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وذلك ألنـه   فهو رأس العلوم الشرعية، إن لعلم التفسير أهمية كبيرة من بين العلوم الشرعية، 
الذي يعد المصدر التشريعي األول في اإلسالم ، ولتعلقي بالقرآن الكريم وحبـي   يتعلق بالقرآن الكريم،

M n  وهي قوله تعـالى:  تعالى،فقد اخترت آية من كالم اهللا  ،وحبي لرسوله  له،   m     l   k
L)وأهمية البحث في هذا الموضوع تأتي: لتكون موضوعاً لبحثي، )١ 

  إنه يتعلق بتفسير آية في كتاب اهللا سبحانه وتعالى.أوالً: 
 ، في ميزان اهللا لعبد اهللا ورسوله محمد إن اآلية التي نحن بصددها فيها شهادة من اهللا تعالى، ثانياً:

وهي براءة من اهللا لرسوله مـن تهمـة    وهو على خُلُق عظيم، بأنه بلغ أعلى مراتب الكمال البشري،
  الجنون.

فهو صاحب الخُلُق العظيم بشـهادة   ،إضافة إلى ذلك فهي دعوة للتأسي بالرسول محمد 
M فقال وقولـه الحـق:    فهو األسوة الحسنة التي أمرنا اهللا تعالى لن نقتدي به، رب العزة والجاللة،

 Ñ  Ð   Ï                  Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL)وقد قسمت البحث  ،)٢
    .على مباحث عدة ، وقمت باختيار منهجية علمية أكاديمية في كتابة البحث

Abstract  
Thanks for Allah and peace on the master of the prophets our Master 
Muhammad and all his followers and who follow him and I worked according 

to two methods in my writing for this thesis: 
I do choose study (you on Ethics Great) that’s important study 

because relation by the Al-Karim   Quran .It is the God talk wondrous.  This is  study very Important because it is mention Ethics Great at  
the  prophet   Muhammad (peace on  him).   

I study this subject by: 
First Method :depending on the resources in exposing the opinions in 
construing the text without giving any personal opinion in the analysis 
because the recourse of the text do not bear sometimes the Excess on the 

opinions of the previous people.  
Second method : promoting the opinion in explaining some of the sections 
which bear giving the opinion specially in the pictures sections about Ethics 

Great at  the  prophet   Muhammad (peace on  him). 
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And I have finished this thesis with abstract in which I have showed 
some of the results which I have reached on through the research and God 

has prayed on Our great Prophet and all his Followers. 
  

 
الحمد هللا رب العالمين، الحمد هللا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين     

كله، ولو كره المشركون، والصالة والسالم على رسول اهللا محمد الذي كَمل خُلُقه، فبعثه ربه إلتمام 
  وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. مكارم األخالق، وعلى آله

  أما بعد:
إن لعلم التفسير أهمية كبيرة من بين العلوم الشرعية، فهو رأس العلوم الشـرعية، وذلـك     

ألنه يتعلق بالقرآن الكريم، الذي يعد المصدر التشريعي األول في اإلسالم، ولقد اعتنى العلماء بهـذا  
ظهرت مؤلفاتهم وبمختلف جوانب القرآن الكريم حتى، ولم يقتصر هـذا األمـر   العلم عناية كبيرة، ف

على العلماء المسلمين بل حتى غير المسلمين بحثوا عن بعض ما أشار إليه القرآن الكريم خاصة ما 
يتعلق بالجانب العلمي المادي، ففي كالم اهللا سبحانه وتعالى من األسرار ما ال يعلمه إال اهللا تعـالى،  

، فقد اخترت آية من كالم اهللا تعالى، وهي قوله لقي بالقرآن الكريم وحبي له، وحبي لرسوله ولتع
M n  تعالى:   m     l   kL)لتكون موضوعاً لبحثي، وأهمية البحث في هذا الموضوع تأتي: )٣  
  إنه يتعلق بتفسير آية في كتاب اهللا سبحانه وتعالى. أوالً:
 ا فيها شهادة من اهللا تعالى، في ميزان اهللا لعبد اهللا ورسوله محمدإن اآلية التي نحن بصدده ثانياً:

، بأنه بلغ أعلى مراتب الكمال البشري، وهو على خُلُق عظيم، وهي براءة من اهللا لرسوله من تهمة 
  الجنون.

، فهو صاحب الخُلُق العظيم بشـهادة  إضافة إلى ذلك فهي دعوة للتأسي بالرسول محمد   
M رب العزة والجاللة، فهو األسوة الحسنة التي أمرنا اهللا تعالى لن نقتدي به، فقال وقولـه الحـق:   

 Ñ  Ð   Ï     Î  Í   Ì   Ë    Ê     É  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL)البحث قسمت وقد ،)٤ 
وكانـت خطـة البحـث     ،البحث كتابة في أكاديمية علمية منهجية باختيار وقمت، عدة مباحث على

  كاآلتي:
  تمهيد. المبحث األول:
  ، ومناسبة النص لما قبله وما بعده.سبب النزول المبحث الثاني:
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  تحليل الكلمات واإلعراب والوجوه البالغية في النص. المبحث الثالث:
  المعنى العام للنص وأهم ما يستفاد من النص. المبحث الرابع:

وكان لي استفادة كبيرة من كتب التفسير قديمها وحديثها في كتابة هـذا البحـث، كجـامع    
للطبري،والتفسير الكبير للفخر الرازي، وكتب اللغة كلسان العـرب البـن    نالبيان في تفسير القرآ

منظور، وغيرها من الكتب في البالغة واإلعراب وأسباب النزول،ولم أجد صعوبة تذكر في كتابـة  
  لبحث، وذلك لتوفر المصادر، في المكتبات، وعلى أقراص السيدي والديفيدي وهللا الحمد.هذا ا

 كـان  مـا  وأياً البحث، هذا في إليها توصلت التي النتائج فيها بينت بخاتمة البحث وختمت
 جلَّ اهللا فبفضل أصبت فإن، والدرس والبحث واالجتهاد الجهد وسعني ما بذلت الذي جهدي هو فهذا

 يهدي وهو وحده هللا الكمال فإن الشيطان، ومن نفسي فمن ذلك غير كان وان ،الفضل أهل هو جالَله
½M : أقول أن إال هنا أملك وال ،السبيل سواء إلى   ¼   »    º   ¹  ¸  ¶¾  L)٥(.  

  
 

  
 العلـق  سورة وكانت العلق، سورة بعد القلم سورة نزلت ،)٧(القلم من السور المكية )٦(سورة

 وقـد ، الحبشة إلى والهجرة الوحي ابتداء بين فيما القلم سورة نزول فيكون القرآن، من نزل ما أول
 اثنـان  وهـي  )٩( MYZ  ]  \  [ L : أولها في تعالى لقوله ،)٨(االسم بهذا السورة هذه سميت

اآلية، والى هذا الرأي ذهـب   حرفا وخمسون وستّة ومائتان وألف كلمة، مائة وثالث آية، وخمسون
 مكي، )١١(  M#        "  ! L : سبحانه قوله إلى أولها من: عباس ابن وقال، )١٠(الكثير من العلماء

M     K  J  I :قوله إلى ذلك بعد ومن مدني، )١٢( M ´       ³    ² L :تعالى قوله إلى ذلك بعد ومن

M  L L  )قوله إلى ذلك بعد ومن مكي، )١٣: M j   i   h   g  f L )وبـاقي  مدني، )١٤ 
  .)١٦(َأشهر وهذا. القلم وسورة ن، سورة: اسمان ولها ،)١٥(مكي السورة

عنيت هذه السورة المكية كسابقتها بأصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة وهي هنا إثبات النبوة 
بدئت السـورة بالقسـم   ، والرسالة، والبعث واآلخرة، وبيان مصير المسلمين والمجرمين في القيامة

 نعـى  مـا  وعـذاب،   النبى عن الذَّبو بالقلم تعظيما له لنفي تهم المشركين ومزاعمهم الباطلة،
 وختمت السـورة بـأمر النبـي     ،باالستدراج المجرمين وتهديد بالقيامة، الكفَّار وتخويف الزكاة،

وأعلنت حمايتـه مـن    بالصبر على أذى المشركين، وحذرته من التبرم والتضجر في تبليغ دعوته،
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فكيف يكون ، وردت عليهم بأن القرآن عظة وعبرة للعالمين ودحضت افتراءهم بأنه مجنون، أذاهم،

M w: )١٧(المنزل عليه مجنوناً   v  u    t  s  r    q   p   o   n   m  l L)١٨(.  
: آيتـان  المنسـوخ  مـن  فيها، وقيل )١٩(كلها محكم لَيس فيها نَاسخ ولَا منْسوخسورة القلم 
M 2   1  0األولى قوله تعـالى:     /  .3  8   7    6   5  4 L   )نسـوخة بآيـة   م )٢٠

M  Y، والثانية قوله تعالى: )٢١(السيف       X  W    V    U  T  S  R  Q     P   OL)آيةب منسوخة )٢٢ 
، وذهب بعض العلماء إلى أنه ال يوجد نسخ هنا وإنما حث على الصبر، حيـث قـال ابـن    )٢٣(السيف

  .)٢٥(نَسخَ فَال وتَهديد وعيد ِإنَّه قُلْنَا وِإذَا السيف، بِآية منْسوخَةٌ َأنَّها الْمفَسرِين بعض زعم: )٢٤(الجوزي
  

 
 
 

 محمد بنِ محمد بن اللَّه عبد َأخْبرنَا الْحارِثي، بكْرٍ َأبو َأخْبرنَا (رحمه اهللا):)٢٧(يقال الواحد
 علوان بن حسين أخبرنا يحيى، بن جرِير أخبرنا الجمال، نصر بنِ جعفَرِ بن َأحمد أخبرنا حيان، بن

 اللَّه رسوِل من خُلُقًا َأحسن َأحد كَان ما: قَالَتْ عاِئشَةَ عن َأبِيه، عن عروةَ، بن هشَام أخبرنا الكوفي،
 ام اهعد دَأح نم ةابحلَا الصو نِل مَأه هتيقَاَل ِإلَّا ب :)كيلَب( ِلذَِلكَل وَأنْز اللَّه - زلَّ عجو:  M  k

 n   m     lL)٢٨()٢٩(.  
 

 المجنون وكان العقل، كمال  له فثبت به، تواقحوا مما قالوه ما  عنه سبحانه نفى لما
 له أثبت أجر، عليه له ليكون شيء في أحد يستعمله فال يرتبط، قول وال ينتظم عمل له يكون ال من

 على فقال به، صرح لو مما أبلغ وجه على الحكماء أحكم من إثباته فيتحقق للعقل المستلزم األجر
 النبوة أثقال من تحملت ما على أي )لك وإن(: البهت من فيه ادعوا بما له إلنكارهم التأكيد وجه

 ويصلح العقل يالزم ما له أثبت ولما)، ألجراً(  له تسلية وهو به يرمونك بما عليهم صبرك وعلى
 عظمته، على  مدحه من السياق أفهمه وما بتنوينه داالً اآلخرة في يكون وأن الدنيا في يكون ألن

 وال مقطوع أي )ممنون غير( :قال منة بنوع منغصاً يكون وقد الدوام، يستلزم ال األجر وكان
 سبيل على يذكره بأن به يمتن صنيع به عليك الناس من ألحد وال آخرتك في وال دنياك في منقوص
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 األخالق، رشح والعمل الصالح، العمل على إال يكون ال واألجر السعادة، بيان فهذا والتقريع، اللوم

 الفضل، من أفاده ما مع العقل بهذا ثبت ولما، )٣٠(الراجح والعقل الحسنة األخالق نتيجة فصالحه
 :مضى لما مؤكداً بقوله أعالها في  أنه بين العقل، رتب أدنى في يكون قد يؤجر الذي وكان

 به صرح التعظيم، السياق أفهم ولما)، خلق لعلى(:فقال المكابرة في لزيادتهم التأكيد في وزاد )وإنك(
  .)٣١()عظيم(:فقال

  
 

 كما الحياء وهو وأشرفها األخالق أقوى تعالى اهللا أعطاه األديان، أشرف اإلسالم كان لما
 ويأمر العفو يأخذ  فكان القلب، حياة الحياء ومن ،)٣٢(الحياء اإلسالم وخلق خلقاً دين لكل أن روي

 ويجذب ذلك مع ويحسن ويصفح يعفو لكن السيئة بالسيئة يجزي وال الجاهلين عن ويعرض بالعرف
 أقسم ولما إليه، ويحسن الجاذب حاجة ويقضي يضحك وهو فيلتفت عنقه في يؤثر حتى بردته

 تصريحاً والنبل الشرف وتمام العقل كمال من وهبه ما على ودل به بهتوه ما نفي على سبحانه
 النبوة أعالم من هو وجه على بالمشاهدة عليه دل الحكيم، العالم بأخبار الثبات غاية فثبت وتلويحاً

 الخلق أعلى يا ستعلم أي )فستبصر(: اإلخبار هذا صادق عن مسبباً فقال المستقبل على للحكم
 الباصر بالحسن كالمبصر تحققه في أنت علماً فيه خلف ال بوعد قريب عن وأكملهم وأشرفهم

  .)٣٣(كذلك هو علماً بالبهتان رموك الذين يعلم أي )ويبصرون(
  

 
 

 
فأمـا  ،  واآلخر مالسة الشيء أحدهما تقدير الشيء، :الخاء والالم والقاف أصالن(خُلُق): 

والجميـع  ، الطبيعـة  :والخليقـة  ،الخلـق  :الخليقة، و)٣٤(األول فقولهم خلقت األديم للسقاء إذا قدرته
وقد خلق لهـذا   ،جدير به وإن هذا لمخلقة للخير أي، والخالق الصانع وخلقت األديم قدرته ،الخالئق

ومن صفات  ،)٣٥(وإنه لخليق لذاك أي شبيه وما أخلقه أي ما أشبهه، األمر فهو خليق له أي جدير به
وجل، وهو الذي أوجـد   اهللا تعالى الخالق والخالق وال تجوز هذه الصفة باأللف والالم لغير اهللا عز

قدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودهـا  الت :األشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق
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وباالعتبار لإليجاد على وفق التقدير خالق. والخلق في كالم العرب: ابتداع الشيء على مثـال لـم   

والخُلُقُ، بالضم، وبضمتينِ:  ،)٣٦(يسبق إليه وكل شيء خلقه اهللا فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه
 .)٣٧(عليه من الطبعالسجيةُ، وهو ما خُلقَ 

 مصـدر : فَـالْعظَم . وقُـوة  كبرٍ علَى يدلُّ صحيح واحد َأصٌل والْميم والظَّاء لْعينا (عظيم)
ءيمِ الشَّيظتَقُوُل ،الْع :ظُمع ظُمعا، يظَمع تُهظَّمعفَِإذَا ،َأنَا و  ظُـمـي  عف  ـكنَييقُلْـتَ  ع : تُـهظَمَأع 

تُهظَمتَعاسو .ظَمعمو ءالشَّي :هو)٣٨(َأكْثَر ،ظُّمي التَّعالنَّفْسِ ف :وه الكبر وهـةُ ، والنّخْـوةُ  والزظَموالع 
 خـالفُ : والعظَـم  ،وعكَدتُـه  العكَدة، فوقَ وغَلُطَ منه عظُم ما: اللِّسانِ وعظَمةُ، الكبر: والعظَموتُ

 وَأعظَمـه ، كَبـره : اَألمـر  وعظَّـم ، وعظام عظيم وهو كَبر،: وعظامةً عظَماً يعظُم عظُم،الصغَر
 وسيٌل ِإلَيه، باِإلضافة يعظُم لَا: شيء يتَعاظَمه لَا وَأمر ،علَيه عظُم: وتَعاظَمه. عظيماً رآه: واستَعظَمه

 فـي  عظـيم  ورجٌل ،شَيء عنده يعظُم لَا َأي شيء يتعاظَمه لَا مطر وَأصابنا ،كَذَِلك شيء يتَعاظَمه لَا
دجْأي الملَى والرثِل، عالم قَدو تَعظَّم تَعظَمظَمةٌ وِلفالن، واسع النَّاسِ عند مةٌ َأيرح عظَّما، يله  لَـهو 
معاظثْلُه موإنَّه ،م يمظم لَععاظالم َأي مة عظيمرقَاُل ،الحيني: وتَعاظَم تُه اَألمرتَه، ِإذَا وتَعاظَمظَمتَعاس 
 ،وسطُه: الشَّيء وعظْم،العظْم واِلاسم وتكبر، تَعظَّم: واستَعظَم، وتهيبتُه الشيء تَهيبني: يقَاُل كَما وهذَا

ظْموع ءه الشَّيظَمعلُّه: ومج وأكْثَره، ظْموع ءه: الشَّيرقَال ،أكْبيظَماً يعظُم عظُم: وع ويم فَهظ٣٩(ع(.  
  

 
  .العطف واو) الواو(

حرف مشبه بالفعل،والكاف في محل نصب اسم إن:٤٠((انك) إن(.  
  .)٤١(المزحلقة من عوضا القسم الم موضع في للتوكيد) الالم( 
  .)٤٢(إن بخبر متعلّق جار ومجرور، )خلق على( 

  .)٤٣((عظيم) صفة لخُلُق
  .)٤٤(القسم جواب جملة على معطوفة لها محّل ال )خُلُق لَعلى إنّك(: وجملة

  
 

  .)٤٥(.التوكيد، وذلك بالقسم، وبإن الثقيلة، وبالالم١
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٣١ 

 

 ،)٤٦(MÁ  À  ¿  ¾Â  Ä  ÃL  :لَه قَاَل تَعالَى ِلَأنَّه وذَِلك ،عظيم بَِأنَّه خُلُقَه وصفَ .٢
 غَير وهو ،تَقْليد ذَِلك ِلَأن اللَّه معرِفَةَ هو لَيس بِه بِاِلاقْتداء محمدا تَعالَى اللَّه َأمر الَّذي الْهدى وهذَا
وِل، لَاِئقسبِالر سلَيو وه اِئعالشَّر ِلَأن تَهخَاِلفَةٌ شَرِيعم هِماِئعِلشَر نيفَتَع َأن كُوني ادرالْم نْهأمر م -
هلَيلَاةُ عالص لَامالسو - بَِأن يقْتَدبِكُلِّ ي داحو نم اءالَْأنْبِي ينمتَقَدا الْميمف اخْتُص بِه نم الْكَرِيمِ، الْخُلُق 
كُلَّ فَكََأن داحو منْهم ا كَانخْتَصعٍ مبِنَو ،داحا وفَلَم رُأم دمحم هلَيلَاةُ عالص لَامالسو بَِأن يقْتَدبِالْكُلِّ ي 
فَكََأنَّه روعِ ُأممجا بِمم قً كَانتَفَرام ،يهِما فلَمو كَان ةً ذَِلكجرةً داِليع لَم رستَتَي دِلَأح نم اءالَْأنْبِي ،لَهلَا قَب 
مرفَ جصاللَّه و خُلُقَه بَِأنَّه يمظ٤٧(ع(.  

٣. لُهقَو: M   n   m     lL)ةُ )٤٨مكَللَى وع ،لَاءعتاسلَّ ِلللَى مستعمل أنه على اللفظ فَدع هذه الَْأخْلَاق 
 ِإلَى بِالنِّسبة وكَالَْأميرِ الْعبد ِإلَى بِالنِّسبة كَالْمولَى الْجميلَة الَْأخْلَاق هذه ِإلَى بِالنِّسبة وَأنَّه علَيها، ومستَوٍل
  .)٤٩(الْمْأمورِ

 فـي  مقصـود  غير وهو االستعالء، تفيد حقيقتها في على(لعلى خلق) : الحروف في االستعارة .٤
 صـهوة  الرجـل  يمتطي كما ويمتطيه، العظيم الخلق فوق يستعلي ال السالم عليه الرسول إذ اآلية،
 العظيم الخلق من السالم عليه الرسول تمكن به أراد واالستعارة، المجاز على هو وإنما مثال، الجواد

  .)٥٠( الشريفة والسجايا
  
 

 
 

، فقد اتهمـوه بمختلـف   لقد بذل المشركون جهداً كبيراً في إلصاق التهم بالرسول محمد 
الصفات الذميمة، وهم يعلمون قبل غيرهم بأنه (صلوات ربي وسالمه عليه) بريء منها، ومن هذه 

=M التهم أنهم اتهموه بأنه ساحر، كمـا قـال تعـالى:       <   ;  :    9>    B   A  @  ?
CL)واتهموه وإذا كان الرسول )٥١ ،  ساحراً فسحر من امن بـه مـن    -وهو بريء من ذلك

الناس، فلماذا لم يسحر أبا لهب وغيره من المشركين، وهم لم يجربوا عليه سحراً في يوم من األيام، 
فإذن هي تهمة باطلة ألهل الباطل ليدحضوا به الحق، وفي سورة القلم ذكر الحق (جل وعال) إحدى 

Mc عالى: هذه التهم، وهي تهمة الجنون، قال ت   b     a  `  _L)وهي تهمة باطلة نفاها عنه  ،)٥٢
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بأنه علـى   ، واثبت ربنا جل وعال لرسوله محمد )٥٣(M{  z  yL رب العزة والجاللة: 
Mn خلق عظيم، فقال تعالى:    m     l   kL)وهذا ما سنتكلم عنه في هذا المطلب: )٥٤  

_  `  M    a  :قَوِله من تَقَدم ِلما كَالتَّفْسيرِ هذَا َأن اعلَم(رحمه اهللا):  )٥٥(قال الفخر الرازي
c  bL)رِيفٌ )٥٦تَعو نِلم اهمنُونِ ربِالْج بَِأن ذَِلك ،بخَطٌَأ كَذو ذَِلكو ةَ الَْأخْلَاقَ ِلَأنيدمالْح 

 ِإضافَةُ يجز لَم والَْأفْعاِل الَْأخْلَاق بِتلْك موصوفًا كَان ومن منْه، ظَاهرةً كَانَتْ الْمرضيةَ والَْأفْعاَل
 بَِأنَّها اللَّه وصفَها جرم لَا كَاملَةً الحميد أخالقه كانت ولما سيئة، الْمجانينِ َأخْلَاقَ ِلَأن ِإلَيه الْجنُونِ
 من لَكُم يظْهر فيما متَكَلِّفًا لَستُ َأي )٥٧(M            7    6   5     4    3  2  1   0  /  .L : قال ولهذا عظيمةٌ
  .)٥٨(الطَّبعِ ِإلَى يرجِع بْل طَوِيلًا َأمره يدوم لَا الْمتَكَلِّفَ ِلَأن َأخْلَاقي

  MÁ  À  ¿  ¾Â : لَه قَاَل تَعالَى ِلَأنَّه وذَِلك عظيم بَِأنَّه خُلُقَه وصفَ ِإنَّما :آخَرون: وقَاَل

Ä  ÃÅ  L )ذَا )٥٩هى ودي الْهالَّذ رالَى اللَّه َأما تَعدمحم اءدبِاِلاقْت بِه سلَي ورِفَةَ هعاللَّه م ِلَأن 
ذَِلك يدتَقْل وهو رغَي وِل، لَاِئقسبِالر سلَيو وه اِئعالشَّر ِلَأن تَهخَاِلفَةٌ شَرِيعم هِماِئعِلشَر نيفَتَع َأن كُوني 

ادرالْم نْهأمر م هلَيلَاةُ عالص لَامالسو بَِأن يقْتَدبِكُلِّ ي داحو نم اءالَْأنْبِي ينمتَقَدا الْميمف اخْتُص بِه نم 
الْكَرِيمِ، الْخُلُق كُلَّ فَكََأن داحو منْهم ا كَانخْتَصعٍ مبِنَو ،داحا وفَلَم رُأم دمحم هلَيلَاةُ عالص لَامالسو بَِأن 
يقْتَدبِالْكُلِّ ي فَكََأنَّه روعِ ُأممجا بِمم قًا كَانتَفَرم ،يهِما فلَمو كَان ةً ذَِلكجرةً داِليع لَم رستَتَي دِلَأح نم 
اءالَْأنْبِي ،لَهلَا قَب مرفَ جصاللَّه و خُلُقَه بَِأنَّه يمظ٦٠(ع(.  

 الِْإتْيان َأن واعلَم: الْجميلَة بِالَْأفْعاِل الِْإتْيان بِها الْمتَّصف علَى يسهُل نَفْسانيةٌ ملَكَةٌ الْخُلُقُو
 الْخُلُقُ هي السهولَةُ تلْك تَحصُل بِاعتبارِها الَّتي فَالْحالَةُ غَير، بِها الِْإتْيانِ وسهولَةَ غَير الْجميلَة بِالَْأفْعاِل
 ِإلَى والتَّحبب الْمعاملَات في والتَّشْديد والْغَضبِ، والْبخِْل الشُّح من التَّحرز الْخُلُق حسنِ في ويدخُُل
 يلْزم بِما والتسمح وغيره كالبيع العقود في والتَّساهُل والْهِجرانِ التَّقَاطُعِ وتَرك والْفعِل، بِالْقَوِل النَّاسِ

نم قُوقح نم لَه بنَس َأو ا كَانرهص َل لَهصحو قٌّ لَهح آخَر)٦١(.   
  العظيم؟ خُلُقوهنا سؤال يطرح نفسه، مالمراد بال

  وللجواب عن هذا السؤال نجد أن المفسرين اختلفوا فيه على عدة أقوال:
  .)٦٢(.المراد بالخُلُق العظيم، أي دين عظيم، وهو دين السالم١
   .)٦٣(إياهم وإكرامه بأمته رفقه .وقيل معناه:٢
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 عن َأنْبِِئيني الْمْؤمنين ُأم يا :لعائشة قلت: هشام بن سعيد قال، )٦٤(الكريم القرآن أدب .وقيل معناه:٣

وِل خُلُقساِهللا ر ، ْقَالَت: َتُأ َألَس؟ تَقْرآنالْقُر ُلَى، :قُلْتقَالَتْ ب: خُلُقَ فَِإن اِهللا نَبِي َ كَان 
آنالْقُر)٦٥(.  

 في الخلُق وحقيقة ،الظاهر وهو، إذ قال: )٦٦(وهو ما رجحه الماوردي، كريم طبع على . وقيل:٤
  . )٦٧(فيه كالخلقة يصير ألنه خلقاً سمي اآلداب من نفسه اإلنسان به يأخذ ما هو اللغة

ويمكن القول بان النص القرآني يشمل كل هذه المعاني، ال تناقض في ذلك، إال أن الراجح 
هو ما ذكره الماوردي (رحمه اهللا) فهو المعنى األقرب إلى سياق النص، ففيه شهادة  -واهللا اعلم -

ركون ، ببراءته من تهمة الجنون التي حاول المشمن اهللا تعالى في ميزان اهللا لعبد اهللا ورسوله 
  ، فالمجنون ليس لديه خُلُق.إلصاقها برسول اهللا 

  
 

من الصفات القبيحة التي حاول  به رمى مما براءة الرسول محمد  على القاطعة الداللة .١
 التامة، والفصاحة المرضية، واألفعال الحميدة، األخالق ألن ،أعداء اهللا تعالى أن يرموه بها

 كانت وإذا. منه ظاهرة كانت مكرمة، بكل واالتصاف عيب، كل من والبراءة الكامل، والعقل
 هو بل وضل، إليه أضافه من فكذب. الجنون حصول ينافي فوجودها محسوسة ظاهرة

  .به قذف بما يرمى بأن األحرى
 ووفور النسب شرف ذلك فمن جميلة، خصلة كل وحاز فضيلة، كل جمع  اهللا رسول إن .٢

 والشجاعة والصدق والسخاء العبادة وكثرة الحياء، وشدة العلم، وكثرة الفهم، وصحة العقل
 وكظم والعفو والعدل والشفقة والتواضع والزهد واالقتصاد والتودد والمروءة والشكر والصبر

 وحسن الحواس وقوة اللسان وفصاحة التدبير وحسن المعاشرة وحسن الرحم وصلة الغيظ
 ِإنَّما: والسالم الصالة عليه قال ولذلك  وسيره أخباره في ورد حسبما ذلك، وغير الصورة

  .)٦٨(الَْأخْلَاق صاِلح ِلُأتَمم بعثْتُ
٣. إذا اجتمع مع اإليمان باهللا تعالى بلغ بالعبد أعلى المراتب، وقد حث رسول اهللا  قلُالخُ سنح 

  .)٦٩(َأخْالَقًا َأحاسنُكُم خياركُم ِإن: على حسن الخُلُق، قال
 

  بعد هذا العرض الموجز لمادة البحث نشير إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل البحث:
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فكـان  ، النبوة التي هي سفارة بين اهللا تعالى وعباده تبعث على مصالح الخلق وطاعـة الخـالق  .١

وما دانى   ولم يكن في عصر الرسول وأكملهم بشروطها أحق بها، همأفضل الخلق بها أخص
وبذلك وصفه اهللا تعـالى   وفعالً وقوالً قاًلُوخُ لقاًطرفيه من قاربه في فضله وال داناه في كماله خَ

Mn : في كتابه بقوله   m     l   kL )على نبوتـه ولـم    فليست فضائله دليالً :فإن قيل )٧٠
يسمع بنبي احتج بها على أمته وال عول عليها في قبول رسالته ألنه قد يشارك فيها حتى يـأتي  

الفضل من أماراتها وإن لم يكـن   :قيل، فيعلم بالمعجز أنه نبي ال بالفضل ،بمعجز يخرق العادة
اجتنـاب  وألن من كمـال الفضـل    وألن تكامل الفضل معوز فصار كالمعجز،، من معجزاتها

الكذب وليس من كذب في ادعاء النبوة بكامل الفضل فصار كمـال الفضـل موجبـا للصـدق     
 .)٧١(فجاز أن يكون من دالئل الرسل ،والصدق موجبا لقبول القول

حتى وصفه رب العزة والجاللة بأنـه علـى خُلُـق     العالية التي بلغها الرسول محمد  المنزلة.٢
تعالى، في ميزان ليس في قياسات المخلوقين، وإنمـا فـي   عظيم، وهي شهادة من اهللا تبارك و

 فـي   عمـر  ِإلَى جاء الْيهود فُصحاء من يهوديا َأن الْمعنَى هذَا في: يروى ميزان اهللا تعالى،
 ثُـم . منِّي بِه َأعلَم فَهو بِلَاٍل من اطْلُبه: عمر فَقَاَل رسوِلكُم، َأخْلَاق عن َأخْبِرني: فَقَاَل خلَافَته َأيامِ
بِلَالًا ِإن لَّهلَى دةَ عمفَاط ةُ ثُممفَاط لَّتْهلَى دع يلع ، اَأَل فَلَما سيلع نْهفْ: قَاَل عِلي ص  تَـاعم 

 وصـف  عـن  عجزتَ :علي فَقَاَل ِلي، يتَيسر لَا هذَا :الرجُل فَقَاَل َأخْلَاقَه، لَك َأصفَ حتَّى الدنْيا
¢    £  ~M  :قَاَل حيثُ قلَّته علَى اللَّه شَهِد وقَد الدنْيا متَاعِ   ¡   �L)فَ )٧٢فُ فَكَيَأخْلَاقَ َأص النَّبِي 
قَدو شَهِد الَى اللَّهتَع بَِأنَّه يمظثُ عيقَاَل )٧٣(ح : Mn   m     l   kL )٧٤(. 

من قومه، فقد آذوه وحاربوه، ووصـفوه بمختلـف    الشديدة التي القاها الرسول محمد  المعاناة.٣
M    q بـالجنون:   هالصفات السيئة، حتى وصل بهم األمر أن يتهمـو     p  o  n  m

rL)وهو صاحب الخُلُق العظيم:  ،)٧٥ Mn   m     l   kL)٧٦(.   
، فهو من شهد له رب العزة والجاللـة بمنزلـة   . على المسلم أن يتخلق بأخالق الرسول محمد ٤

Mn أخالقه، فقال:    m     l   kL )وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى أن نقتدي برسـوله،  )٧٧ ،
M Ñ  Ð فقال:    Ï      Î  Í   Ì   Ë         Ê     É  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã         Â   ÁL)٧٨(، 

من التقليد األعمى  -ولألسف الشديد -وخاصة بعد ما وصلت إليه بعض المجتمعات اإلسالمية 
  للمجتمعات الغربية.
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. ضرورة التركيز من قبل القائمين على التربية و التعليم على العمل إلنشاء جيل إسالمي يتخلـق  ٥

إلسـالمية لمجـدها،   لما في ذلك من أهمية كبيرة في استعادة األمة ا بأخالق الرسول محمد 
  فبغير هذا لن تستفيق هذه األمة من سباتها.

. وهنا ال يفوتني أن ُأشير إلى ما بذله علماؤنا األجالء من جهد كبير في تفسير القرآن الكريم، فقد ٦
  تركوا لنا ثروة علمية ضخمة، وفي مختلف المجاالت، فجزآهم اهللا عنا كل خير.

 
 

  

 . ٤اآلية: سورة القلم: )١(
 .٢١اآلية  سورة األحزاب: )٢(
   .٤اآلية: سورة القلم: )٣(
 .٢١اآلية  سورة األحزاب: )٤(
 .  ٢٨٦من اآلية: سورة البقرة: )٥(
وهو ما بقي من  َأفْضلَتْ من السْؤرِ، :تُهمز ولَا تُهمز فَمن همزها جعلَها من َأسَأرتْ َأي :السورةُ )٦(

: محمد تحقيق، هـ)٩١١: ت(في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي 
 .١/١٨٦):م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤(-الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيم

َأشْهرها: َأن الْمكِّي ما نَزَل قَبَل الْهِجرة والْمدني ما  في الْمكِّي والْمدني اصطلَاحاتٌ ثَلَاثَةٌ: للعلماء )٧(
: تمناهل العرفان في علوم القرآن: محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني (     و، ١/٣٧القرآن:علوم 
 .٣،١/١٩٣، طمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،هـ)١٣٦٧

 بين التقريب دار، التويجزي عثمان بن العزيز عبد :تحقيق، الدين شرف جعفر :السور خصائص ينظر: )٨(
  .١٠/١٠٣):هـ ١٤٢٠( ،١ط ،بيروت ،اإلسالمية المذاهب

  

  .١سورة القلم: اآلية: )٩(
 لطـائف : ت( إسحاق يأب الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن حمدأل: القرآن تفسير عن والبيان الكشف ينظر: )١٠(

  .١/٤٧٦):م١٩٩٦/هـ ١٤١٦( القاهرة اإلسالمي، التراث إحياء لجنة ،النجار
  .١٦من اآلية: سورة القلم: )١١(
  .٣٣من اآلية: سورة القلم: )١٢(
  .٤٧سورة القلم: اآلية: )١٣(
  .٥٠سورة القلم: اآلية: )١٤(
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النكت والعيون: ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصـري البغـدادي،     ينظر: )١٥(
 .٦/٥٩لبنان: -بيروت ،العلمية

  .١/٤٧٦:العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر ينظر: )١٦(
دار الفكر  -وهبة بن مصطفى الزحيلي .د :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ينظر: )١٧(

 .٢٩/٤٣):هـ ١٤١٨( ،٢، طدمشق ،المعاصر
 .٥١سورة القلم:اآلية )١٨(
، ١طألبي القاسم هبة اهللا بن سالمة بن نصر بن علي البغدادي المقـري (ت:   ينظر: الناسخ والمنسوخ: )١٩(

  .١/٦٦):م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦(
   .٤٤سورة القلم:اآلية: )٢٠(
£  M  آية السيف قوله تعالى: )٢١(    ¢   ¡   �  ~  }  |    {    z  y  x

¦  ¥  ¤§  °   ¯   ®  ¬     «  ª  ©  ̈±  µ  ´   ³    ²L ]:سورة التوبة 
 المـرادي  يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر يب:ألوالمنسوخ الناسخ ينظر: .]٥ اآلية

هـ): ١٤٠٨(، ١ط ،الكويت ،الفالح مكتبة ،محمد السالم عبد محمد. د: تحقيق، )هـ٣٣٨: ت( النحوي
١/١٢٢. 

  .٤٨ اآلية سورة القلم: )٢٢(
وقالئد المرجـان فـي بيـان الناسـخ     -١/٤٧٦:العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر ينظر: )٢٣(

  .١/٢١٢الكويت: ،القرآن الكريمدار ، سامي عطا حسن :تحقيق، هـ)١٠٣٣
 عبـد  الفَرجِ َأبو الدينِ، جماُل اِإلسالَمِ، شَيخُ المفَسر، الحافظُ، العالَّمةُ، اِإلمام، الشَّيخُ، هو ابن الجوزي: )٢٤(

 .٢١/٣٦٨سير أعالم النبالء: ينظر: هـ.٥٩٧سنة، مختلف العلوم، مات (رحمه اهللا تعالى)
: المتـوفى ( الجـوزي  محمـد  بن علي بن الرحمن عبد الفرج يأب الدين جمالل :القرآن نواسخ ينظر: )٢٥(

 الدراسات ،اإلسالمية الجامعة ،ماجستير رسالة وأصله المليباري، علي أشرف محمد تحقيق:، )هـ٥٩٧
  .٢/٦١٢):هـ١٤٠١( التفسير ،العليا

 

 حادثـة  أنه والمعنى. وقوعه أيام لحكمه مبينة أن عنه متحدثة اآليات أو اآلية نزلت ما هو النزول سبب )٢٦(
 .١/١٠٦:القرآن علوم في العرفان مناهل ينظر: .السؤال هذا بجواب أو الحادثة

 النَّيسابورِي الواحدي علي بنِ محمد بنِ َأحمد بن علي الحسنِ، َأبو اُألستَاذُ، العالَّمةُ، اِإلمام الواحدي: )٢٧(
 .١٣/٤٥٣):م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(، القاهرة ،الحديث

  .٤اآلية سورة القلم: )٢٨(
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: ت( الشافعي النيسابوري، الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن يبأل :القرآن نزول أسباب )٢٩(
     .١/٤٦٣):هـ ١٤١١(،١، طبيروت ،العلمية الكتب دار ،زغلول بسيوني كمال تحقيق:، )هـ٤٦٨

 بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم: والسور اآليات تناسب في الدرر نظم ينظر: )٣٠(
  .٢٠/٢٩١:القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار -)هـ٨٨٥: ت( البقاعي

    .٢٠/٢٩٢المصدر نفسه: ينظر: )٣١(
)٣٢( نوُل قَاَل: قَاَل َأنَسٍ، عسر اللَّه  :ينٍ ِلكُلِّ ِإنخُلُقُ خُلُقًا، دلَامِ والِْإس اءيالْح ،:ماجـه  ابن سنن ينظر :

  .٤١٨١رقم الحديث:، ٢/١٣٩٩:العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد
     .٢٠/٢٩٥:والسور اآليات تناسب في الدرر نظم ينظر: )٣٣(
تحقيق: عبد السـالم   -هـ)٣٩٥(ت:زكريا بي الحسين أحمد بن فارس بنأل معجم مقاييس اللغة: ينظر: )٣٤(

  .٢/٢١٣(خلق): مادة ،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠( ،٢، طلبنان -بيروت ،دار الجيل، محمد هارون
إبراهيم  .د -تحقيق: د مهدي المخزومي ،هـ)١٧٠(ت: الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين: ينظر: )٣٥(

  .٤/١٥١:(خلق) مادة، دار ومكتبة الهالل، السامرائي
 ،دار صـادر  -هــ) ٧١١: تلسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصـري (  ينظر: )٣٦(

  .١٠/٨٥(خلق): مادة، ١طبيروت، 
 محمد تحقيق:، )هـ٣٧٠: ت( منصور يأب الهروي، األزهري بن أحمد بن محمدل :اللغة تهذيب ينظر: )٣٧(

  .٧/١٥(خلق): مادة، )م٢٠٠١ (،١، طبيروت ،العربي التراث إحياء دار ،مرعب عوض
     
  .٢/٢١٣(عظم): مادةمعجم مقاييس اللغة:  ينظر: )٣٨(
 .١٢/٤١٠ (عظم): مادة لسان العرب:و - ٢/١٨٢مادة(عظم): :اللغة تهذيب ينظر: )٣٩(
 ،الرشيد دار ،)هـ١٣٧٦: ت( صافي الرحيم عبد بن محمودل :الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٤٠(

 - حميدان محمد أحمد -الدعاس عبيد أحمد: الكريم القرآن إعرابو، ٢٩/٣٤):هـ ١٤١٨(٤ط ،دمشق
  .٣/٣٦٧):هـ ١٤٢٥(،١، طدمشق ،الفارابي ودار المنير دار -القاسم محمود إسماعيل

 أحمـد  بـن  الـدين  محييل :وبيانه القرآن إعرابو، ٢٩/٣٤:الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٤١(
  .١٠/١٦٤):هـ ١٤١٥( ،٤، طبيروت ،كثير ابن دار ،)هـ١٤٠٣: ت( درويش مصطفى

 .٣/٣٦٧ :الكريم القرآن إعرابو -٢٩/٣٤ :الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٤٢(
 .٣/٣٦٧ :الكريم القرآن إعراب -١٠/١٦٤:وبيانه القرآن إعراب ينظر: )٤٣(
  .٢٩/٣٤ :الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٤٤(
  .٢٩/٣٤:الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٤٥(
  .٩٠اآلية  سورة األنعام: )٤٦(
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 بفخـر  الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد يبأل :الكبير التفسير ينظر: )٤٧(
 حيـان  بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان يبأل :التفسير في المحيط البحرو، ٣٠/٦٠١):هـ
  .١٠/٢٣٧):هـ

  .٤اآلية  سورة القلم: )٤٨(
  .٩٠اآلية  سورة األنعام: )٤٩(
  .٦/٣٣٣:وبيانه القرآن إعرابو، ٢٩/٣٤:الكريم القرآن إعراب في الجدول ينظر: )٥٠(
  .٤سورة ص:اآلية  )٥١(
  .٢اآلية  )٥٢(
  .٢٢اآلية  سورة التكوير: )٥٣(
 .٤اآلية  سورة القلم: )٥٤(
: الرازي الدين فخر اهللا، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الفخر الرازي: )٥٥(

 ٢٠٠٢ (،١٥، طللماليين العلم دار ،)هـ١٣٩٦: ت( الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن
  .٦/٣١٣):م

  .٢اآلية من  سورة القلم: )٥٦(
  .٨٦اآلية  سورة ص: )٥٧(
  .٣٠/٦٠١التفسير الكبير: )٥٨(
 بـن  علي بن عمر الدين سراج حفص يبأل:الكتاب علوم في اللباب و، ٣٠/٦٠١التفسير الكبير: ينظر: )٦٠(

  .٤/٢٩٩): م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ (،١ط ،لبنان -بيروت ،العلمية الكتب دار، معوض محمد
  .٣٠/٦٠١التفسير الكبير: )٦١(
ـ  اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدل :القرآن تأويل في البيان جامع ينظر: )٦٢(  جعفـر  يأب

  .٨/٢٠٦):هـ القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء يبأل :العظيم القرآن تفسيرو ٢٣/٥٢٩):م
     .٤/٣٥٣):هـ ١٢٨٥(الحكي ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراج :ينظر )٦٣(
 النيسـابوري  القمـي  حسـين  بن محمد بن الحسن الدين نظامل :الفرقان ورغائب القرآن غرائب ينظر: )٦٤(

 .٤/٣٥٣:الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراجو ،٦/٣٣٥
 الحسن يأب الحجاج بن مسلمل : اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند ينظر: )٦٥(

 ،العربـي  التـراث  إحيـاء  دار ،البـاقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق، )هـ٢٦١: ت( النيسابوري القشيري
 .٧٤٦حديث رقم:-١/٥١٢:بيروت

 البصرِي، الحسنِ َأبو القُضاة، َأقْضى العالَّمةُ، اِإلمام حبِيبٍ بنِ محمد بن علي الحسنِ َأبو هو الماوردي: )٦٦(
نيانثَمنَةً، وس ِليوو اءان القَض١٨/٦٤سير أعالم النبالء: ينظر: .شَتَّى بِبلد. 



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٣٩ 

 
  

 .٦/٦١النكت والعيون: )٦٧(
، )هـ٢٥٦: ت( اهللا عبد يالبخاري،أب المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدل: المفرد األدب ينظر: )٦٨(

 .٢٧٣حديث رقم:، ١/١٠٤م):١٩٨٩
 بن إسماعيل بن محمدل :وأيامه وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع ينظر: )٦٩(

 .٦٠٣٥حديث رقم:-٨/١٣):هـ١٤٢٢(،١، طالنجاة طوق
 .٤اآلية  سورة القلم: )٧٠(
ـ ٤٥٠: (ت الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي يبأل أعالم النبوة: ينظر: )٧١( تحقيـق: محمـد    ،)هـ

  .١/٢٨١):م ١٩٨٧ /هـ١٤٠٧(،١، طلبنان -بيروت ،دار الكتاب العربي ،المعتصم باهللا البغدادي
 .٧٧من اآلية  سورة النساء: )٧٢(
 .٣٢/٢٢٢التفسير الكبير: ينظر: )٧٣(
 .٤اآلية  سورة القلم: )٧٤(
 .٣٦اآلية الصافات:سورة  )٧٥(
 .٤اآلية  سورة القلم: )٧٦(
 .٤اآلية  سورة القلم: )٧٧(
  .٢١اآلية  سورة األحزاب: )٧٨(
  

 

، هــ) ٩١١: تاإلتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الـدين السـيوطي (   .١
  ).م١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤،(الهيئة المصرية العامة للكتاب، : محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق

، )هـ٢٥٦: ت( اهللا عبد يأب البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدل: المفرد األدب .٢
 م).١٩٨٩هـ/١٤٠٩، (٣، طبيروت ،اإلسالمية البشائر دار، الباقي عبد فؤاد محمد :تحقيق

 دار، القاسـم  محمود إسماعيل -حميدان محمد أحمد ،الدعاس عبيد أحمد :الكريم القرآن إعراب .٣
 ).هـ ١٤٢٥،(١، طدمشق ،الفارابي ودار المنير

 ،كثيـر  ابن دار) هـ١٤٠٣: ت( درويش مصطفى أحمد بن الدين محييل :وبيانه القرآن إعراب .٤
   ،بيروت
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 النيسـابوري،  الواحـدي،  علـي  بن محمد بن أحمد بن علي الحسن يب: ألالقرآن نزول أسباب .٥
، بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،زغلـول  بسـيوني  كمـال ، تحقيق: )هـ٤٦٨: ت( الشافعي

  ).هـ ١٤١١،(١ط
: ت( الدمشـقي  الزركلـي  فـارس،  بـن  علـي  بـن  محمد بن محمود بن الدين خيرل :األعالم .٦

   دار، )هـ١٣٩٦

ـ ٤٥٠: (تالحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي يبأل أعالم النبوة: .٧ تحقيـق: محمـد    )،هـ
 ).م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧( ،١ط ، لبنان -بيروت ،دار الكتاب العربي -المعتصم باهللا البغدادي

 الـدين  أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان يبأل :التفسير في المحيط البحر .٨
 ١٤٢٠( :الطبعـة ، بيـروت  ،الفكر دار ،جميل محمد صدقي: ، تحقيق)هـ٧٤٥: ت( األندلسي

 ).هـ

ـ  الدين مجدل: العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر .٩  يعقـوب  بـن  محمـد  طـاهر  يأب
 القاهرة اإلسالمي، التراث إحياء لجنة ،النجار علي محمد، تحقيق: )هـ٨١٧: ت( الفيروزآبادى

)١٤١٦   

 الدمشـقي  ثـم  البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء يبأل :العظيم القرآن تفسير .١٠
 ١٤١٩( ،١، طبيروت ،العلمية الكتب دار :-الدين شمس حسين محمد :، تحقيق)هـ٧٧٤: ت(

  ).هـ
 الملقـب  الـرازي  التيمـي  الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد يب: ألالكبير التفسير .١١

 ،٣، طبيـروت  ،العربـي  التـراث  إحياء دار ،)هـ٦٠٦: ت( الري خطيب الرازي الدين بفخر
 ).هـ ١٤٢٠(

دار الفكـر  ، وهبة بن مصـطفى الزحيلـي   .د :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .١٢
   ،المعاصر

 تحقيـق: ،  )هـ٣٧٠: ت( منصور يأب الهروي، األزهري بن أحمد بن محمدل :اللغة تهذيب .١٣
  ).م٢٠٠١ ،(١ط ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،مرعب عوض محمد

 جعفر يأب اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدل :القرآن تأويل في البيان جامع .١٤
 ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠،(١، طالرسالة مؤسسة -شاكر محمد أحمد: ، تحقيق)هـ٣١٠: ت( الطبري

  ).م



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٤١ 

 
  

 إسماعيل بن محمدل :وأيامه وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع .١٥
 ناصر بن زهير محمد :، تحقيق)هـ٢٥٦: ت( اهللا عبد يأب البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن

  دار ،الناصر

ـ ١٣٧٦: ت( صـافي  الـرحيم  عبد بن محمودل :الكريم القرآن إعراب في الجدول .١٦  دار ،)هـ
   ،الرشيد

 التقريب دار ،التويجزي عثمان بن العزيز عبد :، تحقيقالدين شرف جعفر ::السور خصائص .١٧
 ).هـ ١٤٢٠( ،١ط ،بيروت ،اإلسالمية المذاهب بين

 الـدين،  شمس: لالخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراج .١٨
ـ ٩٧٧: ت( الشـافعي  الشربيني الخطيب أحمد بن محمد  ،)األميريـة ( بـوالق  مطبعـة  ،)هـ

 ).هـ ١٢٨٥(القاهرة

ماجه: ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة)، وماجة اسم أبيه يزيد (ت:  سنن ابن .١٩
  دار إحياء الكتب العربية. ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٧٣

: ت( الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد يأب الدين شمس: لالنبالء أعالم سير .٢٠
 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧،(القاهرة ،الحديث دار ،)هـ٧٤٨

: ت( النيسـابوري  حسـين  بن محمد بن الحسن الدين نظامل :الفرقان ورغائب القرآن غرائب .٢١
 ).هـ ١٤١٦،(١، طبيروت ة،العلمي الكتب دار -عميرات زكريا الشيخ :، تحقيق)هـ٨٥٠

قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: لمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد  .٢٢
 ،دار القـرآن الكـريم   ،سامي عطا حسـن  :تحقيق ،هـ)١٠٣٣الكرمى المقدسي الحنبلى (ت: 

 الكويت.

تحقيـق: د مهـدي المخزومـي/ د     ،هـ)١٧٠: ت( الفراهيديالخليل بن أحمد  كتاب العين: .٢٣
  إبراهيم  

ـ  الثعلبـي،  إبراهيم بن محمد بن حمدأل: القرآن تفسير عن والبيان الكشف .٢٤ : ت( إسـحاق  يأب
 دار: السـاعدي  نظير األستاذ: وتدقيق مراجعة، عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحقيق، )هـ٤٢٧
 ).م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢( ،١ط ،لبنان -بيروت العربي، التراث إحياء

 الدمشـقي  الحنبلـي  عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص يبأل :الكتاب علوم في اللباب .٢٥
، معـوض  محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ :، تحقيق)هـ٧٧٥: ت( النعماني

  ،العلمية الكتب دار



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٤٢ 

 
  

 ،دار صـادر  ،هــ) ٧١١: تلسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ( .٢٦
  بيروت، 

ـ  الحجـاج  بن مسلمل : اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .٢٧  يأب
 التـراث  إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: ، تحقيق)هـ٢٦١: ت( النيسابوري القشيري الحسن
 .بيروت ،العربي

تحقيـق: عبـد   ، )هـ٣٩٥: ت( بي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياأل معجم مقاييس اللغة: .٢٨
 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠( ،٢ط ،لبنان -بيروت ،دار الجيل ،السالم محمد هارون

مطبعة عيسى  ،هـ)١٣٦٧: تمحمد عبد العظيم الزرقاني ( مناهل العرفان في علوم القرآن: .٢٩
  البابي  

الناسخ والمنسوخ: ألبي القاسم هبة اهللا بن سالمة بن نصر بـن علـي البغـدادي المقـري،      .٣٠
 ١٤٠٤،(١هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، محمد كنعان، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط٤١٠(ت:

  هـ).
 النحوي المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر يب: ألوالمنسوخ الناسخ .٣١

  هـ).١٤٠٨،(١ط ،الكويت ،الفالح مكتبة ،محمد السالم عبد محمد. د: تحقيق ،)هـ٣٣٨: ت(
 األندلسـي  حـزم  بن سعيد بن أحمد بن علي محمد يب: ألالكريم القرآن في والمنسوخ الناسخ .٣٢

 ،العلميـة  الكتب دار ،البنداري سليمان الغفار عبد.د: ، تحقيق)هـ٤٥٦: ت( الظاهري القرطبي
   ،لبنان -بيروت

 بكـر  أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم: والسور اآليات تناسب في الدرر نظم .٣٣
 .القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار ،)هـ٨٨٥: ت( البقاعي

النكت والعيون: ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغـدادي، الشـهير     .٣٤
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية،  :تحقيقهـ)، ٤٥٠بالماوردي (ت: 

 لبنان. -بيروت


