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البحث:  ملخص

حممد  احلق  وحبيب  اخللق  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد 
وعىل آله وصحبه وسلم: 

يصور هذه البحث املكانة التي حظي هبا النبي حممدمن بني سائر اخللق، فإن 
تفسيح الصدر وتوسيعه، ورفع احلرج والضيق عنه، وتثبيت الفؤاد، إنام هو من عالمات 
العناية اإلهلية خلُلَّص عباده إذ مقام احلب إنام يرتتب عىل هذا الرشح والتوسيع وهو 
من أعظم الفتوحات اإلهلية وأجل الفيوضات الربانية التي يمنحها اهللا، لذلك رشح 
اهللا صدر حبيبهمن غري أن يسأله يف حني أن نبي اهللا موسى طلب ذلك. ومن هنا 

جاءت هذه الدراسة التي تفصل جزء من جسد النبي عليه الصالة والسالم 

 وقد اشتمل البحث: عىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث. 

أما التمهيد فكان يف بيان معنى الصدر والقلب والفؤاد، والفرق بني القلب والفؤاد. 

عنه.  والضيق  احلرج  النبيورفع  صدر  انرشاح  فكان  األول:  املبحث  وأما 
وأما املبحث الثاين: فكان بيان آيات القلب، وأما املبحث الثالث فكان بيان آيات 

الفؤاد. وقد أتت اخلامتة بأهم ما توصلنا إليه. 

الكلامت املفتاحية: الصدر، القلب، الفؤاد، احلرج، والتثبيت. 
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Abstract
The Prophet, may Allah bless him and grant him peace, is 

men�oned in the Gloriuos Quran. The research depicts the posi�on 
that the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has 
between the rest of crea�ons. The expansion of the chest, the li�ing 
of embarrassment and distress from it and the consolida�on of heart, 
are between the signs of divine providence for the salva�on of His 
servants. The greatest of the divine conquests and bebevelence are 
his bless , so Allah opens the chest of His Beloved, peace be upon 
him, without asking him while Moses asked for such a ma�er. That 
is, the study details a part of the body of the Prophet to be under 
the analysis lens. 

The research includes an introduc�on and a preamble in explaining 
the meaning of chest and heart, and the difference between them. 
As for the first topic: It is an explana�on of the chest of the Prophet, 
may God bless him and grant him peace, li�ing the embarrassment 
and distress from it. As for the second one ; It is a statement of the 
verses of the heart and chest, and the conclusion comes with the 
most important findings the study reaches. 

Key words: chest,heart, soul, embarrassment , se�lement
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املقدمة
وصحبه  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وعىل اله
أمجعني وبعد: فإن كان ألحد من البرش فضل عىل كل مسلم عىل وجه هذه األرض 
بعد فضل اهللا تعاىل – فهو – بالقطع لرسول اهللا ، الذ أنقذنا اهللا به من الضاللة، 
وأخرجنا به من اجلهالة والغواية، وجعله سبباً لكل خري هدينا إليه أو رش هنينا عنه. 
وقد اشتمل القرآن الكريم عىل إشارات كثرية تتحدث عن مكانة الرسولعند 
يتعلق هبذا اجلانب، منها عىل سبيل  ما  للتفصيل يف كل  املجال هنا  يتسع  ربه، وال 
اإلمجال أن اهللا تعاىل  ناد مجيع األنبياء وبأسامئهم، فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، 
يا   ) له  النبيبقوله   ناد بينام  الخ   .… حييى  يا  زكريا،  يا  عيسى،  يا  موسى،  يا 
تعاىل  اهللا  أثنى  وقد   ،) املدثر  أهيا  يا   – املزمل  أهيا  يا   – الرسول  أهيا  يا   – النبي  أهيا 
عىل كل نبي بصفات حمددة، وحني حتدث عن سيدنا حممدبني أنه حاز الكامالت 
النبي العظيم ال يملك  }، واملسلم أمام هذا  ظِيمٍ لُقٍ عَ ىلَ خُ عَ لَ إِنَّكَ  {وَ كلها فقال 
إال التوقري واإلجالل ملقامه، وجيعل نفسه وما ملك فداء لرسول اهللا. هلذا كان 
موضوع بحثنا عىل الصلة هبذا النبي الكريم، وقد هدانا اهللا تعاىل أن يكون عنوان 
البحث « صدر النبييف القرآن الكريم »، وكانت طبيعة هذا البحث مقسمة بعد 

هذه املقدمة عىل متهيد وثالثة مباحث عىل النحو اآليت: 
التمهيد: وتضمن مفهوم الصدر وحمتواه، والفرق بني القلب والفؤاد. وفيه ثالثة 

مطالب: 
املطلب األول: مفهوم الصدر يف اللغة واالصطالح

املطلب الثاين: مفهوم القلب يف اللغة واالصطالح
املطلب الثالث: مفهوم الفؤاد والفرق بينه وبني القلب. 
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وأما املبحث األول: فكان انرشاح صدر النبيورفع احلرج. والضيق عنه وفيه 
ثالثة مطالب: 

 .املطلب األول: انرشاح صدر النبي حممد
 .املطلب الثاين ـ رفع احلرج عن صدره

 :املطلب الثالث: حصول الضيق لصدره
وأما املبحث الثاين: فكان قلبه الرشيف عليه الصالة والسالم، وفيه ثالثة مطالب: 

 .املطلب األول: نزول القران عىل قلب النبي
املطلب الثاين: تنزيه ساحة النبيعام قاله املرشكون يف شأنه
املطلب الثالث: سمو القيادة وحكمة الرئاسة بالرفق واللني. 

ثالثة  وفيه  والسالم،  الصالة  عليه  الرشيف  فؤاده  فكان  الثالث:  املبحث  وأما 
مطالب: 

املطلب األول: تسليته وتثبيته يف أداء الرسالة. 
املطلب الثاين: تشجيعه عىل حفظ الكتاب، وفهمه، والرد عىل ما يثار حوله من 

شبهات. 
املطلب الثالث: بيان منزلته، ومقامه من مقام الرؤية عند احلرضة اإلهلية وقد 

أتت اخلامتة بأهم ما توصلنا إليه. . 
هذا فإنَّا نقف عاجزين أمام هذا النبي الكريم فمهام بلغنا يف كتاباتنا عنهفال 
نوافيه حقه علينا، وحسبنا أننا حاولنا، فام كان من توفيق فهو من توفيق اهللا، وما كان 

من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان. 
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التمهيد: 
مفهوم الصدر، والقلب، والفؤاد

اعتاد الباحثون يف التأسيس لبحوثهم عىل إعطاء نظرة شاملة، ورؤية عامة حول 
خاصة  تعريفات  عىل  يأتوا  أن  التأسيسات  هذه  مجلة  من  وكان  بحثه،  يرومون  ما 
بمفردات البحث، وهذا األمر أكثر ما ظهر يف البحوث اإلسالمية والقرآنية عىل وجه 
التحديد، لكون هذه البحوث حتتاج إىل إحاطة بعلوم اللغة العربية والبالغة، وغري 
ذلك مما ال يمكن االستغناء عنه يف البحوث اإلسالمية، وطاملا أن موضوع البحث 
م يف مطلع هذا  هنا هو الصدر وحمتواه يف القرآن الكريم، فإننا نر لزاماً علينا أن نقدّ
البحث ما حيتاج إليه من تعريف، سواء من حيث اللغة أم من حيث االصطالح أم 
القرآن فيام ينطوي عليه من مفاهيم  من حيث ما يعنيه املفهوم بحدّ ذاته، ذلك أن 
وحقائق، هو يؤسس ملفهوم مطلق يف حركة اإلنسان يف الزمان واملكان والتاريخ، 
ن اختار إعادة البحث يف خارطة املفاهيم القرآنية، داعياً  وهلذا، نجد من الباحثني مَ

إىل إعادة بناء املفاهيم يف ضوء رؤية قرآنية تكون بمنزلة املرجعية لكل مفهوم. 
املطلب األول: مفهوم الصدر يف اللغة واالصطالح: 

تشري  التي  اآليات،  من  كثري  يف  الصدور  مفردة  عىل  أتى  قد  الكريم  القرآن  إن 
ذلك  وغري  والروح،  والعقل  والفؤاد  القلب  معنى  إىل  واملفهوم  الداللة  سياق  يف 
إىل  يذهب  من  رأي  عىل  وحسب،  والتفريع  الرتادف  باب  يف  إدخاله  يمكن  ال  مما 
القول بذلك. وقد أمجع أهل اللغة عىل أن الصدر يعني القسم األمامي مما ييل وجه 
اإلنسان، ومن ثمّ أطلق عىل القسم األعىل واملقدم ألي يشء مثل صدر املجلس، 
أي أعاله، وصدر الكالم: أي بدايته، وصدر النهار: أي أوله(١) ، قال الراغب: « إن 
الصدر استعري ملُِقدم اليشء كصدر القناة، وصدر املجلس والكتاب والكالم»(٢) . 
الكيل حلاالت اإلنسان، عىل  املعنى  د  لتؤكّ قرآنية استعريت  الصدر هو مفردة  وإنّ 
قلبه، وروحه، وفؤاده، وعقله، وعىل كل ما له مقدمية اعتبار، وعلوّ مقام يف حقيقة 
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اإلنسان، باعتبار أن الصدور هي جامعية الرؤية القلبية وحقائق اإليامن وكل البيّنات، 
د أن الصدر له رمزية القلب والفؤاد بكل ما ينطويان عليه من  وهذا كله يبنيّ بل يؤكّ
جتلّيات خترج الصدر عن كونه جمرد تعبري جمازي ليكون له معنى النفس اإلنسانية 
املفكرة والعاملة التي تشكل حقيقة اإلنسان وجوهره. وبام أن الصدر هو حملّ الفؤاد، 
متاماً كام هو الفؤاد حملّ القلب، والقلب حملّ العقل، كام أفاد القرطبي (٣)  ، فإنّ اهللا 
من  أخصّ  هو  القلب  وأن  ذلك،  لكل  حمالً  لكونه  بالذكر  الصدر  خصّ  قد  تعاىل 
الفؤاد يف االستعامل، وأن الفؤاد هو غشاء القلب، وأشار الرازي اىل أن القلب قد 
يكون اسامً لألجزاء التي حتلّ فيها املعاين احلقيقية من عقل وفرح وحزن، وشعور 
لكل  وشامالً  املعروف(٤) ،  العضو  ملجموع  اسامً  يكون  قد  الفؤاد  وأن  وعواطف، 
الراغب األصفهاين يف تعريف الصدر كالماً،  ذلك لكونه غشاءً للقلب. ويضيف 
القلوب والصدور  إليه يف معنى متايز  هو يف احلقيقة مرتكز فهمنا، ورسّ ما نذهب 
قال بعض احلكامء: «حيثام ذكر اهللا تعاىل القلب، فإشارة إىل العقل والعلم، وحيثام 
 در، فإشارة إىل ذلك، أي إىل العقل، وإىل سائر القوة من الشهوة واهلو رَ الصَّ كَ ذَ
ي ﴾(٥)، فسؤال إلصالح  رِ دْ حْ يلِ صَ َ بِّ ارشْ والغضب ونحوها، وقوله تعاىل: ﴿ رَ
نِنيَ ﴾ إشارة إىل اشتفائهم(٦).  مِ ؤْ مٍ مُّ وْ ورَ قَ دُ فِ صُ يَشْ قواه، وكذلك قوله تعاىل: ﴿ وَ

يظهر  أن ال  القرآنية،  الداللة  أن حتلّ مفردة مكان أخر يف  فإنّ معنى  وعليه، 
الصدر عىل أنه يشء آخر خالف القلب والفؤاد، بل هو استعاةه لتبيان حقيقة الصدر 
بام هو مكان حلقيقة التجيلّ اإلنساين بأوسع معانيه، وهلذا، نجد اخلطاب اإلهلي إىل 
يستفاد  التي  اآليات  كَ ﴾(٧) ، وغريها من  رَ دْ لَكَ صَ حْ  َ نَرشْ  ْ الرسولبقوله:﴿ أَملَ
منها توسعة يف الصدر يف مقابل الضيق واحلرص. وعىل كل حال، بام أن العقل عضو 
مهم ويقع يف اجلزء األعىل من البدن فأُطلق عليه صدر، وخاصة أن القلب اجلسامين 

يقع يف وسط الصدر...»(٨)
: وال خيرج معنى الصدر االصطالحي عن معناه اللغوي.  الصدر اصطالحاً
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املطلب الثاين: مفهوم القلب يف اللغة واالصطالح: 
قلِبُهُ  بَهُ يَ لَ معنى القلب لغة: قال ابن منظور: «القلب: حتويل اليشء عن وجهه. قَ
كاحلية  لبطن،  ظهراً  اليشءُ  لَّبَ  وتقَ لبطن.  ظهراً  له  حوّ وقلّبه:  اليشء،  وقَلبَ  قلباً، 
فُكَ  ْ رصَ أيضاً:  والقلب   ، بَّ انكَ أي  فانقلب  اليشءَ  وقلبتُ  الرمضاء،  عىل  تتقلّب 
إنساناً، تقلِبُهُ عن وجهه الذي يريده، وقلّب األمور: بحثها ونظر يف عواقبها(٩)، وجاء 
يف معنى االنقالب أيضاً أنه «حتول اليشء عن وجهه، وجعل أعاله أسفله أو يمينه 
قال: قلب األمر ظهراً لبطن: اختربه، وقلب التاجر السلعة،  شامله أو باطنه ظاهره، ويُ
ف فيها كيف  ها. ويقال: قلّب اليشء: مبالغة يف قلب، وتقلّب يف األمور: ترصّ تبرصّ
شاء، واالنقالب: حتول اليشء عن وجهه، وتغيري مفاجئ يف نظام احلكم. . . ، ويقال 

أيضاً: قلب كل يشء: وسطُهُ ولبّه وحمضه. . . » (١٠). 
وجه،  إىل  وجه  عن  ورصفه  هُ  ترصيفُ اليشء:  «قلب  األصفهاين:  الراغب  وقال 
هُ عن طريقته، واالنقالب: االنرصاف. . .  فَ َ كقلب الثوب، وقلب اإلنسان: أي رصَ
ي به لكثرة تقلّبه، ويعربَّ بالقلب عن املعاين التي ختتصّ به  مّ وقلب اإلنسان: قيل سُ

من الروح والعلم والشجاعة(١١)
معنى القلب اصطالحا: 

عىل  وباطناً  وظاهراً  وشامالً،  يميناً  الوجه  يف  التحول  يعني  اللغة  يف  القلب  كان  إذا 
القلب يف  فإنّ معنى  التفرقة،  انتفاء  يعني  الرتادف يف األسامء ال  اللغة، وأن  أهل  أفاد  ما 
االصطالح، سواء العلمي أم الرشعي، هو نفسه املعنى الذي أتت عليه اللغة، ولكنه يمتاز 

عنه يف االصطالح يف كون القلب ينقسم إىل ما هو قلب مادي جسامين وقلب معنوي. 
كام عرب عن هذا اإلمام الغزايل بقوله: «وحيث ورد يف القرآن والسنّة ذكر القلب 
عنه  يكنّى  وقد  األشياء،  حقيقة  ويعرفه  اإلنسان  من  يفقه  الذي  املعنى  به  فاملراد 
بالقلب اجلسامين الذي يف الصدر، ألنّ بينه وبني تلك اللطيفة العاملة التي هي حقيقة 
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فهو  بواسطته،  تعلّق  يكون  إنام  وهو  البدن،  بسائر  لتعلّقها  خاصة  عالقة  اإلنسان 
مملكتها ومطيتها واملجر األول لتدبريها وترصفها. . . فالقلب اجلسامين والصدر 
 .(١٢) «  .  . من وجه.  تعاىل  اهللا  إىل  بالنسبة  والكريس  كالعرش  اإلنسان  إىل  بالنسبة 
وهكذا، فإن معنى القلب اصطالحاً هو هذا التقسيم والتمييز، بني ما هو جسامين، 
وما هو ربّاين، بني ما هو جسم لطيف بخاري حامله دم أسود منبعهُ جتويف القلب 

اجلسامين، وبني ما هو لطيفة عاملة مدركة، والتي هي اإلنسان، بل روحه اإلنساين. 
املطلب الثالث: مفهوم الفؤاد والفرق بينه وبني القلب: 

د والتوقّد؛  ؛ وهو من التفؤّ لبُ  الفؤاد لغة: ورد يف لسان العرب أنّ الفؤاد معناه القَ
ويف القرآن الكريم جاء لفظ الفؤاد بمعنى القلب، وقيل له فؤاد يف مواضع معيّنة 
نسبةً إىل التوقّد١٣ فقال تعاىل: (نار اهللا املوقدة التي تطلع عىل األفئدة)(١٤)، وال خيرج 

معناه اللغوي عن االصطالحي.
قاعدة  منطلقني من  والفؤاد،  القلب  بني  املساواة  إىل  اللغة  أهل  بعض   وذهب 
تتاميز،  القلوب  حاالت  ولكن  وفؤاد،  قلب  فلإلنسان  خالفه  واألصل  الرتادف، 
فمنها ما تزداد املضغة فيه ليكون أكثر إيامناً، ومنها ما يكون له رقّة ولني، ومنها ما ال 
ف لنا معنى كالم رسول اهللافيام أشار إليه  يكون له يشء من ذلك، ومن هنا يتكشّ
من قلوب أهل اليمن بقوله: «أتاكم أهل اليمن، أضعف قلوبا، وأرق أفئدة، الفقه 

قة، والفؤاد باللني.  ق بينهام، وخصّ القلب بالرِ يامن واحلكمة يامنية»(١٥)، ففرّ
القلب  «كأن  فقال:  عنده،  مليّاً  يتوقف  أن  دون  املعنى  هذا  إىل  منظور  ابن  أشار  وقد 
أخصّ من الفؤاد يف االستعامل، ولذلك قالوا: أصبت حبة قلبه، وسويداء قلبه. . .»(١٦) .
فقال:  املفردات،  مدلول  يف  فقه  دون  الكالم  بسط  من  أيضاً  اللغة  أهل  من  وهناك 
إليهام عىل سبيل  ع األوصاف  النبيوزّ الفؤاد متاماً، لكن  القلب بمعنى  ربّام يكون 
الرتادف والتنويع يف الكالم، ال عىل سبيل االفرتاق، ساهياً عن معنى الفؤاد يف اللغة 
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د، إذ يقال يف اللغة: فأدت اللحم: شويته، وحلم فئيد:  جلهة ما يعنيه من توقّد من التفؤّ
وال  عنده  همّ  ال  الفؤاد،  فارغ  هو  ويقال  وتوقّدت.  قت  حترّ النار:  وتفأدت  مشوي، 
غاً ﴾(١٧) .  ارِ ى فَ وسَ ادُ أُمِّ مُ ؤَ بَحَ فُ أَصْ حزن، وبه قال بعض املفرسين يف قوله تعاىل: ﴿ وَ
ما كذب  قال  فارغاً، وال  أم موسى  قلب  يقل وأصبح  مل  فالقرآن،  أفئدة(١٨)  .  ومجعه 
ومفهوم  آخر  معنى  عىل  خالهلا  من  ليدلّل  الفؤاد  بمفردة  جاء  وإنام   ،رأ ما  القلب 
يتاميز عن معنى القلب بام له من حتويل وتقليب وخصيصة يف االستعامل ملا أشار إليه 
ق بني القلب  ن فرّ النبيمن رقة القلب ولني الفؤاد، يقول الرازي: «ومن الناس مَ
والفؤاد، فقال: القلب هو العلقة السوداء يف جوف الفؤاد دون ما يكتنفها من اللحم 
والشحم، وجمموع ذلك هو الفؤاد، ومنهم من قال: القلب والفؤاد لفظان مرتادفان، 
ى قلباً وفؤاداً موضعاً، هو موضع  وكيف كان جيب أن يُعلم أن من مجلة العضو املسمّ
يف احلقيقة للعقل واالختيار، وأن معظم جرم هذا العضو مسخر لذلك املوضع، كام 
رة للقلب، فإنّ العضو قد تزيد أجزاؤه من غري ازدياد املعاين  أن سائر األعضاء مسخّ
املنسوبة إليه، أعني العقل والفرح واحلزن، وقد ينقص من غري نقصان يف تلك املعاين، 
باحلقيقة، واسم  املعاين  فيها هذه  التي حتلّ  القلب اسامً لألجزاء  فيشبه أن يكون اسم 

الفؤاد، يكون اسامً ملجموع العضو، فهذا هو الكالم يف هذا الباب. . . »(١٩) . 
مفردة  عىل  تأيت  التي  القرآنية  اآليات  عرشات   ، الكريم،  القرآن  ن  تضمّ وقد 
الفؤاد،  مفردة  تستعمل  التي  اآليات  بعض  عىل  أتى  حني  يف  القلوب،  أو  القلب، 
وبعضها أفئدة، كام أن القرآن حينام حتدث عن املسؤولية والشهادة عىل األعامل يف 
والً ﴾(٢٠) ،  ؤُ سْ مَ نْهُ  عَ انَ  كَ ئِكَ  لَ أُوْ لُّ  كُ ادَ  ؤَ فُ الْ وَ  َ بَرصَ الْ وَ عَ  مْ السَّ ﴿ إِنَّ  قال:  اآلخرة، 
ل  ولعلها اآلية الوحيدة التي جاءت لتجمع بني السمع والبرص والفؤاد يف نطاق حتمّ
حاسة  يعني  والسمع  البرصية،  الرؤية  يعني  اآلية  يف  البرص  كان  فإذا   ، املسؤولية. 
أفاد  ما  العلم، فال يقول اإلنسان عىل  يعني  القلب،  الذي هو  الفؤاد،  فإنّ  السمع، 
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، وسمعت وهو مل يسمع، وعلمت وهو مل يعلم»(٢١) .  القرطبي «رأيت وهو مل يرَ
اإلنسان  يقوم  أن  إىل رضورة  تدعو  كلها  األفئدة  فيها  التي مجعت  اآليات  وإن 
نّ به عليه من نعم سواء يف حواسه أم يف نفسه املتفكرة،  بالشكر هللا تعاىل عىل ما مَ

والعاملة واملدركة التي يتميّز هبا عن سائر احليوان(٢٢) . 
يأتِ  مل  اهللاالذي  لرسول  يبقى  املجال  هذا  يف  احلاكم  الكالم  أن  يف  شكّ  ال 
الكالم منه عىل سبيل الرتادف والتنويع يف االستعامل، وإنّام لتأكيد حقيقة التاميز بني 
إىل  حيتاج  اإليامن  من  ل  والتحوّ املعرفة  وكامل  ليناً،  والفؤاد  رقيقاً،  القلب  يكون  أن 
كيام  والنضوج،  ل  التعقّ كامل  يف  ومتوقداً  والليونة،  للرقة  جامعاً  اإلنسان  يكون  أن 
تصحّ منه حقيقة التحول، بحيث تكون له رؤية حقيقية يف القلب، وبصرية نافذة يف 
ا  ادُ مَ ؤَ فُ بَ الْ ذَ ا كَ العلم واملعرفة، ولربام يكون هذا املعنى ملحوظاً يف قوله تعاىل: ﴿ مَ
أَ ﴾. والفؤاد هو قلب الرسولملا اشتمل عليه من جامعية واستواء عىل معاين  رَ
احلق والنور، فكان منه التجوهر يف امللكوت عىل نحو ال يكون فيه زيغ وال طغيان، 
والتحقيق  املعرفة  إن كامل  ثم  ى ﴾(٢٣)(٢٤) ،  طَغَ ا  مَ وَ  ُ بَرصَ الْ اغَ  زَ ا  تعاىل: ﴿ مَ قال  كام 
له الرمحة واإلحسان،  ة القلب إىل لني الفؤاد، الذي يكون حمصّ إنام يكون باجتامع رقّ
قة تقتيض  ومعرفة احلق وقبوله، باعتبار أن اللني يوجب القبول واملعرفة والفهم، والرِ
الرمحة والشفقة، وهذا هو العلم والرمحة وهبام كامل اإلنسان(٢٥)، وإن القرآن واضح 
الداللة يف اإلشارة إىل حقيقة التاميز بني مفردة القلب ومفردة الفؤاد، فهو أشار إىل 
ه بالرؤية يف كالم الرسول  يف سورة النجم،  الفؤاد يف بدء اخللق واإلنشاء، ثم خصّ
ه به من متايز يف محل املسؤولية، ناهيك عامّ جاء به القرآن من تعابري  هذا فضالً عامّ خصّ
مْ ﴾(٢٦) ، وقوله تعاىل:  هُ ارَ أَبْصَ ُمْ وَ هتَ ئِدَ لِّبُ أَفْ نُقَ عن هواء األفئدة، كام قال تعاىل: ﴿ وَ
القرآنية  اآليات  من  ذلك  غري  إىل  اءٌ ﴾(٢٧) ،  وَ هَ ُمْ  هتُ ئِدَ أَفْ وَ مْ  فُهُ طَرْ مْ  يْهِ إِلَ دُّ  تَ رْ يَ ﴿ الَ 
الواضحة الداللة عىل أن الفؤاد هو غشاء القلب وبابه، فإذا مل تستوِ حالته، ويفرغ من 
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هوائه، بحيث يلني خليوط النور، وتنتفي عنه األهواء، فلن يكون العبور آمناً إىل حبّة 
القلب وسويدائه، لتكون له حقيقة الرؤية لآليات الكرب، سواء يف عامل امللك، أم 
ا أن يستجمع  له وتقلّبه، فإمّ يف عامل امللكوت، ألنّ الفؤاد جماله محاية القلب يف لني حتوّ
املعاين املستوية إليه من عقل وفرح وحزن وشعور ووجدان وعواطف، عىل ما أفاد 
إليه، فيؤول احلال  ا أن تشوبهُ القسوة واليبس، فال يكون منفذاً للحق  الرازي، وإمّ
به إىل أن يكون هواءً ال استواء له عىل حق، وال سبيل له إىل رؤية، يقول العسكري: 
ر  تعذّ وإذا غلظ  وراءه،  ما  إىل  فيه وخلص  القول  نفذ  رقّ  إذا  القلب  «الفؤاد غشاء 

وصوله إىل داخله، وإذا صادف القلب شيئاً علق به إذا كان ليّناً» (٢٨). 
ن رأ من العلامء واملفرسين، أن العقل عندما ينضج يطلق عليه «فؤاد»  وهناك مَ
وكام أفاد الراغب أن الفؤاد يعني القلب مع زيادة اإلنارة واللمعان، ولكن هذا الكالم 
يمكن فهمه عىل نحو آخر بأن نقول: إنّ القلب هو العقل، ولكن املستفاد من اآليات 
موضع  هو  حيث  من  بكليته  القلب  أخذ  هو  املوضوعي،  منهجنا  بحسب  املباركة، 
العقل واالختيار، هذا فضالً عن كونه جمال احلواس الظاهرة والباطنة، ومرتكز حقائق 
اإليامن، وهذا يعني فيام يعنيه أن ال نخصّ العقل يف الرؤية املوضوعية لآليات بالقلب 

 . (٢٩)﴾  . . . لْبٌ هُ قَ انَ لَ  ملَِن كَ رَ كْ ذِ لِكَ لَ دون الفؤاد، حتى إن قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ يفِ ذَ
ويمتاز القلب عن الفؤاد، يف أنه ملحوظ عىل جهة الكسب، وقد أملح العالّمة 
ج يف حقيقة املعرفة التي تبدأ بالسمع  الشريازي إىل هذا املعنى فيام أشار إليه من تدرّ
بام هو علوم نقلية، وتنتهي بالفؤاد الذي هو العقل عند نضوجه، ألنه ـ أي الفؤاد، 

هو أعىل درجة من العقل(٣٠) . 
شيئاً  ليسا  والفؤاد  القلب  أن  هو  هذا،  مبحثنا  يف  تأكيده  نريد  ما  فإنّ  وعليه، 
واحداً، وإن كانا يرتادفان من حيث األصل، بل مها يتفاضالن يف درجات الكامل 
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ت بالفؤاد متاماً كام خصّ احلساب  والنور واحلقيقة القلبية، لكون هذه الرؤية خصّ
نت ابتداءً لتؤدّي دورها  واملسؤولية به، بعد أن كانت هذه احلواس قد خلقت وكوّ
الصدفة  منها من سمع وبرص وفؤاد، وليس من  فيام يكون  نفسها  الشهادة عىل  يف 
ج ليعطي الفؤاد خامتة التحول بام يكون له من  أبداً أن يأيت الكالم اإلهلي هبذا التدرّ
شهادة؛ هي يف احلقيقة جامعية النفس اإلنسانية املفكرة التي ميّزت اإلنسان من سائر 
احليوان. وهذا أمرٌ من األمهية بمكان، لكونه يُعطي الفؤاد واألفئدة امتيازاً يف القرآن 
ي  تُبْدِ ادَتْ لَ غاً إِن كَ ارِ ى فَ وسَ ادُ أُمِّ مُ ؤَ بَحَ فُ أَصْ عىل القلب، متاماً كام يف قوله تعاىل: ﴿ وَ

نِنيَ ﴾(٣١) .  مِ نَ املُْؤْ ونَ مِ ا لِتَكُ بِهَ لْ ىلَ قَ نَا عَ بَطْ الَ أَن رَّ وْ بِهِ لَ
املبحث األول: انرشاح صدر النبيورفع احلرج والضيق عنه

 .املطلب األول: انرشاح صدر النبي حممد
أوالها  جليلة،  عظيمة  بنعم  ورسله  أنبيائه  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أنعم  لقد 
، وأعالها قدرا نعمة النبوة، حيث اصطفاهم لقربه، واجتباهم  نَّةً فضال، وأوفاها مِ
 ، حممدٍ  الكريم  الرسول  صدر  رشح  سبحانه  أنه  الفضل  هذا  ومن  لرمحته، 
القيامة،  الكريم تتىل إىل يوم  القرآن  العظيمة يف سورة من  النعمة  وامتن عليه هبذه 
 (٣٢){ كَ رَ دْ صَ لَكَ  حْ  َ نَرشْ  ْ {أَملَ وتعاىل:  سبحانه  قال  «الرشح».  سورة  تسمى 

حُ صدر النبي   يتضمن معاين كثرية عظيمة:  ْ ورشَ
له  ينرشح  أن  يمكن  ما  أعظم  وهذا  ورشيعة،  دينا  لإلسالم  صدره  اهللا  ورشح 
الصدر، وذهب اجلمهور إىل أن رشح الصدر املذكور هو تنويره باحلكمة وتوسيعه 
لتلقي ما يوحى إليه بعد ما كان يشق عليك (٣٣). وفيه: رشح صدره كناية عن اإلنعام 
عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكامالت، وإعالمه برىض اهللا عنه، وبشارته 
بام سيحصل للدين الذي جاء به من النرص(٣٤)». ومنه: « أمل نلني لك يا حممد صدرك 

ونوسعه لك للهد ووعي احلكمة وقبول اإليامن»(٣٥). 
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ومنه: «  أمل نفتح ونوسع ونلني لك قلبك باإليامن والنبوة والعلم واحلكمة»(٣٦)؛ و 
إذا  االستفهام  أن  (٣٧)،  ومعلوم  فعلنا ذلك  قد  أي:  التقرير،  االستفهام:  معنى هذا 
املعنى:  }فصار  كَ رَ دْ صَ لَكَ  حْ  َ نَرشْ  ْ {أَملَ اآلية  هذه  يف  كام  قرره  النفي  عىل  دخل 
العلوم و  النفس من  إنام خص الصدر ألنه حمل أحوال  قد رشحنا لك صدرك، و 
اإلدراكات، و املراد االمتنان عليه، بفتح صدره و توسيعه حتى قام بام قال به من 
الدعوة، و قدر عىل ما قدر عليه من محل أعباء النبوة و حفظ الوحي(٣٨). ومن العلامء 

من فرس الصدر بالقلب. حكاه القايض عياض يف الشفاء(٣٩). 
به  »؛ ولكن جيء  لَكَ  ايضا يف: «أمل نرشح صدرك»، بدون« يقال  أن  ويمكن 

زيادة بني فعل الرشح، ومفعوله لفائدتني: 
الفائدة األوىل: هي سلوك طريقة اإلهبام، ثم اإليضاح للتشويق؛ فإنه سبحانه، ملا 
هبام،  ا. فلام قال: « لَكَ »، قويَ اإلِ لم السامع أن ثَمَّ مرشوحً حْ »، عَ َ ذكر فعل: « نَرشْ
 ، لِم يف ذهن السامع مبهامً كَ «، أوضح ما كان قد عُ رَ دْ فازداد التشويق. فلام قال: » صَ
فتمكن يف ذهنه كامل متكن «وهذا من اإلطناب البليغ. قال علامء البيان: «إذا أردت 
أن تبهم، ثم توضح، فإنك تطنب، وفائدته: إما رؤية املعنى يف صورتني خمتلفتني: 

ا (٤٠)“.  اإلهبام واإليضاح. أو لتمكن املعنى يف النفس متكنًا زائدً
أما تعليل املفرسين فقد اختلف عن تعليل أهل البيان يف ذكر كلمة « لك « فقد 
َ قال: أمل نرشح لك صدرك 

أورد الرازي رمحه اهللا تعاىل سؤاال وأجاب عنه فقال: « ملِ
ومل يقل أمل نرشح صدرك؟ واجلواب: من وجهني أحدمها: كأنه تعاىل يقول الم بالم، 
فأنت إنام تفعل مجيع الطاعات ألجيل كام قال: ((إال ليعبدون))(٤١)، (( أقم الصالة 
لذكري))(٤٢) فأنا أيضا مجيع ما أفعله ألجلك وثانيها: أن فيها تنبيها عىل أن منافع 
، كأنه قال: إنام رشحنا صدرك ألجلك ال ألجيل»(٤٣). ومما  إليه  الرسالة عائدة 
يبنيّ العناية برسول اهللابخصوص هذه اآلية ما قاله الشيخ علوان: « ال خيفى عىل 
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من رشح اهللا صدره لإلسالم ووسع قلبه لقبول عموم احلكم واالحكام بحيث قد 
وسع احلق فيه مع عموم شؤونه وتطوراته غري املتناهية املرتتبة عىل أسامئه وصفاته 
ان تفسيح الصدر وتوسيعه انام هو من عالمات العناية اإلهلية خللص عباده إذ مقام 
اخللة واخلالفة انام يرتتب عىل هذا الرشح والتوسيع وهو من أعظم الفتوحات اإلهلية 
وأجل الفيوضات الربانية لذلك خاطب سبحانه حبيبهيف مقام االمتنان به»(٤٤). 
{رب  قال  فقال:  مريدا    كان موسى   » اهللا:  الدقاق رمحه  أيب عيل  األستاذ  وقول 
ارشح يل صدري}(٤٥)  وكان نبينامراد فقال اهللا تعاىل: {أمل نرشح لك صدرك}(٤٦). 
بنون  وإنام جيء  أمل أرشح؟  يقل  مل  تعاىل  اهللا  أن  اهللا: يف  الرازي رمحه  وما ذكره 
النعمة، فدل ذلك عىل أن ذلك  املنعم تدل عىل عظمة  فاملعنى أن عظمة  التعظيم، 
الرشح نعمة ال تصل العقول إىل كنه جاللتها، وإن محلناه عىل نون اجلميع، فاملعنى 
كأنه تعاىل يقول: مل أرشحه وحدي بل أعملت فيه مالئكتي، فكنت تر املالئكة 

حواليك وبني يديك حتى يقو قلبك، فأديت الرسالة «(٤٧). 
 .املطلب الثاين ـ رفع احلرج عن صدره

جاءت آيات القرآن الكريم عن الرسولمركزة عىل العناية التي حظي هبا النبي 
اآليات  هذه  ومن  الربانية  العناية  لتلك  شهادات  الكريمة  اآليات  فكانت   ،حممد
}(٤٨)، قال الطربي: فال يضيق صدرك  نْهُ جٌ مِ رَ كَ حَ رِ دْ نْ يفِ صَ قوله تعاىل: { فال يَكُ
يا حممد  من اإلنذار به من أرسلتك إلنذاره به وإبالغه إياه، وال تشك يف انه من 
عندي، واصرب بامليض ألمر اهللا  واتباع طاعته فيام كلفتك ومحلك من عبء أثقال 
النبوة كام صرب أولوا العزم من الرسل(٤٩) من قبلك فان اهللا معك واحلرج هو الضيق 
ذكر  وقد  الشك(٥٠)  هو  الضيق  والسدي  وقتادة  عباس  ابن  وقال  العرب،  كالم  يف 
اإلمام البيضاوي أن الشك يف حالة التبليغ هو احلرج من أن يكذب القوم كتاب اهللا 
جٌ } أي شك فان الشك حرج يف الصدر أو ضيق يف القلب  رَ كَ حَ رِ دْ فقال: {يفِ صَ
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من تبليغه خمافة أن يكذب فيه. أو تقصري يف القيام بحقه وتوجيه النهي إليه للمبالغة 
كقوهلم ال أرينك هاهنا، والفاء حتتمل العطف. واجلواب فكأنه قيل إذا نزل إليك لتنذر 
يكون  أن  فأما  معنيني  عىل  يأيت  احلرج  ان  القرطبي  وذكر   .(٥١) صدرك.  حيرج  فال  به 
جٌ  رَ معناه الشك، وأما أن يكون بمعنى الضيق فقال: فيه مسألتان: األوىل قوله {حَ
}: أي ضيق أي ال يضيق صدرك باإلبالغ. والنهي معناه نفي احلرج عنه أي ال  نْهُ مِ

يضيق صدرك أال يؤمنوا به فإنام عليك البالغ وليس عليك سو اإلنذار به. 
والثانية: مذهب جماهد وقتادة أن احلرج هنا الشك، وليس هذا شك الكفر إنام هو 
واملراد به األمة. وقيل لإلنذار أي انزل إليك  شك الضيق، وقيل اخلطاب للنبي
لتنذر به فال يكن يف صدرك حرج منه، فالكالم فيه تقديم وتأخري. وقيل للتكذيب 

الذي يعطيه قوة الكالم أي فال يكن يف صدرك ضيق من تكذيب املكذبني له (٥٢). 
إِنْ  وقال أبو السعود يف قوله{فال يكن يف صدرك حرج{ أي شك كام يف قوله {فَ
}(٥٣) عرب عنه بام  بْلِكَ نْ قَ كِتَابَ مِ أُونَ الْ رَ قْ يَ ينَ  ذِ أَلِ الَّ يْكَ فَاسْ إِلَ نَا  لْ زَ أَنْ َّا  كٍّ ممِ نْتَ يفِ شَ كُ
يالزمه من احلرج فان الشاك يعرتيه ضيق الصدر كام أن اليقني يعرتيه انرشاحه وانفساحه 
تنزهياً يف ساحته  عن نسب الشك إليه ولو يف ضمن النهي، فانه من األحوال القلبية 
التي يستحيل اعرتاؤها إياه وتوجيه النهي إىل احلرج مع أن املراد منه هنيه  عنه، أما 
ملا مر من املبالغة يف تنزهيه  عن الشك فان النهي عن اليشء مما يوهم إن كان صدور 
 سبب التصافه  املنهي عنه، وأما للمبالغة يف النهي فان وقوع الشك يف صدره
باملرة.  له من أصله  الربهاين(٥٤) ونفي  بالطريق  املسبب  السبب هني عن  به والنهي عن 
فيكون املآل هنيه  عن تعاطي ما يورث احلرج. وقيل احلرج عىل حقيقته، أي ال يكن 
 كان  فانه  القيام بحقه  يكذبوك وان تقرص يف  أن  تبليغه خمافة  فيك ضيق صدر من 
خياف تكذيب قومه له وإعراضهم عنه فكان يضيق صدره من األداء وال ينبسط له، فآمنه 
اهللا  وهناه عن املباالة فالفاء حينئذ للرتتيب عىل مضمون اجلملة أو عىل اإلخبار به، 
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فان كال منهام موجب لإلقدام عىل التبليغ }(٥٥)
اهلاء  أن  األول:  القول  قوالن:   { نْهُ مِ جٌ  رَ {حَ قوله  يف:  اجلوزي  ابن  وقال 
صدرك  يضيق  ال  أحدمها:  قوالن:  الكالم  معنى  يف  هذا  فعىل  الكتاب  إىل  ترجع 

باإلبالغ وال ختافن، قاله الزجاج. والثاين: ال تشكن ألنه ليس من عند اهللا. (٥٦)
القول الثاين: ذكر اآللويس أن استعامل الضيق للحرج جماز وعالقته اللزوم{احلرج 
هو الضيق واستعامله يف ذلك جماز، كام أن يف األساس عالقته اللزوم فإن الشك يعرتيه 
وان  الكتاب،  من  والضيق  احلرج  حقيقة  امتناع  هو  املانعة  والقرينة  الصدر،  ضيق 

جوزهتا فهي كناية، وعىل التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية يف ذلك. 
وجوز أن يكون احلرج باقيا عىل حقيقته، لكن يف الكالم مضاف مقدر كخوف عدم 
 كان خياف من قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم  فإنه  القبول والتكذيب 
له(٥٧). وكون احلرج حقيقة، كناية عن عدم املباالة باألعداء، وأيا ما كان فالتنوين يف 
نْ  حرج للتحقري ومن متعلقة بام عندها أو حتتمل العطف أما عىل مقدار بلغه فَال يَكُ

} وأما عىل ما قبله بتأويل اخلرب باإلنشاء أو عكسه رَ بِهِ نْهُ لِتُنْذِ جٌ مِ رَ كَ حَ رِ دْ يفِ صَ
 أي حتقق إنزاله من اهللا  إليك، أو ال ينبغي لك احلرج وحتتمل اجلواب كأنه 
قيل: إذا انزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه (٥٨). ومن أمجل ما ورد يف تفسري 
جٌ   رَ كَ حَ رِ دْ نْ يفِ صَ اآلية ما قاله الشعراوي رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل: { فَال يَكُ
} « فالنهي ليس لرسول اهللاوإنام النهي للحرج أو الضيق أن يدخل لرسول  نْهُ مِ
اهللا، وكأنه سبحانه يقول: يا حرج ال تنزل قلب حممد  «(٥٩). وله شبيه يف القرآن 
فِيهِ  ذِ اقْ فِيهِ يفِ التَّابُوتِ فَ ذِ ى. أَنِ اقْ ا يُوحَ كَ مَ يْنَا إِىلَ أُمِّ حَ فانه  قال إلم موسى: إِذْ أَوْ
لِ  احِ بِالسَّ يَمُّ  الْ هِ  قِ يُلْ لْ للبحر{فَ (٦٠) فاخلطاب إلم موسى ثم وجه األمر  { يَمِّ  الْ يفِ 
هُ }(٦١) واألمر إلم موسى باالطمئنان، وإال هل حتفظه من  وٌّ لَ دُ عَ وٌّ يلِ وَ دُ هُ عَ ذْ أْخُ يَ
أن  أو  تعارض.  فال  احلق  اهللا صون  إنام يف وحي  ؟  إىل موت حمقق  املظنون  املوت 



١٨٧

صدر النبي يف القرآن الكريم

يكون املطلوب انك يا حممد  ال تتضايق فال يسلمك اهللا إليهم(٦٢). 
 بل هو احلرج من  واحلرج الذي هو بمعنى الشك، مل يدخل إىل صدر النبي 
عن  خيفف  أن    اهللا  فأراد    بربه  املوصول  وهو  لدعوته،  الناس  استجابة  عدم 
نْه جٌ مِ رَ كَ حَ رِ دْ نْ يفِ صَ يْكَ فَال يَكُ لَ إِلَ رسوله  هذا احلرج فقال له: {كِتَابٌ أُنْزِ

فام لك من مكان    النبي  قلب  تدخل  انخلع وال  له  فيقول  احلرج  وكأنه خياطب 
مْ إِنْ  هِ ارِ ىلَ آثَ كَ عَ سَ عٌ نَفْ لَّكَ بَاخِ لَعَ فيه، وهو خياطب رسوله  أيضا فيقول له: {فَ
إيامن املرشكني إىل  }(٦٣). وان دخل احلرج بسبب عدم  فاً أَسَ يثِ  َدِ احلْ ا  َذَ هبِ نُوا  مِ ؤْ يُ  ْ ملَ
قلب الرسول  فان اهللا رافعه فهو يتوىل أمر رسوله  وجيعله منرشحاً فينذر قومه 
ويبرشهم وهو منرشح الصدر ومستعد لتحمل أعباء الدعوة فينجح يف تبليغ الرسالة. 

 :املطلب الثالث: حصول الضيق لصدره
 كان النبي الكريميتأذ من استهزاء املرشكني، وإعراضهم عن احلق، ولقد 
ألمور،  حيدث  طبيعي  أمر  الصدر  فضيق  والعنت،  العذاب  أنواع  أشد  منهم  القى 
تعاىل:  قال  منهم.  لقيه  للنبيملا  تسلية  كريمة  آيات  وتعاىل  سبحانه  احلق  فأنزل 
يْهِ  لَ لَ عَ أُنْزِ ال  وْ لَ وا  ولُ قُ يَ أَنْ  كَ  رُ دْ بِهِ صَ ائِقٌ  ضَ يْكَ وَ إِلَ ى  يُوحَ ا  مَ بَعْضَ  كٌ  ارِ تَ لَّكَ  لَعَ ﴿فَ
لَكٌ ﴾(٦٤). قال الطربي: «يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد: فلعلك  هُ مَ عَ اءَ مَ نْزٌ أَوْ جَ كَ
يا حممد، تارك بعض ما يوحي إليك ربك أن تبلغه من أمرك بتبليغه ذلك، وضائق بام 
يوحى إليك صدرك فال تبلغه إياهم، خمافة أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك، له مصدق بأنه هللا رسول! يقول تعاىل ذكره: فبلغهم ما أوحيته إليك، فإنك إنام 
أنت نذير تنذرهم عقايب، وحتذرهم بأيس عىل كفرهم يب، وإنام اآليات التي يسألونكها 

عندي ويف سلطاين، أنزهلا إذا شئت، وليس عليك، إال البالغ واإلنذار»(٦٥)
يضيق  وال  إليك،  أوحى  ما  ترك  منك  يكون  ال  أي  االستبعاد  وجه  عىل  وهذا 
ر بشهود التقدير  صدرك بام يبدو من الغيب. . ومن رشح اهللا بالتوحيد صدره، ونوّ
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ه- متى يلحقه ضيق صدر أو استكراه أمر؟(٦٦)، وقال الزخمرشي: كانوا يقرتحون  رسّ
عليه آيات تعنتا ال اسرتشادا، ألهنم لو كانوا مسرتشدين لكانت آية واحدة مما جاء 
به كافية يف ارشادهم. ومن اقرتاحاهتم لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وكانوا 
ال يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغريه مما جاء به من البينات، فكان يضيق صدر 
منه وهيجه  اهللا  منه، فحرك  يقبلونه ويضحكون  ماال  إليهم  يلقى  رسول اهللاأن 

ألداء الرسالة وطرح املباالة بردهم واستهزائهم واقرتاحهم(٦٧)
وسبب هذه اآلية أن كفار قريش قالوا: يا حممد لو تركت سب آهلتنا وتسفيه آبائنا 
جلالسناك واتبعناك. وقالوا: ائت بقرآن غري هذا أو بدله، ونحو هذا من األقوال. 
فخاطب اهللا تعاىل نبيهعىل هذه الصورة من املخاطبة، ووقفه هبا توقيفا رادا عىل 
أقواهلم ومبطال هلا، وليس املعنى أنههم بيشء من ذلك فزجر عنه، فإنه مل يرد قط 
ترك يشء مما أوحي إليه، وال ضاق صدره، وإنام كان يضيق صدره بأقواهلم وأفعاهلم 
وبعدهم عن اإليامن(٦٨). والتعبري ب « ضائق» أفضل من التعبري ب « ضيق» الفرق 
بينهام أن الضائق يكون بضيق عارض غري الزم، ألن رسول اهللاكان أفسح الناس 
الثابتني املستقرين، فإذا  صدرا، ومثله قولك: زيد سيد جواد تريد السيادة واجلود 
أردت احلدوث قلت: سائد وجائد، واملعنى: ضائق صدرك ألجل أن يقولوا: لوال 
يضيق  ال  واملعنى:  صدرا(٧٠).  الناس  افسح  اهللاكان  رسول  الن  عليه(٦٩)؛  أنزل 
أن خيرجوك عن مقامك  يريدون  الذين  املتعنتني،  يا رسول اهللا من هؤالء  صدرك 
، وكان املفروض فيهم أن  الذي تلحُّ دائامً يف تأكيده، فأنت تؤكد هلم دائامً أنك برشٌ
لْ أبداً عن نفسك  قُ تكون مطلوباهتم منك عىل مقدار ما أقررت عىل نفسك، فأنت مل تَ

بلِّغ عن اهللا تعاىل.  الف النواميس، بل أنت مُ إنك إله، ليطلبوا منك آيات ختُ
ة عليهم،  لَ إليك؛ ألن البالغَ هو احلُجَّ وإياك أن يضيق صدرك فال تُبلغهم شيئاً مما أنزِ
بوها،  ل إليك؛ ألهنم كلام أبلغوا بآية كذَّ ك منهم، وانقصتَ البالغ املوكَّ فلو ضاق صدرُ
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آية  بوا(٧١). وقد جاءت  كذَّ ما  بقدر  يزيد عقاهبم  اهللا سبحانه وتعاىل سوف  أن  فاعلمْ 
}(٧٢). أي:  ولُونَ قُ كَ بِامَ يَ رُ دْ يقُ صَ لَمُ أَنَّكَ يَضِ دْ نَعْ قَ لَ أخر مماثلة هلذه قال تعاىل: {وَ
ولقد نعلم يا حممد أنك يضيق صدرك بام يقول هؤالء املرشكون من قومك من تكذيبهم 
إياك واستهزائهم بك وبام جئتهم به، وأن ذلك حيرجك(٧٣). ففي هذا اآلية تأنيس للنبي 
، وتسلية عن أقوال املرشكني وإن كانت مما يقلق(٧٤). وضيق الصدر: جماز عن كدر 
يقُ  النفس(٧٥)، ومما يبني مقام النبييف هذه اآلية ما أورده القشريي بقوله: وقال: «يَضِ
» ومل يقل يضيق قلبك ألنه كان يف حمل الشهود، وال راحة للمؤمن دون لقاء  كَ رُ دْ صَ
 « لَمُ دْ نَعْ قَ لَ ن عليه ضيق الصدر بقوله: «وَ اهللا، وال تكون مع اللقاء وحشة. ويقال هوّ
بلسانك يف رياض  فارتفع   يقولون فيك من ذمّك  ويقال إن ضاق صدرك بسامع ما 
تتذكر  بام  لزوال ضيق صدرك وسلوة لك  فيكون ذلك سببا  والثناء علينا،  تسبيحنا، 
نا(٧٦). فالنبيصرب كثريا عىل أذ قومه  من جالل قدرنا وتقديسنا، واستحقاق عزّ
وعداوهتم، ولكن اهللا تعاىل الذي أمره بتبليغهم مل يدعه وحيداً بل ساله بقوله إين أعلم 

 .بضيق صدرك، وهذا غاية يف اللطف والعناية به
املبحث الثاين: قلبه الرشيف عليه الصالة والسالم. 
املطلب األول: نزول القرآن عىل قلب النبي

رسول  من  أنبل  وليس   ،النبي بقلب  اخلاصة  باآليات  املطلب  هذا  ص  خُ
اهللاَّ   إنسان، وليس قلب كقلبه الطاهر املطهر إدراكا لتلك املعاين، وقد اصطفى 
الكريم.  القرآن  لنزول  حمالً  ليكون     حممد سيدنا  النبي  قلب  ـ  وجل  عز  ـ  ربنا 
ينام  ال  الذي  والقلب     عيناه نامت  وإن  ينام،  ال     َّاهللا رسول  سيدنا  وقلب 
قلب يقظ مستنبط دائم الفكرة، فيام ينفع الناس، وهو مستودع الرمحة. وما خيص 
نِ اهللاَِّ  بِإِذْ بِكَ  لْ قَ  ٰ ىلَ هُ عَ لَ نَزَّ هُ  إِنَّ فَ يلَ  ِ ربْ ا جلِِّ وًّ دُ انَ عَ ن كَ هذا املطلب قوله تعاىل: ﴿ قل مَ

(٧٧)﴾ نِنيَ مِ ؤْ ٰ لِلْمُ َ بُرشْ  وَ دً هُ هِ وَ يْ دَ َ يَ ا ملَِّا بَنيْ قً دِّ صَ مُ
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هُ عىل  لَ نَزَّ هُ  إِنَّ {فَ وما هيمنا يف بحثنا هذا أن يكون الكالم يف تأويل قوله تعاىل: 
}  فقد أورد الرازي رمحه اهللا أسئلة عدة فقال   بِكَ لْ قَ

السؤال األول: اهلاء يف قوله تعاىل: {فإنه} ويف قوله: {نزله} إىل ماذا يعود؟
اجلواب فيه قوالن: أحدمها: أن اهلاء األوىل تعود عىل جربيل والثانية: عىل القرآن 
وإن مل جير له ذكر ألنه وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم أي إن كانت عداوهتم 

ألن جربيل ينزل القرآن فإنام ينزله بإذن اهللا. 
وقال الزخمرشي(٧٨): إضامر ما مل يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث جيعل 
لفرط شهرته كأنه يدل عىل نفسه ويكتفي عن اسمه الرصيح بذكر يشء من صفاته، 

وثانيهام: املعنى فإن اهللا نزل جربيل  ال أنه نزل نفسه. 
السؤال الثاين: القرآن: إنام نزل عىل حممدفام السبب يف قوله نزله عىل قلبك؟ 
اجلواب: أن أكثر األمة عىل أنه أنزل القرآن عليه ال عىل قلبه إال أنه خص القلب بالذكر؛ 
ألجل أن الذي نزل به ثبت يف قلبه حفظًا حتى أداه إىل أمته، فلام كان سبب متكنه من األداء 
ثباته يف قلبه حفظًا جاز أن يقال: نزله عىل قلبك وإن كان يف احلقيقة نزله عليه ال عىل قلبه. 
السؤال الثالث: كان حق الكالم أن يقال عىل قلبي، واجلواب: جاءت عىل حكاية 
ا جلربيل  كالم اهللا كام تكلم به كأنه قيل: قل ما تكلمت به من قويل، من كان عدوً
فإنه نزله عىل قلبك. (٧٩)، وخص القلب بالذكر؛ ألنه موضع العقل والعلم وتلقي 
ا يف العبارة إذ ليس ثم من  املعارف(٨٠)، وجاءت املخاطبة بالكاف يف {قلبك} اتساعً
خياطبه النبيهبذه الكاف، وإنام جييء قوله: فأنه نزله عىل قلبي، لكن حسن هذا 
أن  وحيسن  بالقول  املأمور  يقوله  الذي  اللفظ  حترز  أن  العرب  الكالم  يف  حيسن  إذ 
تقصد املعنى الذي يقوله فترسده خماطبة له، كام تقول لرجل: قل لقومك ال هيينوك، 
إن  للوحي  األول  القابل  ألنه   { بِكَ لْ قَ {عىل  اآللويس:  وقال  اآلية(٨١)،  هي  فكذلك 
أريد به الروح، وحمل الفهم واحلفظ إن أريد به العضو بناءً عىل نفي احلواس الباطنة، 
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كله، وقيل:  اليشء عن  ببعض  يكنى  اإلنسانية كام  اجلملة  بالقلب عن  وقيل: كنى 
يف  كام  بآدابه  ا  ومتأدبً القرآن  بأخالق  ا  متصفً  { بِكَ لْ {قَ جعل  قلبك  عىل  نزله  معنى 
حديث عائشة: «كان خلقه القرآن يرىض لرضاه ويغضب لغضبه» وكان الظاهر أن 
يقول عىل قلبي ألن القائل رسول اهللالكنه حكى ما قال اهللا تعاىل له وجعل القائل 
كأنه اهللا تعاىل ألنه سفري حمض(٨٢). وظاهر هذه اآلية أن جربيل ألقى القرآن يف قلب 
النَّبيمن غري سامع قراءة، ولكنه بني يف مواضع أخر أن معنى ذلك أن امللك يقرؤه 
عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إىل قلبه بعد سامعه، وذلك هو معنى تنزيله عىل 
إىل اخلطاب  التكلم  التفات من  فيه  قلبك،  نزله عىل  فإنه  تعاىل:  قوله  قلبه(٨٣)، ويف 
وكان الظاهر أن يقال عىل قلبي، لكن بدل من اخلطاب للداللة عىل أن القرآن كام ال 
شأن يف إنزاله جلربيل وإنام هو مأمور مطيع كذلك ال شأن يف تلقيه وتبليغه لرسول 
وأتى  بالتبليغ(٨٤).  مأمور  وهو  شيئا  منه  يملك  ال  للوحي  وعاء  قلبه  أن  اهللاإال 
بلفظ عىل « عىل قلبك»، ألن القرآن مستعل عىل القلب، إذ القلب سامع له ومطيع، 
يمتثل ما أمر به، وجيتنب ما هنى عنه. وكانت أبلغ من إىل، ألن إىل تدل عىل االنتهاء 
إليه.  االنتهاء  يضمن  اليشء  عىل  استعىل  وما  االستعالء.  عىل  تدل  وعىل  فقط، 
وتلقي  والعلم  العقل  حمل  هو  القلب  ألن  عليك،  يأت  ومل  القلب،  وخص 
ألنه  أو  فيها،  حيفظ  التي  وخزانته  فيها،  يرقم  التي  صحيفته  ألنه  أو  الواردات، 
قوالن:  ففيه  قلبك )  ( عىل  قوله  وأما  الرازي:  وقال   .(٨٥) اجلسد.  سلطان 
ذلك  أن  به  ليؤكد  عليه  أنزله  إنام  كان  وإن  قلبك )  (عىل  قال:  إنام  أنه  األول: 
باإلنذار  فيوثق  التغيري  عليه  جيوز  ال  قلبه  يف  للرسولمتمكن  حمفوظ  املنزل 
املنذرين ) من  قال(لتكون  ولذلك  املقصود  هو  أنه  تعاىل  اهللا  بني  الذي  منه  الواقع 
الثاين: أن القلب هو املخاطب يف احلقيقة ألنه موضع التمييز واالختيار ، وأما سائر 
األعضاء فمسخرة له والدليل عليه القرآن واحلديث واملعقول(٨٦)، وأورد الشعراوي 
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سؤاال يف هذا وأجاب عليه فقال:  نزل القرآن عىل أذن رسول اهللا، أم عىل قبله؟ 
}؛ ألن األذن وسيلة عبور للقلب،  بِكَ لْ األذن هي: أداة السمع، لكن قال تعاىل: {عىل قَ
يف  ه  يضخُ الذي  فبالدم  اإلنسان،  جسم  يف  احلركة  وهو(دينامو)  ي،  التلقِّ حملُّ  ألنه 
الوظائف.  وأداء  احلركة  عىل  والقدرة  الطاقات  د  تتولَّ وأجهزته  اجلسم  أعضاء 
لذلك نر املريض مثالً يأخذ الدواء من طريق الفم، فيدور الدواء دروة الطعام، 
العضل،  تعطيه حقنة يف  للجسم  الدواء  أردتَ رسعة وصول  فإنْ  ببطء،  ويُمتصُّ 
ث  دِ وحتُ مبارشة،  بالدم  فتختلط  الوريد،  يف  حقنة  تعطيه  أن  هذا  من  األرسع  لكن 

أثرها يف اجلسم برسعة، فالدم هو وسيلة احلياة يف النفس البرشية. 
إذن: فالقلب هو حملُّ االعتبار والتأمل، وليس لسامع األذن قيمة إذا مل يَع القلب 
يلَ  ِ ربْ اً جلِِّ وّ دُ انَ عَ ن كَ ما تسمع األذن؛ لذلك يقول سبحانه يف موضع آخر: {قُلْ مَ

 .(٨٧){ بِكَ لْ هُ عىل قَ لَ هُ نَزَّ إِنَّ فَ
له عىل قلبك مبارشة، كأنه مل يمرّ باألذن؛ ألن اهللا تعاىل اصطفى لذلك  فاملعنى: نزَّ
رسوالً صنعه عىل عينه، وأزال عنه العقبات البرشية التي تعوق هذه املبارشة، فكأن 
نيْ اهللا، أما الذين سمعوا كالم اهللا  ي كالم اهللا؛ ألنه مصنوع عىل عَ قلبهمنتبهاً لتلقّ
بآذاهنم فلم يتجاوبوا معه، فكانت قلوهبم قاسية فلم تفهم. والقلب حمل التكاليف، 
واألذن   ،تر فالعنيْ  كلها،  اإلدراك  وسائل  لة  صِّ ِ حمُ تنتهي  وإليه  العقائد،  ستقرّ  ومُ
ليختار  العقل  عىل  كله  هذا  يُعرض  ثم   . تلمس.  واأليدي   ، يشمّ واألنف  تسمع، 
بني البدائل، فإذا اختار العقل واطمأن إىل قضية ينقلها إىل القلب لتستقر به؛ لذلك 
من  ليبحث  العقل  إىل  يطفو  دْ  عُ يَ فلم  عليه،  القلب  عقد  ر  أمْ يعني:  عقيدة  نسميها 

خ يف القلب، وأصبح عقيدة ثابتة(٨٨).  جديد، لقد ترسَّ
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املطلب الثاين: تنزيه ساحة النبيعام قاله املرشكون: 
ىلَ  ٰ عَ َ افْرتَ ولُونَ  قُ يَ ه اهللا تعاىل رسوله عام قاله املرشكون قال تعاىل: ﴿أَمْ  لقد نزّ
لِيمٌ  هُ عَ تِهِ ۚ إِنَّ لِامَ َقَّ بِكَ ِقُّ احلْ حيُ بَاطِلَ وَ حُ اهللاَُّ الْ مْ يَ بِكَ ۗ وَ لْ ٰ قَ ىلَ تِمْ عَ ْ إِ اهللاَُّ خيَ شَ إِن يَ ا ۖ فَ بً ذِ اهللاَِّ كَ

(٨٩)﴾ ورِ دُ اتِ الصُّ بِذَ
ىلَ اهللاَِّ  َ ) حممد( عَ يقول تعاىل ذكره: أم يقول هؤالء املرشكون باهللا: ( افْرتَ
أِ اهللاَُّ ) يا حممد  شَ إِنْ يَ ا ) فجاء هبذا الذي يتلوه علينا اختالقا من نفسه. وقوله: ( فَ بً ذِ كَ
فتنس هذا القرآن الذي أُنـزل إليك(٩٠). وقال الزخمرشي: قوله:  يطبع عىل قلبك،
بِكَ ) أي: فإن يشأ اهللا - تعاىل - جيعلك من املختوم عىل  لْ تِمْ عىل قَ ْ إِ اهللا خيَ شَ إِن يَ ( فَ
إال  اهللا  عىل  الكذب  افرتاء  عىل  جيرتئ  ال  فإنه  الكذب،  عليه  تفرتي  حتى  قلوهبم، 
وأنه يف  مثله،  االفرتاء من  استبعاد  مؤداه  األسلوب  مثل حاهلم. وهذا  كان يف  من 
َّون  البعد مثل الرشك باهللا، والدخول يف مجلة املختوم عىل قلوهبم ومثال هذا: أن خيُ
إثبات  يريد  ال  وهو  قلبي،  أعمى  اهللا  لعل  خذلني،  اهللا  لعل  فيقول:  األمناء  بعض 
اخلذالن وعمى القلب، وإنام يريد استبعاد أن خيون مثله، والتنبيه عىل أنه ركب من 
ختوينه أمرا عظيام (٩١). وقال البغوي: (خيتم عىل قلبك ) قال جماهد: يربط عىل قلبك 
يطبع عىل  يعني  قتادة:  قال  إنه مفرت.  أذاهم، وقوهلم:  يشق عليك  بالصرب حتى ال 
أخرب  ما  به  لفعل  اهللا  عىل   افرت لو  أنه  فأخربهم  أتاك،  وما  القرآن  فينسيك  قلبك 
ألسنتهم  وعىل  الكفار  قلوب  عىل  خيتم  اهللا  يشإ  فإن  وقيل:   .(٩٢) اآلية  هذه  يف  عنه 

وعاجلهم بالعقاب. فاخلطاب له واملراد الكفار. (٩٣). 
املطلب الثالث: سمو القيادة وحكمة الرئاسة بالرفق والتلطف: 

إن الرفق والتلطف من أهم الصفات التي جيب توفرها يف أية قيادة، ومن البدهيي 
السامحة،  روح  إىل  وافتقر  اخلصلتني،  هاتني  من  خال  لو  للقيادة   يتصد الذي  أن 
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وعامل من حوله باخلشونة والعنف والفظاظة فرسعان ما يواجه اهلزيمة، ورسعان 
بمهام  القيام  يمكنه  فال  حوله،  من  الناس  ويتفرق  بنكسات،  مشاريعه  تصاب  ما 
نْتَ  وْ كُ لَ ُمْ وَ نَ اهللاَِّ لِنْتَ هلَ َةٍ مِ محْ بِامَ رَ القيادة ومسؤولياهتا اجلسيمة، ولذا قال تعاىل: {فَ
}(٩٤)، إن وجود الرمحة يف القلوب، يقتيض  لِكَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ الَ قَ لِيظَ الْ اً غَ فَظّ
انتفاء غلظ القلوب وقساوهتا. فقد نفى اهللا سبحانه عن نبيه غلظ القلب  والسبب 
ا يف تعاملك معهم(٩٥): والفظ:  ن قَلبك هلم، فكنت سهالً ورقيقً رمحة اهللا تعاىل به أَالَ
الغليظ  واملراد به هاهنا غليظ الكالم، لقوله بعد ذلك  غليظ القلب أي: لو كنت 
سيئ الكالم قايس القلب عليهم النفضوا عنك وتركوك، ولكن اهللا مجعهم عليك، 
وأالن جانبك هلم تأليفا لقلوهبم، كام قال عبد اهللا بن عمرو: إنه رأ صفة رسول اهللا
يف الكتب املتقدمة: أنه ليس بفظ، وال غليظ، وال سخاب يف األسواق، وال جيزي 
وغلظ القلب ربام تعقبه درجة أشد، وهي ما  بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح(٩٦).
عربَّ عنه القرآن الكريم بـ ”قسوة القلوب ثم هي بعد ذلك درجات. والفرق بني الفظّ 
وغليظ القلب؛ أن الفظ الذي يكون يسء اخللق، وغليظ القلب هو الذي ال يتأثر قلبه 
عن يشء، فقد ال يكون اإلنسان يسء اخللق وال يؤذي أحدا ولكنه ال يرق هلم وال 
يرمحهم، فظهر الفرق من هذا الوجه(٩٧). وتلفت اآلية الكريمة نظرنا إىل التوافق بني 
”الظاهر والباطن“ فإنه حني ينتفي غلظ القلب وهو أمر باطن، ينبغي أن ينتفي معه أمر 
آخر وهو غلظ اللسان الذي عربت عنه اآلية بالفظاظة. و» قسوة القلب مرض من 
األمراض اخللقية، جيفف يف داخل النفس اإلنسانية عاطفة اإلحساس بآالم اآلخرين 
الشعور  ينعدم  حتى  النفيس،  اجلفاف  معه  ويشتد  املرض،  هذا  ويشتد  وحاجاهتم، 
بالواجب الفطري. . ويف هذه احلالة من حاالت اجلفاف النفيس متيس القلوب مثل 
التي ال ترشح بأي عطاء، أو أشد قسوة من احلجارة، ألن من احلجارة ما  احلجارة 
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تتشقق منه االهنار مع قسوته الظاهرة، فيندفع العطاء من باطنه الرخو ماء عذب نقي، 
ولكن بعض الذين قست قلوهبم جيف من أغوارها كل أثر للفيض والعطاء(٩٨)“

وال يمكن لإلنسان املسلم أن يصل إىل هذا املستو من قسوة القلب، ألنه يف هذه 
. احلالة تكون قد جفت من قلبه كل ينابيع اإليامن، وهذا ال يالئم حرضة النبي

املبحث الثالث: فؤاده الرشيف عليه الصالة والسالم. 
املطلب األول: تسليته وتثبيته يف أداء الرسالة

عندما يتدبر االنسان القران الكريم جيد عرشات اآليات التي تشيد رصاحة بمكانة 
النبي، وعظيم قدره عند ربه عز وجل، كام جيد آيات أخر تشري اىل تفضيله عىل 
اآلخرة،  أم  الدنيا  يف  سواء  السالم،  عليهم  السابقون  األنبياء  فيهم  بمن  البرش،  سائر 
مهمته،  إلنجاز  وتثبيته   ،النبي تكريم  يف  األثر  أعظم  االشارات  هلذه  كان  ولقد 
قومه   أذ اشتداد  أوقات  العاملني يف  كانت تصدر من رب  التزكية  أن هذه  وال سيام 
النبيامام  لتثبيت  عدة  أساليب  الكريم  القران  سلك  ولقد  عليه.  وسفاهتهم  له 
التحديات حتى استطاع تبليغ رسالة ربه كاملة. وال شك أن أغراض القصص القرآين 
وفوائده كثرية، إال أن ما يعنينا يف هذا البحث هو بيان ما ورد يف– تثبيت فؤاد النبي

لقوله تعاىل: «وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه 
احلق »(٩٩). ووجه تثبيت فؤاد النبيبذلك أنه كلام عاود القرآن ذكر قصص األنبياء 
وأحواهلم مع أممهم عليه، زاد ذلك تذكريا وعلام بأن حاله جار عىل سنن األنبياء قبله، 
فيزداد يقينا بأن عاقبته النرص عىل أعدائه كام كانت عاقبتهم فيجدد ذلك تسليته وعزاءه 

مما يلقاه من قومه من التكذيب، فيزيد صربا وحتمال وثباتا عىل الطريق(١٠٠). 
فإن أعظم ما خيفف عىل االنسان بليته وحمنته، وحيمله عىل الصرب ما يذكر له من 
أحوال املصابني بمثل مصيبته، فريتاح ملشاركة الناس له يف حمنته كام قالوا: املصيبة 
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نزل عىل رسول اهللا القرآين  القصص  أن معظم  املعلوم  اذا عمت خفت. ومن 
مستضعفون  واملسلمون  أشده،  بالغ  والباطل  احلق  بني  والرصاع  املكي،  العهد  يف 
أمس  املكي  العهد  يف  التثبيت  اىل  احلاجة  كانت  هلذا  الناس،  يتخطفهم  أن  خيافون 
منها عن العهد املدين- وان مل يستغن عنه- ففي هذه املدة احلرجة والظروف القاسية 
اهللا عىل رسوله  أن قص  بعد  آخرها.  اآلية يف  نزلت سورة هود، وقد جاءت هذه 
قصص األنبياء: نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وموسى أما 
يف قوله تعاىل: ﴿ وقرءآنا فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلناه تنزيال﴾(١٠١) ؛ 
أي جعلناه مفرقا لكي تقرأه عىل الناس عىل مهل وتؤده بتنجيمه. ولقد كان لنزول 
القران بذلك يف  النبيوتكريمه كام رصح  فؤاد  تثبيت  أثر كبري يف  القران منجام 
سياق رده عىل تعنت الكفار يف اقرتاحهم نزول القران عليه مجلة واحدة حيث جعل 

 .علل نزوله منجام تثبيت فؤاد النبي اهللا احد
الثاين: تشجيعه عىل حفظ الكتاب وفهمه، والرد عىل ما يثار حوله من  املطلب 

الشبهات. 
وقد تعهد اهللا تعاىل لنبيهبحفظ كتابه، وتنزيله مفرقا، لتثبيت فؤادهقال تعاىل: 
فؤادك} به  لنثبت  واحدة كذلك  مجلة  القران  عليه  نزل  لوال  كفروا  الذين  {وقال 
يقول أبو شامة(١٠٢) رمحه اهللا: فان قيل ما الرس يف نزوله منجام، وهال نزل كسائر الكتب 
مجلة ؟ قلنا هذا سؤال قد توىل اهللا جوابه فقال تعاىل:{وقال الذين كفروا... } يعنون 
كام أنزل عىل قبله من الرسل فأجاهبم اهللا بقوله كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت 
به فؤادك أي نقوي به قلبك فان الوحي اذا كان يتجدد يف كل حادثة كان أقو بالقلب 
وبام  به  العهد  اليه وجتدد  امللك  نزول  كثرة  اليه، ويستلزم ذلك  ل  باملرسَ عناية  وأشد 
معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب العزيز فيحدث له من الرسور ما تقرص عنه 
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العبارة، وهلذا كان أجود ما يكون يف رمضان لكثرة لقياه جلربيل(١٠٣).
وقيل إن املراد بتثبيت الفؤاد: تسكني القلب ههنا ليس لشك، ولكن كلام كان الربهان 
« ولكن   g ابراهيم  قال  أبدا، كامل  القلب أسكن وأثبت  القلب كان  أكثر عىل  والداللة 
(١٠٤) وبينت اآلية الغرض من قص قصص األنبياء يف القران وهو تثبيت  ليطمئن قلبي »
فؤاد الرسول عليه الصالة والسالم، وألخذ العربة والعظة والتخفيف عن املؤمنني(١٠٥). 
كام أن التعبري بالفعل املضارع « نثبت « يدل عىل استمرارية احلدث « التثبيت» وجتدده(١٠٦). 
وجاء بالنون يف قوله « لنثبت» الدالة عىل التعظيم، وأكد املعنى ثانية يف قوله ( ورتلناه ) 

بمعنى فرقناه أو أتينا به شيئا بعد يشء بتمهل وتؤدة لنيرس فهمه وحفظه(١٠٧)
املطلب الثالث: بيان منزلته ومقامه من مقام الرؤية عند احلرضة اإلهلية 

منزلته  لنبيهيف  وتعاىل  سبحانه  اهللا  اصطفاء  عىل  الدالة  املقامات  دت  تعدّ لقد 
ذلك  عظم  عىل  يدلّ  وصفاته ومما  شامئله  ويف  وفضائله،  خصائصه  ويف  ومكانته، 
 إىل السامء رأ رج برسول اهللا حممد املقام، وكون النبييف أعىل مراتبه، حينام عُ
ب، وال نبي مرسل، حتى أخذ بعضهم يامريه عىل ما رآه، كام ختربنا  ما مل يره ملك مقرّ
الفؤاد  أَ ﴾(١٠٨)   ورؤية  رَ ا  مَ ادُ  ؤَ فُ الْ بَ  ذَ كَ ا  تعاىل: ﴿ مَ قال  املباركة.  النجم  سورة 
; املعراج  حممدليلة  قلب  يكذب  مل  "أي  القرطبي:  قال  البرص  رؤية  عن  ختتلف 
وذلك أن اهللا تعاىل جعل برصه يف فؤاده حتى رأ ربه تعاىل وجعل اهللا تلك رؤية"(١٠٩) 
وأن املرئي يف قوله « ما رأ» حيتمل الكالم وجوه ثالثة: األول: الرب تعاىل والثاين: 
والثالث: اآليات العجيبة اإلهلية. (١١٠)، قال ابن عاشور: «واألظهر أن   جربيل
هذا رد لتكذيب من املرشكني فيام بلغهم من اخلرب عن رؤية النبي»(١١١) . وسواء 
كانت الرؤيا قلبية أم برصية، أو كان االرساء بجسده أو بروحه عىل اختالف املفرسين، 

فقد حاز نبيناعىل مقام الرؤية، وحظي بمنزلة مل حيظ هبا نبي من قبل. 
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اخلامتة
هذا ما يرسه اهللا تعاىل لنا يف كتابة هذه البحث املتواضع يف بيان أعضاء النبي
يف القران، وإن لكل عمل خامتة، وال بد من بيان أهم ما توصلت إليه. وقد توصلت 

يف هذه البحث اىل بعض النتائج املهمة والتي يمكن امجاهلا بام يأيت: 
حظي النبي حممدبمميزات عدة من بني سائر األنبياء عليهم السالم، إذ إن .١

ج بذكر صدره وقلبه وفؤاده، وهذا ما  مل يكن  القران مل يكتف بذكر اسمه بل عرَّ
 .لغريه من األنبياء، حتى وإن ذُكرت هلم فهي قليلة بالنسبة ملا ذُكر للنبي

يتضمن حمتو صدره: الصدر، والقلب، والفؤاد. .٢
إن القلب والفؤاد والصدر ليسوا مرتادفني، وإنام لكل لفظ معنى خيتلف عن اآلخر. .٣
كان النبي الكريمبوصفه برشا يتأذ من استهزاء املرشكني وإعراضهم عن .٤

احلق، ولقد القى منهم أشد أنواع العذاب والعنت، فضيق الصدر أمر طبيعي حيدث 
ن اهللا تعاىل عليه برشح الصدر.  له وقد مَ

أكد القران الكريم رشح صدره، برفع احلرج والضيق عنه. .٥
لتلك .٦ مدركا  الطاهر  قلبه  كان  فقد   ،النبي قلب  من  أطهر  قلب  يوجد  ال   

املعاين، حتى اصطفاه اهللا تعاىل؛ ليكون حمالً لنزول القرآن الكريم. 
خص القلب بالذكر يف تنزيل القران؛ النه موضع العقل والعلم وتلقي املعارف. .٧
التحديات، .٨ النبيأمام  فؤاد  لتثبيت  عدة  أساليب  الكريم  القران  سلك  لقد 

حتى استطاع تبليغ رسالة ربه كاملة هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا 
البحث، أسأل اهللا أن جيعله عمالً خالصاً لوجهه وأن ينفعنا واملسلمني بام قد أصبنا 
فيه من استنتاجات، وأن يتجاوز عنا بام أخطأنا فيه من ذلك وعدم تقديمنا األفضل 
يف هذه البحث، فالفضل والكامل هللا وحده والعصمة ألنبيائه وصىل اهللا وسلم عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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هوامش البحث:
١)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ٢٤١١/٤، والقاموس املحيط،: ١ /٥٩٤.  

٢)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٢٨٤.  
٣)ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: ١٠ /٢٥٥.  

٤) ينظر: التفسري الكبري: ١٦٨/٢٤.  
٥) سورة طه، اآلية: ٢٥.  

٦)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٢٨٤.  
٧) سورة الرشح، اآلية: ١.  

٨) نفحات القرآن، للشريازي: ١١٥ - ١١٦.  
٩)لسان العرب: ٥ /٣٧١٣.  

١٠)املعجم الوسيط: ٧٥٣/١٢.  
١١)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٤٢٦

١٢)جمموعة رسائل، أبو حامد الغزايل: ٤٢.  
١٣)لسان العرب: ٥ /٣٧١٤.  

١٤)سورة اهلمزة: ٧.  
١٥)صحيح البخاري، ك/ املغازي، ب/ قدوم األشعريني وأهل اليمن (٥ / ١٧٤) (٤٣٩٠).  

١٦)لسان العرب: ٥ /٣٧١٤.  
١٧)سورة القصص: ١٠.  

١٨)املعجم الوسيط: ٧٥٣.  
١٩)التفسري الكبري: ٢٤ /١٦٨.  

٢٠)سورة اإلرساء: ٣٦.  
٢١)اجلامع ألحكام القرآن: ١٠ /٢٥٧.  

٢٢)إحياء علوم الدين: ٣ /١٧ - ١٩.  
٢٣)سورة النجم، اآلية: ١٧.  

٢٤) ينظر: التبيان يف أقسام القرآن: ٢٣٩/١، معجم الفروق اللغوية: ٤٣٣.  
٢٥) ينظر: التبيان يف أقسام القرآن: ٢٣٩/١.  

٢٦)سورة األنعام: ١١٠
٢٧)سورة إبراهيم: ٤٣.  

٢٨)ينظر: معجم الفروق اللغوية،: ٤٣٣.  
٢٩)سورة ق: ٣٧.  
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٣٠)نفحات القرآن: ١١٥.  
٣١)سورة القصص: ١٠.  

٣٢) االنرشاح/١
القرآن  العزيز: (٥ / ٤٩٦)، روح املعاين يف تفسري  الكتاب  الوجيز يف تفسري  ٣٣)ينظر: املحرر 

العظيم والسبع املثاين: (١٦٦/٣٠)
٣٤)حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد: ٤٨٥٠/١. وينظر: سبل 

اهلد والرشاد، يف سرية خري العباد،: ٢/ ٥٩.  
٣٥) اهلداية اىل بلوغ النهاية (١٢ / ٨٣٣١):  

٣٦) ينظر: خمترص تفسري البغوي: (٥ / ٢٧٤).  
٣٧) ينظر: زاد املسري يف علم التفسري: ٩ / ١٦٢.  

٣٨)ينظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري: ٥/ ٤٦١
٣٩)ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى: ١ / ١١٦.  

٤٠) اإلتقان يف علوم القرآن: ٤١٥، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: ١٣٦.  
٤١)سورة الذاريات: ٥٦.  

٤٢)سورة طه: ١٤
٤٣)التفسري الكبري: ٣٢ / ٢٠٦.  

٤٤)الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية: ٢ / ٥١٧.  
٤٥)سورة طه: ٢٥.  

٤٦) الرسالة القشريية: ٢ / ٣٥٥، وينظر البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد: ٧ / ٣٢٢.  
٤٧) التفسري الكبري: ٣٢ / ٢٠٦.  

٤٨) سورة األعراف اآلية / ٢.  
بِهِ نُوحاً  ىصَّ  ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ كُ عَ لَ ٤٩) أولوا العزم من الرسل هم مخسة مجعهم قوله {رشََ
{ فِيهِ قُوا  رَّ تَفَ تَ ال  ينَ وَ وا الدِّ أَقِيمُ أَنْ  ى  يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ إِبْ بِهِ  يْنَا  صَّ ا وَ مَ يْكَ وَ إِلَ يْنَا  حَ أَوْ ي  ذِ الَّ وَ

سورة الشور اآلية / ١٣
٥٠)جامع البيان يف تأويل القرآن: ( ٨ / ١١٦ )، التفسري الكبري ( ١٤ / ١٦ ).  

٥١) ينظر: أنوار التنزيل وأرسار التأويل: ٤٠٣/٣.  
٥٢) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: ٧ / ١٦٠.  

٥٣) سورة يونس: ٩٤.  
٥٤) ينظر: روح املعاين (٧٦/٨).  

٥٥) ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (٢٠٩/٣).  
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٥٦) ينظر: زاد املسري ( ٣ / ١٦٥ ).  
٥٧) ينظر: روح املعاين (٧٦/٨).  

٥٨) املصدر السابق: ( ٨/ ٧٦ـ ٧٧  ).  
٥٩) تفسري الشعراوي: ٧ / ٤٠٤٠.  

٦٠) سورة طه: ٣٨ -٣٩.  
٦١) سورة طه: ٣٩.  

٦٢) تفسري الشعراوي: ٧ / ٤٠٤٠.  
٦٣) سورة الكهف: ٦.  

٦٤) سورة هود: ١٢.  
٦٥) ينظر: جامع البيان يف تأويل أي القران: ١٥ / ٢٥٨.  

٦٦) ينظر: لطائف اإلشارات: ٢ / ١٢٧.  
٦٧) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٢ / ٣٨٢.  

٦٨) ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ٣ / ١٥٤.  
٦٩) ينظر: التفسري الكبري: ١٧ / ٣٢٤، واجلامع الحكام القران: ٩ / ١٢.  

٧٠) ينظر: روح البيان: ٤ / ١٠٥.  
٧١) ينظر: لطائف االشارات: ١٠ / ٦٣٦٤.  

٧٢) سورة احلجر: ٩٧.  
٧٣) ينظر: جامع البيان يف تأويل أي القران: ١٧ / ١٥٩.  

٧٤) ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ٣ / ٣٧٦.  
٧٥) ينظر:  حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد: ١٤ / ٩١.  

٧٦) ينظر: لطائف اإلشارات: ٢ / ٢٨٣. 
٧٧) سورة  البقرة: ٩٧.  

٧٨) ينظر: الكشاف: ١٩٦/١
٧٩) ينظر: التفسري الكبري: ٦١١/٣.  

٨٠) ينظر: اجلامع ألحكام القران: ١/ ٤٢٧.  
٨١) ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ١٨٣/١.  

٨٢) ينظر: روح املعاين: ٣٣٢/١
٨٣) ينظر: أضواء البيان يف ايضاح القران بالقران: ٤٢/١

٨٤) ينظر: التفسري الكبري: ٦١٢/٣
٨٥) ينظر: البحر املحيط يف التفسري: ٤٨٨/١
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٨٦) ينظر: التفسري الكبري: ٦١١/٣
٨٧) سورة البقرة: ٩٧.  

٨٨) ينظر: لطائف اإلشارات: ٤٨٠/١
  .٢٤ :٨٩) الشور

٩٠) ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن: ٢٩٠/٢
٩١)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ١٩٤/١

٩٢) معامل التنزيل يف تفسري القرآن: ١٢٥/١.  
٩٣) اجلامع الحكام القران: ٣٦/٢.  

٩٤) سورة آل عمران: ١٥٩.  
٩٥) ينظر: جامع البيان يف تفسري آي القران: ١٨٥/٦)، (تفسري القران العظيم: ١٤٨/٢)،  

نظر: تفسري القران العظيم: ١٤٨/٢، وتفسري السعدي: ١٥٤.   ٩٦) يُ
٩٧) ينظر: التفسري الكبري: ٦٠/٩.  

٩٨) األخالق اإلسالمية لألستاذ عبدالرمحن حبنكة: ٧٦/٢.  
٩٩) هود: آية ١٢٠

١٠٠) ينظر: التحرير والتنوير: ١٢/ ١٩٢.  
١٠١) سورة اإلرساء: اآلية: ١٠٦.  

الدمشقي  األصل،  املقديس  الدين  شهاب  عثامن  بن  اسامعيل  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أبو   (١٠٢
الشافعي املقرئ النحوي ذو الفنون. من مصنفاته: «رشح الشاطبية» و «وخمترص تاريخ دمشق »و

«مفردات القراء» مات سنة (٦٦٥ هـ) طبقات املفرسين للداوودي: ٢٧٠/١.  
١٠٣) االتقان يف علوم القران: ١/ ١٢١.  

١٠٤) البقرة: ٢٦٠.  
١٠٥) صفوة التفاسري ١١٨/٥

١٠٦)إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم: ٢٤٨/٤.  
١٠٧) القاموس املحيط: ٩/٧.  

١٠٨) سورة النجم: ١١.  
١٠٩) اجلامع الحكام القران: ٣/ ٥٢٦

١١٠) ينظر: التفسري الكبري: ٢٨٩/٢٨.  
١١١) التحرير والتنوير: ٨٧/٢٨.  
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املصادر واملراجع
القران الكريم 

القرآن، عبد الرمحن بن أيب * اإلتقان يف علوم 
٩١١هـ)،  (ت:  السيوطي  الدين  جالل  بكر، 
حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م. 
 إحياء علوم الدين : أبو حامد حممد بن حممد *

املعرفة -  دار  الطويس (ت: ٥٠٥هـ)،  الغزايل 
بريوت. 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد *
األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني 
الشنقيطي (ت: ١٣٩٣هـ)، دار الفكر للطباعة 
والنرش والتوزيع بريوت – لبنان، ١٤١٥ هـ - 

١٩٩٥ مـ. 
أمحد * بن  الدين  حميي  وبيانه،  القرآن  إعراب 

دار  ١٤٠٣هـ)،  (ت:  درويش  مصطفى 
اإلرشاد للشؤون اجلامعية - محص - سورية، 
(دار الياممة - دمشق - بريوت)، ( دار ابن كثري 
١٤١٥ الرابعة،  الطبعة  بريوت)،   - دمشق   -

هـ، لكتاب: القاموس املحيط
الدين * نارص  التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار 

أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي 
الرمحن  عبد  حممد  ٦٨٥هـ)،  (ت:  البيضاوي 
املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، 

الطبعة األوىل- ١٤١٨ هـ
أبو * املجيد،  القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 

عجيبة  بن  املهدي  بن  حممد  بن  أمحد  العباس 
(ت:  الصويف  الفايس  األنجري  احلسني 

رسالن،  القريش  اهللا  عبد  أمحد  ١٢٢٤هـ)، 
الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة: ١٤١٩ هـ

التبيان يف أقسام القرآن، حممد بن أيب بكر بن *
اجلوزية  قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب 
(ت: ٧٥١هـ)، حممد حامد الفقي، دار املعرفة، 

بريوت، لبنان. 
حممد * بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير   

(ت:  التونيس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن 
تونس،   – للنرش  التونسية  الدار  ١٣٩٣هـ)، 

١٩٨٤ هـ. 
الكتاب * مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد    

حممد  بن  حممد  العامدي  السعود  أبو  الكريم، 
بن مصطفى (ت: ٩٨٢هـ)، دار إحياء الرتاث 

العريب – بريوت
تفسري البحر املحيط ـ حممد بن يوسف الشهري *

بأيب حيان األندليس، دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بريوت، الطبعة األوىل - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م. 

الشعراوي * متويل  حممد  الشعراوي،  تفسري 
(ت: ١٤١٨هـ)، مطابع أخبار اليوم. 

جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن *
يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي 
مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد  ٣١٠هـ)،  (ت: 

الرسالة، الطبعة األوىل، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م. 
إسامعيل * بن  حممد  املخترص،  الصحيح  اجلامع 

أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، دار ابن كثري، الياممة 
 ،١٩٨٧ – ١٤٠٧ الثالة،  الطبعة  بريوت،   –
احلديث  أستاذ  البغا  ديب  مصطفى  د.  حتقيق: 

وعلومه يف كلية الرشيعة - جامعة دمشق. 



٢٠٤

أ.م.د. أحمد حميد أوغلوا - م.د. يوسف عبد علي شبيب

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن *
أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي 
أمحد  ٦٧١هـ)،  (ت:  القرطبي  الدين  شمس 
الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية 
– القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م. 

مصطفى * بن  حقي  إسامعيل  البيان،  روح 
الفداء  أبو  املوىل   , اخللويت  احلنفي  اإلستانبويل 

(ت: ١١٢٧هـ)، دار الفكر – بريوت. 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع *

املثاين أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهللا بن 
حممد بن أيب الثناء األلويس (ت: ١٣٤٢هـ دار 

إحياء الرتاث العريب - بريوت. 
أبو * الدين  مجال  التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج 
دار  املهدي،  الرزاق  عبد  ٥٩٧هـ)،  (ت: 

الكتاب العريب – بريوت، الطبعة األوىل. 
العباد، * خري  سرية  يف  والرشاد،   اهلد سبل 

وأحواله  وأفعاله  نبوته  وأعالم  فضائله  وذكر 
الصاحلي  يوسف  بن  حممد  واملعاد،  املبدأ  يف 
الشامي (ت: ٩٤٢هـ)، حتقيق وتعليق: الشيخ 
حممد  عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
لبنان،   – بريوت  العلمية  الكتب  دار  معوض، 

الطبعة األوىل، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. 
عياض * املصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا 

اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن  موسى  بن 
دار  ٥٤٤هـ)،  (ت:  الفضل  أبو  السبتي، 

الفيحاء – عامن، الطبعة الثانية- ١٤٠٧ هـ. 
دار * الصابوين،  عيل  حممد  التفاسري،  صفوة 

الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع – القاهرة، 
الطبعة األوىل، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م. 

عيل * بن  حممد  للداوودي،  املفرسين  طبقات 
املالكي  الداوودي  الدين  شمس  أمحد،  بن 
(ت: ٩٤٥هـ)، دار الكتب العلمية – بريوت، 
راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من العلامء 

بإرشاف النارش. 
زين * البخاري،  صحيح  لرشح  الباري  فتح 

الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين 
رجب،  بابن  الشهري  الدمشقي  ثم  البغدادي 
بن  اهللا  عوض  بن  طارق  معاذ  أبو  حتقيق: 
الدمام   / السعودية   - اجلوزي  ابن  دار  حممد، 

- ١٤٢٢هـ، الطبعة الثانية. 
الرواية والدراية * فني  القدير اجلامع بني  فتح 

حممد  بن  عيل  بن  حممد  التفسري،  علم  من 
الشوكاين، دار الفكر – بريوت. 

املوضحة * الغيبية  واملفاتح  اإلهلية  الفواتح 
الفرقانية، نعمة اهللا بن  القرآنية واحلكم  للكلم 
علوان  بالشيخ  ويعرف  النخجواين،  حممود 
الغورية،   - للنرش  ركايب  دار  ٩٢٠هـ)،  (ت: 

مرص، الطبعة األوىل، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد *

٨١٧هـ)،  (ت:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن 
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، حممد 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ويس،  العرقسُ نعيم 
الطبعة  لبنان،   – بريوت  والتوزيع،  والنرش 

الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م. 
أبو * التنزيل:  غوامض  حقائق  الكشاف عن 
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الزخمرشي  أمحد،  بن  عمرو  بن  حممود  القاسم 
– العريب  جار اهللا (ت: ٥٣٨هـ)، دار الكتاب 

بريوت، ط٣- ١٤٠٧ هـ. 
أبو * عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل، 
الرويفعي اإلفريقي (ت: ٧١١هـ)، دار صادر 

– بريوت، الطبعة الثالثة- ١٤١٤ هـ. 
هوازن * بن  الكريم  عبد  اإلشارات:  لطائف 

بن عبد امللك القشريي (ت: ٤٦٥هـ) املحقق: 
العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  البسيوين  إبراهيم 

للكتاب - مرص الطبعة: الثالثة. 
حامد * أبو  الغزايل:    اإلمام  رسائل  جمموعة 

الغزايل الطويس (ت: ٥٠٥هـ)   حممد بن حممد 
مكتب  بإرشاف  مصححة  حمققة  نسخة: 
الطبعة  بريوت،   – الفكر  دار  الدراسات، 

األوىل، ١٤١٦ هـ. 
الدراسات * بكلية  جامعية  رسائل  جمموعة 

الشارقة،  جامعة   - العلمي  والبحث  العليا 
جمموعة  البوشيخي،  الشاهد  د:  أ.  بإرشاف 
الرشيعة  كلية   - والسنة  الكتاب  بحوث 

والدراسات اإلسالمية - جامعة الشارقة. 
أبو * العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس، دار 
الكتب العلمية / لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ 
ـ ١٩٩٣م، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد. 

أمحد * بن  اهللا  عبد  البغوي،  تفسري  خمترص 
– والتوزيع  للنرش  السالم  دار  الزيد،  عيل  بن 

الرياض، الطبعة األوىل، ١٤١٦هـ. 

عن * العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
العدل إىل رسول اهللا، مسلم بن احلجاج أبو 
٢٦١هـ)،  (ت:  النيسابوري  القشريي  احلسن 
إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق: 

الرتاث العريب – بريوت. 
 معامل التنزيل يف تفسري القرآن:  حميي السنة، *

(ت:  البغوي  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو 
حممد  أحاديثه  وخرج  ٥١٠ه)املحقق:  حققه 
عبد اهللا النمر - عثامن مجعة ضمريية - سليامن 
والتوزيع،  للنرش  طيبة  احلرش،  دار  مسلم 

ط٤، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م. 
معجم الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن *

عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران 
العسكري (ت: نحو ٣٩٥هـ)، الشيخ بيت اهللا 
مؤسسة  اإلسالمي،  النرش  ومؤسسة  بيات، 
بـ  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

«قم»، ط١، ١٤١٢هـ. 
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، *

(إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد 
القادر / حممد النجار)، دار الدعوة. 

بن * عمر  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  الكبري،  التفسري 
احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين 
إحياء  دار  ٦٠٦هـ)،  (ت:  الري  خطيب  الرازي 

الرتاث العريب – بريوت، الطبعة الثالثة- ١٤٢٠ هـ
احلسني * القاسم  القرآن أبو  غريب  يف  املفردات 

(ت:  األصفهانى  بالراغب  املعروف  حممد  بن 
دار  الداودي،  عدنان  ٥٠٢هـ(املحقق:  صفوان 
القلم، الدار الشامية - دمشق بريوتط١، - ١٤١٢ هـ
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التفسري * يف  جديد  أسلوب  القرآن  نفحات 
نارص  للشيخ   - الكريم  للقران  املوضوعي 

مكارم الشريازي، دار العلم واملعرفة. 
القرآن * النهاية يف علم معاين  اهلداية إىل بلوغ 

علومه،  فنون  من  ومجل  وأحكامه،  وتفسريه، 
بن  ّوش  محَ طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو 

األندليس  ثم  القريواين  القييس  خمتار  بن  حممد 
القرطبي املالكي (ت: ٤٣٧هـ)

جامعة  الباحثني،  من  جمموعة  املحقق:   ،
والبحث  العليا  الدراسات  كلية   - الشارقة 

العلمي، الطبعة األوىل. 


