الزرقـاين -٢

       ٦١٢ / ٢                                           ضوء الكتاب والسنة للدكتور حممد حممد أبو شهبة 

     ٤٤٤    ،    ٤٤٣ / ٥                              للقسطالين بشرح العالمة الزرقاين                 املواهب اللدنية-٣

    ٦٦ / ١               الوايف للصفدي -  ٤
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 وخياطــب أهـــل ، خياطــب أهـــل احلــضر بكـــالم ألــني مــن الـــدهن وأرق مــن املـــزنفكــان 

      )١ (هـ. رهف من الغضب أالبدو بكالم أرسى من اهلضب وأ

" ومــا أرســلنا مــن رســول إال بلــسان قومــه " قــال تعــاىل (... .قــال الزرقــاين يف شــرحه

  )٢( هـ . أ)أي لغتهم فلما بعثه للجميع علمه لغة اجلميع

  ومل يكـن علمـه ،ومن براهني هذا علم نبينا جبميع احلروف الـيت نـزل عليهـا القـرآن

واللهجـات العربيـة فحـسب بـل حـىت اللغـات ،يف اللغـات أو حمـصورا ،باللغات حمدودا 

عــن جــابر بــن عبــد اهللا  ومــن دالئــل هــذا مــاورد ، ويــتكلم �ــا، يعرفهــااألعجميــة كــان 

  )٣()راوقد صنع جابر سإن جابرا  :ياأهل اخلندق قال  أن النيبرضي اهللا عنه 

      ) ٤( طعام يدعى إىل الناس وهى كلمة فارسية :والسور

بـــــاب مـــــن تكلـــــم "ّأن اإلمـــــام البخـــــاري نفـــــسه قـــــد بـــــوب يف صـــــحيحه   ويكفينـــــا 

   )٥(  وذكر فيه عن النيب ،-يف كتاب اجلهاد والسري " بالفارسية والرطانة 

                                                           

     ٤٠٧ / ٥                                             املواهب اللدنية للقسطالين بشرح العالمة الزرقاين -  ١

       ٤٠٧ / ٥                                             املواهب اللدنية للقسطالين بشرح العالمة الزرقاين -  ٢

       يث رقـــم                                    بـــاب مـــن تكلـــم بالفارســـية والرطانـــة حـــد-                                صـــحيح البخـــاري كتـــاب اجلهـــاد والـــسري -  ٣

٢٩٠٥      

                                                        يراجع فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر اهلامش قبله-  ٤

 ، وانظــر ســبل                                  بــاب مــن تكلــم بالفارســية والرطانــة -                                صــحيح البخــاري كتــاب اجلهــاد والــسري -  ٥

  وغريه ) ١٣٣ص /٧ج  (-اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد 
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  المطلب الرابع

    ومن المعجزات في ريقه

ـــه آيـــات بينـــات وخـــواص ريقـــه ،ّاللـــسان احملمـــدي ـــاهرات، في  وروايـــات ، ومعجـــزات ب

   وهي غي من فيض،أمثلة نهام ونذكر هنا ،كثرية

 تفـــل يف عيـــين علـــي بـــن أيب طالـــب عليـــه الـــسالم يـــوم  أن رســـول اهللا فمنهـــا  ــــ       

 اهللا رسـول أن عنه اهللا سعد رضي بن سهل  فعن)١ ( فصح من حينه،خيرب وهو أرمد

 وحيبــه ورســوله اهللا حيــب يديــه علــى اهللا يفــتح رجــال غــدا الرايــة ألعطــني" :خيــرب يــوم قــال 

 غـدوا النـاس أصـبح فلمـا ،يعطاهـا أيهـم: يـدوكون ليلـتهم الناس فبات: قال". سولهور اهللا

: فقيـل" طالـب ؟ أيب بـن علـي  أيـن: "فقـال. يعطاها أن يرجو كلهم  اهللا رسول على

 يف  اهللا رســول فبــصق بــه فــأيت إليــه فأرســلوا: "قــال. عينيــه يــشتكي اهللا رســول يــا هــو

  )٢(احلديث .." .الراية فأعطاه وجع، به يكن مل كأن حىت فربأ له ودعا عينيه

رأيــت أثــر  " : قــال،منهــا مــا خرجــه البخــاري يف صــحيحه  عــن يزيــد بــن أيب عبيــدو ـــ     

هـذه ضـربة أصــابتها :  مـا هـذه الـضربة ؟ قـال، يـا أبـا مـسلم:ضـربة يف سـاق سـلمة فقلـت

ثـات  فنفـث فيـه ثـالث نف  أصـيب سـلمة ؟ فأتيـت إىل النـيب : فقـال النـاس،يـوم خيـرب

  )٣()فما اشتكيتها حىت الساعة

                                                           

     ي                                                 أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدـ   ١

                                                   أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي -  ٢

                                 ، وانظر اآليات البينات يف ذكر ما     ٤٢٠٦                                              ـ صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة خيرب رقم ٣

                                                       من املعجزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن احلـسن ابـن دحيـة الكلـيب                 يف أعضاء رسول اهللا

     ٢٣٨                األندلسي السبيت ص 
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

أن أبـاه ابيـضت عينـاه فـال يبـصر  " : فويـك بـالواو ـ:عن حبيب بن فـديك ـ ويقـالو    ـ 

 فرأيته يدخل اخلـيط يف اإلبـرة وهـو ابـن ، يف عينيه فأبصر فتفث رسول اهللا ،�ما شيئا

  )١("مثانني 

ة بن فرقد ثـالث نـسوة مـا منـا كنا عند عتب" وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد   ـ     

 ومـا ميـس عتبـة طيبـا ،واحدة إال وهي جتتهد يف الطيب لتكـون أطيـب رحيـا مـن صـاحبتها

 أصـابين الـشرى علـى : فقلت له يف ذلـك فقـال،إال إن يلتمس دهنا وكان أطيب رحيا منا

 وألقيــت ثيــايب علــى ، وجتــردت، بــني يديــه  فأقعــدين رســول اهللا ،عهــد رســول اهللا 

 مث أمرمهـــا علـــى ظهـــري ، مث دلـــك �ـــا األخـــرى، يف كفـــه  فنفـــث رســـول اهللا ،عـــوريت

  ) ٢ (" فعبق يب ما ترون ،وبطين

  )٣(وقد أوردنا يف اليد الشريفة حديث قتادة  ـ  

  

  

                                                           

                               وذكــره احلــافظ أبــو جعفــر العقيلــي يف    :"                   وقــال ابــن دحيــة    ٣٤٠    ،    ٣٣٩        بينــات ص           اآليــات الـ ــ  ١

       صحيحه

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                          اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللاـ   ٢

                                وأخرجه الطرباين وأبونعيم وغريمها   ٣٦٨                                    احلسن ابن دحية الكليب األندلسي السبيت ص 

                       معجــــزات بــــاهرات يف يــــدي خــــري   "                                لكرميتــــان املطلــــب اخلــــامس منــــه بعنــــوان                يف مبحــــث يــــداه ا-  ٣

       "        اخلالئق
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  خامس الطلبالم

   وجماله بالقرآن الكريم صوته. 

  

   ومكانته في آي القرآن ، صوته.. .أوال

M  s  r  q  p   قولــــه تعــــاىل آن الكــــرمي يف فقــــد ورد يف القــــرفأمــــا صــــوته 

  £  ¢  ¡  �   ~               }  |  {  z    y  x  w  v   u  t

§  ¦    ¥  ¤  L٢:  الحجرات      

 ،لكالمكـمً عاليـا كالمـه يكون بل ،صوته  يبلغه حدٍّ وراء بأصواتكم تبلغوا ال

  )١(واضحة  لديكم وسابقته ،ًالئحة عليكم ّمزيته تكون حىت ،جلهركمً باهرا وجهره

 وعنـد حبضرته الصوت وخفض وتوقريه، اهللا  رسول بتعظيم اآلية األمر معىنو 

  )٢(خماطبته 

 يبلـــغ والـــسالم الـــصالة عليـــه إيـــذاءه أن املختـــارة  والقاعـــدة:األلوســـي قـــال اإلمـــام

  )٣ (باتفاق للعمل احملبط الكفر مبلغ

   )٤( النيب  قرب عند الصوت رفع العلماء وكره

                                                           

   )   ٣٦٤  ص  / ٦  ج    (-       الكشاف   )    ١٠١  ص  / ٦  ج    (-              البحر املديد -  ١

   )   ٣٠٦  ص  /  ١٦  ج    (-              تفسري القرطيب -  ٢

   )   ٣٠٧  ص  /  ١٦  ج    (-            تفسري القرطيب   )    ٢٥١  ص  /  ١٩  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٣

   )   ٣٠٧  ص  /  ١٦  ج    (-          سري القرطيب   تف  )    ١٦٦  ص  / ٦  ج    (-              احملرر الوجيز -  ٤
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 ينــادي كمــا ينــادوه ال وأن ،وتــوقريه النــيب تعظــيم :اآليــة مــن املــراد :املفــسرون قــال

ًبعضا  بعضهم
)١(  

  

   بالقرآن الكريم جمال صوته.. .ثانيا

 ، وهيبــة تفــوق الوصــف،مجــال   ونبينــا األعظــم،رســولنا األكــرملــصوت كــان 

 )لغـه صـوت غـريه وبلوغه حيث ال يب باب اآلية يف صوته(... .قال السيوطيواخليال 

)٢(    

يقـول الـرباء بـن . . وأجـودهم قـراءة لـه،أحـسن النـاس صـوتا بـالقرآن كما كان 

ً يقــرأ يف العــشاء بــالتني والزيتــون فمــا مسعــت أحــدا  عــازب رضــي اهللا عنــه مسعــت النــيب

  )٣(أحسن صوتا منه 

ــــغ �ايــــة الكمــــال وألن صــــوته وقراءتــــه  ــــة اجلمــــال مل جيــــد هــــذا ، قــــد بل  وغاي

 غـري أنـه مل يـسمع مثلهـا   اجلليـل ـ وال غـريه ـ شـيئا يـشبه بـه قـراءة رسـول اهللالـصحايب

   . وال حاجة لكالم بعد هذا،عجب فإ�ا قراءة النيبوال. .من أحد

                                                           

    )    ٣٠٦  ص  /  ١٦  ج    (-            تفسري القرطيب   )  ٨  ص  / ٧  ج    (-                     فتح القدير للشوكاين -  ١

       ١٦٤ / ١                 ـ اخلصائص الكربى ٢

             فتح الباري    ٧٦٧                         باب اجلهر يف العشاء حديث -   ١٠٠             كتاب األذان -  ١٠               صحيح البخاري -  ٣

     ٤٦٤   يث     حـــــد   ٤١٨ / ٢                      بـــــاب القـــــراءة يف العـــــشاء-  ٣٦             كتـــــاب الـــــصالة - ٤       مـــــسلم    ٢٩٢ / ٢

    .           واللفظ له 
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 وملـا لـه مـن أثـر كبـري يف نفـوس الـصحابة رضـي اهللا عـنهم كـان ،وألجل ما ذكرنـاه

فعـل معـاذ بـن جبـل رضـي  مث يـذهب ليـؤم قومـه كمـا بعض أئمتهم يصلى خلـف النـيب

   ) ١(اهللا عنه 

 فـــضال عـــن ،ويهتـــز هلـــا اجلمـــاد ، وكيـــف لنـــا أن نـــصف قـــراءة الـــيت كـــان يتـــأثر �ـــا

  !!اإلنسان 

رجـف ..".ومـا قـدروا اهللا حـق قـدره"  ملـا قـرأ قولـه تعـاىل  فقـد صـح أن النـيب

  وال عجـب فهـي قـراءة رسـول اهللا)٢( �ا املنرب حىت ظـن الـصحابة أنـه سـيخر بـالنيب

   !!وال حاجة لكالم بعد هذا 

  إن الــــصحابة رضــــي اهللا عــــنهم قــــد حيفظــــون الــــسورة الكاملــــة مــــن مســــاع صــــوته

الرجــال مــنهم والنــساء يف ذلــك علــى الــسواء يــدل علــى .. . ّ النديــة وقراءتــه،ّالــشجي

إال ) ق( مــا حفظــت: قالــت)٣( هـذا مــا رواه اإلمــام مــسلم عـن بنــت حلارثــه بنــت النعمـان

  .خيطب �ا يف كل مجعة  اهللا رسولّمن يف

   يوم اجلمعة  ِقالت أخذت ق والقرآن ا�يد من يف رسول اهللا.. .وفى رواية

                                                           

    فـــــــتح    ٧١١                            بـــــــاب إذا صــــــلى مث أم قومـــــــا رقـــــــم -  ٦٦             كتـــــــاب األذان -  ٢٠               صــــــحيح البخـــــــاري -  ١

   .                     عن جابر رضي اهللا عنه    ٢٣٨ / ٢      الباري

       ٢٠٣                  ألىب طلحة حممد يونس ص  "                   أعرفت أنك يف احلرمني   "             راجع كتاب -  ٢

                    روايـة أمحـد يف املـسند                                                            املرأة الـيت قالـت ذلـك هـي أم هـشام بنـت حارثـه رضـي اهللا عنهـا كمـا يف-  ٣

    .        وغريه    ٤٠٣ / ٧                       وترمجتها يف أسد الغابة    ٤٣٦ / ٦
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ــة  قالــت ومــا أخــذت ق والقــرآن ا�يــد إال عــن لــسان رســول اهللا.. .وفــى ثالث

    )  ١(يقرؤها كل مجعة إذا خطب الناس

   " كم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل " :وقال تعاىل

يد بأن اآليـة الكرميـة نزلـت فــي رفــع فوقد وردت مجلة من األحاديث الصحيحة ت

  )٢( يف الصالة األصوات وهم خلف رسول اهللا

  

                                                           

       ٨٧٢       حديث    ٤٢١ / ٣                         باب ختفيف الصالة واخلطبة  -  ١٣             كتاب اجلمعة - ٧            صحيح مسلم -  ١

      ومـا    ٨٦٢ / ٢                                     ومـا بعـدها ، أحكـام القـرآن البـن العـريب    ٣١١ / ٢                           يراجع تفسري اإلمـام ابـن كثـري -  ٢

       بعدها
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اا ا  

أذم آنت اآ    ء او  
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ا اا  

أذم،  ء اآ وت اآ  ن  

      

M8 7 . . مرتني يف آيـة واحـدة يف سـورة التوبـةجاء الكالم عن أذن خري الربايا

  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬   «

   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿     ¾  ½L٦١:  التوبة  

  )١(واألذن اآللة اليت �ا حاسة السمع 

 وتثين عليـه أفـضل ، عن جنابه الشريف أن اآلية الكرمية تنطق بالدفاعوأنت ترى

 ، والنفــع لآلخــرين،تعــرف إال اخلــري وال،تــسمع ال،أذن خــري  ّ وتقــرر بــأن أذنيــه ،ثنـاء

" هـو أذن   " ّوتتوعد أصحاب اجلرأة من أهـل النفـاق الـذين يقولـون عـن سـيد اخللـق 

   . بأن مصريهم هو العذاب املوجع املؤمل غاية األملأي يسمع من كل أحد

 ، وبيـان حلرمتـه، وبالرسالة يف أواخرهـا ثنـاء كبـري، بالنبوة يف أوائل اآلية وصفهويف

ـــد ربـــه كما أن تكـــرار لفـــظ اإليـــذاء يـــدل علـــى خـــسة أصـــحاب هـــذه ،ّوقـــدره العظـــيم عن

  ..   . وتأكيد على قبح صنيعهم،املقالة

  )٢(  وقد ذكر ابن دحية هذه اآلية يف مدح اهللا تعاىل ألذنيه 

                                                           

     ٢٤٢ /  ١٠                   التحرير والتنوير -  ١

     ٢٤٢               من املعجزات ص                                            ـ اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا٢
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 يعــىن أنــه يــسمع مــن )ويقولــون هــو أذن(رضــي اهللا عنهمــا يف قولــه عــن ابــن عبــاس  

  ) ١( يعىن يصدق باهللا )قل أذن خري لكم يؤمن باهللا(كل أحد قال اهللا 

. لــه قيــل مــا كــل يقبــل أذن حممــد إمنــا: قــال قــشري، بــن عتــاب يف نزلــت اآليــة وهــذه

    )٢(احلارث بن نبتل هو: وقيل

ه كان يسمع ما ال يـسمعه احلاضـرون معـه وأما خصائص مسعه فإن :وقال ابن دحية

  )٣(مع سالمة حواسهم من مثل الذي مسعه 

 واســتهزائه بأصــحاب ،ّواملأمــل يف اآليــة الكرميــة يظهــر لــه بوضــوح ســخرية اهللا تعــاىل

خـــري  ،ّ النـــيب، وآذوا الرســـول،ّ وزيفـــوا احلقـــائق،ّهـــذه املقالـــة الفاســـدة الـــذين قلبـــوا األمـــور

ّ وتتلقـــى ، العفيفـــة الـــيت تـــسمع، الـــشريفة، علـــى أذنـــه الطـــاهرة وقـــالوا ماقـــالوه،اخلالئـــق

   !!!  وهل بعد ضالهلم من ضالل ،ّالوحي عن اهللا عز وجل

                                                           

           و ابـن أيب      ١٦٩٠٠                                               وذكره البخاري تعليقا خمتـصرا وابـن جريـر يف تفـسريه    ٣١٦ / ٨               فتح الباري -١

                                                           وزاد الـــسيوطي يف الـــدر نـــسبته إيل ابـــن املنـــذر وابـــن مردويـــه يراجـــع      ١٠٣٠٤            حـــامت يف تفـــسريه 

     ٥٢٣ / ١                          عبــد ا�يــد الــشيخ عبــد البــاري  /                             ريية يف فــتح البــاري مجعــا ودراســة د                الروايــات يف التفــس

       ٩٣٤    رقم 

   )   ١٩٢  ص  / ٨  ج    (-              تفسري القرطيب -  ٢

                                  مـن املعجـزات تـأليف البـن دحيـة الكلـيب                                            ـ اآليـات البينـات يف ذكـر مـا يف أعـضاء رسـول اهللا٣

     ٢٤٢                األندلسي السبيت ص 
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ا ا  

 ا  آنت اآ   
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ا ا  

 ا    

   آت اآن

    

  M 8 79  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .  :  L 

   ٢٩: اإلسراء

وهـذا مثــل ضــربه اهللا تبــارك وتعــاىل للممتنــع مــن اإلنفــاق يف احلقــوق الــيت أوجبهــا يف 

أمــوال ذوي األمــوال، فجعلــه كاملــشدودة يــده إىل عنقــه، الــذي ال يقــدر علــى األخــذ �ــا 

  .واإلعطاء

وال متــسك يــا حممــد يــدك خبــال عــن النفقــة يف حقــوق اهللا، فــال : وإمنــا معــىن الكــالم

َّوال تـبـسطها كـل (نفق فيها شيئا إمساك املغلولة يده إىل عنقه، الذي ال يستطيع بسطهات ُ َ ْ ُ َْ َ

ِالبـــسط
ْ َوال تبـــسطها بالعطيـــة كـــل البـــسط، فتبقـــى ال شـــيء عنـــدك:  يقـــول)َْ  وال جتـــد إذا ،ّ

ًفـتـقعــد ملومـا حمــسورا( سـئلت شــيئا تعطيـه ســائلك ُ َْ ً َُ َ ُ ْ فتقعـد يلومــك ســائلوك إذا مل :  يقــول)ََ

 :يقــول:  حمــسورا،هــم حــني ســألوك، وتلومــك نفــسك علــى اإلســراع يف مالــك وذهابــهتعط

ِمعيبا ِ قد انقطع بك،َ )١(  ال شيء عندك تنفقه،ُ
  

ُوأما ماذكره عدد من املفسرين بينـا رسـول ُ ٌجـالس  ِاهللا َ
ِ

 إن :لـه فقـال ،صـيب ُأتـاه ،َ

َتستكــسيك ُِّأمــي َِ ْ ْ َالــدِّرع َ َعليــك الــذي ْ ْ َفــدخل ،َ َ َ َُداره َ َونـــزع َ َ ُقميــصه َ َ
ِ ُوأعطــاه َ َ َوقـعــد ،ْ َ ًعريانــا َ َُْ، 

                                                           

   )   ٤٣٣  ص  /  ١٧  ج    (-             تفسري الطربي -  ١
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ْخيـــرج فلـــم ،للـــصالة وانتظـــره ،ٌبـــالل َّوأذن  فإ�ـــا .اآليـــة } يـــدك جتعـــل وال { :اهللا فـــأنزل ،ُ

  ) ١(رواية غري مقبولة 

وذكـر هـذه ه يف كتابـه  عنقـومن خصائصه أن اهللا سبحانه وتعاىل وصـف. .قال ابن سبع

   )٢(اآلية 

  `  M  وحكيناهـــا يف قولـــه تعـــاىل ، األقـــوال الـــيت قيلـــت يف الـــوتني احملمـــدي           ومـــن

  d       c  b   aLعـــصب وهــي العلبــاء بــني عــرق الــوتني هــو الكلــيب أن عــن ٤٦:  الحاق��ة 

  )٣(الناحر  شفرة تصادفه غليظ عرق  وقيل،واحللقوم العنق

  

  

                                                           

  ج  (                           ، و ابن أيب حامت ، وابن جرير   )    ٣٣٣-   ٣٣٢ (                              كرها الواحدي يف أسباب النزول ص        فقد ذ-  ١

             ولكنهــــــا روايــــــة   )    ٢٦٤  ص  / ٦  ج    (-                                ، وأوردهــــــا الــــــسيوطي يف الــــــدر املنثــــــور    )     ٤٣٣  ص  /  ١٧

ٍليست صحيحة ؛ ألن سورة اإلسراء  مكية خال آيات يف آخرها ، واآلية اليت معنا ليست من  ٌ                                                                           ٍ ٌ

  ص  /  ١٠  ج    (-              ، تفـسري األلوسـي   )    ١٩٠  ص  / ٤  ج    (-       الـسعود                          املستثنيات ، انظر تفسري أيب 

                                                                 وقـــال العراقـــي أنـــه مل جيـــده يف شـــيء مـــن كتـــب احلـــديث أي �ـــذا اللفـــظ انظـــر تفـــسري   )    ٤٤٠

   ".       مل أجده    ): "  ٩٩ (  ص   "            الكايف الشاف "               وقال ابن حجر يف   )    ٤٤٠  ص  /  ١٠  ج    (-       األلوسي 

   )  ٩٠  ص  / ٥  ج    (-                       وانظر هامش تفسري البغوي 

             وما بعدها    ١٧٠ / ٣    وطي                      ـ اخلصائص الكربى للسي٢

    )٢٧٦ص /١٨ج  (-تفسري القرطيب   )    ٢٤٩  ص  /  ٢١  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٣
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ا دسا  

    آت اآناه ان

  :مطالبمسة ه خوفي

 فـي آيـات ماجاء بلفظ اليد التي يشاركه فيهـا غيـره .. .المطلب األول

  القرآن

   في آيات القرآنقي يده ماجاء ..  .المطلب الثاني 

   في آيات القرآن  مصونةيمينه ال..  .المطلب الثالث

  في آيات القرآن  جناحه الشريفة..  .المطلب الرابع

   خير الخالئق  يديفيهرات بامعجزات .. .المطلب الخامس
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  دس اا

   اه ان

   آت اآن

  مطالبخمسة يه وف

  

 عــشر ســنني فمــا خــدمت رســول اهللا: (-رضــي اهللا عنــه-  بــن مالــك أنــسيقــول

قال يل أف قط وال قال يل شيء فعلته مل فعلت هذا وال لشيء مل أفعلـه أال فعلتـه وكـان 

ًومــا مســست خــزا وال حريــرا وال شــيئا كــان ألــني مــن كــف رســول ،  ًأحــسن النــاس خلقــا ً ً

ًوال مشمت مسكا وال عطرا أطيب من عرق رسول اهللا، اهللا ً  )١(  

 وذكـــــر ، وتكـــــرمي، بتـــــشريف- بـــــأيب هـــــو وأمـــــي – حظيـــــت يـــــداه الـــــشريفتانوقـــــد 

 ،مـستفيض يف آي الــذكر احلكـيم بعــضها جـاء بلفــظ اليـد الــيت يـدخل معــه فيهـا غــريه 

 وبلفـظ ، وأحيانا جاء الكالم عنها بلفـظ اليمـني، خاص بيده الشريفة وحده وبعضها

  اجلناح أحيانا أخرى    

  

                                                           

                       رواه البخاري ومسلم -  ١
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  المطلب األول   

   في آيات القرآن ماجاء بلفظ اليد التي يشاركه فيها غيره 

  

١ -   M 8 7  (  '  &  %  $  #  "  !L ٧٠ األنفال 

يـا أيهــا .. . ويف تفـسري الطــربي،)١(. لــه وحـده: وقيـل. وأصـحابه اخلطـاب للنــيب : قيـل

   )٢( قل ملن يف يديك ويف يدي أصحابك من أسرى املشركني ،النيب

ــ" وإن مل يكــن املقــصود بـــ   واجلمــع فيهــا للتعظــيم فــال أقــل ،ن اه الــشريفتايــد"   &     ـ

ّ داخلة مع أصحابه الكرام رضي اهللا عنهم دخوال أوليا من أن يديه  ّ. .  

    )٣(أي ملكتكم كأن األيدي قابضة عليهم }يف أيديكم{ ومعىن

 والثنــاء عليهــا باعتبارهــا األيــادي ،وقــد ذكــر اهللا األيــدي يف اآليــة الكرميــة مــن بــاب املــدح

   املقهورة ، الذليلة، الاململوكة، القاهرة، العزيزة، املالكة،العليا

٢ - 7 8  M$  #  "  !L ١٤: التوبة         

   ) ٥(يد بالتعذيب القتل يعين يقتلهم اهللا بأيديكم وير ،)٤(أي يقتلهم اهللا بأيديكم 

                                                           

  )  ٥٢  ص  / ٨  ج    (-            تفسري القرطيب -  ١

   )  ٧٢  ص  /  ١٤  ج    (-             تفسري الطربي -  ٢

ـــــسعود    ٣٨٧  ص  / ٢  ج  (        الكـــــشاف    )    ١١٥  ص  / ٦  ج  (             البحـــــر احملـــــيط -  ٣      ١٣٢ / ٣                 تفـــــسري أيب ال

   )   ١٣٩  ص  / ٧   ج (            تفسري األلوسي 

   )  ١٨  ص  / ٤  ج    (-              تفسري البغوي -  ٤

   )   ٢٣٤  ص  / ٣  ج    (-             تفسري اخلازن -  ٥
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 ، فقــد ســخرها ســبحانه،ويف اآليــة الكرميــة مــن تــشريف اهللا تعــاىل هلــذه األيــدي مــاالخيفى

 وتطهــري أرض اهللا مــن ، واملــشركني، ودحــض الــشرك،ورد الظــاملني ،واختارهــا لرفــع الظلــم

ّكرميــــة دخــــوال أوليــــا ؛ ألن  داخلــــة يف هــــذه اآليــــة ال ويــــد النــــيب ، واملفــــسدين،الفــــساد ّ

ـــه القائـــد األعظـــم،اخلطـــاب لـــه   ومجيـــع أصـــحابه حتـــت ، واملـــصطفى األكـــرم ، وألن

  وهم يشرفون بذلك رضي اهللا عنهم  ، وارتفع قدرهم،جناحه مهما عال شأ�م

٣ -  M  8 7  r  q  p  o   n  ml   k       j        i  h  g  f

  yx    w   v  u  t  sL٥٢:  التوبة          

 ويف اآليـــة الكرميـــة مـــن تـــشريف اهللا تعـــاىل هلـــذه األيـــدي مـــا ) ١(أو بعـــذاب كـــائن بأيـــدينا 

 أوردناه يف اآلية اليت قبلها

٤-  M 8 7 *  )  (  '  &  %  $  #    "  !L١٠:  الفتح     

  ــ )٢ (تشريفا له وتعظيما وتكرميا  هذه اآلية من اهللا تعاىل لرسوله

 وخـــصه )إمنـــا يبـــايعون اهللا( يف تـــشريفه مقامـــه جـــل ثنـــاؤه يف قولـــه  أقامـــه:قـــال ابـــن دحيـــة

 )يــد اهللا فــوق أيــديهم( : وعظــم ميثــاق املبايعــة بقولــه)يبايعونــك( :خبطــاب الكــاف بقولــه

) ٣( .أل�م كانوا يبايعون اهللا ببيعتهم نبيه حتت الشجرة على نصرته على العدو
  

                                                           

    )    ٢٥٧  ص  / ٧  ج    (-              تفسري األلوسي -  ١

   )   ٣٢٩  ص  / ٧  ج    (-               تفسري ابن كثري -  ٢

                                 من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                             ـ  اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا ٣

     ٢٢٩                      احلسن ابن دحية الكليب ص 
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ـــة ْ وكـــان العقـــد ،ُ بـــاعوا أنفـــسهم مـــن اهللا باجلن ـــايعوا اهللا عـــز   مـــع رســـول اهللاَ َفكـــأ�م ب َ
ِ ألنه ضمن هلم اجلنة بوفائهم،وجل

َ.)١(  

 مـــن بـــاب مبالغـــة ،الـــذي تعلـــو أيـــدي املبـــايعني هـــي يـــد اهللا  أن يـــد رســـول اهللا :يعـــين

 ولكــن هــذا المينــع مــن القــول ،هــي التفــويض إىل اهللا" يــد اهللا "  وعقيــديت يف )٢(التــشبيه 

ّكرمي تعظيم لسيد األولني وت،بأن فيها تشريف كبري  ألن اليـد الـيت كانـت   واآلخرين ،ّ

 وهل بعد هذا الثناء مـن ثنـاء فوق أيدي الصحابة يوم بيعة الرضوان هي يده الشريفة 

  !! ؟؟

، وبــني  هــا اإلمــام الــشامي الــصاحلي يف املــوازاة بــني نبينــا واآليــة الكرميــة الــيت معنــا ذكر

:  وأعظـم مـن ذلـك قولـه ملوسـى" قولـه  ابـن عقيـلعـننقـل و ،ليم عليـه الـسالمكموسى ال

 ) يبـايعون اهللاإمنـا الذين يبايعونـك إن(:    وقوله لنبينا)٤١طه ) (واصطنعتك لنفسي(

 ")٣(  

٥-  M 8 7  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $         #  "   !

  4  3L٢٤:  الفتح 

 وعلــى أصــحابه الكــرام ، علــى رســولنالــهجــل جال رمي املنــانكــالا امتنــان واضــح مــن هــذ

 ، حيــث كــف أيــدي الفــريقني فلــم يقاتــل بعــضهم بعــضا)٤(رضــي اهللا عــنهم أيــام احلديبيــة 

   وعاقبة هلم يف الدنيا واآلخرة ،ٌََوأوجد بينهم صلحا فيه خيـرة للمؤمنني

                                                           

   )    ٣٨٥  ص  / ٥  ج    (-        اد املسري    ز-  ١

    )   ٨٠  ص  / ٦  ج    (-              البحر املديد -  ٢

  )   ٢٦٩  ص  /  ١٠  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٣

                                                                             وقيـــل يـــوم الفـــتح ، والـــصحيح أن هـــذه اآليـــة نزلـــت يف احلديبيـــة قبـــل فـــتح مكـــة  راجـــع تفـــسري -  ٤

       وغريه   )    ٢٨٢  ص  /  ١٦  ج    (-       القرطيب 
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 كــف أيــديهم عــنكم بالرعــب وأيــديكم عــنهم : أحــدها:  فيــه ثالثــة أوجــه:قــال املفــسرون

  .نهيبال

 وأيــديكم عـنهم باالسـتبقاء لعلمـه حبـال مـن يــسلم ، كـف أيـديهم عـنكم باخلـذالن:الثـاين

 .منهم

 ) ١ (. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بالصلح عام احلديبية:الثالث

 والثناء فيه واضح على يدي النيب وأيادي أصـحابه ،وعلى مجيع األقوال املدح فيه ظاهر 

  أي مـن بعـد M.  -  ,  +   *  L ىل يف نفـس اآليـة  ويشهد لذلك قوله تعا،الكرام

 واهللا ،أن مكــنكم مــن الكفــار حــىت ظفــرمت �ــم فــالكف قــد كــان عــن قــدرة العــن ضــعف

  أعلم 

  

                                                           

    )    ١١٦  ص  / ٦  ج    (-                     تفسري ابن عبد السالم  )   ١٤٥  ص  / ٤  ج    (-                النكت والعيون -  ١
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  المطلب الثاني

   قي يده ماجاء 

  في آيات القرآن

١- M  8 7  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .

    :  9L ٢٩: اإلسراء   

ن خصائــصه أن اهللا ســبحانه وتعــاىل وصــف يــده يف كتابــه ومــ. .قــال ابــن ســبع - ٤

 )١ (}وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك { فقال تعاىل

 وذلــك أن البخـــل معــىن قــائم باإلنـــسان ،وهــذه اســتعارة اســتعري فيهـــا احملــسوس للمعقــول

ــه الغــل الــذي هــو ضــم اليــد إىل العنــق فــامتنع مــن  مينعــه مــن التــصرف يف مالــه فاســتعري ل

 واســتعري بــسط ، وذكــر اليــد ألن �ــا األخــذ واإلعطــاء،إجالتهــا حيــث تريــدتــصرف يــده و

 وطـابق ، وبسطها يذهب ما فيهـا،اليد إلذهاب املال وذلك أن قبض اليد حيبس ما فيها

 ،يف االستعارة بني بسط اليد وقبضها من حيث املعىن ألن جعـل اليـد مغلولـة هـو قبـضها

  :فقال يف املعتصم.  متاموغلها أبلغ يف القبض وقد طابق بينهما أبو

ّتعود بسط الكف حىت لو انه  ٍ   ثناها لقبض مل جتبه أنامله...ّ

 أمـر باالقتـصاد الـذي هـو ، هذا متثيل ملنع الشحيح وإعطاء املسرف:وقال الزخمشري

 .بني اإلسراف واإلقتار انتهى

ًكـــان ال يـــدخر شـــيئا لغــــ ّوإال فهـــو  والظـــاهر أنـــه مـــراد باخلطـــاب أمـــة الرســـول   ،دّ

ّوكذلك من كان واثقا باهللا حق الوثوق كأيب بكر حني تصدق جبميع ماله ً.) ٢(    

٢-  M 8 7f  e  d  c  b  a  `  _  ^L ١: الحجرات  

                                                           

                    وما بعدها بتصرف    ١٧٠ / ٣                         ـ اخلصائص الكربى للسيوطي ١

       ١٥ / ٤         زاد املسري   )    ٣٥٠  ص  / ٧  ج    (-             البحر احمليط -  ٢



       
  

 
 

    
 ٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 وعـــدم ، والتبجيـــل، واالحـــرتام، والتـــوقري،خياطـــب اهللا عبـــاده املـــؤمنني بـــأن يلتزمـــوا األدب

  .التعجل بفعل شيء قبل أن يقضي اهللا فيه ورسوله

 وذكــر اهللا تعظــيم ،فقــط بــني يــدي رســول اهللا  Mf  e  d  c  L    ملــراد بـــوقيــل ا

 والظـاهر مـن صـنيع  األلوسـي تـرجيح ،)١( وإشعار بأنه من اهللا مبكان يوجب إجاللـه ،له

  )٢ ( فإن الكالم مسوق إلجالله عليه الصالة والسالم:هذا الرأي حيث قال

أن مـا يف حيـزه أمـر خطـري يـستدعي مزيـد وتصدير اخلطاب بالنداء لتنبيه املخاطبني على 

 واإليـذان بأنـه ، ووصـفهم باإلميـان لتنـشيطهم، ومراعاتـه،اعتنائهم وفـرط اهتمـامهم بتلقيـه

  )٣ ( ورادع عن اإلخالل به،داع للمحافظة عليه

 وكــذلك بــني ،»بــني يــدي رســول اهللا « ال متــشوا } ال تقــدموا {  معــىن :وقــال ابــن زيــد

  )٤(. األنبياءيدي العلماء فإ�م ورثة

ِبني يدي اهللا ورسوله « ويرى فريق من املفسرين أن  ِِ ِ ََ  ألن مـا بـني ،هو عبارة عـن األمـام» َ

َيدي اإلنسان أمامه َِ ِ َ..  

                                                           

  -       الكــشاف   )    ١٨٠  ص  / ٦  ج    (-               تفــسري أيب الــسعود   )    ٢١١  ص  / ٥  ج    (-                تفــسري البيــضاوي -  ١

  ص  / ٦  ج    (-           لبحر املديـد  ا  )     ٣٩٢٨  ص  / ١  ج    (-                   الوسيط لسيد طنطاوي   )    ٣٦٢  ص  / ٦  ج  (

   .                       وقد حكوه قوال من األقوال   )    ١٠٠

    )    ٢٤٦  ص  /  ١٩  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٢

            البحـر املديـد   )    ٢٤٥  ص  /  ١٩  ج    (-            تفـسري األلوسـي   )    ١٨٠  ص  / ٦  ج    (-                 تفسري أيب السعود -  ٣

   )   ١٠٠  ص  / ٦  ج    (-

   )   ١٦٥  ص  / ٦  ج    (-              احملرر الوجيز -  ٤



       
  

 
 

    
 ٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

أو يفعل بل كونـوا تبعـا  َ ال تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول اهللا :ومعىن اآلية

ُ يقــال فــالن يـ: قــال ابــن قتيبــة.يف مجيــع األمــور لــه  َقــدِّم بــني يــدي اإلمــام وبــني يــدي ٌ ََ َِ ِ َ

ِّ أي يعجل باألمر والنهي دونه،أبيه ُ.) ١(    

  )٢ (واالنقياد ألوامره ونواهيه وفيه إشارة إىل احرتام رسول اهللا 

 واعلــم أن بقـدر تقــدميك للنـيب عليــه الـصالة والــسالم علــى :ومـا أمجــل قـول اإلمــام الـرازي

   )٣ (عليه الصالة والسالم إياك يف العقىبنفسك يف الدنيا يكون تقدمي النيب 

                                                           

        بتصرف   )    ٣٩٦  ص  / ٥  ج    (-           زاد املسري -  ١

   )   ١٦٣  ص  /  ١٤  ج    (-                  وانظر تفسري الرازي    )     ٤٥٧  ص  / ٥  ج    (-      اخلازن        تفسري -  ٢

    )    ١٦٧  ص  /  ١٤  ج    (-              تفسري الرازي -  ٣



       
  

 
 

    
 ٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  المطلب الثالث 

   ةمصون يمينه ال

  في آيات القرآن

  

١-  7 8  M]  \  [              Z  Y  X  W  V           U  TL٤٨:  العنكبوت     

ّ، وتربئتها مـن �مـة التقـول جاءت هذه اآلية الكرمية يف سياق الدفاع عن يده الكرمية 

مل تكتــــب كتابــــا قــــط منــــذ والدتــــه  وأن يــــده ،ىل يف هــــذا القــــرآن العظــــيمعلــــى اهللا تعــــا

  والغريه ،القرآنا

ً ألن الكتابة غالبا تكون به ، وذكر اليمني،)١(وهي اجلارحة اليت يكتب �ا 
)٢(  

 :مـن اخلـط فهـو مثـل العـني يف قولـك   زيادة تصوير ملا نفـي عنـه أيضاذكر اليمنييف و

   )٣(يقة وتأكيدها حىت ال يبقى للمجاز جماز نظرت بعيين يف حتقيق احلق

 ال حيـسن الكتابــة وال ،وهكـذا كـان صـلوات اهللا وســالمه عليـه دائمـا أبـدا إىل يــوم القيامـة

 بـــل كـــان لـــه كتـــاب يكتبـــون بـــني يديـــه الـــوحي والرســـائل إىل ،خيـــط ســـطرا وال حرفـــا بيـــده

  ) ٤ (.األقاليم

                                                           

   )  ٧٢  ص  / ٩  ج    (-             البحر احمليط -  ١

   )   ٤٨٣  ص  / ٤  ج    (-              البحر املديد -  ٢

    )   ٦٢  ص  / ٩  ج    (-                      وانظر تفسري البحر احمليط   )    ٢٩٤  ص  /  ١٥  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٣

   )   ٢٨٥  ص  / ٦  ج    (-               تفسري ابن كثري -  ٤



       
  

 
 

    
 ٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

٢- 7 8  M _  ^  ]  \  [     Z       Y  X  W   V  L ٤٥ – ٤٤: الحاقة      

"  كقولـه تعـاىل  واجلدل، وهو كالم سيق على سبيل الفرض،حرف امتناع المتناع" لو " 

  "ّلو ككان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا 

  وحاشـاه – لو أراد أن يزيد يف هـذا القـرآن حرفـا أو كلمـة  أي أنه ..واملقصود هنا

 لكنـه تعـاىل M     ^  ]  \L  أنـواع العقـاب  ملا استطاع ألننـا سـاعتها سـنعاقبه بأشـد-

 ،وأنـه سـبحانه أراد تربئتـه ،مل يتقـول علـى ربـه فـدل ذلـك علـى أنـه مل يأخـذ بيمينـه 

  .  .وأن هذا القرآن من عند اهللا والدفاع عنه 

     )١(.ألخذنا منه بيمينه:  وقيل،معناه النتقمنا منه باليمني ؛ أل�ا أشد يف البطش: قيل

َّيمــني ؛ ألن القتــال إذا أراد أن يوقــع الــضرب يف قفــاه أخــذ بيــسارهَّوخــص ال  وإذا أراد أن ،َّ

 وهــو أن يكفحــه بالــسيف وهــو أشــد علــى املــصبور ؛ لنظــره إىل الــسيف ،يوقعــه يف جيــده

  )٢ (أخذه بيمينه

 : وقيـــل،)٣(. ألن قـــوة كـــل شـــيء يف ميامنـــه، إمنـــا أقـــام اليمـــني مقـــام القـــوة:قـــال ابـــن قتيبـــة

   )١ (.ا جمازاليمني هن

                                                           

    )    ٢١٨  ص  / ٨  ج    (-               تفسري ابن كثري -  ١

  ص  / ٦  ج    (-             البحر املديد   )   ١١  ص  /  ١٦  ج    (-            تفسري الرازي   )    ١٣٩  ص  / ٧  ج    (-         الكشاف -  ٢

   )   ٣٤٦  ص  /  ١٠  ج    (-           البحر احمليط   )    ٤٠٥

               ويف تفـسري القـرطيب   )    ٢٩٨  ص  / ٧  ج    (-                   فـتح القـدير للـشوكاين   )   ٧٠  ص  / ٦  ج    (-           زاد املـسري -  ٣

     )     ٢٧٥  ص  /  ١٨  ج    (-



       
  

 
 

    
 ٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ّ من �مة التقـول علـى   وتربئته،وأكرب دليل على أن املقصود هو الدفاع عن ساحته

M 8 7  ?            >  =  <      ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2  اهللا سياق اآليات قبلها

  U    T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I   H  G  F  E  DC  B    A  @L٣٨: لحاق��ة ا 

- ٤٣      

 وىف هــذه اآليــات الكرميـة أقــوى األدلـة علــى أن هــذا :يقـول الــدكتور حممـد ســيد طنطـاوي

 كما زعم الزاعمون أنه مـن تـأليف الرسـول - ألنه لو كان - تعاىل -القرآن من عند اهللا 

 ملا نطق �ذه األلفاظ الىت فيها ما فيها من �ديده ووعيده.    

 -ّ وإمنـا بلـغ هـذا القـرآن عـن ربـه ..مل يتقـول شـيئاشـارة إىل أنـه كما أ�ا كذلك فيهـا إ

 قـــــد - تعـــــاىل - ألن حكمـــــة اهللا .. دون أن يزيـــــد حرفـــــا أو يـــــنقص حرفـــــا-عـــــز وجـــــل 

 أوحـــى - تعــاىل - ومــن يــزعم أن اهللا ،اقتــضت أن يهلــك كــل مــن يفــرتى عليــه الكــذب

  )٢ (. مل يوح إليه- سبحانه - مع أنه ،إليه

                                                                                                                                           

                      حكاه بصيغة التضعيف    )    ٣٤٦  ص  /  ١٠  ج  (  -             البحر احمليط -  ١

   )    ٤٣١٥  ص  / ١  ج    (-                   الوسيط لسيد طنطاوي -  ٢



       
  

 
 

    
 ٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  ملك يمينه 

  

 وألن اللفـظ خـاص ،ّ واملعين �ـا اإلمـاء،يف القرآن الكرمي آيات أخر تتحدث عن اليمنيو

   ... وتوضيحه فيما يلي،هض أردنا عربه

١- 7 8  M t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j  iL 

     ٥٠: األحزاب

َملــك اليمــني يقــصد بــه املــرأة اململوكــة ُ  ،يمــن طريــق شــرع   وهــي بالنــسبة لرســول اهللا،ْ

ٌ ويفء أحلــه اهللا ،َ وهــي أمــة،أنــك ملكتهــا:  واملــراد أســرى احلــروب أي، مــن الفــيءتجــاء َ َ

  )١( وقد كانت مارية مما ملكت ميينه فولدت له إبراهيم ، وجويرية،لك مثل صفية

٢-  M 8 7  Z  Y  X    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J

\  [L٥٢:  األحزاب    

إال مـا  { : واإلمـاء بـني أن املـراد األزواج فقـط بقولـه،ًساء شـامال لـألزواجملا كان لفـظ النـ

رحيانـة رضـي    وقـد ملـك رسـول اهللا ،أي فيحل لك منهن ما شـئت} ملكت ميينك 

 مث ملـك ، واسـتمرت يف ملكـه مـدة ال يقر�ـا حـىت أسـلمت،اهللا عنها من سـيب بـين قريظـة

                                                           

    )     ٧٥٢٢  ص  / ١  ج    (-              تفسري الشعراوي   )    ٢٠١  ص  / ٥  ج    (-             تفسري اخلازن -  ١



       
  

 
 

    
 ١٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 واآليــة قيــل ،)١( .لــده إبــراهيم عليــه الــسالمبعــد عــام احلديبيــة ماريــة رضــي اهللا عنهــا أم و

  )٢ ( وقيل بنسخها،بأ�ا حمكمة

  

                                                           

   )   ٤٤٤  ص  / ٦  ج    (-            نظم الدرر -  ١

ـــراجح هـــو القـــول بالنـــسخ ، واهللا أعلـــم   )    ١٤٥  ص  / ٥  ج  (           زاد املـــسري -  ٢          انظـــر فـــتح   .                                           وغـــريه ، وال

     ٤٤٣ / ٦            نظم الدرر   ٦٣ / ٦   اين             القدير للشوك



       
  

 
 

    
 ١٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  المطلب الرابع 

    جناحه الشريفة

  في آيات القرآن

١- 7 8 M Ã  Ä  ÅL ٨٨:    احلجر     

 وجنـــاح اإلنـــسان :  وقـــال الفخـــر الـــرازي)١ ( معنـــاه يف اللغـــة نقـــيض الرفــع: اخلفـــض،ّحتــنن

ـــه،جناحـــاه يـــدا اإلنـــسان : قـــال الليـــث.يـــده ـــه قول واضـــمم إليـــك جناحـــك مـــن  { : ومن

 )٢( والتواضع ، والرفق،وخفض اجلناح كناية عن اللني ] ٣٢ :القصص[ } الرهب 

 ، هنـــا، واجلنـــاح،ّ ووطـــئ أكنافـــك هلـــم، وارفـــق �ــم، تواضــع وألـــن جانبـــك للمـــؤمنني: أي

رخ إليـه بـسط ّ أن الطائر إذا ضم الفـ: وأصله، وهي كناية عن التلطف والرفق،)٣(استعارة 

 ويـشهد ألن اجلنـاح هـو ،)٤( واجلناحان مـن ابـن آدم جانبـاه ،جناحه مث قبضه على فرخه

   ٢٢:  طھM  y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  oL اجلانب قوله تعاىل 

  

                                                           

    )    ٣٣٤  ص  / ٩  ج    (-              تفسري الرازي -  ١

    )    ٣٣٤  ص  / ٩  ج    (-              تفسري الرازي -  ٢

  ج    (-           البحــــر احملــــيط   )    ١٤٤  ص  / ٤  ج    (-            احملــــرر الــــوجيز   )    ٢٣٩  ص  / ٣  ج    (-              البحــــر املديــــد -  ٣

   )   ٢١٦  ص  / ٧

  ج    (-             تفسري البغوي   )   ٦٩  ص  /  ١٠  ج    (-            تفسري األلوسي   )    ٢١٨  ص  / ٧  ج    (-             البحر احمليط -  ٤

    فـتح   )    ٤٢٩  ص  / ٤  ج    (-          نظـم الـدرر   )     ٤٨٢٥  ص  / ١  ج    (-              تفسري الشعراوي   )    ٣٩٣  ص  / ٤

   )   ١٩٤  ص  / ٤  ج    (-               القدير للشوكاين 



       
  

 
 

    
 ١٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
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٢-  7 8 M £   ¤  ¥  ¦  §  ¨L ٢٤:  اإلسراء                                 

؛   وأضــافه إليــه مبالغــة،ًضــع مــع الوالــدين اســتعار للــذل جناحــاأمــر تعــاىل باملبالغــة يف التوا

 ، ينبغــي أن خيــضع ألبويــه، كــذلك الولــد،َّفــإن الطــري إذا تــذلل أرخــى جناحــه إىل األرض

َمــن الرمحــة {  وذلــك . ويتــذلل هلمــا غايــة جهــده،ويلــني جانبــه
 مــن إفــراط الرمحــة :أي} ِ

  )١( .هلما والرقة والشفقة عليهما

  )٢( فال ترفعهما على والديك ، يداك:ك جناح:قال عطاء

٣- 7 8 MS    T  U  V  W   XL ٢١٥:   الشعراء    

  وقد سبق الكالم فيها قبل قليل ،وهذه اآلية شبية بآية احلجر

  

  

                                                           

    )    ٣٢٦  ص  / ٣  ج    (-              البحر املديد -  ١

   )   ٣٤٦  ص  / ٧  ج    (-                 وانظر البحر احمليط   )    ١٥٦  ص  / ٤  ج    (-           زاد املسري -  ٢



       
  

 
 

    
 ١٠٣
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  المطلب الخامس

   باهراتمعجزات

   خير الخالئق في يدي

    

 ويف ،  كفيـه  ومن ملـسات، واآليات الباهرات اليت ظهرت يف يديه،وماأكثر املعجزات

   ... نستيضئ بشيء من ذلكالسطور اآلتية

 الشاة الـوارم ضـرعها فيقـول  أو، لقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه:قال الزبالـ 

  )١( فيمسحه فيذهب الورم سم اهللا على موضع كف رسول اهللاب

َ زيد بن أخطبَُوعن أيبـ  َ ْ َ ُ ْ ْ
ِ

ِ قـال مـسح رسـول اللـهَ َّ ُ َُ َ َ َ َ َ ُيـده َ َُ علـى وجهـي ودعـا يل قـال عـزرة َ َ َْ َ َ ََ َ ِ َ ِ ْ َ

َإنـــه عـــاش مائـــة وعـــشرين ســـنة ولـــيس يف رأســـه إال شـــعرات بـــيض قـــال أبـــو عيـــسى هـــذا  َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َُ َ َ ٌ َِ ٌ ََ ََ ََِّ َِْ َ َ
ِ

َ ْ َ ً ْ ًَ َ ِ َ ُ َّ

َحديث حسن غريب وأبو زيد امسه عمرو بن أخطب  َ ْ َ َُ ْ ُْ ْ َ ُُ ْ ٍ ِ
َ ُ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ ٌ

)٢(  

ــ كنــا عنــد عتبــة بــن فرقــد ثــالث نــسوة مــا منــا " فرقــد وقالــت أم عاصــم امــرأة عتبــة بــن  ـ

 ومـا ميـس عتبـة طيبـا ،احبتهاواحدة إال وهي جتتهد يف الطيب لتكـون أطيـب رحيـا مـن صـ

 أصـابين الـشرى علـى : فقلت له يف ذلـك فقـال،ن يلتمس دهنا وكان أطيب رحيا مناأإال 

يــت ثيــايب علــى  وألق، وجتــردت، بــني يديــه  فأقعــدين رســول اهللا ،عهــد رســول اهللا 

                                                           

                رجاله ثقات     ٤١١ / ٩                                                             ـ الكبري واألوسط أمحد ضمن حديث طويل والطرباين ويراجع قال اهليثمي ١

     حـــديث   )   ٧٩  ص  /  ١٢  ج  (ّ                                                    ّ ســـنن الرتمـــذى كتـــاب املناقـــب بـــاب يف آيـــات إثبـــات نبـــوة النـــيب  -  ٢

٣٥٦٢     



       
  

 
 

    
 ١٠٤
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 مث أمرمهـــا علـــى ظهـــري ، مث دلـــك �ـــا األخـــرى، يف كفـــه  فنفـــث رســـول اهللا ،عـــوريت

    ) ١("  فعبق يب ما ترون ،وبطين

هــذا مــصرع فــالن ( : يــوم بــدر وضــع يــده املقدســة علــى األرض فقــالومنهــا أنــه  ـــ    

 أمـاط رجـل مـنهم  فواهللا ما، فالتقوا فهزمهم اهللا، وهذا مصرع فالن غدا إن شاء اهللا،غدا

 وقــد ذكـــرت ذلــك يف معجـــزات : مث قــال ابـــن دحيــة)٢( ّعــن موضــع كفـــي رســول اهللا 

  ) ٣(يديه صلى اهللا عليه 

عطــش النــاس  " :وغريمهــا عــن جــابر بــن عبــد اهللا وغــريه قــال" الــصحيحني "وثبــت يف  ـــ  

 ؟  مــا لكــم: فقــال، فتوضــأ وجهــش النــاس حنــوه،  بــني يديــه ركــوة يــوم احلديبيــة والنــيب

 فوضـع يـده يف الركـوة فجعـل ، ليس عنـدنا مـاء يتوضـأ وال يـشرب إال مـا بـني يـديك:قالوا

 لــو : كــم كنــتم ؟ قــال: قلــت، وتوضــأنا،املـاء يثــور مــن بــني أصــابعه كأمثــال العيــون فـشربنا

  )٤ (" كنا مخس عشرة مائة ،كنا مائة ألف لكفانا

                                                           

                                                          ، ورواه الطرباين بسند جيد كما يف سبل اهلدى والرشاد يف سرية خـري    ٣٦٨                  اآليات البينات ص ـ   ١

    )   ٣٦  ص  /  ١٠  ج    (-       العباد 

                             بــاب عــرض مقعــد امليــت مــن اجلنــة مــن   –                                            ـ  صــحيح مــسلم كتــاب اجلنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا ٢

                                  ويراجـــع اآليـــات البينـــات يف ذكـــر مـــا يف     ٢٨٧٣                                حـــديث أنـــس بـــن مالـــك رضـــي اهللا عنـــه رقـــم 

     ٣٢٤    ،    ٣٢٣                              من املعجزات البن دحية الكليب ص               أعضاء رسول اهللا

                                   من املعجـزات تـأليف أيب اخلطـاب عمـر بـن                                            ـ اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا٣

    ٣٢٤                  ابن دحية الكليب  ص      احلسن 

                       مـسلم كتـاب اإلمـارة بـاب     ٣٥٧٦                       باب عالمات النبوة رقم –                              ـ صحيح البخاري كتاب املناقب  ٤

                            اآليـــات البينــــات  البـــن دحيــــة   ٧٣                                                اســـتحباب مبايعـــة اإلمــــام اجلـــيش عنـــد إرادة القتــــاال رقـــم 

     ٣٩٩         الكليب  ص 
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وكنـت ال أثبـت علـى .. . قـالوثبت يف الصحيحني عن جرير بن عبد اهللا البجلي أنـهـ  ـ 

 فضرب يده على صـدري حـىت رأيـت أثـر يـده يف صـدري   فذكرت ذلك للنيب ،اخليل

  )١( فما وقعت عن فرس بعد : قال، واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته:وقال

ــ و  ملــا قتــل أبــو رافــع ونــزل مــن درجــة بيتــه ســقط إىل :عــن الــرباء بــن عبــد اهللا بــن عتيــك ـ

 ابــــسط رجلــــك فبــــسطها : فقــــال  فحــــدثت النــــيب: قــــال،هاألرض فانكــــسرت ســــاق

)٢ (فمسحها فكأمنامل أشكها قط
     

 فكـان ميـسح مبحـل ، بـورك فيـك: وقال،وروى أمحد وغريه أنه مسح رأس حنظلة بيده ـ  

 )٣( فيذهب ، الورميده 

 أين كنـت يتيمـا بـني أمـي إسـالميكـان بـدء : وعن أيب قرصافة رضي اهللا تعاىل عنه قالـ 

ليت وكان أكثر ميلي خلاليت، وكنت أرعى شهويهات يل وكانـت خـاليت كثـريا مـا تقـول وخا

يـــا بـــين، ال متـــر علـــى هـــذا الرجـــل فيغويـــك ويـــضلك فكنـــت أخـــرج حـــىت آيت املرعـــى، : يل

                                                           

                  مــسلم كتــاب فــضائل   ٥٧  ٤٣                        بــاب غــزوة ذي اخللــصة رقــم –                           صــحيح البخــاري كتــاب املغــازي ـ ــ  ١

                    اآليـات البينـات البـن    ١٣٧                                             باب من فضائل جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه رقم –        الصحابة 

       ٤٠١             دحية الكليب ص 

                                                                               ـ رواه البخـاري يف صـحيحه عـن أمحـد بـن عثمـان يف كتـاب املغـازي بـاب قتـل أيب رافـع ـ احلـديث ٢

ـــــــصاحل  )   ٣٨ / ٤ (                           وعنـــــــه نقـــــــل البيهقـــــــي يف دالئلـــــــه     ٤٠٤٠    رقـــــــم    "          ســـــــبل اهلـــــــدي   "     ي يف         ، وال

      ٧٤٧ / ٢                                                        املنح املكية يف شرح اهلمزية للعالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي   )   ٢٣ /  ١٠ (

ــــدالئل     ٣٥٩ / ١            ـ  اإلصــــابة ٣ ــــن ســــفيان يف مــــسنده والطــــرباين ، والبيهقــــي يف ال                                                            ورواه احلــــسن ب

         ح اهلمزيـة                         وانظـره يف املـنح املكيـة يف شـر  )   ٣٧  ـ    ١ / ٢ (                           ، والبخاري يف التاريخ الكبري   )    ٢١٤ / ٦ (

     ٥٨٢ / ٢                                     لإلمام العالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي
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 فــال أزال أمســع منــه مث أروح غنمــي ضــمرا يابــسات  آيت رســول اهللاوأتــرك شــويهايت و

 مث عـدت إليـه ،ال أدري: ات الـضروع ؟ قلـتما لغنمك يابـس: الضروع فقالت يل خاليت

 رحــــت بغنمــــي كمــــا رحــــت يف اليــــوم إين مث ،األول ففعــــل كمــــا فعــــل اليــــوم ،اليــــوم الثــــاين

، مث عـــدت إليـــه يف اليـــوم الثالـــث، فلـــم أزل عنـــده أمســـع منـــه حـــىت أســـلمت وبايعتـــه األول

 جئــــين (: يل رســــول اهللا وصــــافحته، وشــــكوت إليــــه أمــــر خــــاليت، وأمــــر غنمــــي، فقــــال

فجئتــه �ــن، فمــسح ظهــورهن وضــروعهن ودعــا فــيهن بالربكــة، فــامتالت حلمــا ) بالــشياه

يا خالـة، مـا رعيـت : يا بين هكذا فارع، قلت: ولبنا، فلما دخلت على خاليت �ن قالت

  اين رسـول اهللاال حيـث أرعـى كـل يـوم ولكـن أخـربك بقـصيت، وأخرب�ـا بالقـصة، واتيـ

 اذهـب بنـا إليـه فـذهبت أنـا وأمـي وخـاليت :أمي وخـاليت فقالت ،وأخرب�ا بسريته وبكالمه

  .)١(وصافحهن   عنا رسول اهللافأسلمنا، وباي

وأصـــيبت عـــني قتـــادة بـــن النعمـــان رضـــي اهللا عنـــه فـــسالت علـــى وجنتـــه فردهـــا رســـول ـ ــــ  

 ولـذا قـال بعـض ولـد قتـادة لعمـر بـن ،)٢( إىل حملها فكانـت أمجـل عينيـه وأصـحهمااهللا

  .. .م عليه وقال له من أنت ؟ فقالعبد العزيز ملا قد

أنــا ابــن الــذي ســالت علــى الخــد عينــه              فــردت بكــف المــصطفى أحــسن 

  الرد

                                                           

  ص  /  ١٠  ج    (-                                                                رواه الطــرباين برجــال ثقــات كمــا يف ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد -  ١

٣١  (   

                                                            العقـد الـسمني يف تـاريخ البلـد األمـني لتقـي الـدين حممـد بـن أمحـد احلـسين   ٢٧ / ٢              نسيم الريـاض -٢

       ٤٢٠   : ١     هـ    ٨٣٢             الفاسي املتوىف 



       
  

 
 

    
 ١٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
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  فعادت كما كانت ألول أمرها                 فيا حسن ما عين ويا حسن مارد

   تلك املكارم ال قيعان من لنب    :فقال عمر

   د إذا رمدت األخرى  نت ال ترمفكا... .   قال السهيلي) ١(وأحسن جائزته 

 روى أبو يعلـى وأبـو نعـيم مـن ،رد عني قتادة بن النعمان: منها: وقع يف غزوة أحد آيات

أنـه أصـيبت عينـه يـوم أحـد فـسالت : طريق عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيـه عـن جـده

مـز ، فـدعا بـه فغ"ال : "  فقـال،حدقته على وجنته، فـأرادوا قطعهـا، فـسألوا رسـول اهللا

  )  ٢(  أصيبتعينه براحته، فكان ال يدري أي عينيه

وأنـا شـاب فمــسح   انطلـق يب أهلـي اىل رسـول اهللا:  قـالعـن أيب عطيـة البكـري وــ  

  .)٣(فرأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وكانت قد أتت عليه مائة سنة : رأسي، قال

  

                                                           

   هــ    ٨٧٥                        عبـد الـرمحن الثعـاليب املتـوىف                                   األنـوار يف آيـات النـيب املختـار ملؤلفـه   ٢٧ / ٢                نسيم الريـاض -١

       ٧٥٤ / ٢                        املنح املكية يف شرح اهلمزية 

       ٢٤٠ / ٤                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٢

   )  ٣٢  ص  /  ١٠  ج    (-                                                              رواه الطرباين بسند جيد كما يف سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٣
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ا ا  

ه ظا   آنت اآ          

  

  :وفيه ثالثة مطالب

  الشريفماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر .. .          المطلب األول

  في آيات القرآن  المكرم  وتينه.. .ثاني الطلبالم          

 في ظهره صلوات اهللا وسالمه خاتم النبوة.. .ثالث الطلبالم         

  عليه 
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ا ا  

ظه ا ت اآ          آن  

  وفيه ثالثة مطالب

  المطلب األول

  صرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريفما

  

 فــأتى اجلعرانــة فأصــبح فيهــا كبائــت ليلــة ّكعــب الكعــيب قــال حــج رســول اهللا عــن أيب 

ّفنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة
) ١(  

ال  قــ، واســتعري لظــاهر األرض فقيــل ظهــر األرض وبطنهــا،الظهــر اجلارحــة ومجعــه ظهــور

 وظهــر يــشتكي ، ورجــل مظهــر شــديد الظهــر،}مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن دابــة { تعــاىل 

   )٢( يتقوى به  ويستعار ملن،وبعري ظهري قوي ، ويعرب عن املركوب بالظهر.ظهره

   M   m  l  k   j  i  hولعــل مــن دالئــل األخــري قولــه تعــاىل يف حــق ســيد العــاملني

  w  v  u  t   s  rq  p  o  nL٤: یم التحر  

   ٨٦:  القصصM       F  E  D  C   B   AL    .... وأيضا قوله تعاىل

                                                           

ـــــدي يف املـــــسند -  ١ ـــــن حجـــــر يف الفـــــتح    ٨٦٣       حـــــديث    ٣٨٠ / ٢                       أخرجـــــه احلمي                              وغـــــريه وحـــــسنه اب

                                                                راجـــع خترجيـــه بالتفـــصيل للمحقـــق للـــدكتور طـــارق طـــاطمي يف هـــامش خلـــق النـــيب   ٥٧٠ / ٦

         ١٠٨        وخلقه ص 

        بتصرف   )    ظهر (                   املفردات للراغب -  ٢



       
  

 
 

    
 ١١١
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وذكــر  )١( يف كتابــه رههـ ظومــن خصائــصه أن اهللا سـبحانه وتعــاىل وصــف. .قـال ابــن سـبع

)٢(ابن دحية اآلية يف مدح ظهره صلوات اهللا وسالمه عليه 
    

~   �  ¡   M    تعـاىلوقد ورد الظهر الشريف يف القرآن الكرمي مرة واحـدة يف قولـه 

L ٣: الشرح     

 فأوهنـه ظهرك أثقل.. واملعىن،ّ والتشريف لسيد اخللق ،وقد جاء هذا يف سياق التكرمي

َمسع حىت
  )٣(صوت  أي نقيض، له ُِ

ٌمثل وهذا َ ِلسمع حيملً محال كان لو أنه :يعين ،َ
ُ   )٤ (منه الظهر ُنقيض َ

   الشرح Mz    }  |  {  L وكان قبل اآلية اليت معنا قوله تعاىل  

 الـذنوب مـن عـصمته عن كناية وأحسن ماقرأته يف معناها قول صاحب البحر احمليط أنه

 كمــا ،ذلــك انتفــاء يف املبالغــة ســبيل علــى بــاحلط ذلــك عــن عــرب ،األدنــاس مــن وتطهــريه

 يف املبالغـة طريـق علـى ،زيـارة منـه يـصدر مل ملـن ،الزيـارة مـشقة عنـك رفعـت :القائل يقول

  )٥( .منه الزيارة انتفاء

                                                           

                   وما بعدها بتصرف    ١٧٠ / ٣                         ـ اخلصائص الكربى للسيوطي ١

     ٢٢١                              آليات البينات البن دحية الكليب ص    ا-  ٢

   )   ١٠٦  ص  /  ٢٠  ج    (-              تفسري القرطيب )٤٦٣ص /٨ج  (-تفسري البغوي   -  ٣

  )٢١ص /٨ج  (-فتح القدير للشوكاين   )١٧٠ص /٦ج  (-زاد املسري   -  ٤

    ٦٠١ / ٢                        املـنح املكيـة يف شـرح اهلمزيـة ، ولألقوال األخرى راجع ) ٦ص /١١ج (البحر احمليط   -  ٥

  ) ٢٩ص /٧ج (سعود تفسري أيب ال
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   ثاني الطلبالم

    المكرم وتينه

          في آيات القرآن
  

يف  ٤٦: الحاق���ة M  d       c  b   a  `  L جــاء الكــالم عــن الــوتني احملمــدي يف قولــه تعــاىل 

 وتربئــة ســـاحته مــن التقــول علـــى اهللا تعــاىل حيــث قـــال ،ســياق الــدفاع عــن ســـيد العــاملني

  <            ?  @  M=  <      ;     P   O  N  M  LK  J      I   H  G  F  E  DC  B    A  ســـــــــــبحانه 

  d       c  b   a  `  _  ^  ]  \  [     Z       Y  X  W   V  U    T       S  R  QL 

  ٤٦ - ٤٠: الحاقة

 ،القــوى بطلــت انقطــع فــإذا ،بالقلــب يتــصل حــىت الظهــر يف جيــري عــرق هــو" الــوتني " و

َّالشماخ وأنشد ،القلب نياط :الوتني :عبيدة أبو قال .صاحبه ومات َّ:  

َإذا ِِْبـلغتني ِ َّ ِوحملت َ ْ َ ِرحلي ََ
ْ ََعرابة.. .َ َ ِفاشرقي َ

َ ْ َِبدم َ ِالوتين ِ َ  

  )١( .قصبة كأنه غليظ أبيض عرق :الوتني :الزجاج وقال

 بــاءالعل بــني عــرق هــو الكلــيب وقــال ،النخــاع وهــو الظهــر يف الــذي احلبــل أنــه جماهــد وعــن

  )٢(الناحر  شفرة تصادفه غليظ عرق  وقيل،واحللقوم العنق عصب وهي

ُالعرق  وهو )٣ ( نياط القلب)الوتني(عن ابن عباس و ْ
 قـال وكـذا .فيـه معلـق القلـب الـذي ِ

ِالبطـني ومـسلم ،والضحاك ،وقتادة ،واحلكم ،جبري بن وسعيد ،عكرمة
 ُمحيـد وأبوصـخر ،َ

                                                           

  )٧٠ص /٦ج  (- زاد املسري -  ١

    )٢٧٦ص /١٨ج  (-تفسري القرطيب   )    ٢٤٩  ص  /  ٢١  ج    (-              تفسري األلوسي -  ٢

                                            وقـــال هــذا حـــديث صــحيح اإلســـناد ومل خيرجــاه ووافقـــه    ٥٠١ / ٢         واحلــاكم   ٦٧ /  ٢٩           ابــن جريـــر -  ٣

           فــتح البــاري                       الروايــات التفــسريية يف    ٦٦٤ / ٨                                         الــذهيب قــال ابــن حجــر وإســناده قــوى فــتح البــاري 

        ١٢٥٢ / ٣                            عبد ا�يد الشيخ عبد الباري ا  /            مجعا ودراسة د
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َّومراقـــه القلـــب هـــو :كعـــب بـــن حممـــد وقـــال.. .،زيـــاد بـــن َ  حبـــل هـــو  وقيـــل،)١(يليـــه  ومـــا َ

  ) ٢( بالرأس القلب من يتصل عرق هو وقيل ،الظهر

 طــوعقواملوتــون امل...عــرق يــسقي الكبــد وإذا انقطــع مــات صــاحبه الــوتني :ويف املفــردات

   )٣(   الوتني واملواتنة أن يقرب منه قربا كقرب،الوتني

 أنـه علمـه مـع ألجلكم الكذب َّيتكلف ال هأن - كما يقول ابن اجلوزي – الكالم ومعىن

  )٤ (عنه عقوبتنا دفع على يقدر مل مث ،لعاقبناه ذلك َّتكلف لو

  

  

  

                                                           

  )٢١٨ص /٨ج  (-تفسري ابن كثري   -  ١

   )   ٢٧٦  ص  /  ١٨  ج    (-            تفسري القرطيب   )    ١٥٧  ص  / ٦  ج    (-             تفسري اخلازن -  ٢

   "    وتن  "                  املفردات للراغب  -  ٣

  )٧٠ص /٦ج  (-زاد املسري   -  ٤
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   ثالث الطلبالم

   في ظهره خاتم النبوة

  صلوات اهللا وسالمه عليه  

ـــــه خـــــامت املرســـــلني ومـــــن أوصـــــافه ـــــوة هـــــو انقـــــضاؤها، أن  ، و املقـــــصود خبـــــتم النب

وقد كان هذا اخلـامت عبـارة عـن  ،يعة جديدة بعد رسولنا  فال وحي يأيت بشر،وانتهاؤها

وحـدده  ووصـفوه ، وقد رآه عدد مـن الـصحابة الكـرام،شعرات موجودة يف جسد النيب

 ومــن هنــا كــان االختيــار أن نتحــدث عنــه بعــد الكــالم ،كثــري مــنهم بأنــه كــان يف ظهــره

    عن ظهره 

       «  ¼  ½  ¾  ¿  M  8   º  ¹   À  وأصــــل هــــذا يف القــــرآن الكــــرمي يف قولــــه

   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  ÁL٤٠:  األحزاب   

مثلـي ومثـل األنبيـاء مـن قبلـي كمثـل  "  وأما األحاديـث النبويـة فكثـرية منهـا قولـه

 فجعــــل النــــاس ،رجـــل بــــىن بنيانــــا فأحــــسنه وأمجلــــه إال موضــــع لبنــــة مــــن زاويــــة مــــن زاويــــاه

ضـــعت هـــذه اللبنـــة قـــال فأنـــا اللبنـــة وأنـــا خـــامت يطوفـــون بـــه ويعجبـــون لـــه ويقولـــون هـــال و

  ) ١(األنبياء 

 وأنـه خـامت األنبيـاء وبـه تـتم حجـة هذا مثل نبوته  " )٢( :يقول اإلمام الرامهرمزي

 ومثـــل ذلـــك بالبنيـــان الـــذي يـــشد بعـــضه بعـــضا وهـــو نـــاقص ،اهللا عـــز وجـــل علـــى خلقـــه

  )١ ("الكمال بنقصان بعضه فأكمل اهللا به دينه وختم به وحيه 

                                                           

               رة رضي اهللا عنه            عن أيب هري    ٢٢٨٦                            ـ أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ١

                                                                                  ـ هو اإلمام احلافظ أبو حممد احلـسن بـن عبـد الـرمحن بـن خـالد الفارسـي الرامهرمـزي القاضـي ولـد ٢

                                                   برامهر مز من بالد خوزستان بفارس وهي يف اجلنوب الغريب    ٣٦٠              هـ وتويف سنة    ٢٦٥     يف حنو 

            ضال مكثرا مـن           وقد كان فا  .                                             شهد له ابن الندمي حبسن  التأليف ومالحة التصنيف   .          من إيران 

                                                                         احلــديث ، وىل القــضاء بــبالد اخلــور وكتــب عــن مجاعــة مــن أهــل شــرياز ؛ وتلقــى العلــم عــن حنــو 

                      احملــدث الفاضــل بــني الــراوي  (                                                       مــائيت شــيخ ولــه مؤلفــات كثــرية تــشهد لــه بغــزارة العلــم طبــع منهــا 

   "             أمثال احلديث   "   و   )        والواعي
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أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلـــة "  لعلــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا عنـــه  وقولــه

  ) ٢(" هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي 

 كلمـا هلـك نـيب خلفـه نـيب وإنـه ال ، كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء: وقوله

  )٣(نيب بعدي 

  

 الـــشريف  حتديـــدهم ملوضـــعه يف اجلـــسد و،خلامتـــه الـــصحابة الكـــرام ويف أوصـــاف

أحاديــث كثــرية منهــا مــا أخرجــه الــشيخان عــن الــسائب بــن يزيــد قــال قمــت خلــف ظهــر 

    ) ٤(فنظرت إىل خامته بني كتفيه مثل ذر احلجلة النيب 

  

 ســــألت أبــــا ســــعيد اخلــــدري عــــن خــــامت رســــول اهللا :وعــــن أيب نــــضرة العــــويف قــــال

  )٥(كان يف ظهره بضعة ناشزة :فقال

  رأيــت خــامت النبــوة بــني كتفيــه: بــن مســرة قــالوأخــرج مــسلم والبيهقــي عــن جــابر

   ) ١(مثل بيضة احلمامة يشبه جسده 

                                                                                                                                           

    ٧             للرامهرمزي ص   "             أمثال احلديث   "     ـ ١

                                                                    بخاري يف صحيحه كتـاب البيـوع بـاب إذا أراد بيـع متـر بتمـر خـري منـه ومـسلم رقـم               صحيح رواه ال٢

٦٨٧    

                                                                                صحيح  وهو جزء من حديث رواه البخاري يف كتاب األنبياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل عن ـ   ٣

                                                ، صـحيح مـسلم كتـاب اإلمـارة بـاب ببيعـه اخللفـاء األول     ٣٤٥٥                       أيب حازم رضي اهللا عنـه رقـم 

                           عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     ١٨٤٢           فاألول حديث 

            والرتمذي يف     ١٨٢٣                       ، ومسلم قي صحيحه رقم    ١٩٠                                 صحيح البخاري يف كتاب الوضوء رقم -  ٤

        ١٥            الشمائل رقم 

   ٢١                                         ـ إسناده جيد رواه الرتمذي يف الشمائل رقم ٥
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  نظــرت إىل خــامت النبــوة بــني كتفيــه:وأخــرج مــسلم عــن عبــد اهللا بــن ســرجس قــال

    )   ٣ (كتفه اليسرى مجعا عليه خيالن كأمثال الثآليل) ٢(عند نغض

 وليس ذلك بـاختالف بـل كـل شـبه مبـا )٤(اختلفت أقوال الرواة يف خامت النبوة د قو

 احلجلــة وهــو بــيض الطــائر املعــروف أو زر البــشخاناه )٦ ( فواحــد قــال كــرز،)٥(ســنح لــه 

وآخر كبيض احلمامة وآخر كالتفاحة وآخر بضعة حلم ناشزة وآخـر كاحملجـة وآخـر كركبـة 

حولـه  ومـن قـال شـعر فـألن الـشعر ، وهو قطعـة حلـم،وكلها ألفاظ مؤداها واحد )٧(العنز 

      )٨()مرتاكم عليه كما يف الرواية األخرى

                                                                                                                                           

       بلفــظ   ١٦                                         والبيهقــي ، وأخرجــه الرتمــذي يف الــشمائل رقــم     ١٨٢٣                      صــحيح أخرجــه مــسلم رقــم -  ١

     )                   ء مثل بيضة احلمامة       غدة محرا (

  .                                                  بــضم النــون وســكون الغــني املعجمــة وضــاد معجمــة فــرع الكتــف   :       الــنغض   .               قــال الــسيوطي -  ٢

                                                         اخلــصائص الكــربى وانظــر شــرح العالمــة الزرقــاين علــى املواهــب اللدنيــة    ..                واجلمــع بــضم اجلــيم 

       ٢٩٨ / ١        للقسطالين 

                      ؤلـــول وهـــو حـــب يعلـــو ظـــاهر     مجـــع ث  :                                    مجـــع خـــال وهـــى الـــشامات الـــسود ، الثآليـــل   :          خـــيالن -  ٣

                                         ومـــا بعــــدها ، واحلـــديث صـــحيح أخرجـــه مـــسلم رقــــم    ١٤٧ / ١             اخلـــصائص الكـــربى    ..      اجلـــسد 

            ٢٢                        والرتمذي يف الشمائل رقم     ٣٥٢٨                          والبغوي يف شرح السنة رقم     ١٨٢٣

   "                 على حنو عشرين قوال     : "                                      قال الزرقاين يف شرحه للمواهب اللدنية -  ٤

      شـــرح    ١٥١ / ١                                لـــب اللبيــب يف خـــصائص احلبيــب للـــسيوطي                             اخلــصائص الكـــربى أو كفايــة الطا-  ٥

       ٢٩٨ / ١                                                  العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية للعالمة القسطالين  

                                                                                   مــأخوذ مــن ارتــز الــشيء إذا دخــل يف األرض  ومنــه الــرزة ، واملــراد �ــا هنــا البيــضة يقــال ارتــزت -  ٦

                                         اجلرادة إذا أدخلت ذنبها يف األرض لتببض    

     ١٥١ / ١                                               ى أو كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب للسيوطي              اخلصائص الكرب-  ٧

                                               شــرح العالمــة الزرقــاين علــى املواهــب اللدنيــة للعالمــة    ١٥١ / ١                          ـ اخلــصائص الكــربى  للــسيوطي ٨

      .    ٢٧٥ / ١                     القسطالين ، املنح املكية 
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 عنــد أمحــر بــارزا شــيئا كــان اخلــامت أن علــى الثابتــة األحاديــث اتفقــت القــرطيب قــال

 متقاربــة أقــوال اخلـامت ويف اليــد مجــع كثـر وإذا احلمامــة كبيــضة قلـل إذا قــدره األيــسر كتفـه

ـــإزاء بظهـــره النبـــوة خـــامت جعـــل وغـــريه املـــصنف وعـــد  مـــن الـــشيطان يـــدخل حيـــث قلبـــه ب

)١(  ميينهم يف خامتهم كان األنبياء وسائر وقال األنبياء على خصائصه
   

  

   : حسانقول أحسن وما

  )٢ ( ويشهد،من اهللا مشهور يلوح.. .  ّنبوة خاتمــّأغر عليه لل

  

 وهو به أو وضع بعـد والدتـه ؟ ومتـسك القـائلون بالثـاين وقد اختلف العلماء هل ولد 

  )٣( اد بن أوس يف فضه رضاعه وشق صدره الشريف مبا يف حديث شد

  

  

  

                                                           

               نقال عن القرطيب  )   ١٣  ص  / ١  ج    (-                  الشمائل الشريفة -  ١

     )    ٢١  ص  / ٨  ج    (-                 ح القدير للشوكاين   فت  )    ١٠٦  ص  /  ٢٠  ج    (-              تفسري القرطيب -  ٢

          بتصرف    ١٥١ / ١                         ـ اخلصائص الكربى للسيوطي ٣
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  ا ا  

  تدات وا ّ ل  

  

   : وفيه ثالثة مطالب

المـــــوازاة بـــــين الجمـــــال المحمـــــدي والجمـــــال  : ولالمطلـــــب األ       

  اليوسفي

         في آيات القرآن نوره  :ثانيالمطلب ال       

 ّ عجز البشر عن الوصف الكامل لسيد السادات: المطلب الثالث      

                 

  



       
  

 
 

    
 ١١٩
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 ١٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

   ولالمطلب األ

  الموازاة بين 

  الجمال المحمدي والجمال اليوسفي
  

 أعطــي شــطر :قــال يف يوســف يف حــديث اإلســراء واملعــراج الــوارد عــن أنــس أنــه

.  ر اآلخــر وقــد يتبــادر إىل أفهــام بعــض النــاس أن النــاس يــشرتكون يف الــشط،)١(: احلــسن

 ويف ، ولـــيس كـــذلك، دون مجـــال يوســـف عليـــه الـــسالمأو أن مجـــال رســـول اهللا حممـــد

  ... والتحقيق مثانية أقوال عثرت عليها وأذكرها فيما يلي،توضيح  هذا ألهل العلم

معنــاه أنــه كــان علــى النــصف مــن :  قــال الــسهيلي وغــريه مــن األئمــة:القــول األول

 ونفــخ فيــه مــن روحــه فكــان يف ،اىل خلــق آدم بيــدهحــسن آدم عليــه الــسالم، ألن اهللا تعــ

 ، وهلـــذا يـــدخل أهـــل اجلنـــة اجلنـــة علـــى طـــول آدم وحـــسنه،غايـــة �ايـــات احلـــسن البـــشرى

 قـــال )٢(ومل يكـــن بينهمـــا أحـــسن منهمـــا . ويوســـف كـــان علـــى النـــصف مـــن حـــسن آدم

  ) ٣(.  وهذا مناسب:اإلمام ابن كثري

                                                           

                وهـو حـديث طويـل    ٤٢٩     حديث   )   ٩٩  ص  / ١  ج    (                               صحيح مسلم باب اإلسراء برسول اهللا-  ١

ُمث عرج ىب إىل السماء الثالثة فاستـفتح جربيل  ..        جاء فيه 
ِْ َ

ِ ِ
َ ََ َْ ْ َ َِ َّ ِ

َ َّ َ ِ ِ َ َُّ                                        ُ
ِْ َ

ِ ِ
َ ََ َْ ْ َ َِ َّ ِ

َ َّ َ ِ ِ َ ِْفقيل من أَنت قال جرب  . َُّ
ِ َِ َ ََ ْ ْ َ َ          َ         ِْ
ِ َِ َ ََ ْ ْ َ ْقيل ومن   . ُ  ُ يلَ َ َ َ

ِ        ْ َ َ َ
ِ

ٌمعك قال حممد َّ َُ َ َ َ َ َ            ٌ َّ َُ َ َ َ َ َقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َِ َِ َُ ُْ َْ َ ََ َ َ

ِ                                  ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َِ َِ َُ ُْ َْ َ ََ َ َ

َفـفتح لنا فإذا أَنا بيوسف   . ِ ُ ُ
ِ َ َُ َِ َََ َ

ِ         َ                َ ُ ُ
ِ َ َُ َِ َََ َ

ِ إذا هو َ ُ َ ِ        َ ُ َ ِ

ٍْقد أُعطى شطر احلسن فـرحب ودعا ىل خبري    ََ ِْ ِ َ َ َ َّ َ ََ َِ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ْ                                ُ   ٍْ ََ ِْ ِ َ َ َ َّ َ ََ َِ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ْ  

              اللبــاب يف علـــوم   )    ٣٨٦  ص  / ٤  ج    (-           سري ابـــن كثــري   تفــ  )    ٢٣٦  ص  / ١  ج    (-                   البدايــة والنهايــة -  ٢

  ج    (-                                             القــول الفــصل يف قــضية اهلــم بــني يوســف وامــرأة العزيــز    )     ٢٥٩  ص  / ٩  ج    (-       الكتــاب 

   )  ٤٧  ص  / ١

   )   ١٠٩  ص  / ١  ج    (-                   البداية والنهاية -  ٣
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ف عليــه الــسالم قـــد أعطــي شـــطر  ويـــرى بعــضهم أن املــراد أن يوســـ:القــول الثــاني

ومل يرتض هذا اإلمـام ) ١(. فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرهااحلسن الذي أوتيه نبينا

   )٢ (العيين
  

 وتفــسريه ، وأمــا صـاحب فـيض القــدير فقـد علـق علــى اإليـراد نفـسه:القـول الثالـث

يعـين أن ) ٣(ف  ال النـص، الشطر قد يطلق ويـراد بـه اجلـزء مـن الـشيء:بالقول الثاين بقوله

 غـري أن ّ  والعالقـة هلـذا حبـسن نبينـا،يوسف عليه الـسالم قـد أعطـي جـزءا مـن احلـسن

 وإن اقتـــصر - كمـــا يقـــول صـــاحب مرقـــاة املفـــاتيح -هـــذا الـــرأي ال يالئمـــه مقـــام املـــدح  

   )٤ (عليه بعض الشراح اللهم إال أن يراد به بعض زائد على حسن غريه
  

 وهـو إمـا :رقاة البعض الزائـد علـى حـسن غـريه بقولـهّ فسر صاحب امل:القول الرابع

لــئال يــشكل نبينــا وإمــا  مطلــق فيحمــل علــى زيــادة احلــسن الــصوري دون املالحــة املعنويــة

يعين أن يوسف عليه السالم كان فيه مـن اجلمـال ) ٥(مقيد بنسبة أهل زمانه وهو األظهر 

  نصف حسن مجيع أهل زمانه  
  

                                                           

الــشمائل الــشريفة                    نقــال عــن أيب نعــيم ،    ١١٩    ،    ١١٨ / ٣                             اخلــصائص الكــربى لإلمــام الــسيوطي -  ١

    شــرف   )  ٨  ص  / ٢  ج    (-                                 سـبل اهلـدى والرشـاد يف سـرية خـري العبـاد ، ) ٦ص /١ج (للـسيوطي 

                 البن املنري ، ونسبه   )    ٢١٠  ص  / ٧  ج  (                                  وقد نسبه ابن حجر يف فتح الباري    ٣٢٤ / ٤       املصطفى 

   )   ٧٢٣  ص  / ٣  ج    (-ّ                                          ّابن القيم لطائفة راجع كتابه بدائع الفوائد 

   )  ٨٣  ص  /  ٢٥  ج    (-                               عمدة القاري شرح صحيح البخاري -  ٢

                  نــصف الـشيء ويــستعمل   )      الـشطر   (   ٤٨٢ / ١                         قـال أصــحاب املعجـم الوســيط  ٤ / ٢           فـيض القــدير -  ٣

                 يف اجلزء منه أ هـ

   )  ٩٣  ص  /  ١٧  ج    (-                                  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -  ٤

   )  ٩٣  ص  /  ١٧  ج    (-                                  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -  ٥
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حلــسن مبعــىن بيــاض البــشرة خمــتص بيوســف وأن  ويــرى قائلــه أن ا:القــول الخــامس

كان أمسـر اللـون لكـن مـع املالحـة التامـة وهـو ال ينـاىف احلـسن فاحلـسن أمـر  رسول اهللا

  )١ (واملالحة أمر آخر وباملالحة يفضل النيب عليه السالم على يوسف
  

معــىن كونــه أعطــي شــطر احلــسن أن اهللا تعــاىل . . وقــال ابــن قتيبــة:القــول الــسادس

حــسن غايــة وجعلــه ملــن شــاء مــن خلقــه إمــا للمالئكــة أو للحــور فجعــل ليوســف جعــل لل

نصف ذلك احلسن فكأنه كان حسنا مقاربا للوجـوه احلـسنة ولـيس كمـا يـزعم النـاس مـن 

  )٢(أنه أعطي نصف احلسن وأعطي الناس كلهم نصف احلسن 
  

  والظــــاهر أن معنــــاه أن يوســــف عليــــه الــــسالم:ّ  قــــال ابــــن القــــيم: القــــول الــــسابع

اخــتص علــى النــاس بــشطر احلــسن واشــرتك النــاس كلهــم يف شــطره فــانفرد عــنهم بــشطره 

وحــده وهــذا ظــاهر اللفــظ فلمــاذا يعــدل عنــه والــالم يف احلــسن للجــنس ال للحــسن املعــني 

 ،واملعهـــود املخـــتص بـــالنيب أدري مـــا الـــذي محلهـــم علـــي العـــدول عـــن هـــذا إىل مـــا ذكـــروه

 النيب أحسن األنبيـاء وجهـا وأحـسنهم صـوتا وحديث أنس ال يناىف هذا بل يدل على أن

وال يلزم من كونه أحـسنهم وجهـا أن ال يكـون يوسـف اخـتص عـن النـاس بـشطر احلـسن 

واشــرتكوا هــم يف الــشطر اآلخــر ويكــون النــيب شــارك يوســف فيمــا اخــتص بــه مــن الــشطر 

  )٣(وزاد عليه حبسن آخر من الشطر الثاين واهللا أعلم 

                                                           

          باختصار   )   ٨٨  ص  / ٦  ج    (-           تفسري حقي -  ١

    )    ٨١٤  ص  / ١  ج  (    وزي                                   كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجل-  ٢

   )   ٧٢٤  ص  / ٣  ج    (-                بدائع الفوائد -  ٣
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مـا بعـث :  وأنس بـن مالـك رضـي اهللا تعـاىل عنـه قـال، ورد عن قتادة:القول الثامن

وعلـى  ،)١(ت، وكـان نبـيكم أحـسنهم وجهـا وصـوتااهللا نبيا إال حسن الوجـه حـسن الـصو

  ) ٢(هذا حيمل ما يف حديث املعراج على غري النيب 

 ويؤيده قول من قـال إن املـتكلم ال يـدخل يف عمـوم : وغريه،قال احلافظ ابن حجر

  )٣(خطابه 

 ومما يقـوي هـذا الـرأي أيـضا أن أنـس بـن مالـك رضـي اهللا ، األرجح عنديوهذا هو

 وقـد ، وهـو أدرى مـن غـريه مبعـىن احلـديثني،"شـطر احلـسن " عنه هو الذي روى حديث 

ظهــر جليــا مــن روايتــه الثانيــة أن روايتــه األوىل أعــين حلــديث شــطر احلــسن لــيس املقــصود 

، وقــد ّهللا عنــه صــاحب النــيب  وأنــس رضــي ا،منــه ظاهرهــا  مــن نــصف احلــسن املطلــق

ٍ وقـــد روي عـــن أنـــس بـــن مالـــك نفـــسه رضـــي اهللا عنـــه يف ، عـــشر ســـننيشـــرف خبدمتـــه ِ
َ ِْ ْ ِ ََ َ

                                                           

    رقـم   )    ٢٦١  ص  / ١  ج    (                                                          رواه الرتمذي يف الشمائل عن قتادة باب ماجاء يف قراءة رسـول اهللا-  ١

ّ                                                                        ّ وحسنه األلباين يف خمتصر الشمائل ، وعزاه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري البن حجر    ٣٢١
          للرتمـذي مـن   )    ٧٢٣  ص  / ٣  ج    (-           ئع الفوائـد ّ                          ّوكـذا اإلمـام ابـن القـيم يف بـدا  )    ٢١٠  ص  / ٧  ج  (

ٍعــن أَنــس بــن     ٢٥٧٠    رقــم   )    ١٥٩  ص  /  ١٢  ج    (-                                   حــديث أنــس  وأخرجــه الــدارقطين  يف العلــل  َ َ      َ    ٍ َ َ
ُيرويه حسام بن مـصك ، واختلـف عنـه ؛ فــرواه نـوح   :                                  مالك رضي اهللا عنه ، وقال الدارقطين   ُ ُ َ َ ُ َ

ِ
ُ ٍّ َ ُ

ِ ِ
ُ َِ                                            ُ ُ ُ َ َ ُ َ

ِ
ُ ٍّ َ ُ

ِ ِ
ُ َِ

َبن قيس ، عن حسام بن مصك ، عن قتادة َ ََ ٍَّ َ
ِ ِ ِ

ُ ٍ                                  َ َ ََ ٍَّ َ
ِ ِ ِ

ُ ُ ، عن أَنس ، قاله العباس بن يزيد البحراين عنه ، ٍ َُ َُّ ِ َ َِ ُ َ َ ٍ َ                                       َ       ُ َُ َُّ ِ َ َِ ُ َ َ ٍ َ
ٍوخالفه حممد بن يزيد الواسطي ، وغريه ، فـرووه عن حسام ، قوله وكذلك رواه سعيد بن بشري  ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َُ ُ َُ
ِ َ َ ُ َُ ََ ٍَ َ َ ََ ُ َ ُّ ِ َُ َ                                                                                 ٍ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َُ ُ َُ
ِ َ َ ُ َُ ََ ٍَ َ َ ََ ُ َ ُّ ِ َُ َ

ُ، عن قتادة ، قوله وهو الصواب َّ ُ َ ُُ َ ََ َ                             ُ َّ ُ َ ُُ َ ََ    )   ٤٣٤  ص  / ٣  ج    (-                                 أهـ وعزاه ألنس صاحب السرية احللبية  . َ

  ص  / ٧  ج  (                   فــتح البــاري البــن حجــر   )   ٨٣  ص  /  ٢٥  ج  (                               عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري -  ٢

ّاملنح املكية يف شرح اهلمزية   )    ١١٨  ص  / ٢  ج  (             السرية احللبية   )    ٢١٠ ّ                        ّ                 وذكر األخري أنه    ٤١٥ / ١ّ

                                       قول مشهور لألصوليني اعتمده النووي وغريه 

ّكيــة يف شــرح اهلمزيــة البــن حجــر اهليتمــي        املــنح امل  )    ٢١٠  ص  / ٧  ج  (                     فــتح البــاري البــن حجــر -  ٣ ّ                                ّ ّ
٤١٥ / ١       
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َ ومنــه أنــه قــال رضــي اهللا عنــه، مــا يتيــه العقــولمجــال نبينــا َ لمــا كــان اليـــوم الــذي دخــل :َ َ َ
ِ َّ ُ ْ َْ َ َ َّ َ

ِفيــه رســول اللــه َِّ ُ ُ َ
ِ  ُّالمدينــة أضــاء منـهــا كــل ُ َ ْ

ِ
َ َ َ َ َ

ِ
َ َشــيء فـلمــا كــان اليـــوم الــذي مــات فيــه أظلــم ْ َ َْ َ ِ ِ ِ

َ َ ََّ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ٍ
ْ َ

ٍمنـها كل شيء
ْ َ ُّ ُ َ ْ

َِّ ولما نـفضنا عن رسول الله،ِ ِ
ُ َ َْ َ َ ْ ََ َّ َ  ََاأليدي وإنا لفي دفنه حـىت أنكرنـا قـلوبـنـا َُُ َْ َ َْ َّ َِِْ َ

ِ ََِِّ َْ ْ
وى األدلــة ومــن أقــ اللهــم ال .  فهــل بعــد هــذا كلــه ميكــن أن نــؤثر رأي غــري أنــس عليــه)١(

:  الــرباء بـن عــازب رضــي اهللا عنــهعــنعلـى هــذا تــرجيح هـذا الــرأي أيــضا مــارواه الـشيخان 

ًكــان رســول اهللا أحــسن النــاس وجهــا وأحــسنهم خلقــا" ام مل يــستثن واملالحــظ أنــه عــ) ٢(" ًَ

  أي أحد 

  أحــــد مــــن اخللــــق أمجعــــني  وخمتــــصر القــــول أنــــه اليقــــاس جبمــــال ســــيد العــــاملني

 وأزكــى التــسليم ؛ فقــد ، األنبيــاء واملرســلني علــيهم أفــضل الــصالة والغــريه مــن،اليوســف

 وهـو الـذي ينـسب إليـه ، وفـاق حـىت مجـال القمـر، ومجاله كـل احلـدود،تعدى حسن نبينا

  . .ه به كل مجالّ ويشب،كل حسن

ـــه  يف ليلـــة إضـــحيان رأيـــت رســـول اهللا: قـــال جـــابر بـــن مســـرة رضـــي اهللا تعـــاىل عن

     )٣(. إليه والقمر فلهو أحسن يف عيين من القمروعليه حلة محراء فجعلت أنظر

                                                           

ٌهذا حديث غريب صحيح     : "          وقال     ٣٥٥١     حديث   )   ٦٤  ص  /  ١٢  ج    (-             سنن الرتمذى -  ١
ِ
َ ٌ ِ َ ٌ ِ

َ َ َ                   ٌ
ِ
َ ٌ ِ َ ٌ ِ

َ َ َ  "     

                                   ، واإلمـام مـسلم يف كتـاب الفـضائل بـاب                                           رواه البخاري يف كتاب املناقـب بـاب صـفة النـيب-  ٢

      .                             ، وأنه كان أحسن الناس وجها            يف صفة النيب 

                                          �مــــزة مكــــسورة فــــضاد معجمــــة ســــاكنة فحــــاء مهملــــة -        وإضــــحيان   .                       رواه الرتمــــذي والنــــسائي-  ٣

           سبل اهلدى   .                                أي مقمرة مضيئة من أوهلا إىل آخرها  :                    مكسورة فمثناة حتتية 
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 وأنــورهم لونــا مل ،أحــسن النــاس وجهــا  وكــان :قــال اإلمــام أبــو نعــيم األصــبهاين

يــصفه واصــف قــط مبعــىن صــفته إال شــبه وجهــه بــالقمر ليلــة البــدر يقــول هــو أحــسن يف 

  )١(أعني الناس من القمر 

َوعن أيب هريـرة قـال َ ََ َْ ُ َِ ْ ُ مـا رأيـت :َ ََْ ِشـيئا أحـسن مـن رسـول اللـه َ َِّ ِ
ُ َ ْ َ َ ْ َْ ً َ ِكـأن الـشمس جتـري َْ َ ْ َّ َّ َ َ

ِيف وجهه  ويف لفظ ِ ْ َ
   ) ٢(. خترج من وجهه: ِ

  شبه جريان الشمس يف فلكها جبريان احلسن يف وجهه: قال الطييب

وجيـــوز أن يقـــدر اخلـــرب االســـتقرار فيكـــون مـــن  .وفيـــه أيـــضا عكـــس التـــشبيه للمبالغـــة

وحيتمـــل أن يكـــون فيـــه تنــــاهي . مقــــرا ومكانـــا هلـــافجعـــل وجهـــهبـــاب تناســـي التـــشبيه 

  )٣ (.التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للتشبيه

                                                           

   )   ١٩٦  ص  / ٢  ج    (-                              دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين -  ١

ّ                      ّســول اهللا بــاب يف صــفة النــيب                           والرتمــذي كتــاب املناقــب عــن ر    ٨٩٤٣      رقــم    ٢٩١ /  ١٧          رواه أمحــد-  ٢
ٌهذا حديث غريب  "         وقال     ٣٥٨١     حديث  ِ َ ٌ ِ

َ َ َ              ٌ ِ َ ٌ ِ
َ َ   )    ١١٢  ص  / ١  ج  (                        وأخرجه يف الشمائل احملمدية   " َ

  ج  (                               وأخرجــه البيهقــي يف دالئــل النبــوة    ١٢٤       حــديث                           بــاب مــا جــاء يف مــشية رســول اهللا

  ج  (                      وابن املبارك يف الزهـد    ٧٣٦                              وأبو الشيخ يف أخالق النيب حديث    ١٣٠    رقم   )    ١٤٩  ص  / ١

                      وأورده وسكت عنـه احلـافظ   )    ٣٧٩  ص  / ١  ج  (                الطبقات الكربى    ٨٣٨     حديث   )    ٢٨٨  ص  / ١

ــــاري  ــــن القــــيم يف زاد املعــــاد   )    ٥٧٣  ص  / ٦  ج  (             يف فــــتح الب       وحــــسنه   )    ١٦١  ص  / ١  ج  (                           وكــــذا اب

َّالـــشيخ علـــوي بـــن عبـــدالقادر الـــسقاف يف ختـــريج أحاديـــث وآثـــار كتـــاب يف ظـــالل القـــرآن  َّ                                                                     َّ   ج  (َّ

                       رواه اإلمـام أمحـد والرتمـذي    ) " ٦  ص  / ٢  ج  (    شـاد                        وقال صاحب سـبل اهلـدى والر  )    ٢٢٩  ص  / ١

    "                                               وابن حبان وبقي بن خملد ،وسنده عن شرط صحيح مسلم 

  ص  /  ١٠  ج    (-           حتفـــة األحـــوذي   )  ٧  ص  / ٢  ج    (-                                   ســـبل اهلـــدى والرشـــاد يف ســـرية خـــري العبـــاد -  ٣

٩١  (   
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ّ ال أشـك أنـه لـو خـري أحـدنا بـني رؤيـة نـيب اهللا يوسـف عليـه الـسالم..وأخريا  وبـني ،ّ

 وهــل بعــد هــذا الــدليل مـــن ،ّ يف املنــام ملــا تــردد يف اختيــار رســولنا حممــد ّرؤيــة نبينــا

  !!!!!دليل 
  

   :وماأمجل قول البوصريي يف مهزيته

  )١(فهو البحر واألنام إضاء               ال تقس بالنبي في الفضل خلقا 
  

   :وقوله

           ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمم معناه وصورته        فهو الذي ت

  منزه عن شريك في محاسنه                 فجوهر الحسن فيه غير منقسم
  

  :، وشاعره حسان بن ثابت رضي اهللا عنهّ بقول صاحب النيب وأختم

  ُساء  ــوأجمل منك لم تلد الن    وأحسن منك لم تر قط عيني            

ُبرأ من كل عيب                كأنك قد خلقت كما تشاءـُخلقت م ُ
) ٢(  

  

                                                           

     ٦٥٠ / ٢                                                                  ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لألمام العالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ١

                              الــسرية النبويــة عــرض وقــائع وحتليــل   )      ١٣٥٠٣  ص  / ١  ج    (-   ٣                      أرشــيف ملتقــى أهــل احلــديث   -  ٢

  )    ٢٥٢  ص  / ١  ج    (-                                    حليـــة البـــشر يف تـــاريخ القـــرن الثالـــث عـــشر   )   ١٢  ص  / ١  ج    (-      أحـــداث 

   ) ٢  ص  / ١  ج    (-                   ديوان حسان بن ثابت   )    ٤٩١  ص  / ١  ج    (-        املستطرف 



       
  

 
 

    
 ١٢٧
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  ثانيالمطلب ال

 في آيات القرآن نوره

  

    ... يف آيات القرآن الكرمي قي عدة مواضع بالنوروصف اهللا تعاىل املصطفى

   .. .الموضع األول

  M    8 7    S   R  Q  P  O  N  ML١٥:  المائدة     

َّالـــذي أنـــار اهللا بـــه احلـــق،  ً حممـــدا - كمـــا قـــال شـــيخ املفـــسرين الطـــربي -يعـــين بـــالنور

ومـن إنارتـه احلـق . ِّ فهو نور ملن استنار بـه يبـني احلـق، وحمق به الشرك،وأظهر به اإلسالم

ًتبيينه لليهود كثريا مما كانوا خيفون من الكتاب  ُ
)١(    

 : وقيـل، اإلسالم: املراد به هو: وقيل،)٢(وقد نسب البعض هذا الرأي جلمهور املفسرين 

    )٣(القرآن 

    والتعظيم له ، فيه مافيه من التفخيم)نور(وتنوين 

  

                                                           

  )   ١٤٣  ص  /  ١٠  ج    (-             تفسري الطربي -  ١

    يف                وانظر صفات النيب  )    ٢٦٥  ص  / ٢  ج    (-            احملرر الوجيز   )   ٩٤ ٣  ص  / ٤  ج    (-               ـ البحر احمليط ٢

         ٣٧٨                                                             القرآن الكرمي تفسري موضوعي تأليف إميان بنت عبد اهللا عمر العمودي ص 

    يف                وانظر صفات النيب  )    ٢٦٥  ص  / ٢  ج    (-            احملرر الوجيز   )    ٣٩٤  ص  / ٤  ج    (-               ـ البحر احمليط ٣

        ٣٧٨                عمر العمودي ص                                               القرآن الكرمي تفسري موضوعي تأليف إميان بنت عبد اهللا



       
  

 
 

    
 ١٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
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    ...الموضع الثاني

 M 8 7~  }|   {  z  y   ¡  �  L٣٥:  النور   

األوىل أن يعود على اهللا تعاىل العلى غـريه ؛ ألن اآليـة مل جيـر فيهـا } نوره { الضمري يف 

 فاإلضــافة إليــه تعــاىل إضــافة خلــق إىل ، وحــىت اليقطــع املعــىن املــراد باآليــة،ذكــر لغــري اهللا

  ) ١(خالق كما تقول مساء اهللا وناقة اهللا 

  ... أقوالواختلفوا يف املراد بالنور على

فقال كعب األحبار وابـن جبـري هـو عائـد علـى حممـد عليـه الـسالم أي مثـل نـور  - 

   ،حممد 

  وقال أيب بن كعب وابن جبري والضحاك هو عائد على املؤمنني  - 

  ) ٢(وقال احلسن هو عائد على القرآن واإلميان  - 

  :قال العز بن عبد السالم

ِِمثــل نــوره  {  ُ ُ َ  أو نــور القــرآن يف ،يف قلــب املــؤمن  حممــد أو نــور،نــور املــؤمن يف قلبــه} َ

 )٣( أو قلب املؤمن ،  أو نور اهللا تعاىل يف قلب حممد،قلب حممد

                                                           

                تفـسري البحـر احملـيط   )    ٤٣٧  ص  /  ١٣  ج    (-            تفـسري األلوسـي   )   ٧٦  ص  / ٥  ج    (-              احملـرر الـوجيز -  ١

   )   ٣١٣  ص  / ٨  ج    (-

                تفـسري البحـر احملـيط   )    ٤٣٧  ص  /  ١٣  ج    (-            تفـسري األلوسـي   )   ٧٦  ص  / ٥  ج    (-              احملـرر الـوجيز -  ٢

   )   ٣١٣  ص  / ٨  ج    (-

   )   ١٦٤  ص  / ٤  ج    (-                     تفسري ابن عبد السالم -  ٣



       
  

 
 

    
 ١٢٩
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 قــال ابــن )مثــل نــوره كمــشكاة( : قــال اهللا النــور هنــا حممـد:قــال مجاعــة(قـال الــسيوطي 

اقل عـن  ألنه املرسل واملبني والن هنا حممد)١( املراد بالنور الثاين : وكعب األحبار،جبري

هـــي الكـــرة ضـــر�ا اهللا لقلـــب } مثـــل نـــوره كمـــشكاة  { :اهللا مـــا هـــو نـــري بـــني قـــال كعـــب

 املــصباح قلبــه يف زجاجــة الزجاجــة صــدره كأنــه كوكــب دري شــبه ، فيهــا مــصباححممــد

 بالكوكب الدري وهو املضيء يكاد زيتها يضيء يكاد حممد يتبني للنـاس صدر النيب 

     .ذلك الزيت يضيء بال نارولو مل يتكمل أنه نيب كما يكاد 

  كما قال فيه عبد اهللا بن رواحة  

  لو لم تكن فيه آيات مبينة            لكان منظره بالخبر

ــــان نبوتــــه، مســــى بــــالنور لوضــــوح أمــــره:وقــــال القاضــــي عيــــاض ــــوب ، وبي ــــوير قل  وتن

 ،ه ذو النـــور أي خالقـــ: ومعنـــاه، وهـــو مـــن أمسائـــه تعـــاىل، والعـــارفني مبـــا جـــاء بـــه،املـــؤمنني

   ) ٢(). ومنور قلوب املؤمنني باهلداية،ومنور السموات واألرض باألنوار

 فيحتمل أن يكون اهللا مساه نورا ألن اهللا سـبحانه خلقـه مـن نـور( ويف تذكرة احملبني 

 وحيتمـــل أن يكـــون مســـي نـــورا .بـــل األنـــوار كلهـــا خملوقـــة منـــه وضـــياؤها مكتـــسب منـــه) ١(

   ال ظل له ألنه نور كله وإشراقه وقد كانلضياء وجهه وتأللؤ بدره وحسن منظره 

                                                           

   "                     اهللا نور السموات واألرض   "                                      األول هو قوله تعاىل يف مطلع اآلية نفسها          النور -  ١

       ٢٦٦                                   ـ الرياض األنيقة لإلمام السيوطي صـ ٢
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وحيتمــل أن يكـون اهللا مســاه نــورا ألنــه وجـد أهــل العــامل يف ظلمــتهم . .مث قـال الــشيخ

وقـــــد ذهلـــــت عقـــــوهلم لـــــشدة غبـــــاو�م فهـــــدى اهللا تعـــــاىل مـــــن ســـــبقت لـــــه الـــــسعادة إىل 

 وأضــل مــن ســبقت لــه الــشقاوة مــع كمــال عقلــه ووفــوره فكــم رام ،االســتظالل بظــل نــوره

ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كـره الكـافرون { طفاء نوره وبالغ فيه اجلاحدون قال تعاىل إ

{) ٢(  

) يكـاد زيتهـا يـضئ ولـو مل متسـسه نـار(: وقال نفطويه رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعـاىل

يكـاد نظــره يـدل علــى نبوتــه وإن :  يقــولهــذا مثـل ضــربه اهللا تعـاىل لنبيــه ] ٣٥النـور [ 

   )٣ (واستشهد ببيت ابن رواحة السابق. نامل يتل قرآ

 ،واختلـف أهـل العلـم يف معـىن هـذا التمثيـل :ولإلمام البغوي كالم مفصل يقول فيـه

أخـربين :  قـال ابـن عبـاس لكعـب األحبـار،وقع هذا التمثيـل لنـور حممـد: فقال بعضهم

ٍمثـــل نـــوره كمـــشكاة { : عـــن قولـــه تعـــاىل َ ْ ُِ َ ِِ
ُ َ  ،هللا لنبيـــههـــذا مثـــل ضـــربه ا: فقـــال كعـــب} َ

فاملشكاة صدره، والزجاجة قلبه، واملصباح فيه النبوة، توقد مـن شـجرة مباركـة هـي شـجرة 

 يكــاد نــور حممــد وأمــره يتبــني للنــاس ولــو مل يــتكلم أنــه نــيب كمــا يكــاد ذلــك الزيــت ،النبــوة

ـــة قـــال،يـــضيء ولـــو مل متســـسه نـــار : املـــشكاة:  وروى ســـامل عـــن ابـــن عمـــر يف هـــذه اآلي

                                                                                                                                           

                                                  خملــوق مــن نــور فيــه نظــر ، وحــسب علمــي مل يــصح فيــه شــيء ،                        القــول بــأن ســيد العــاملني -  ١

              اده اهللا تــشريفا              العــن خلقتــه ز–              بــأيب هــو وأمــي –                                  وكالمنــا يف هــذا املطلــب عــن وصــفه بــالنور 

             وتكرميا 

    م    ٨٩٤                                     أليب عبد اهللا حممد بن قاسم الرصاع املتوىف                                  تذكرة احملبني شرح أمساء سيد املرسلني -  ٢

        ٢٤٥  ص 

   ) ٨  ص  / ٢  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٣
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: النور الذي جعله اهللا فيـه، ال شـرقية وال غربيـة: قلبه، واملصباح: جاجة والز،جوف حممد

إبـراهيم، نــور علـى نــور، قلـب إبــراهيم، : وال يهـودي وال نـصراين، توقــد مـن شــجرة مباركـة

": الزجاجــة"إبــراهيم، و" املــشكاة: " وقــال حممــد بــن كعــب القرظــي،قلــب حممــد: ونــور

ًلـــيهم أمجعــــني مســـاه اهللا مــــصباحا كمـــا مســــاه حممـــد صــــلوات اهللا ع": املــــصباح"إمساعيـــل و

ًوســراجا منــريا: "ًســراجا فقــال تعــاىل وهــي " توقــد مــن شــجرة مباركــة "،)٤٦-األحــزاب(" ً

إبـراهيم مل : يعـين" ال شـرقية وال غربيـة"إبراهيم، مساه مباركة ألن أكثر األنبياء مـن صـلبه، 

ــــصرانيا ولكــــن كــــان حنيفــــا مــــسلما ألن الي ــــا وال ن ًيكــــن يهودي ً ً ــــل املغــــرب ً ــــصلي قب َهــــود ت َ
ِ

َوالنـــصارى تــــصلي قبـــل املــــشرق يكـــاد زيتهــــا يــــضيء ولـــو مل متســــسه نـــار، تكــــاد حماســــن  َ
ِ

نـيب مـن نـسل نـيب، نـور حممـد ": نـور علـى نـور"تظهر للنـاس قبـل أن يـوحى إليـه  حممد

 روى أبــو العاليــة .وقــع هــذا التمثيــل لنــور قلــب املــؤمن:  وقــال بعــضهم،علــى نــور إبــراهيم

 واملـصباح مـا ، والزجاجة صـدره، فاملشكاة نفسه،هذا مثل املؤمن:  بن كعب قالَُّعن أيب

  ) ١( والقرآن،جعل اهللا فيه من اإلميان

  

   ...الموضع الثاني

+   ,   -    .  /  M ... بالــــــــسراج املنــــــــري يف قولــــــــه تعــــــــاىل وصــــــــفه

  9  8  7     6  5      4   3  2  1  0L٤٦ – ٤٥:  األحزاب  

                                                           

  )  ٤٨  ص  / ٦  ج    (-              تفسري البغوي -  ١
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 وهــذا القـول معـزي جلمهــور ،بأنــه سـراج منـري ة تــصف بوضـوح النـيب اآليـة الكرميـ

   )١ (املفسرين إال ما ندر ممن قالوا بأن السراج املنري هنا هو القرآن

 ،والقــول بــأن الــسراج املنــري هــو القــرآن الكــرمي ضــعيف ؛ ألنــه ال يوصــف باإلرســال

  )٢(إمنا يوصف باإلنزال 

ًومسى اهللا نبيه سراجا منريا ألنـه جـ ال منـه ظلمـات الـشرك واهتـدى بـه الـضالون كمـا ً

 وقيل معناه أمد اهللا بنور نبوته نور البصائر كمـا ميـد بنـور ،جيلى ظالم الليل بالسراج املنري

  )٣(السراج نور األبصار 

 ألن مــــن الــــسراج مــــا ال يــــضيء إذا قــــل ســــليطه ودقــــت ،ووصــــف الــــسراج باإلنــــارة

  )٤(.فتيلته

ً ســراجا ومل يقــل إنـه مشــس مــع أنـه أشــد إضــاءة مــن وقـال يف حــق النــيب عليـه الــسالم

 أن الشمس نورها ال يؤخذ منه شيء والسراج يؤخـذ منـه أنـوار كثـرية ،السراج لفوائد منها

                                                           

                                       تأليف إميان بنت عبد اهللا بن عمر العمودي                             يف القرآن الكرمي تفسري موضوعي              ـ صفات النيب ١

     ٣٨١ ص

  ج  (                                        ومــــن الغريــــب أن ينــــسب اإلمــــام النــــسفي يف تفــــسريه   )    ١٧٠  ص  / ٩  ج    (-             البحــــر احملــــيط -  ٢

                   هذا القول للجمهور  )    ١٣٤  ص  / ٣

  )    ٢٠٠  ص  / ٥  ج  (      اخلــازن   )    ٣٦١  ص  / ٦  ج  (             تفــسري البغــوي    )    ١٧٠  ص  / ٩  ج  (             البحــر احملــيط -  ٣

   )   ٤٣٦  ص  / ٦  ج  (          نظم الدرر 

  ج    (-          نظـــــم الـــــدرر   )    ٢٠٠  ص  / ٥  ج    (-           تفـــــسري اخلــــازن   )    ١٧٠  ص  / ٩  ج    (-     احملـــــيط         البحــــر -  ٤

  )   ٤٣٦  ص  / ٦
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 وكذلك إن غاب والنيب عليه الـسالم كـان كـذلك ،فإذا انطفأ األول يبقى الذي أخذ منه
)١(   

 وقـــال ،}صـــدري رب اشـــرح يل { قـــال تعـــاىل حكايـــة عـــن موســـى عليـــه الـــسالم و

أعطى بال سؤال مث إنه تعاىل نعته عليـه الـصالة } أمل نشرح لك صدرك { لنبينا حممد

فـــانظر إىل التفـــاوت فـــإن شـــرح الـــصدر هـــو أن يـــصري } وســـراجا منـــريا { والـــسالم فقـــال 

   )٢ ( .. .هو الذي يقتبس منه النور فالفرق بينهما واضح) السراج املنري( و،قابال للنور

 ،ّ والذوق الذين تغنوا �ذا النـور احملمـدي، والبلغاء من أهل احلب،شعراءوماأكثر ال

 ومــن أحلــى العبــارات قــول مشــس ،يق هــذا البحــث املتواضــع عــن االســئناس بــنظمهمضويــ

 ......الدين الدمشقي قال

  ُمي األقمارـوإلى ضيائك تنت  ُديك تستقى األنوار             ـمن نبع ه

  زه األخيارـــز بعـدينا يع  ٍعمة           م نـُّرب العباد حباك أعظ

  وتسامقت في روضها األشجار            ُحفظت بك األخالق بعد ضياعها

ْلسرت إل  َون الفسيح لسانه          ـلو أطلق الك َ َ   ُيك بمدحه األشعارـَ

أصـــــــــوات مـــــــــن ســـــــــمعوا هـــــــــو   ْير العباد لرددت           ـلو قيل من خ

  ُالمختار

                                                           

  -                وانظر نظـم الـدرر   )    ٢٠٠  ص  / ٥  ج    (-           تفسري اخلازن   )    ٣٦٣  ص  /  ١٢  ج    (-              تفسري الرازي -  ١

   )   ٤٣٦  ص  / ٦  ج  (

       ٤٧٤ / ٥                  ـ املوهب اللدنية ٢



       
  

 
 

    
 ١٣٤
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ُس يمأل نورها           ما أنت إال الشم ُير غبارـــَآفاقنا مهما أث  ُ
)١(  

  ...وقال آخر

  ياة الساجديناــتقلب في ح  ورا مبينا         ــــتنقل أحمد ن

   )٢ (ير المرسلينـإلى أن جاء خ  رنا       ـــتقلب فيهمو قرنا فق

  ........وقالت أروى بنت عبد املطلب

بدمعك ما بقيت     أال يا عين ويحك أسعديني        

  وطاوعيني 

على نور البالد     أال يا عين ويحك واستهلي       

  عدينيـوأس

  عالم وفيم ويحك تعذليني ؟    ولي         ـفإن عذلتك عاذلة فق

    )٣ (رسول اهللا أحمد فاتركيني    على نور البالد معا جميعا      

  

  : قالعنه إذا رأى النيب  كان أبو بكر رضي اهللا :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

   )٤ (كضوء البدر زايله الظالم  أمين مصطفى بالخير يدعو                

                                                           

                ع موسـوعة الــدفاع                               للــدكتور عبـدالرمحن العـشماوي  راجـ  "   ُ         ُ هـو املختـار  "                   مـن قـصيدة بعنـوان -  ١

   )  ٦٠  ص  / ٩  ج    ( مجعها وقدم هلا ورتبها للباحث علي بن نايف الشحود           عن رسول اهللا 

     ٩ / ١                            جمدي حممد باسلوم ومسرية مجيل مكي  /   د                    موسوعة آل بيت النيب-  ٢

       ١٤٥ / ١                            جمدي حممد باسلوم ومسرية مجيل مكي  /   د                     موسوعة آل بيت النيب -  ٣

    ١٨ / ١                                    ، التحفـة اللطيفـة للـسخاوي مشـس الـدين   ٥٩ / ١     لوايف                              أشار إليها اإلمام الصفدي يف ا-  ٤

   )  ١٦  ص  / ١  ج  (              ديوان الصبابة 
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وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ينشد قول زهري 

     :بن أيب سلمى يف  هرم بن سنان

      كنت المضيء لليلة البدر    لو كنت من شيء سوى بشر    

  )١( ومل يكن كذلك غريه مث يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول اهللا 

  .......وهللا در القائل

  فيه صباح من جمالك مسفر  ود وليله      ــلم ال يضئ بك الوج

  )٢(فبشمس حسنك كل يوم مشرق         وببدر وجهك كل ليل مقمر

                                                           

 خالصــة ســري ســـيد البــشر تــأليف حمـــب الــدين أيب جعفــر بـــن عبــد اهللا بــن حممـــد بــن أيب بكـــر -  ١

وكــذا   )١٩٦ص /٢ج  (-   وهــو أيــضا يف دالئــل النبــوة أليب نعــيم األصــبهاين ١/٨١الطــربي 

ــــوة للبيهقــــ ــــل النب ــــاريخ دمــــشق               ومــــن طريقــــه يف )٢٧٠ص /١ج  (-ي يف دالئ ص /٣ج  (-ت

عن جعفر بن حممد ، عن أبيه وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها ) ٣٥٦

ـــة الـــشريفة للـــسخاوي           املختـــصر )١٠ص /١ج  (-، وانظـــر  التحفـــة اللطيفـــة يف تـــاريخ املدين

                          لنعـــيم يف مكـــارم أخـــالق الرســـول       نـــضرة ا  )   ٤٠  ص  / ١  ج    (-                          الكبـــري ىف ســـرية الرســـول للكتـــاين 

   ويف   )   ١٦  ص  / ١  ج    (-                ديـــوان الـــصبابة   ٥٩ / ١             الـــوايف للـــصفدي   )    ٤١٦  ص  / ١  ج    (-      الكـــرمي 

ٌزهــري أشـعر أم ابنــه كعــب؟ : قيــل خللـف األمحــر) ٢٠ص /١ج  (-الـشعر والــشعراء البـن قتيبــة 
ًلوال أبيات لزهري أكربها الناس لقلت إن كعبـا أشـعر منـه : قال ٍ اء يف كتـاب مث ذكرهـا  ، وجـ.. ٌ

أن كعــب بــن زهــري أنــشد أبــا ) ٢٨ص /١ج  (-املــذاكرة يف ألقــاب الــشعراء للنــشايب األربلــي  

  : بكر رضي اهللا عنه قصيدة زهري، فلما بلغ إىل قوله

ٍ              لو كنت من شيء سوى بشر  ٍ
ِكنت املنور ليلة القدر... َ َ َ َ    

ِاك، دون اخلري، من سرت يلق... ِ             والسرت دون الفاحشات، وال  ِ َ َ  

   . هكذا كان رسول اهللا: فذرفت عينا أيب بكر، وقال

       ٢٤٦ / ٥                   ـ املواهب اللدنية ٢
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  .....وقال آخر

  )١( ال تظننها كافا لتشبيهـــ           فكالبدر والكاف إن أنصفت زائدة

                                                           

       ٢٥٩ / ٥                                     ـ ذكره الزرقاين يف شرحه ومل ينسبه ألحد ١



       
  

 
 

    
 ١٣٧
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  المطلب الثالث

  عجز البشر

                  ّ            عن الوصف الكامل لسيد السادات

  

ــــا  ــــى كــــل مكلــــف أن يعتقــــد أن كمــــاالت نبين  وأن أحوالــــه ، ال حتــــصىممــــا يتعــــني عل

  )١ ( وأن خصائصه ومعجزاته مل جتتمع قط يف خملوق،وصفاته ومشائله ال تستقصي

 فمــا  صــحبت رســول اهللا :سلم عــن عمــرو بــن العــاص ـ رضــي اهللا عنــه ـ قــالروى مــ

  )٢ ( صفه ملا قدرت: ولو قيل يل، وتعظيما له،مألت عيين منه قط حياء منه

 بـه َّفمـر ًيوما، عنه اهللا رضي األسود بن املقداد إىل جلسنا (اهللا رمحه نفيل بن جبري وقال

َهلـاتني َطـوىب: فقال ٌرجل، ِلوددنـا! واهللا  اهللا َرسـول َرأتـا تـنيَّالل العينـني ِ
 َرأيـت، مـا رأينـا َّأنـا َ

 مل ال :وقـــد رؤي ابـــن الفـــارض يف النـــوم فقيـــل لـــه  )٣( .احلـــديث ..َشـــهدت مـــا وشـــهدنا

   : ؟ فقال مدحت النيب

                                                           

      ١٠٢ / ١                                            ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية البن حجر اهليتمي  ١

          بـاب كـون  ـ ــ                    ث طويـل يف كتـاب اإلميـان                           رواه مـسلم يف صـحيحه مـن حـدي   ٥٩٩ / ٢               ـ املـنح املكيـة ٢

                                             اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج احلديث   

    ٨٧                       بـــاب الولـــد قـــرة العـــني رقـــم   )   ٤٤  ص  / ١  ج  (                                       جـــزء مـــن أثـــر رواه البخـــاري يف األدب املفـــرد -  ٣

                                                       ، وقال اإلمام  ابن كثري يف أواخر سورة الفرقـان بعـد أن عـزاه   )  ٣ / ٦ (                     وانظر مسند اإلمام أمحد 

  -    ث -              صــحيح ابــن حبــان   )                          وهــذا إســناد صــحيح، ومل خيرجــوه   ) (   ١٣٣  ص  / ٦  ج    (-   د    ألمحـ

       ١٦٢٦٩    رقـــم   )    ٣٨٢  ص  /  ١٠  ج    (-                تفـــسري ابـــن أىب حـــامت     ٦٥٥٢    رقـــم   )    ٤٨٩  ص  /  ١٤  ج  (

         وغريهم  
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  ني عليه وأكثرا ـــوإن بالغ المث         ـ أرى كل مدح في النبي مقصرا   

  )١(عليه فما مقدار ما تمدح الورى ؟هله          ذى هو أـــإذا اهللا أثنى بال

 واخليـال  فيزدمحـون ،ّوقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم حيبـون نبـيهم حبـا يفـوق الوصـف

  .. .ّ والميلون من حديثه، ويتناوبون مرافقته،يف جمالسه

ما رأيت من ذي ملة يف حلة محراء أحسن من رسول : قال الرباء رضي اهللا تعاىل عنه

  .  )٢(  اهللا

 فيها ما )منح املدح(والبن سيد الناس قصيدة ميمية مرتبة على حروف املعجم امسها 

      )٣ ( يقارب املائيت صحايب مدحوا رسول اهللا

    )٤()يقول واصفه مل أر قبله وال بعده مثله(

 ألنـت أحـب إىل مـن : فقـال جـاء رجـل مـن األنـصار إىل رسـول اهللا:عن الشعيب قالو

 وبكـــــى . ولـــــوال أين آتيـــــت فـــــأراك لظننـــــت أين ســـــأموت،ي وأهلـــــي ومـــــايلنفـــــسي وولـــــد

 ما أبكاك قال ذكـرت أنـك سـتموت ومنـوت فرتفـع مـع النبيـني األنصاري فقال له النيب

                                                           

          التـاريخ    ١٠٥ / ١                                                                   ـ املنح املكية يف شـرح اهلمزيـة لألمـام العالمـة أمحـد بـن حممـد بـن حجـر اهليتمـي  ١

       ٢٣٢ / ٢      القومي 

       وأبــو     ٣٥٦٨ّ                                                      ّلم والرتمــذي كتــاب املناقــب عــن رســول اهللا بــاب يف صــفة النــيب حــديث          رواه مــس-  ٢

                                                                بالكــسر شــعر الــرأس ا�ــاوز شــحمة األذن فــإذا بلــغ املنكبــني فهــو اجلمــة واجلمــع   :       واللمــة  .     داود

   .  ملم

         بتصرف  ٩٠ / ١               الوايف للصفدي -  ٣

         ١٦٧ ١                                                         ديوان اإلسالم لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي املتوىف -  ٤
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 بـــشيء فـــأنزل اهللا عـــز وجـــل علـــى وحنـــن إن دخلنـــا اجلنـــة كنـــا دونـــك فلـــم خيـــربه النـــيب

 اهللا علــــيهم مــــن النبيــــني ومــــن يطــــع اهللا والرســــول فأولئــــك مــــع الــــذين أنعــــم { رســــوله

 ذلـك الفـضل مـن اهللا وكفـى بــاهللا .والـصديقني والـشهداء والـصاحلني وحـسن أولئـك رفيقـا

)١ ( أبشرفقال له النيب } عليما 
  

وتقول الربيع بنت معوذ بن عفراء حني سأهلا حممد بـن عمـار بـن ياسـر عـن صـفة رسـول 

)  ٢( ) لو رأيته لرأيت الشمس طالعة: فقالتاهللا
  

. .أي لرأيـــت مشـــسا طالعـــة) لقلـــت الـــشمس طالعـــة: (قوهلـــا:  الطيـــيب رمحـــه اهللا تعـــاىلقـــال

لــئن لقيتــه لتلقــني أســدا، وإذا : جــردت مــن نفــسه الــشريفة مشــسا وهــي هــي، حنــو قولــك

  )٣(.نظرت إليه مل تر إال أسدا

 . مثــل الــسيف فقــال الوســئل الــرباء بــن عــازب  رضــي اهللا عنــه أكــان وجــه رســول اهللا

   )٤ (مثل القمرولكن كان 

                                                           

                               عبد العلي عبد احلميـد حامـد ، وعـن  /          حتقيق د    ١٣١٧      رقم    ٥٠٤ / ٢                        ـ البيهقي يف شعب اإلميان ١

                 الطـــرباين يف الـــصغري    ٢٨٨ / ٥                         وينظـــر للحـــديث الـــدر املنثـــور   )         ال بـــأس بـــه (                إســـناده قـــال احملقـــق 

                        واهليثمــي يف جممــع الزوائــد    ١٥٩                       ، أســباب النــزول للواحــدي    ١٢٥ / ٨    ،    ٢٤٠ / ٤        احلليــة   ٢٦ / ١

                                                                 رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاله رجـال الـصحيح غـري عبـد اهللا بـن عمـران  (       وقال  ٧ / ٧

         وهو ثقة 

  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد    ٦١٤ / ٢               تاريخ املدينة    ٣٢٤ / ٤               ـ شرف املصطفى ٢

       ٢٨٠ / ٨           وينظر ا�مع   .                     وعزاه للدارمي ويعقوب ) ٦  ص  / ٢

   ) ٦  ص  / ٢  ج    (-                                   سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد -  ٣

ٌهـذا حـديث  (       وقـال     ٣٥٦٩ّ                                                   ّ الرتمذي كتاب املناقب عن رسول اهللا باب يف صفة النيب حـديث -  ٤ ِ
َ َ َ         ٌ ِ
َ َ َ

ٌحسن صحيح
ِ
َ ٌ ََ         ٌ

ِ
َ ٌ        وغريه   ) ََ
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ألنـه لـو ظهــر   مل يظهـر لنـا متــام حـسنه : عـن بعــضهم أنـه قـالي حكـ- وغـريه-هلـذا و

وكـذلك مل يظهـر لنـا متـام (... زاد أبـو سـعد) ١()لنا متـام حـسنه ملـا أطاقـت أعيننـا رؤيتـه

   حـديث )  ٢( ) علـى قـدر عقـولكموهـذا معـىن قولـه. عقله ألن قلوبنا ال حتتمل ذلك

                          ) ٣(ه ثوب عائشة اإلبرة وخياط

  :وصدق البوصريي يف قوله

  )٤ (فك إذ ال يحده اإلحصاءـ     ـإن من معجزاتك العجز عن وص

  )٥(ك وهل تنزح البحار الركاء  ايا       ــكيف يستوعب الكالم سج

   :وقال يف الربدة

  )٦(حد فيعرب عنه ناطق بفم            فإن فضل رسول اهللا ليس له 

  عب أخبار الفضل منه ابتداء            كل وصف له ابتدأت به استو 

                                                           

       ١٠٤ / ٢             شرف املصطفى    ٥٧٠ / ٢                        املنح املكية يف شرح اهلمزية    ٢٤١ / ٥                   ـ املواهب اللدنية ١

       ١٠٤ / ٢             شرف املصطفى -  ٢

     ٢٥٢ /  ١٣                                   قـــول البـــديع وبـــصيغة أخـــرى تـــاريخ اخلطيـــب           وانظـــر ال   ٣١٠ / ٣                    ـ تـــاريخ ابـــن عـــساكر ٣

                  دالئل أبو نعيم    ٣٠٨ / ٣                    ابن عساكر يف تارخيه    ٣١٩ /  ٢٨          �ذيب املزي 

        ١٤٧٠ / ٣                                                                ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لإلمام العالمة أمحد بن حممد حجر اهليتمي  ٤

      ١٤٧١ / ٣                                                                  ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لإلمام العالمة أمحد بن حممد حجر اهليتمي٥

    ١٠٣ / ١                                                                   ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لألمام العالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي  ٦



       
  

 
 

    
 ١٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 وإميـاء وجـدت ذلــك ، وتأملـت مـا اشـتمل عليـه صـرحيا، كلمـا ابتـدأت بوصـف لـه:أي

 فـــإن كـــل ، وال يـــستبعد ذلـــك، وغايـــات الكمـــال،الوصـــف املبتـــدأ بـــه مجـــع أنـــواع الفـــضل

  )١ ( آخذ حبجز بقية األوصاف،وصف من أوصافه

فيكون ما يشاهد من خلق بدنه آيات على ما يتـضح مـن عظـيم خلـق (قسطالين قال ال

 وما يتضح مـن عظـيم أخـالق نفـسه آيـات علـى مـا حتقـق لـه مـن سـر قلبـه ،نفسه الكرمية

  ) ٢( ..املقدس

  

    .... اهلمزيةقال يفو

  إنما مثلوا صفاتك للنا              س كما مثل النجوم الماء

 أل�م مل حييطوا �ا وإمنا غايـة مـا صـلوا اصفيه مل يبلغوا حقيقتهيعين أن و(قال الزرقاين 

إليـه تــصوير صـورها احلاكيــة ملباديهـا كمــا أن املـاء مل حيــك مـن النجــوم إال جمـرد صــورها ال 

   )٣()غري

 اآلثـــار جـــاءت فقـــد حـــسنها يف أعـــضائه تناســـب و  ومجاهلـــا،الـــصورة  أمـــا:قـــال يف الـــشفا

  )٤(ذلك ب الكثرية املشهورة و الصحيحة

                                                           

     ٥٦٩ / ٢                                                                 ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية لألمام العالمة أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي١

     ٢٣٨ / ٥                   ـ املواهب اللدنية ٢

     ٢٤٢ / ٥            ـ الزرقاين ٣

   )  ٥٣  ص  / ١  ج    (-        الشفا -  ٤



       
  

 
 

    
 ١٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  ... قالَ وبلغ املراد من، وأفاد،د أجادوق

  )١ (وبحسنه كل المحاسن تفخرفخر المالح بحسنهم وجمالهم           

  

 وأعظمها وسيلة هـو مزيـد حمبـة ، وأسرعها إنتاجا،واعلم أن أفضل األعمال :قال اهليتمي

   )٢( وأخروي ، فإ�ا سبب لكل خري دنيوي،نبينا 

  )٣( ـه ففي حبه الرضا والحباء         ا اللـ وبحب النبي فابغ رض

  

  : قال البوصريي رمحه اهللا تعاىل

  أعيا الورى فهم معناه فليس يرى            للقرب والبعد فيه غير منفحم

  هر للعينين من بعد            صغيرة وتكل الطرف من أممـكالشمس تظ

  

                                                           

                                                       والبيــت حملمــد بــن حممــد بــن حممــد اإلســكندراين أو املغــريب امللقــب بـــ    ٢٦١ / ٥   يــة                 ـ املواهــب اللدن١

     هـ   ٦٧٥       أو    ٧٦٠      املتوىف   )   ويف (

      ١٤١٢ / ٣                                            ـ املنح املكية يف شرح اهلمزية البن حجر اهليتمي  ٢

      ١٤١٥ / ٣               ـ املنح املكية ٣



       
  

 
 

    
 ١٤٣
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 ١٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

������ �

   وتوصياته،وفيها أهم نتائج البحث

  أهم النتائج.. .أوال

، وأعـضائه الـشريفة اهتمامـا  اهـتم القـرآن الكـرمي بـذكر جـسد نبينـا  - ١
وبيـان  ،والثنـاء عليـه ،كبريا فتكاثرت اآليـات القرآنيـة يف تفـصيل ذلـك

  .فضله فيه على العاملني 
 ،التزكيـة واألرضـني ب،مل يذكر اهللا تعاىل خلقة أحد من أهل الـسماوات - ٢

 ،قريبــا منــه حـىت  وال، مثلــهراء املنظـ و�ــ،مجــال اخللقـة و،والتكـرمي
وقــد أثــىن عليهــا املــوىل أعظــم ثنــاء مبــا مل يوجــد لــه مثيــل مــع أحــد مــن 

 .اخللق أمجعني 
 يف القـــــرآن العظــــــيم  اهللا تعــــــاىل ذكـــــره ّسيد اخللــــــقلـــــ الوجـــــه األنــــــور - ٣

 وتـوجههم ، املـسلمنيقبلـةحتويـل أن   ه ويكفي، والتكرمي،بالتشريف
ّ مل يكـــــن إال ترضـــــية مـــــن اهللا تعـــــاىل  العـــــاملنيّيف صـــــال�م إىل اهللا رب

 .لوجهه الشريف 
 وقــد أثــىن عليهمـــا ، وخــصائص تفــوق الوصــف، معجــزاتيف عينيــه - ٤

  كر احلكيمتشريفهما يف آي الذ وتكرر ،ّرب العباد يف السماوات
ــــة نبينــــا يف الرؤيــــة منزلــــة اخلليــــل إبــــراهيم - ٥  وموســــى الكلــــيم ،ّفاقــــت منزل

 .عليهما السالم
 ، وأفـصح لـسان يف العـاملني لـسان الـصادق املـصدوق،طهر وأ،أزكى - ٦

 .  والثناء عليه يف القرآن العظيم ،وقد تكرر ذكره



       
  

 
 

    
 ١٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ذكــر  وقـد ، وأجـودهم تـالوة لـه،أحـسن النـاس صـوتا بـالقرآن   كـان - ٧
 أو ،يف القرآن يف سياق ليس فوقه تكرمي صوت النيب املوىل الكرمي 

 . تشريف
 وأثـىن عليهـا ، ودافـع عنهـا،خـري الربايـا ّزكى اهللا تعـاىل يف قرآنـه أذن  - ٨

. 
 والتعلـــيم ، واإلرشـــاد،يف ســـياق النـــصح ذكـــر اهللا تعـــاىل عنـــق النـــيب  - ٩

 . واألمر بالوسطية اليت هي خري األمور،والتوجيه
 ، وتكـرمي، بتـشريف-  بأيب هـو وأمـي – حظيت يداه الشريفتان -١٠

يت وذكـر مـستفيض يف آي الـذكر احلكـيم بعـضها جـاء بلفـظ اليـد الـ
 ، وبعـضها خــاص بيـده الـشريفة وحــده ،يـدخل معـه فيهــا غـريه 

 وبلفــــظ اجلنــــاح أحيانــــا ،وأحيانــــا جــــاء الكــــالم عنهــــا بلفــــظ اليمــــني
  أخرى    

 وتـــشريف ، وكلهـــا إكـــرام،ّورد ذكـــر الظهـــر املطهـــر يف ســـورة الـــشرح -١١
 عــن ّ الظهــر احملمــدي فيهــا كنايــة ذكــر وجــاء، مبــا هــو أهلــهعليــه 

  األدناس من وتطهريه الذنوب من  عصمته
ّ احملمدي الذي جاء ذكره يف سـورة اختلف العلماء يف تفسري الوتني -١٢

 وتربئـة ،يف سياق الدفاع عن سيد العـاملني  وقد جاء ذكره،احلاقة
 ساحته من التقول على اهللا تعاىل

 وكـــان هلـــذا اخلـــامت عالمـــة ، واملرســـلني،ّخـــامت النبيـــني ّنبينـــا األكـــرم  -١٣
عبــــــارة عــــــن شــــــعرات يف ظهــــــره  وهــــــو ،ّهــــــريف جــــــسده املطظــــــاهرة 
  ّ والتأييد لسيد العاملني ، وهذا فيه مافيه من النصرة،الشريف

لـيس  "أعطي شطر احلسن " عن يوسف عليه السالم  ّقول نبينا -١٤
 وللعلمـــاء فيـــه مثانيـــة أقـــوال أرجحهـــا أن هـــا احلـــديث ،علـــى ظـــاهره
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

هم  أمجـــل مـــن يوســـف علـــيّ وأن نبينـــا،ّحممـــول علـــى غـــري نبينـــا
   . وأزكى السالم،مجيعا أفضل الصالة

بالنور يف أكثر من آية مـن آيـات  ّوصف اهللا تعاىل رسوله حممدا  -١٥
 .القرآن العظيم

 ، والعبــــارات الفــــصيحة، والكلمــــات املنثــــورة،كــــل املــــدائح املنظومــــة -١٦
 ومهما بالغ أصحا�ا ماهي إال ّواملؤلفات البديعة يف وصف نبينا

ـــــه نقطـــــة يف البحـــــر جبـــــوار كـــــال  ،م اهللا تعـــــاىل عـــــن عظمـــــة خلقت
  .وتشريف اهللا تعاىل له 

   

م. . ت ا أ  
  

ـــــة- ١ ـــــل و، ّاهـــــتم املفـــــسرون بـــــأخالق خـــــري الربي اهتمـــــامهم جبـــــسده  ّق
ّ ولعــل عــذرهم ، ومــاورد يف أعــضائه الــشريفة مــن آيــات وتزكيــة،الطــاهر

  .  .ّ ويتوسع إال مؤخرا،ّهو أن التفسري املوضوعي مل يتطور
 ،ء والثنــــا، ومــــاورد فيــــه مــــن آيــــات املــــدح،ّاالهتمــــام باجلــــسد احملمــــدي- ٢

 ّ وهو من عالمات اإلميان ،ّيزيد املؤمنني حبا يف نبيهمواإلكرام اإلهلي 
كــــــــن  ميلقــــــــة النــــــــيب مــــــــن خــــــــالل دراســــــــة اآليــــــــات الــــــــواردة يف خ- ٣

 ومايـــــستحيل ، ومــــاجيوز، يف العقيـــــدة اســــتنباط ماجيـــــبصنيّللمتخصــــ
  وعدم االكتفاء باألدلة العقلية   ، والرسل،ءشرعا يف حق األنبيا

ّ  ميكــن للمتخصــصني وأيــضا مــن خــالل دراســة آيــات خلقــة النــيب - ٤
ّيف علـــم أصــــول الفقــــه اســــتنباط الكثــــري ممـــا يتعلــــق بفــــنهم مــــن األمــــر ّ، 

  ّوالنهي املوجه إيل احلبيب احملبوب  
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 اليزال يف القرآن الكرمي جوانب كثرية مـن حيـاة خـري الربيـة  -٥
  أو يف غريمهــا،ّتــاج مــن املتخصــصني يف التفــسري أو يف الــسرية النبويــةحت

   وإفرادها باملؤلفات ،للكشف عنها

 ت ممــا كتبــ وأرفــع، أفــضل   احلبيــب الــشفيعمقــام ف،وهنــا يــسكت القلــم
 وأسـأل اهللا ،ه األقـالمّ أعظـم ممـا سـطرتهّ عنـد ربـ ه  ومنزلتـ،مجيع األيدي

 ، وأن جيعلـين متبعـا لكتابـه، فيـهجتـاوزت  أو،ترّ ماقـصسبحانه أن يغفر يل
 ماعلمـــت ، وأن جينبـــين البـــدع مـــاظهر منهـــا ومـــابطن،ملتزمـــا بـــسنة نبيـــه

  منها ومامل أعلم آمني

 وأن ال ، وجميـب الـدعاء أن الحيـرمين، وأخريا أسأل اهللا تعاىل سـامع النـداء
  حيرم كل من قرأ حبثي ودعا يل خبري من شفاعة املصطفى

ّذ بــك أن أضـل أو أضــلاللهـم إين أعـو   أو، أظلـم أو أظلــم أو،ّ أو أزل أو أزل،ّ
       ّعليأجهل أو جيهل 

 وبـــارك علـــى خـــري ، وســـلم، وصـــل اللهـــم، وآخـــرا،ّ واحلمـــد هللا أوال،واهللا أعلـــم
ّ وكما ستـصلي ،ّ وكما تصلي،ّ كما صليت وأفضل رسلك سيدنا حممد،خلقك
ـــــك،أنـــــت اللهـــــم مـــــن فـــــضلك وزده  ، وكيفـــــا،ّكمـــــا، ومجيـــــع خلقك، ومالئكن

 والتابعني هلم بإحسان ، وصحبه أمجعني،آلهعلى  و، وتكرميا، وتشريفا،تعظيما
   ّ وأكرم أوال وآخرا ،مع واحلمد هللا على ماأن،إىل يوم الدين

  

  ّالخادم المحب

  يوسف أبوعلي أحمد عبادي/ الدكتور 
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المساعد

  ة للبنين بأسوانبكلية الدراسات اإلسالمي

 جامعة األزهر
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   البحث أهم مصادر

  مرتبة أبجديا بعد القرآن الكريم

  

    القرآن الكريم جل من أنزله  -١

  دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت   طبعةإرشاد العقل السليم لإلمام أيب السعود -٢
أمثـــــال احلـــــديث لإلمـــــام أيب حممـــــد احلـــــسن بـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن خـــــالد الفارســـــي  -٣

  هـ١٤٠٤ ط الدار السلفية سنة - مزي القاضيالرامهر

   هــــ حتقيـــق٨٧٥األنـــوار يف آيـــات النـــيب املختـــار ملؤلفـــه عبـــد الـــرمحن الثعـــاليب املتـــوىف  -٤
  م ٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦ أ د حممد الشريف قاهر دار ابن حزم الطبعة األوىل 

 مــن املعجــزات تــأليف إلمــام اآليــات البينــات يف ذكــر مــا يف أعــضاء رســول اهللا   -٥

 اخلطــاب عمــر بــن احلــسن ابــن دحيــة الكلــيب األندلــسي الــسبيت دراســة وحتقيــق أيب
 مجال عزون مكتبة العمرين العلمية  

حبـر العلــوم لإلمــام أيب الليـث نــصر بــن حممـد بــن إبــراهيم الـسمرقندي الفقيــه احلنفــي  -٦

   بريوت – دار الفكر -حممود مطرجي.د: حتقيق
 - دار الفكـر للطباعـة – بـأيب حيـان البحر احمليط لإلمـام حممـد بـن يوسـف الـشهري -٧

  لبنان -بريوت 

لإلمــــام أمحـــد بــــن حممـــد بـــن املهــــدي بـــن عجيبــــة احلـــسين اإلدريــــسي البحـــر املديـــد  -٨
دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت الطبعــة /  دار النــشر -الــشاذيل الفاســي أبــو العبــاس 

   هـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢/ الثانية 

 حتقيــق - حممــد بــن عبــد اهللا الزركــشى  الربهــان يف علــوم القــرآن لإلمــام بــدر الــدين -٩
  لبنان   - بريوت -حممد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار املعرفة 

البيــان والتبيــني أليب عثمــان عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ حتقيــق احملــامي فــوزي عطــوى  - ١٠

 م١٩٦٨ بريوت الطبعة األوىل -طبعة دار صعب 
 هـــ ٢٦٢لنمــريي املتــوىف  تــاريخ املدينــة املنــورة البــن شــبه أبــو زيــد عمــر بــن شــبه ا - ١١

 هـ ١٣٩٣دار األصفهاين للطباعة جبدة  ط –حتقيق فهيم حممد شلتوت 
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
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أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن قاســــم    تــــذكرة احملبــــني شــــرح أمســــاء ســــيد املرســــلني  - ١٢
  م٢٠٠٧ هـ ١٤٢٨الرصاع حتقيق أمحد فريد املزيدي دار الكتب الطبعة األوىل 

 أبـو حممـد عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت الـرازي تفـسري ابـن أىب حـامت ـ لإلمـام احلـافظ  - ١٣

  صيدا   -حتقيق أسعد حممد الطيب املكتبة العصرية 
 دار ســحنون للنــشر –تفــسري التحريــر والتنــوير لإلمــام حممــد الطــاهر ابــن عاشــور  - ١٤

 والتوزيع بتونس 

 -حممد باسل عيـون الـسود /  تفسري التسرتي سهل بن عبد اهللا التسرتي احملقق  - ١٥
 هـ ١٤٢٣د علي بيضون الطبعة األوىل منشورات حمم

 تفسري اجلاللني الناشر دار احلديث بالقاهرة الطبعة األوىل - ١٦

 تفـــسري اخلـــازن تـــصحيح حممـــد علـــي شـــاهني دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت األوىل  - ١٧
 ـ ه١٤١٥

   موقع املكتبة الشاملة –تفسري الشيخ الشعراوي  - ١٨

ن عمــــر بــــن كثــــري القرشــــي تفــــسري القــــرآن العظــــيم لإلمــــام أيب الفــــداء إمساعيــــل بــــ - ١٩
 دار طيبــة للنــشر والتوزيــع الطبعــة - حتقيــق ســامي بــن حممــد ســالمة-الدمــشقي 

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

 دار - عبـد اهللا بـن إبـراهيم الـوهيب/ تفسري القرآن للعز بن عبـد الـسالم حتقيـق د  - ٢٠
  هـ ١٩٩٦ هـ ١٤١٦ابن حزم بريوت طبعة أوىل 

 عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد اهللا حتقيــق  زمينــني أيبلقــرآن العزيــز البــن أيبتفــسري ا - ٢١

  م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢أبو عبد اهللا حسني عكاشة الناشر الفاروق احلديثة األويل 
تفــسري املــاوردي حتقيــق الــسيد عبــد املقــصود عبــد الـــرحيم ـ دار الكتــب العربيـــة  - ٢٢

 بريوت 

 مكتبـة -كـي التاريخ القومي ملكة وبيت اهللا الكرمي تأليف حممـد طـاهر الكـردي امل - ٢٣
  م ٢٠٠٠ هـ ١٤٢٠النهضة احلديثة مبكة الطبعة األوىل 

ــــشريفة للــــسخاوي   - ٢٤ ــــة ال ــــاريخ املدين ــــة –التحفــــة اللطيفــــة يف ت ــــب العلمي  دار الكت

  م١٩٩٣ هـ١٤١٤ الطبعة األوىل –بريوت 
 التفسري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي طبعة دار الغد العريب - ٢٥



       
  

 
 

    
 ١٥٠
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 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ـــدكتور - ٢٦  طبعـــة دار املعـــارف – حممـــد ســـيد طنطـــاوي التفـــسري الوســـيط لألســـتاذ ال
 م ١٩٩٥هـ ١٤١٥

 لإلمــام حممــد بــن جريــر بــن )تفــسري الطــربي(جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  - ٢٧

 أبـــو جعفـــر الطـــربي حتقيـــق الـــدكتور عبـــد اهللا بـــن عبـــد ،يزيـــد بـــن كثـــري بـــن غالـــب
ـــدار هجـــر  احملـــسن الرتكـــي بالتعـــاون مـــع مركـــز البحـــوث والدراســـات اإلســـالمية ب

دكتور عبــــد الــــسند حــــسن ميامــــة الناشــــر دار هجــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع الــــ

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢واإلعالن ط أوىل
اجلــامع ألحكــام القــرآن تــأليف أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح  - ٢٨

 هــشام مســري :احملقــق) هـــ٦٧١ :املتــوىف(األنــصاري اخلزرجــي مشــس الــدين القــرطيب 

 :ر عــامل الكتــب، الريــاض، اململكــة العربيــة الــسعودية الطبعــة دا:البخــاري الناشــر
 م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

 ـ بــــريوت الطبعــــة األويل اجلــــواهر احلــــسان للثعــــاليب دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب - ٢٩

 هـ ١٤١٨
  موقع الوراق- عبد الرزاق البيطار -حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر  - ٣٠

ر بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب خالصــة ســري ســيد البــشر حمــب الــدين أيب جعفــ - ٣١

 الناشـر مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز - بكر الطربي حتقيق طالل بن مجيـل الرفـاعي
  السعودية –م مكة املكرمة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 وخلقـــه أليب بكـــر حممـــد بـــن عبـــداهللا بـــن عبـــد العزيـــز السجـــستاين خلـــق النـــيب  - ٣٢

ــــوىف بعــــد  ــــق دكتــــور طــــارق طــــاطمي طبعــــة دار ٤٥٠املت األمــــان للنــــشر  هـــــ حتقي
 م ٢٠٤هـ ١٤٣٥والتوزيع بالرباط الطبعة األوىل 

اخلــــصائص الكــــربى أو كفايــــة الطالــــب اللبيــــب يف خــــصائص احلبيــــب للــــسيوطي  - ٣٣

  حممد خليل هراس ط دار الكتب احلديثة بعابدين/ حتقيق د 
ـــد املعطـــي قلعجـــي/ دالئـــل النبـــوة للبيهقـــي  حتقيـــق د  - ٣٤  دار الكتـــب الطبعـــة - عب

 م٢٠٠٨   هـ١٤٢٩الثالثة 

 ١١٦٧ديــوان اإلســـالم لــشمس الـــدين حممــد بـــن عبــد الـــرمحن بــن الغـــزي املتـــوىف  - ٣٥
  ١٩٩٠/ هـ ١٤١١حتقيق سيد كسروي حسن دار الكتب ط األوىل 

     www.adab.com موقع أدب -رضي اهللا عنه  ديوان حسان بن ثابت - ٣٦



       
  

 
 

    
 ١٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

 كر بريوتإمساعيل حقي دار الف -روح البيان  - ٣٧
 مكتبـــــة دار –روح املعـــــاين يف تفـــــسري  القـــــرآن والـــــسبع املثـــــاين لإلمـــــام األلوســـــي  - ٣٨

 طبعة املكتب اإلسالمي–الرتاث 

عبــد ا�يــد الــشيخ عبــد / الروايــات يف التفــسريية فــيم فــتح البــاري مجعــا ودراســة د  - ٣٩
  م ٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦الباري فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية الطبعة األوىل 

  للـسيوطي حتقيـق أبـو هـاجر حممـد  األنيقة يف شـرح أمسـاء خـري اخلليقـةالرياض - ٤٠

  م ١٩٨٥ هـ ١٤٠٥السعيد زغلول ط دار الكتب  ط األوىل 
زاد املسري يف علم التفسري لإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن ابن علـي بـن  - ٤١

 هــ ١٤٠٧الطبعة الرابعـة – طبعة املكتب اإلسالمي –اجلوزي القرشي البغدادي 

  م ١٩٨٧
 لإلمــام حممــد بــن يوســف الــصاحلي ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد - ٤٢

 ، هــــ حتقيـــق وتعليــق الـــشيخ عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود٩٤٢الــشامي املتـــويف ســـنة 

ـــان الطبعـــة –الـــشيخ علـــي حممـــد معـــوض طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت   لبن
   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األوىل 

ـــــسي  الرتمـــــذي ســـــنن الرتمـــــذي لإلمـــــام أ - ٤٣ ـــــل –يب عي  راجعـــــه وضـــــبطه حممـــــد مجي

 هـ  ١٤١٤ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -العطار
 موقـع - علي حممـد حممـد الـصاليب -السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث  - ٤٤

 املؤلف على اإلنرتنت 

 تـــأليف علـــي بـــن برهـــان الـــدين احللـــيب –الـــسرية احللبيـــة يف ســـرية األمـــني املـــأمون  - ٤٥
 هـ١٤٠٠ناشر دار املعرفة ببريوت ال

 دار  للـــدكتور حممـــد بـــن حممـــد أيب شـــهبةالـــسرية النبويـــة يف ضـــوء الكتـــاب والـــسنة - ٤٦

 م ١٩٩٢ هـ١٤١٢القلم بدمشق الطبعة الثانية 
 ضـبطه وصـححه .شرح العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية للعالمة القـسطالين - ٤٧

 ط األوىل -ة بـــريوت لبنـــان  حممـــد عبـــد العزيـــز اخلالـــدي  ط دار الكتـــب العلميـــ

  . م١٩٩٦/  هـ ١٤١٧



       
  

 
 

    
 ١٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

شــرف املــصطفى لإلمــام عبــد امللــك بــن حممــد بــن إبــراهيم النيــسابوري اخلركوشــي  - ٤٨
 - مكـــــــة ط األوىل –اإلســـــــالمية  دار البـــــــشائر -) هــــــــ٤٠٧: املتـــــــوىف(ســـــــعد بوأ

 هـ١٤٢٤

شــرف املــصطفى لإلمــام عبــد امللــك بــن حممــد بــن إبــراهيم النيــسابوري اخلركوشــي  - ٤٩
 - مكـــــة ط األوىل –اإلســـــالمية  دار البـــــشائر -) هــــــ٤٠٧: املتـــــوىف( ســـــعد أبـــــو

 هـ١٤٢٤

 مكتبــة -شــعب اإلميــان لإلمــام البيهقــي حتقيــق د عبــد العلــي عبــد احلميــد حامــد  - ٥٠
  م  ٢٠٠٣ هـ ١٤٢٣الرشد ط األوىل 

 طبعـة املكتبـة - الشفا بتعريف حقوق املصطفى لإلمام القاضي عياض اليحصيب - ٥١

  م ٢٠٠٢ هـ ١٤١٤ت العصرية صيدا بريو
ـــن أيب بكـــر الـــسيوطي  - ٥٢ ـــد الـــرمحن ب ـــشمائل الـــشريفة لإلمـــام جـــالل الـــدين عب  -ال

  دار طائر العلم للنشر والتوزيع - حسن بن عبيد باحبيشي :حتقيق

صـحيح ابـن حبـان برتتيــب ابـن بلبـان لإلمــام حممـد بـن حبـان بــن أمحـد بـن حبــان  - ٥٣
ُبــــن معــــاذ بــــن معبــــد التميمــــي البــــسيت  ََ  –ؤوط مؤســــسة الرســــالة انــــشــــعيب األر–ْ

 م١٩٩٣ –ه ١٤١٤بريوت الطبعة الثانية

دار  -صحيح البخـاري لإلمـام حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـد اهللا البخـاري اجلعفـي  - ٥٤
 م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ بريوت الطبعة الثالثة – اليمامة ،ابن كثري

ــــــووي  - ٥٥ ــــــشرح اإلمــــــام الن  طبعــــــة دار احلــــــديث الطبعــــــة األوىل –صــــــحيح مــــــسلم ب

 م١٩٩٥–هـ ١٤١٥
 يف القــرآن الكــرمي تفــسري موضــوعي تــأليف إميــان بنــت عبــد اهللا يب صــفات النبــ - ٥٦

   م٢٠٣هـ ١٤٣٤ الطبعة األوىل – دار التوحيد للنشر –بن عمر العمودي 

 طبعـة –عمدة القـاري بـشرح صـحيح البخـاري لإلمـام العالمـة بـدر الـدين العيـين  - ٥٧
  م١٩٧٢ –  هـ١٣٩٢مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر الطبعة األوىل 

العقــد الــسمني يف تــاريخ البلــد األمــني لإلمــام تقــي الــدين حممــد بــن أمحــد احلــسين  - ٥٨

منــشورات حممــد علــي  - هـــ حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا ٨٣٢الفاســي املتــوىف 
 م  ١٩٩٨ هـ ١٤١٩وىل ب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ط أبيضون دار الكت



       
  

 
 

    
 ١٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

سابوري حتقيـق زكريـا عمـريات دار غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيـ - ٥٩
  هـ   ١٤١٦الكتب 

لــــزين العابــــدين ابــــن جنــــيم (غمــــز عيــــون البــــصائر شــــرح كتــــاب األشــــباه والنظــــائر  - ٦٠

 أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيين احلموي احلنفـي )املصري
 الناشــر دار الكتــب العلميـــة - حتقيــق الــسيد أمحــد بــن حممــد احلنفــي احلمــوي -

 م١٩٨٥هـ ١٤٠٥بريوت /لبنان

الفــضل ي للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبوفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــار - ٦١
 ـه١٣٧٩ ، بريوت- دار املعرفة :العسقالين الشافعي

فــتح القــدير اجلــامع بــني فــين الروايــة والدرايــة يف علــم التفــسري تــأليف اإلمــام حممــد  - ٦٢

 والــشيخ خــضر ،يراجعــه وعلــق عليــه الــشيخ هاشــم البخــار–بــن علــي الــشوكاين 
 م١٩٩٥هـ ١٤١٥ طبعة املكتبة املصرية صيدا بريوت الطبعة األويل –عكاري 

فيض القدير شرح اجلامع الـصغري مـن أحاديـث البـشري النـذير للعالمـة حممـد عبـد  - ٦٣

 دار الكتب العلمية بـريوت -الرؤوف املناوي ضبطه وصححه امحد عبد السالم 
  م١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥ لبنان الطبعة األوىل -

كـــشف املـــشكل مـــن حـــديث الـــصحيحني أليب الفـــرج عبـــد الـــرمحن ابـــن اجلـــوزي  - ٦٤

 م  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ دار الوطن بالرياض - علي حسني البواب :حتقيق
 هـ ١٤٠٧ط دار الكتاب العريب بريوت الثالثة للزخمشري الكشاف  - ٦٥

لــــسان العــــرب أليب الفــــضل مجــــال الــــدين حممــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور األفريقــــي  - ٦٦

  م ١٩٥٦ هـ ١٣٧٥ بريوت الطبعة األوىل –ادر املصري دار ص
لطائف اإلشارات تفسري القشريي عبد الكرمي بن هـوازن القـشريي حتقيـق إبـراهيم  - ٦٧

 البسيوين ـ طبعة اهليئة العامة املصرية للكتاب مبصر الطبعة الثالثة 

ـــدين علـــي بـــن أيب بكـــر اهليثمـــي دار  - ٦٨ ـــد لإلمـــام نـــور ال جممـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائ
 هـ١٤١٢ -بريوت  الفكر،

،  هــــ١٤١٣ الطبعـــة األويل – احلـــديث مـــدارج الـــسالكني البـــن القـــيم طبعـــة دار - ٦٩

 م١٩٨٣
 موقــع املــشكاة -مرقــاة املفــاتيح شــرح مــشكاة املــصابيح لإلمــام املــال علــي القــاري - ٧٠

 اإلسالمية 



       
  

 
 

    
 ١٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

مــشارق األنــوار علــى صــحاح اآلثــار  للقاضــي أبــو الفــضل عيــاض بــن موســى بــن  - ٧١
  دار النشر املكتبة العتيقة ودار الرتاث–املالكي عياض عياض اليحصيب السبيت 

 دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب -معــــامل التنزيــــل للبغــــوي حتقيــــق عبــــد الــــرازق املهــــدي  - ٧٢

  هـ ١٤٢٠بريوت األوىل 
جمدي حممد باسلوم ومسرية مجيل مكـي دار الكتـب /  دموسوعة آل بيت النيب - ٧٣

 م٢٠١١العلمية

عهـــا وقـــدم هلـــا ورتبهـــا للباحـــث علـــي بـــن  مجموســـوعة الـــدفاع عـــن رســـول اهللا  - ٧٤
 نايف الشحود

احملـــرر الــــوجيز البــــن عطيـــة حتقيــــق عبــــد الــــسالم عبـــد الــــشايف حممــــد دار الكتــــب  - ٧٥

 هـ١٤٢٢العلمية بريوت الطبعة األوىل 
ــــن أمحــــد أيب الفــــتح  - ٧٦ ــــدين حممــــد ب ــــشهاب ال املــــستطرف يف كــــل فــــن مــــستظرف ل

 – دار الكتــب العلميــة :  الناشــر-مفيــد حممــد قميحــة .  د: حتقيــق-األبــشيهي 

   ١٩٨٦ ، الطبعة الثانية-بريوت 
املفـــردات يف غريــــب القــــرآن أليب القاســــم احلــــسني بــــن حممــــد حتقيــــق حممــــد ســــيد  - ٧٧

 كيالين الناشر دار املعرفة بلبنان   

 املكيــة يف شــرح اهلمزيــة لإلمــام أمحــد بــن حممــد ابــن حجــر اهليتمــي بتحقيــق املــنح - ٧٨
  طباعــــــة والنــــــشر والتوزيــــــع ببــــــريوت لبنــــــان  دار احلــــــاوي لل–بــــــسام حممــــــد بــــــارود 

 م   ١٩٩٨هـ ١٤١٨ط أوىل 

امللك  أمحد بن حممـد بـن أىب بكـر بـن عبـداملواهب اللدنية باملنح احملمدية للعالمة - ٧٩
 -القــسطالين املــصري، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين ط املكتبــة التوفيقيــة، القــاهرة

 مصر

ط دار الكتـاب اإلسـالمي ي لإلمام البقـاعنظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  - ٨٠
 بالقاهرة

اهلدايـة إىل بلـوغ النهايـة يف علـم معـاين القـرآن وتفـسريه وأحكامـه ومجـل مـن فنــون  - ٨١

 جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات -علومـه  لإلمــام مكــي بــن أيب طالــب 
ـــا والبحـــث العلمـــي   -د الـــشاهد البوشـــيخي .  جامعـــة الـــشارقة إشـــراف أ-العلي



       
  

 
 

    
 ١٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

ــــسنة كليــــة الــــشريعة والدراســــات اإلســــالمية الناشــــر جمموعــــة حبــــ ــــاب وال وث الكت
  م٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩جامعة الشارقة ط أوىل 

 الوايف بالوفيات للصفدي حتقيق أبو عبد اهللا جالل األسيوطي ط دار الكتب - ٨٢

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب احلسن علي بن أمحد الواحـدي النيـسابوري  - ٨٣
  دار القلم بدمشق حتقيق صفوان عدنان ماوودي  طبعة

  

  

  

  



       
  

 
 

    
 ١٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  

   ات

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع

  ١٧  .......... ......... ...... ......... ......... .................... املقدمة

  ٢٣  ...................  يف آيات القرآن وجهه األنور : املبحث األول

  ٣٥  ......... .........  يف آيات القرآن عيناه احلبيبتان : املبحث الثاين

  ٣٧ ....... املعجزة واخلصائص يف عينيه الشريفتني ...  املطلب األول

  ٤١  ............... يف آيات القرآنماجاء بلفظ البصر ...   املطلب الثاين

  ٤٧   ................  يف آيات القرآنماجاء بلفظ العني... املطلب الثالث

 وبـني بعـض األنبيـاء علـيهم الـسالم ّاملـوازاة بـني نبينـا...لب الرابـعاملط

  .............................................يف الرؤية 

  

٥٤  

  ٥٩  .......  وفصاحته،  يف آيات القرآن لسانه الطاهر:املبحث الثالث

  ٦١  ................ يف آيات القرآن  تشريف لسانه...  املطلب األول

  ٦٦  .................................... فصاحة لسانه ... املطلب الثاين 

  ٦٩  ......... ......... ......... جبميع اللغات علمه ... املطلب الثالث

  ٧١  .........................  ومن املعجزات يف ريقه... املطلب الرابع

  ٧٣                   ................. لكرمي ومجاله بالقرآن اصوته ... املطلب اخلامس

  ٧٣  ..........................، ومكانته يف آي القرآن  صوته...   أوال

  ٧٤  ................................  بالقرآن الكرميمجال صوته...  ثانيا

  ٧٧  ......................... وثناء اهللا تعاىل عليها  أذنه:املبحث الرابع



       
  

 
 

    
 ١٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع

  ٨١      ................. يف آيات القرآن عنقه الشريف  :املبحث اخلامس

  ٨٥  .................. يف آيات القرآن يداه الكرميتان: املبحث السادس

يف آيـات  ماجاء بلفظ اليد اليت يشاركه فيها غـريه ... املطلب األول

  ......................................... القرآن

  

٨٨  

  ٩٢  ................. يف آيات القرآن ماجاء يف يده...  املطلب الثاين 

  ٩٥  ................. يف آيات القرآن ميينه املصونة ...  املطلب الثالث

  ١٠٠  ............... يف آيات القرآن  جناحه الشريفة...  املطلب الرابع

  ١٠٢  .....  معجزات باهرات يف يدي خري اخلالئق... املطلب اخلامس

  ١٠٧  ......... ......... يف آيات القرآن ظهره املطهر : املبحث السابع 

  ١٠٩  .........ماصرح القرآن فيه بلفظ الظهر الشريف ... املطلب األول

  ١١١  ................... يف آيات القرآن وتينه املكرم ...  املطلب الثاين

  ١١٣  ...خامت النبوة يف ظهره صلوات اهللا وسالمه عليه ... املطلب الثالث

  ١١٨  ..................ّوقفات مع مجال سيد السادات  :املبحث الثامن 

  ١١٩  ....  املوازاة بني اجلمال احملمدي واجلمال اليوسفي...املطلب األول

  ١٢٦  ...........................  القرآنيف آيات    نوره...املطلب الثاين

  ١٣٦ ..ّعجز البشر عن الوصف الكامل لسيد السادات... املطلب الثالث

ـــــــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــــث، ... الخاتمـــــــــــــــــــة       وفيهـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــم نت

  .................وتوصياته

١٤٣  

  ١٤٧ ................ ...........................     أهم مصادر البحث

  ١٥٥......... .........   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاتفهرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المو



       
  

 
 

    
 ١٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاينعدد  من الالثايناملجلد 
 آيات القرآن الكريم ّتزكية اجلسد املحمدي يف 

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

 


