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١٠تقديم ﴿��﴾

٢٢توطئة ﴿�﴾

ا!   " ا#ت  رب  أقسام اهللا تعاىل لنبيه a ﴿ا$ 

﴾%& '()َ*
  &+  ,  a -م   .

٤٨

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر  ١. ﴿ف1ََ َوَرّبَِك َ. يُۡؤِمُنوَن َحت&

ا قََضۡيَت  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِم&
َ
بَۡيَنُهۡم ُثم& َ. َيُِدواْ ِفٓ أ

َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما﴾ [النساء، ٤/ ٦٥]

٤٨

ُهۡم لَِف َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾ [احلجر، ١٥/ ٧٢] ٢٥٤. ﴿لََعۡمرَُك إِن&

٣-٤. ﴿يٓسU َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱۡلَِكيِمQ إِن&َك لَِمَن 

ٱلُۡمۡرَسلَِي﴾ [يس، ٣٦/ ١-٣]

٥٨

ِيَن َكَفُرواْ  ٥–٦. ﴿ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِۡكرUِ بَِل ٱل&

ةٖ وَِشَقاٖق﴾ [ص، ٣٨/ ١-٢] ِف ِعز&

٦٤

ُؤَ.ٓءِ قَۡومٞ .& يُۡؤِمُنوَن﴾  b٧. ﴿َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِن& َه

[الزخرف، ٤٣/ ٨٨]

٨٨
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ن َجآَءُهم 
َ
٨–٩. ﴿ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد' بَۡل َعِجُبٓواْ أ

ٌء َعِجيٌب﴾ [ق،  نِذرٞ ّمِۡنُهۡم َفَقاَل ٱۡلَكِٰفُروَن َهَٰذا َشۡ م=
[٥٠/ ١-٢

٩٦

ۡسُطورٖ@ ِف َرّقٖ  Cورِ' َوكَِتٰٖب م ١٠–١٤. ﴿َوٱلط=

 Gۡقِف ٱلَۡمۡرفُوِع Cَوٱلس Jَِوٱۡلَۡيِت ٱلَۡمۡعُمور Nٖنُشور Cم
َوٱۡلَۡحرِ ٱلَۡمۡسُجورِ﴾ [الطور، ٥٢/ ١-٦]

١٠٨

١٥. ﴿َوٱلCۡجِم إَِذا َهَوٰى' َما َضلC َصاِحُبُكۡم َوَما 

﴾ [النجم، ٥٣/ ١-٣] Wَغَوٰى@ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى

١١٤

١٦١١٨-١٨. ﴿ٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن﴾ [القلم، ٦٨/ ١]

وَن^  وَنb َوَما aَ ُتۡبِصُ ۡقِسُم بَِما ُتۡبِصُ
ُ
١٩. ﴿فdََٓ أ

ا  Cم dَٗوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖۚ قَلِي hُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖمCإِن
ُروَنr تَنِيٞل  Cا تََذك Cم dٗبَِقۡوِل َكهِٖنۚ قَلِي aََو tتُۡؤِمُنوَن

ّمِن رCّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي﴾ [احلاقّة، ٦٩/ ٣٨-٤٣]

١٣٤

 xِۡل َوَما وََسَق Cَوٱل zَفِق Cۡقِسُم بِٱلش
ُ
٢٠-٢٣. ﴿فdََٓ أ

َكُبC َطَبًقا َعن َطَبٖق﴾ [االنشقاق،  Cَسَق� لََتۡ َوٱۡلَقَمرِ إَِذا ٱت
[٨٤/ ١٦-١٩

١٥٢
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وِج# َوٱۡلَۡوِم ٱلَۡموُۡعودِ�  َمآءِ َذاِت ٱلُۡبُ ٢٤-٢٧. ﴿َوٱلس'

وََشاهِٖد َوَمۡشُهوٖد﴾ [الربوج، ٨٥/ ١-٣]

١٧٨

ۡدَر4َٰك َما 
َ
ارِِق# َوَمآ أ َمآءِ َوٱلط' ٢٨-٢٩. ﴿َوٱلس'

ارُِق� ٱل'ۡجُم ٱل'اقُِب﴾ [الطارق، ٨٦/ ١-٣] ٱلط'

٢٠٤

ۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ﴾  ٣٠-٣٣. ﴿َوٱۡلَفۡجرِ# َوَلَاٍل َعۡشٖ� َوٱلش'

[الفجر، ٨٩/ ١-٣]

٢١٢

 ﴾ نَت ِحG بَِهَٰذا ٱۡلََلِ
َ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱۡلََلِ# َوأ

ُ
٣٤. ﴿Kَٓ أ

[البلد، ٩٠/ ١-٢]

٢١٦

﴾ [البلد، ٩٠/ ٣] ٣٥٢٢٢-٣٦. ﴿َوَواِلٖ َوَما َوَلَ

َعَك  � َما َود' ِۡل إَِذا َسَجٰ # َوٱل' َحٰ Q٣٧-٣٨. ﴿َوٱلض

﴾ [الضحى، ٩٣/ ١-٣] َربQَك َوَما قََلٰ

٢٢٤

ۡيُتوِن# َوُطورِ ِسينَِي� َوَهَٰذا  ٣٩–٤٢. ﴿َوٱّلِِي َوٱلز'

ِمِي﴾ [التني، ٩٥/ ١-٣]
َ ۡ
ٱۡلََلِ ٱل

٢٣٨

﴾ [العرص،  نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ِ
ۡ

٤٣. ﴿َوٱۡلَعۡصِ# إِن' ٱل

[١٠٣/ ١-٢

٢٦٦

٢٧٥املصادر واملراجع
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احلمد هللا العليم القدير، الذي خلق نور نبيه البشري النذير a قبل 
سل واألنبياء.  األوائل كلها، فجعله رسوالً نبي;ا قبل أن خيلق أرواح الرّ
وأودع نوره يف األصالب العلية الطّاهرة، كمـا ربّاه يف األرحام النقية 
اجدين، إىل أن خلقه من األبوين الكريمني  الطيبة. فرأ تقلّبه يف السّ
مـائل وأطيب  صه بأمجل السري، وأحسن الشّ الربيئني الطّاهرين، فخصّ
الذكر. ثم بعثه بعد فرتة ويف هناية الرسل، فأيّده بأثبت الـمعجزات، 

وعىل رأسها وأكربها وأخلدها – هو القرآن الكريم.

له  اهللا  أخذ  قد  وبذلك  بعثًا،  وآخرهم  ا  خلقً النبيني  أول  فهو 
أن  وكلّفهم  أزله  ملكوت  يف  واألنبياء،  سل  الرّ أرواح  من  الـميثاق 
عىل  وأشهدهم  مطيعني،  ا  أتباعً له  ويكونوا  وينرصوه،  به،  يؤمنوا 
اهدين، كمـا نص عليه يف كتابه العزيز فقال،  ذلك، وهو عليه من الشّ
 َءاتَۡيُتُكم ّمِن 

ٓ
َما

َ
َ ل ُ ِميَثَٰق ٱل*بِّيِۧ َخَذ ٱ1*

َ
وهو أصدق القائلني: ﴿ 4ۡذ أ
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بِهِۦ  َلُۡؤِمُن�  َمَعُكۡم  لَِّما  ٞق  َصّدِ م- َجآَءُكۡم رَُسوٞل  ُثم�  كَِتٰٖب وَِحۡكَمةٖ 
ۡقَرۡرنَاۚ قَاَل 

َ
ٰ َذٰلُِكۡم إِۡصِۖي قَالُٓواْ أ َEَ َخۡذُتۡم

َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
ۥۚ قَاَل َءأ ن�ُه َوَلَنُصُ

ِٰهِديَن﴾.(١) نَا۠ َمَعُكم ّمَِن ٱلش�
َ
فَٱۡشَهُدواْ َوأ

ـا هبذه الكلمـات  م تقديمً فني أن أقدّ وبعد ... فإنه يطيب يل ويرشّ
نابغة يف موضوع  عالـم  ألّفه  قد  لكتاب عظيم  الـموجزات  القصار 
ا a! فأما  جليل وعن أعظم شخص وأكمل فرد يف تاريخ البرش مجيعً
ى  طَفَ صْ لِلْمُ امِ  َقْسَ األْ ةِ  فَ رِ عْ مَ نْ  عَ غِطَا  الْ فُ  شْ «كَ فهو  العظيم  الكتاب 
ومفخرة  األمة  نجوم  من  نجم  فهو  النابغة  العالـم  مؤلفه  وأما   «a
كتور  من مفاخرها. أال! وهو حربنا العالمة شيخ اإلسالم األستاذ الدّ

حممد طاهر القادري. حفظه اهللا ورعاه!

معرفة  فهو  العظيم  الكتاب  لذلك  اجلليل  الـموضوع  وأما 
سل وآخر األنبياء a، عند  الـمكانة العظمى لسيد البرش وأعظم الرّ
 �V ﴿ ربّه جل جالله، بمـا أقسم به، وله، وعليه، يف كتابه العزيز، الذي

(١) آل عمران، ٣/ ٨١.
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#

ا$  % اهللا   ' ( �)* +��د  و,  /ب! وہ  2: ﴿اور (اے 
 3 وہ (4  5س  6رے   7 دوں   *  9  ; اور  >ب   �    '  =
 > وا?   %@A  

B
�CD  E >Fں  ان   G  H?  

# �IJ (a) لKوا?) ر  L
MNور  Oور  اور   P ?ؤ  �ن  �Qا  3 ان  MNور  Oور   R ،S <ں   TU 6رے   G
 � Vرى  Wا  �X اس (Yط) 3  اور   � �Z ا]ار   %  \  � �Z :��+@A ،P *و  [د   E ان 
 > ^اہ   \  =  ��+@A ،� ��  * اِ]ار   %  _ :� �Z `ض   % �؟ 4  �� aم   !  bc

<ں﴾۔  ! ^ا<ں     TU 6رے   e اور    fؤ 
 2  g  h اiر  و  Yف  اور  اjط  و  kت   lد   �m Wے  �X  nا   �o !p ا@ 
qں،    �rs  TU  t uت   v  w ان    �m  t >ب    �

x
y اس     =

    B � #z{ا ِ!"#$%& ' |م   %  } ~ل  و   � �� اور  �ِ روز�ر �   ا��  �
 �� ���  3 ��ع  ا�ر    � "�   ا��  �  t   B�� ��

# �
�� N~ل  و    �

x
y  !  4

الغطا عن معرفة األقسام للمصطفٰی  كشف  >ب    �
x

y وہ  2۔   ��+@A
�روں     �  t �ِ �، اُ� �ى �  

# ّ ِ¢  t اس  اور   2 a
¥¤) £ت  ا§¦    �

x
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 � ª
#

±° ا¯ و  ²رك  ا³  ۔  � ª« ا´درى   µ¶  · ڈا¸   W �
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# � �½  ¾À
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x
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Hf) اور   ëí  î  ïð  E  â) ُه م لَ سَ قْ Hf)، مُ  ëí  î   �ñذر  t
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ِفهِۦ﴾،(١) إنه تعاىل قد أقسم 
ۡ
َخل ِمۡن   

َ
َو# يََديۡهِ  َبۡيِ  ِمۢن   

ُ
َبِٰطل

ۡ
ٱل تِيهِ 

ۡ
يَأ

برسوله احلبيب األعظم اآلخر كمـا أقسم عليه، وله a. فالرسول 
مٌ  سَ قْ مُ ، أو  بِهِ مٌ  سَ قْ مُ إما  الكريم  القرآن  a يف  احلبيب األكرم اآلخر 
، ولكن أنفس األقسام وأحالها أن يكون a هو  هُ مٌ لَ سَ قْ ، أو مُ يْهِ لَ عَ
الـمقسم له، وذلك حني يقسم اهللا جل جالله يف كتابه لرسوله األكرم 
فذلك  التّرصيح،  من  أبلغ  هي  التي  بالكناية   a ل  الـمبجّ األجل 

.a يُضيف اجلالل إىل جالله واجلمـال إىل مجاله

لكتابه  ـا  اسمً خيتار  اإلسالم  شيخ  جعل  الذي  ذلك  ولعل 
يف  استقىص  قد  فضيلته  كان  وإن   «a للمصطفى  «األقسام  العظيم 
كتابه مجيع أنواع األقسام التي وردت يف القرآن الكريم عن الرسول 
الـمصطفى a، دون غريها من األقسام األخر يف كتاب اهللا جل 
الـمجال!  هذا  يف  القادري  اإلسالم  شيخ  انفرد  قد  وبذلك  جالله. 
الكريم  القرآن  يف  األقسام  موضوع  يف  واخللف  السلف  ألّف  فقد 

(١) فصلت، ٤١/ ٤٢.



١٥ ÷‚|…c

ار�د  �د   � "رے   # +*) )ا'&%؛ $   ,-  .  / يْهِ ($  لَ مٌ عَ سَ قْ مُ
 1 اور   2 آ3   4  56  # اس  7س، 1  اِس (8آن) #   9"﴿ :%&';<
 # f ء =ام% & >

?
ا@ Aم   B CD و  Eرك   F4﴾۔   ا  !  # اس   H

 Iا ِ> & >J اور  رLِل Kم   Mا  Nوا  BO  
? &PQ  �  Rآ  4  S  T

 UVَW   &X  # a آپ اور   / a آپ  B اُس  Zح   $ ،,-  UVَW  [ a
مٌ  سَ قْ مُ  \  % &'  �  " a 8آن  <ِ ا=م  & >J اور  رLِل [  وہ   _ -,۔ 
 4  S  � abcVَWں  Aم  ان    ? &d ۔  & ef مٌ لَه  سَ قْ مُ يْهِ اور  لَ مٌ عَ سَ قْ مُ  % &'   & ef بِه 
اس    &g اور  hں  مٌ لَه  سَ قْ مُ آپ a �د   �  $  2  UVَW وہ    &ij &

k
l اور    &

? ?
m

رLِل   Mا  �  " 8آن  nب   oا اpت  رب   Fا  q  2  rh  sو
 Fا  _ 2۔   rh  # ز'&%دہ   4  

&
tu   &gv   &g اور   2  r-  UVَW  % ًw &xv  [ Kم 

 y دو   z }ل  و  |ل   # a آپ  }-  ~& ��VَW
 [ a آپ  � CD و  Eرك 

2۔  % w &xد  =
 &X  # nب    &

�
� اس   oا  z ا�Oم   

? & k�  B  $  2 و�    e &�  � &�� اور 
رLِل  �ف   B ا�ں   �  % &� �ر   /  B= %ر  &

w ?
ا� {م  األقسام للمصطفٰی � 

 [ ا�اع  Aم  وا�   Bh وارد   �  " 8آن   � وا�ء 4   %w�& ��
wا��  $ �ا 

�وہ   # ا�م  ان   �  Fا nب  اور   2  % &� &%ن  >�  � nب   oا  z abcVَWں 

  ¢  £ ڈا¤  ا�Oم   
? & k�  4 و�  ا¦  %۔  &§   & e

?
¨  z abcVَWں   j د©& وا�   Bh وارد 

 ª و   « ¬رے   �   & ef  ®  #  % ¯د   � �ان  &° اس  ا±درى 
 ، &

²
³;<  &'()*  \  ´  / ¶µع   # اَ�م   ·  ,-  �   &̧ = 8آن   B

 �  % & >¹ ۔  &iد  =  »  ~& ��VَW
 [ ا�اع  Aم   � ½¼ت   oا  B ا�ں   ¾



١٦a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

اجلوزية  القيم  ابن  كاإلمام  كلّها،  بأنواعها  األقسام  تناولوا  ولكنهم 
الفراهي يف  الدين  القرآن»، والشيخ محيد  يف كتابه «التبيان يف أقسام 
كتابه «اإلمعان يف أقسام القرآن»، وغريمها من الـمؤلفات للعلمـاء 
األفاضل. ولكن للشيخ القادري قصب السبق يف الـمجال، إذ نراه 
قد انفرد وامتاز حني أفرد كتاباً مستقال لـمـا جاء يف الكتاب العزيز 
عن األقسام برسول اهللا a، وعليه، وله، وتلك هي مزية نادرة، قد 
يََشآُءۚ  َمن  يُۡؤتِيهِ   ِ ٱ() فَۡضُل  و﴿َذٰلَِك  القادري،  اإلسالم  لشيخ  أتت 

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم﴾.(١) َوٱ()

ا، هو أننا لـم نعهد الشيخ أديبًا  والذي أدهشني وأعجبتُ به كثريً
ا لألردية،  إتقانًا وإن كنا قد عرفناه خطيبًا مصقعً العربية  ن  تقِ يُ عربيّا 
اب مقنع، يستهوي النفوس، ويستأرس  اذ جذّ وقد امتاز بأسلوب أخّ
ا، يأيت بالروائع من النثر  القلوب، كمـا أننا قد عهدناه كاتبًا أرديا بارعً

األردي، بقلمه العذب السيال!

(١) الـمـائدة، ٥/ ٥٤.
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قد  اهللا،  حفظه  الشيخ،  أن  هو  كله  ذلك  من  جب  وأعْ وأدهش 
هذا  يف  يأيت  ال  أنه  إال  والقافية،  جع  السّ من  بديع  بأسلوب  دهانا 
جع ويف هذه القافية بالغريب الوحيش من كالم العرب، وإنمـا  السّ
يستخرج ويستعري مفرداته اللغوية من القرآن الكريم، مـمـا جاء فيه 
ور وصفات اهللا، ومن ميزات الرسول وألقابه a يف  من أسمـاء السّ
القرآن  رِ  وَ لـمن عكف عىل سُ إال  ق  يتحقّ العزيز. وذلك ال  الكتاب 
ق يف علوم القرآن، واستفاد  ل يف معارف التفسري، وتعمّ وآياته وتوغّ

من أرسارها ورموزها.

فانظر إىل شيخ اإلسالم، أبقاه اهللا، كيف يتّخذ صفات الرسول 
ور القرآنية فيقول: وألقابه a من أسمـاء السّ

ةُ آلِ  رَ قَ بَتْ بَ ِ ي رشَ دِ، الَّذِ وْ جُ وُ ةَ الْ َ فَاحتِ كِتَابِ وَ َّ الْ لَهُ رسِ عَ جَ وَ
ةُ  ائِدَ اءِ بِهِ مَ ةِ النِّسَ رَ َ تْ لِربَ تَدَّ امْ دِ، وَ وْ رُ وْ ـمَ دِهِ الْ رْ نْ وِ انَ مِ رَ مْ عِ
 ، الِ َنْفَ األْ و  وُ ذُ افِ  رَ َعْ األْ امُ  أَنْعَ بِهِ  طَافَتْ  ي  والَّذِ دِ،  وْ هُ الشُّ
الِ  الثِّقَ دِ  عْ الرَّ نَ  مِ فُ  سُ وْ يُ وَ دٌ  وْ هُ وَ نُسُ  وْ يُ ةِ  بَ بِالتَّوْ وَ بِهِ  ا  نَجَ وَ

... الخ
أو خمالفته  معارضة من سبقه  د يف  يرتدّ اهللا، ال  والشيخ، حفظه 
’الٓـٓم‘  و  ’ٓحٓم‘  بمنـزلة  ’يٓس‘  أن   ير اجلوزية  القيم  ابن  فهذا  إياه، 
بأنه  قال:  من  يوافق  القادري  a، ولكن  النبي  أسمـاء  وليست من 
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اسم من أسمـائه a كمـا أنه صحّ فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم 
والتمجيد والشهادة بأنه a من الـمرسلني!

 «a للمصطفى  األقسام  معرفة  عن  الغطا  «كشف  أن  واحلق 
ا  تقدمً به  مت  تقدّ وقد  التأليف،  جمال  يف  للقادري  جديدة  خطوة 
، كمـا أنّه قد جاء بكتاب منفرد  نِّنٍ تَفَ ا، ككاتب عريب وأديب مُ واضحً
يف آدابنا العربية لشبه القارة، فقد ابتكره مؤلفه العالمة ليكون له كتابًا 
منه  وتقبّل  خطاه!  د  وسدّ اهللا  ووفّقه  مثال،  وال  نظري  له  ليس  ا  نادرً

ة اإلسالم! ا ألمّ وأبقاه ذخرً

أ. د. ظهور أمحد أظهر

األستاذ الفخري، جامعة بنجاب، الهور
ا قية جلامعة بنجاب سابقً رئيس القسم العريب للكليّة الرشّ

ا قية جلامعة بنجاب سابقً عميد الكلية الرشّ
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اهد والـمشهود،  لَّ يشء موجود، وأظهر الشّ دَّ كُ احلمد هللا الّذي أَمَ
وبه  موجودٍ،  كلّ  بنوره  فيها  ف  ورشّ طبقاتٍ  سبع  مـاء  السّ وجعل 
ظهرت العوالـم وترتّبت وتزخرفت األرض وتزيّنت، ولواله ما كان 
سلوك وال سفر، وال عني وال أثر، وال مكان وال تـمكني، وال حال 
س، وال حتيلّ وال  رَ س وال جَ بَس، وال فَرَ وال تلوين، وال نَفَس وال قَ
ي، وال جود وال وجود،  ، وال تدينّ وال ترقّي، وال تديلّ وال تلقّ جتيلّ
وال حامد وال حممود، وال غنيٍ وال رين، وال كيف وال أين، وال مجع 
مـاع، وال إصاخة وال استمـاع، وال سلخ  ة وال سَ لذّ وال بني، وال 

وال انخالع، وال صدق وال يقني، وال خفيّ وال مبني.

اهللاُ  نَ  سَّ حَ ي  الَّذِ دٍ  َمَّ حمُ نَا  يِّدِ سَ ىلَ  عَ الم  والسّ الة  والصّ
نَ  سْ حُ رَ  أَظْهَ وَ اتِه،  فَ صِ ارِ  بِأَنْوَ هُ  بَسَ أَلْ وَ اتِه  ذَ ـالِ  مَ بِجَ هُ  تَ رَ وْ صُ
نْ  مِ هُ  تَ ادَ عَ وَ هُ  قَ لُ خُ يَّنَ  زَ وَ  ، آنِ رْ قُ الْ رِ  وَ سُ ةِ  عَّ أَشِ نْ  مِ تِهِ  َ ريْ سِ وَ تِهِ  وَ أُسْ
دِ، وْ جُ وُ الْ ةَ  حَ اتـِ فَ وَ كِتَابِ  الْ  َّ رسِ لَهُ  عَ جَ وَ  ، انِ هَ ْ الْربُ آيَاتِ  ةِ  عَ ـمْ لَ
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ةِ  رَ َ لِربَ تْ  تَدَّ امْ وَ دِ،  وْ رُ وْ ـمَ الْ دِهِ  رْ وِ نْ  مِ انَ  رَ مْ عِ آلِ  ةُ  رَ قَ بَ بَتْ  ِ رشَ ي  الَّذِ
و  وُ ذُ افِ  رَ َعْ األْ امُ  أَنْعَ بِهِ  طَافَتْ  ي  الَّذِ وَ دِ،  وْ هُ الشُّ ةُ  ائِدَ مَ بِهِ  اءِ  النِّسَ
 ، الِ الثِّقَ دِ  عْ الرَّ نَ  مِ فُ  سُ وْ يُ وَ دٌ  وْ هُ وَ نُسُ  وْ يُ ةِ  بَ بِالتَّوْ وَ بِهِ  ا  نَجَ وَ  ، الِ َنْفَ األْ
اءُ  َ إِرسْ لِ وَ يُ النَّحْ حْ لَ بِهِ وَ صَ حَ ، وَ الِ صَ فِ رِ الْ جْ يْمُ يفِ حِ اهِ رَ دَ بِهِ إِبْ عِ سَ وَ
ي  الَّذِ وَ  ، الِ صَ وِ الْ ةِ  ْرَ مخَ نْ  مِ فِ  هْ كَ الْ ابُ  حَ أَصْ بِهِ  بَ  ِ رشَ وَ  ، ـالِ مَ كَ الْ
 ، َ نِنيْ مِ ؤْ ـمُ الْ جُّ  حَ وَ  هُ وَ  ، َ لِنيْ سَ رْ ـمُ الْ بِيَاءِ  َنْ األْ طَهَ  َنَّهُ  ألِ  ، مُ يَ رْ مَ بِهِ  َلَتْ  محَ
صِ  صَ قَ بِالْ لُ  النَّمْ نَ  آمَ ي  ذِ والَّ  . َ فِنيْ ارِ عَ الْ اءِ  رَ عَ لِلشُّ انُ  قَ رْ الفُ وَ رُ  النُّوْ وَ
هُ  مُ بِأَنَّ وْ هُ الرُّ نَتْ لَ عَ ي أَذْ ذِ ، والَّ يْهِ لَ ارِ عَ غَ تُ يفِ الْ بُوْ نْكَ عَ شَ الْ عَ شْ عَ ، وَ هِ يْ دَ لَ
وَ  هُ وَ  ، بَ لُوْ قُ الْ بَّتِهِ  حَ بِمَ بَى  سَ وَ  ، ابِ زَ َحْ األْ ةُ  دَ جْ سَ وَ ةِ  مَ كْ الْـحِ ـانُ  مَ قْ لُ
 ، ةِ ئِكَ الَ ـمَ الْ نَ  مِ افَّاتِ  الصَّ  ُ نيْ اسِ يَ وَ  هُ ي  والَّذِ  ، بَابِ َلْ األْ فَاطِرِ  بِيْبُ  حَ
ابِ  نْبِ التَّوَّ افِرِ الذَّ ُّ غَ وَ رسِ هُ ، وَ ةِ كَ بَارَ ـمُ ةِ الْ نَ الطَّائِفَ رِ مِ مَ ادُ الزُّ وَ صَ هُ وَ
  رَ وْ بُ الشُّ احِ وَ صَ ي هُ ، والَّذِ رُ وْ ُمُ األْ يَاتُ وَ هُ اآلْ لَ لَتْ  فُصِّ ، وَ رِ وْ فُ غَ الْ
النَّفْسِ  انُ  دُخَ فَ  رِ خْ زُ وَ  ، افِ َ َرشْ األْ وَ بَابِ  َحْ األْ وَ ابِ  حَ َصْ األْ  َ بَنيْ

. افِ قَ َحْ نْهُ بِاألْ اثِيَةِ عَ ـجَ الْ
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يَاتِ  ارِ الذَّ قَافُ  وَ  ، اتِ رَ جُ الْـحُ وَ تْحِ  فَ الْ بُ  احِ صَ وَ  هُ ي  والَّذِ
  دَ ـهُ الْ رِ  بِنُوْ طَلَعَ  ي  الَّذِ مُ  النَّجْ وَ  ، يَاتِ لِّ بِالتَّجَ سِ  وْ النُّفُ رِ  طُوْ نْ  مِ
وَ  هُ وَ  ، انِ هَ ْ الْربُ وَ ـانِ  مَ يْ اإلِ رِ  بِنُوْ نَ  وْ كَ الْ رَ  نَوَّ ي  ذِ الَّ رُ  مَ قَ الْ وَ  ، لْطَانِ السُّ وَ
ةِ  امَ رَ كَ الْ وَ ةِ  اعَ فَ الشَّ بُ  احِ صَ وَ  هُ ي  الَّذِ  ، َنِ محْ الرَّ لْمِ  عِ نْ  مِ دُّ  تَمِ سْ ـمُ الْ
انِ يفِ  يْزَ ـمِ الْ بُ  احِ صَ لَةِ وَ اتَ قَ ـمُ الْ دِ يفِ  يْ دِ ـحَ الْ بُ  احِ صَ ، وَ ةِ اقِعَ وَ الْ مَ  وْ يَ
 ، ءَ الَ الْـجَ وَ ابَ  ذَ عَ الْ وَ  َ رشْ الْـحَ ائِهِ  دَ َعْ ألِ اهللاُ  تَبَ  كَ ي  والَّذِ  ، ةِ لَ ادَ جَ ـمُ الْ

. ءٍ بَالَ لِّ فِتْنَةٍ وَ نَةً يفِ كُ تَحِ ـمْ ةً مُ وَ طَاهُ أُسْ أَعْ وَ

 ، صٌ وْ صُ رْ نْيَانٌ مَّ ُمْ بُ أَهنَّ ا كَ ف\ بِيْلِ اهللاِ صَ هُ يفِ سَ ابُ حَ اتَلَ أَصْ ي قَ ذِ والَّ
ي  ، والَّذِ صِ وْ نْصُ ـمَ مِ الْ كْ ةِ بِالْـحُ عَ مُ ـجُ مَ الْ وْ اتُ يَ لَوَ يْهِ الصَّ لَ تْ عَ ثُرَ كَ وَ
مَ  وْ يَ مُ  ُمَ األْ يهِ  إِلَ تَأْيتِ  سَ وَ  ، ةٌ نَّدَ سَ مُّ بٌ  شُ ُمْ خُ أَهنَّ كَ هُ  نْدَ عِ نَ  وْ نَافِقُ ـمُ الْ   رَ يُ
لِيْلِ  التَّحْ امَ  كَ أَحْ لِهِ  َجْ اهللاُ ألِ لَ  أَنْزَ ي  ذِ الَّ ةِ،  نَّدَ جَ ـمُ الْ دِ  نُوْ ـجُ الْ كَ ابُنِ  التَّغَ
لِ  أَهْ نْ  مِ هُ  انَ أَهَ نْ  مَ  ، لْكِ ـمُ الْ الِكَ  مَ ا  يَ هُ  لَ تَبْتَ  كَ  ، مِ يْ رِ التَّحْ وَ قِ  الطَّالَ وَ

. نَ وْ طُرُ ا يَسْ مَ لَمِ وَ نُ وَ قَ يْمُ الْ وَ مِ ، هُ ابٍ أَلِيْمٍ ذَ عَ

جُ  ارِ عَ مَ وَ  هُ ، وَ نَ وْ ضُ رَ عْ يُ مْ  ا هُ إِذَ ةِ  آقَّ ـحَ الْ مِ  لِيَوْ عٌ  فَّ شَ مُ افِعٌ  وَ شَ هُ وَ
رُ  ثِّ دَّ ـمُ الْ لُ وَ مِّ زَّ ـمُ وَ الْ هُ ، وَ َ نيْ حِ الـِ نِّ الصَّ الْـجِ ةِ وَ ئِكَ الَ ـمَ ِيْعِ الْ مجَ حٍ وَ نُوْ
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فُ  رْ عُ وَ  ، هُ رُ آخِ وَ رِ  هْ الدَّ لُ  أَوَّ وَ  هُ  ، َ نِبِنيْ ذْ لِلْـمُ ةِ  يَامَ قِ الْ يفِ  عُ  جَ رْ ـمَ الْ وَ
ةُ  وَ دْ قُ وَ النَّبَإِ،  لِ  َهْ ألِ امُ  مَ اإلِ وَ  هُ وَ  ، ياتِ لْقِ ـمُ الْ رُ  ذِكْ وَ تِ  الَ سَ رْ ـمُ الْ
نْ  مَ ظِيْمِ لـِ عَ لُقِ الْ ـخُ بُ الْ احِ وَ صَ ، هُ طَاتِ النَّاشِ اتِ وَ عَ ةِ النَّازِ ئِكَ الَ ـمَ الْ
جِ  وْ ُ الْربُ اقِ  قَ بِانْشِ  َ نيْ فِ طَفِّ لِلْمُ اطِعُ  قَ الْ وَ  ، طَارِ نْفِ ِ االْ وَ رِ  يْ وِ التَّكْ نَ  مِ بَسَ  عَ

. رِ جْ فَ يَةِ الْ اشِ ىلَ بِغَ َعْ ُفُقِ األْ قُ يفِ األْ وَ الطَّارِ ، هُ بَّارِ ـجَ بَطْشِ الْ وَ

ى  حَ ضُ وَ  هُ  ، رِ جْ الْـحَ يْلِ  اللَّ وَ سِ  مْ الشَّ وَ بَلَدِ  بِالْ هُ  لَ اهللاُ  مَ  أَقْسَ وَ
 ُ التِّنيْ رَ  تَخَ افْ وَ  ، الً امِ كَ ا  احً َ اِنْرشِ هُ  رَ دْ صَ بِهِ  اهللاُ  حَ  َ رشَ نْ  مَ لـِ ـانِ  مَ يْ اإلِ
لَتِ  زِ لْ زُ وَ  ، بَيِّنَةُ الْ هُ  عَ مَ اءَ  جَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، الً امِ شَ ا  ارً تِخَ افْ هِ  رِ دْ بِقَ لَقُ  عَ الْ وَ
يفِ  رِ  اثُ التَّكَ كِ  الَ هَ نْ  عَ  َ ربَ أَخْ ي  ذِ الَّ وَ  هُ  ، ةِ عَ ارِ قَ بِالْ ادِيَاتُ  عَ الْ وَ ضُ  َرْ األْ
يفِ  يْشٌ  رَ قُ تْ  جَ تَهَ ابْ وَ  ، يْلِ فِ الْ امَ  عَ لِدَ  وُ ي  الَّذِ ةِ،  زَ مَ ـهُ الْ لِلنَّفْسِ   ِ الْعَرصْ
لٍ  هْ أَيبِ جَ ىلَ  ِ عَ بِالنَّرصْ هِ  بِيَدِ نَ  وْ افِرُ كَ الْ مَ  َزَ اهنْ ، وَ رِ ثَ وْ كَ الْ نَ  نِ مِ وْ ـاعُ ـمَ الْ
ي  ذِ الَّ ، وَ فٍ زَ لُّ عَ كُ لَقُ وَ فَ الْ هُ  لَ تَمَّ  صُ وَ الَ خْ هُ اإلِ لَ لَ  مُ كَ ، وَ بٍ ـهَ لَ أَيبِ  وَ
نَّةِ  ـجَ الْ إِىلَ  بِهِ  ا  لُوْ صَ وَ ، وَ نَّاسِ ـخَ الْ  ِّ نْ رشَ ا مِ وْ يْذُ أُعِ النَّاسُ وَ بِهِ    تَدَ اهْ

. النَّاسِ نَّةِ وَ ـجِ بِّ الْ ا إِىلَ رَ بُوْ َ اقْرتَ وَ
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 ، قائقِ الدّ ـاءُ  مَ وسَ  ، احلقائقِ عرشُ  هو   a ا  دً حممّ نَا  يِّدَ سَ فإنَّ 
 ، ائبِ رَ غَ مُ الْ ، ونَجْ ائِبِ جَ عَ رُ الْ مَ ، وقَ ، وشمسُ اللَّطائفِ قائقِ لَكُ الرّ فَ وَ
ةِ،  ةُ النُّبُوَّ رَ دْ ، وسِ وتِ ، وبحرُ أنوارِ الـملَكُ تِ وْ ُ ربَ ضُ أرسارِ الـجَ هو أرْ
وسُ  رَ وعَ مـائل،  الشّ وقُطبُ   ، الفضائلِ ثُ  وْ وغَ  ، ةِ الَ سَ الرِّ ى  نْتَهَ ومُ
 ُّ ريسِ وكُ  ، لِ الَ الْـجَ ةِ  يْقَ قِ حَ شُ  رْ وعَ  ، دِ امِ حَ ـمَ الْ وسلطانُ  نِ  اسِ حَ ـمَ الْ
ال،  تَعَ ـمُ الْ الكبريِ  لَمُ  وقَ الكمـال،  اتِ  فَ صِ حُ  وْ ولَ ـال،  مَ الْـجَ ةِ  فَ رِ عْ مَ

. ثَالِ ـمِ الْ لْقِ وَ ـخَ الْ عُ لألَمرِ وَ امِ ـجَ والْ
الوحي  ومقصود  التحلّيات،  نُ  سْ وحُ يَاتِ  لِّ التَّجَ نورُ  وَ  هُ
اآليَاتِ  نَى  عْ ومَ  ، اتِ طَّعَ قَ ـمُ الْ وفِ  رُ الْـحُ  ّ ورسِ ت،  الَ والتَّنَزُّ
أرسارِ  ومفتاح  الـمتشاهبات،  اآلياتِ  ومعرفةُ   ، مـاتِ حكَ الـمُ
مجيع  وشمس  الـمحسوسات،  أنوارِ  ونورُ   ، الـمعقوالتِ
ةُ  ْجَ هبَ وَ  ، تِ امَ النَّسَ ةُ  حَ فَرْ وَ الكائنات،  م  عوالـِ ورساجُ  الـموجودات، 
 ُّ ـاوات، والرسِّ مَ رُ الطَّالِعُ فَوقَ السَّ النُّوْ ، وَ اتِ حَ ةُ اللَّمَ هَ نُزْ ، وَ اتِ خَ النَّفَ
 ، اتِ فَ الصِّ أنوارِ  نْظَرُ  ، ومَ اتِ اللّذَّ رُ أرسارِ  ظْهَ مَ  ، اتِ َرضَ معُ يف احلْ الالَّ
مجيع  وعنيُ   ، اتِ بَارَ العِ اكِبِ  وَ كَ ةُ  عَّ وأشِ  ، اتِ ارَ شَ اإلِ قِ  وْ بُرُ ةُ  عَ ـمْ لُ
ةُ  بَابَ ، ولُ الِيَاتِ اتِ العَ بِيحَ ةُ التَّسْ بْدَ ، وزُ بَاحِ قلبُ مجيع األَشْ اح، وَ وَ األرْ
حُ  وْ الرُّ وَ  ، انَاتِ كَ ـمَ الْ فَعِ  أرْ يف  لُ  األوّ رُ  والنُّوْ  ، لِيَّاتِ األَزَ اتِ  يْسَ دِ التَّقْ
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 ، اتِ َ َرضَ احلْ بِ  أَقْرَ يفِ  لُ  مَ األكْ  ُّ والرسِّ  ، ابَاتِ جَ احلِ ىلَ  أعْ يف  ظَمُ  األَعْ
 ، تِ الَ نُوِّ التَّنَزُّ امِ يف دُ رَ ـمَ زُ الْ يْ زِ ، وعَ اتِ هَ لُوِّ التَّنَزُّ وعظيمُ الـمقامِ يفِ عُ
يف   ُّ والرسِّ َات،  حيْ التَّلْوِ يف  والبَاطِنُ   ، اتِ يْحَ التَّوضِ يف  رُ  الظَّاهِ وَ

. كِنَايَاتِ يُّ يفِ الْ فِ ، والـخَ َاتِ حيْ ِ التَّرصْ
يفِ  والـمحفوظُ  ر،  طُوْ سْ الـمَ الكِتَابِ  يانُ  بَ وَ ر،  الطُّوْ رُ  نُوْ وَ  هُ
رِ  بَحْ فائِقُ عىل الْ الْ ، وَ رِ وْ مُ عْ رِ والـمرفوعُ إِىلَ البَيْتِ الـمَ وْ نْشُ ـمَ قِّ الْ الرَّ
لـم  هُ اهللاُ تَعاىل وَ قَ لَ . خَ رِ وْ مَ النُّشُ وْ شِ يَ رْ عَ َالِسُ عىل الْ ، واجلْ ورِ جُ سْ الـمَ
 ، الَ إنيسّ نّي وَ الَ جِ لَكٌ وَ الَ مَ ، وَ الَ كريسّ يَكن يف ذلك الوقتِ عرش وَ
 ، هُ أْسَ رَ ةِ  ايَ دَ الـهِ نَ  مِ اهللاُ  لَقَ  فَخَ  ، ارٌ هنَ الَ  وَ ليلٌ  الَ  وَ  ، نَارٌ الَ  وَ نّة  جَ الَ  وَ
نَ الفتحِ  مِ ، وَ أفة قلبَهُ نَ الرَّ مِ ، وَ هُ هَ جْ َةِ وَ محْ نَ الرَّ مِ ، وَ هُ نَ الطِّيْبِ أَنفاسَ مِ وَ
نَ  مِ ه، وَ اءِ أَنْفَ كَ نَ الذَّ مِ ه، وَ فَّ اء كَ خَ نَ السَّ مِ نَه، وَ ِ بَطْ ربْ نَ الصَّ مِ ، وَ هُ رَ دْ صَ
نَ  مِ وَ  ، يْهِ نَ أُذُ طَابِ  ِ اخلْ ذِ  يْ ذِ لَ نْ  مِ وَ  ، هِ يْ دَّ خَ لِ  َامَ اجلْ نَ  مِ وَ  ، عينَيْهِ نِ  ُسْ احلْ
نَ  مِ وَ  ، يْهِ يَ دْ ثَ رِ  كْ الشُّ نَ  مِ وَ  ، هِ يْ دَ يَ طَاءِ  عَ الْ ط  بَسْ نْ  مِ وَ  ، تَيْهِ فَ شَ اللُّطْفِ 
ةِ  وَّ قُ نَ الْ مِ ، وَ يْهِ اعَ ةِ ذِرَ بَ رْ قُ نَ الْ مِ ، وَ بَيْهِ اجِ ِ حَ نيْ سَ نْ قَوْ مِ ، وَ نْكِبَيْهِ ةِ مَ ظَمَ عَ الْ
 ، هُ وِ نُطْقَ فْ عَ نَ الْ مِ ، وَ يْهِ مَ دَ كِنيِ قَ نَ التَّمْ مِ ، وَ يْهِ اقَ ةِ سَ مَ يْ زِ عَ نَ الْ مِ ، وَ يهِ دَ ضُ عَ
انِ  هَ ْ نَ الْربُ مِ . وَ تَهُ ْجَ ُلْوِ هلَ نَ احلْ مِ ، وَ تَهُ َّ فِ مهِ َ نَ الرشَّ مِ هُ وَ قَ لُ حِ خُ فْ نَ الصَّ مِ وَ
 ، هُ رَ ةِ ظَهْ بَادَ عِ نَ الْ مِ ، وَ نَانَهُ يَاءِ أَسْ نَ الضِّ مِ ، وَ أْنَهُ لْطَان شَ نَ السُّ مِ ، وَ انَهُ لِسَ
نَ  مِ وَ  ، نَهُ سْ ةِ حُ ارَ النَّضَ نَ  مِ وَ  ، هُ مَ زْ عَ ةِ  رَ دْ قُ الْ نَ  مِ وَ  ، نْبَهُ بَّةِ جَ حَ ـمَ الْ نَ  مِ وَ
لِ  َالَ نَ اجلْ مِ ، وَ تَهُ لَ الَ نَ الكمـال جَ مِ ، وَ تَهُ انَ كَ نُوِّ مَ نَ الدُّ مِ ، وَ تَهُ افَ َ لُوِّ رشَ عُ الْ
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. هُ ودَ جُ بُوبيّةِ وُ نْ فيض الرّ مِ ، وَ هُ ودَ انيّةِ جُ محْ نْ فيض الرَّ مِ ، وَ تَهُ امَ رَ كَ

، تارةً يقسم  مُ يف القرآن بأمورٍ عىل أمورِ سِ قْ ا بعد: فإنّ اهللا u يُ أمّ
بذاته وصفاته، وتارةً يُقسم بآياته، تارةً يُقسم عىل التّوحيد، وتارةً عىل 
تارةً عىل  مُ عىل القرآن، وَ سِ قْ سالة والوعد والوعيد، تارةً يُ ة والرّ النبوّ
اجلزاء والـمعاد واألعمـال احلسنة وأحوال اإلنسان، وتارة باألشياء 
ـا  مً سَ قْ مُ ا  لَهَ عَ تي جَ الّ والـمواقع واألماكن واألزمان. فمنها: األمور 
النّهار،  اللّيل، وَ النّجوم، وَ ، وَ رِ مَ القَ ، وَ مسِ الشّ ا، كَ يْهَ لَ مُ عَ سِ قْ الَ يُ ا وَ هبِ
األرض، واجلبال، والبحار. وجعل بعض األمور منها  مـاء، وَ السّ وَ
ا  وإمّ هادة  بالشّ ا  إمّ باثنني:  يفصل  احلكمَ  ألنّ  وذلك  عليها.  ـا  مً سَ قْ مُ
م، فذكر اهللا تعاىل يف كتابه النوعني، حتى ال تبقى للناس حجة،  سَ بالقَ
 ، مٍ مكرّ ويشء  معظّمٍ  باسمٍ  إال  القسم  يكون  ال  أنه  األصول  ومن 
فأقسم اهللا تعاىل بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع، والباقي كلّه أقسم 

بمخلوقاته.
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عن  خيرج  ال  باليشء  القسم  القشريي:  القاسم  أبو  اإلمام  قال 
كقوله:  فالفضيلة   ، منفعةٍ إلظهار  أو  فضيلةٍ  إلظهار  إما  وجهني: 
ِي  ِ

ّ
ِمِي﴾.(١) والـمنفعة نحو: ﴿َوٱل

َ ۡ
ِ ٱل

َ
َل

ۡ
ا ٱل

َ
﴿ َوُطورِ ِسينَِي( َوَهٰذ

(٣).(٢)
ۡيُتوِن﴾ َوٱلز1

 a ومن لطائف القسم أنه تعاىل أقسم لنبيّه احلبيب الـمصطفى
 a به  اهللا  أقسم  فتارة  لديه.  ند اهللا ومكانته  عِ الناسَ عظمتَه  ليعرف 
ـا  سمً قْ ـا به يف بعض اآليات ومُ سمً قْ a، فجعله مُ وتارةً أقسم عليه 
عليه يف بعض الـمقامات، تارةً أقسم بعمره وحياته a، وتارةً أقسم 
ته وصفاته a، وتارةً أقسم ببلده ومولده a، وتارةً أقسم عىل  بنبوّ

.a إنعامه عليه وتارةً عىل إكرامه لديه

به وأقسم عليه  بأنّ اهللا تعاىل أقسم   a النّبي  وهذا من فضائل 

(١) التني، ٩٥/ ٢-٣.
(٢) التني، ٩٥/ ١.

(٣) ذكره السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن، باب يف أقسام القرآن، ٢/ ٣٥٢.
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ا عن إجالل قدر نبيّه  a أكثر وأزيد من كل نوعٍ من األقسام، إخبارً
 ،a ا لعلوّ مرتبته وكمـال منـزلته a وتبجيله وتعظيمه a وإظهارً
ة  وذلك كمـا ال خياطبه a وال خيرب عنه a إالّ بالكناية، وهي النبوّ
ا. وخاطب  ا وال أعظم خطرً سالة، التي ال يشء أجلّ منها فخرً والرّ
يذكرهم  ولـم  بأسمـائهم،  عنهم  وأخرب  األنبياء،  من   a غريه 
بالكناية. هذه هي غاية الـمرتبة وهناية الفضيلة، التي لـم تثبت ألحد 
a، ألن من بلغ به غاية التّعظيم كنّي عن  يّ  سول النّبي األمّ إالّ للرّ
يقال  ا،  أمريً كان  وإن  الـملك؛  ا  أهيّ له:  يقال  ملكا،  كان  فإن  اسمه. 
له: أهيا األمري، وال خياطبه باالسم. فنحن نر يف القرآن بأنّ اهللا لـم 
 a بالكناية، وهذه زيادة يف جاللته a يقسم به باسمه بل أقسم له

ونبالته ورشفه ونباهته.
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ن تقدمه من األنبياء f كانوا يدفعون  ومن فضائله a: أن مَ
بوهم من السفه،  ويردون عن أنفسهم ما نسبه إليهم أعداؤهم ومكذّ
 a ه اهللا تعاىل حبيبه والضالل، والكذب، والسحر وغريها. ولكن نزَّ
ـا، وبرأه اهللا من كل ما رموه به من  ا له وتعظيمً عمـا نسبوه إليه ترشيفً

عر. حر والكهانة واجلنون والشّ السّ

استنكارهم  عليهم  وردّ  استهزاءهم   a عنه  اهللا  وذبّ 
ـا عليه. ويف  ـا به وتارة مقسمً a تارةً مقسمً واستكبارهم جميبًا عنه 
د عىل طعن واحد  الرّ a بأقسامٍ كثريةٍ يف  رِ أقسمَ اهللاُ له  وَ بعض السُّ
ومنـزلته  ته،  وعزّ لعصمته  ا  تأكيدً القسم  أساليب  من  ا  كثريً واختارَ 

.a وكرامته

هُ  رَ وذِكْ باسمه،   a هُ  مَ اسْ قرن  تعاىل  اهللا  أن   :a فضائله  ومن 
 a ه، ومعصيتَه كمِ ه a بحُ كمَ ره، وطاعتَه a بطاعتِه، وحُ كْ a بذِ
ه،  a بأمرِ ه  a بحرمتِه، وأمرَ تِه، وحرمتَه  a بأذيّ تَه  بمعصيتِه، وأذيّ
 a ه ه a بِعطائِه، وإغنائَ ، وعطائَ وهنيَه a بنهيه، ورضاهُ a برضاهُ
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، وحمبّتَه a بمحبّتِه،  هِ هُ a بإنعامِ امَ بإغنائِه، وفضلَه a بفضلِه، وإنْعَ
 a تَه تِه، ومشاقّ ه a برباءَ تَ وقربتَه a بقربتِه، وأذانَه a بأذانِه، وبراءَ
واستجابتَه  بمحاربتِه،   a تِه، وحماربتَه  بمحادّ  a ه  تَ تِه، وحمادّ بمشاقّ

a باستجابتِه.

فإن هذا األمر متعارف عليه ومسلَّم بني العقالء والعلمـاء أن 
مني. فتبنيّ  لني والـمكرّ األقسام ال تقع إال عىل الـمعظّمني والـمبجّ
سول a ورفعة رسالته.  ته وكرامة الرّ هبذا جاللة النّبي a وعظمة نبوّ
يُقرنان  ال  واحلكمني  واألمرين  كرين  والذِ اإلسمني  أنّ  وكذلك 
 ِ بَنيْ والـمتقارِ  ِ بَّنيْ حِ للمُ إالّ  يشرتكان  وال  كانِ  َ يُرشْ وال  معان  جيُ وال 

. ِ نيْ ستلزمَ الـمُ ِ وَ نيْ مَ والـمتالزِ
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 ،a ته  بمحبّ مرشوطةً  حمبّته  جعل  تعاىل  اهللا  أنّ  علمنا  فعندما 
ره مقرونًا بذكره a، وكلمته معلومة  وطاعته منوطة بطاعته a، وذكْ
بإظهار  مقصودةً  وأقسامه   ،a ببيعته  مفروضة  وبيعته   ،a بنطقه 
أن  تعاىل  اهللا  من  التوفيق  فسألت   .a فضيلته  وإعالن   ،a كرامته 
تي أقسم اهللا عز  يقدر يل أن أمجع اآليات البيّنات من القرآن العظيم، الّ
له وتنوهيا وتبجيالً  تنـزهيا   a الـمصطفى  للنّبي احلبيب  وجل فيها 
ها بمـا يتيرسّ يل من فيض عطاياه  ـا، وأن أرشحها وأفرسّ له وتعظيمً

.a ومكنونات خزائنه

ذلك  مجيع  يف  واستخرته  م،  العالّ احلكيم  بالعزير  فاستعنت 
إليه يف مجيع  هت  a، وتوجّ دٍ خري األنام  لت بسيّدنا حممّ منه، وتوسّ
قد   ،a النّبي  فضائل  بعض  التأليف  هذا  يف  ومجعت  نه،  مِ فته  ألّ ما 
فيه  ونَقلتُ  الكريم،  القرآن  يف  ذُكرت  التي  األقسام،  من  يل  ظهرت 
ما  إىل  إضافةً  األعالم،  األئمة  كالم  من  والفرائد  الفوائد  بعض  من 
ور الـمعارف القرآنية،  أخذت، وما فهمت، وما استخرجتُ من بُحُ
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ة، ومصادر  وأهنار الـمعالـم العرفانية، ومن منابع الفيوضات النبويّ
نيّة. الفتوحات الـمدَ

وأقوال  الصحيحة،  واألحاديث  اآليات  من  فيه  واستدللتُ 
قني الـمعتمدين، ورجوت  الصحابة والتّابعني، وحتقيق أئمة الـمحقّ
ه فيه ما يقصد ويريد. فإين أعرتفُ اعرتافَ عبدٍ معرتفٍ  طالِعُ أن جيدَ مُ
 َ يَرسَّ ، وَ بالعجز والتقصري، وأشكر اهللا تعاىل عىل ما أعان عليه من قصدٍ
عري،  السّ عذاب  من  اآلخرة  يف  به  والنجاة  العفو  وأرجو   . ريٍ عسِ من 
إىل  الـمبعوث  الـمنري،  الرساج  النذير  البشري  دٍ  حممّ سيّدنا  وشفاعة 

. كافّة اخللق من غنيٍ وفقريٍ

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل؛ فنعم الـموىل ونعم النصري.



٤٧ ÁÏï·c

 �   "#$ %آن  ذ$   &  '  ()  *+  ,- /ے  "0  � 1رت   2 4567َ8ں 

94ِت  "
:

; اور  در=">ؤں   >  ?@  ABC اور  Dروں   > @رف   Aآ% F">۔   < "=GH
اور   IJ  K  �  L  M  N  � Oدر   >   ّ"

:PQRَ ِتST اور  Uں   >   ّ"VW
X۔  YZ ِ

[ " \] وہ   < "_  `S اور   a  K  �  L  M
و   bc اِلdا ،ef "ghi ِ[ "jدSا ،kرl آ=">ِت  �   !"#$ اس   K  �
 � X۔   < "_ اImل   N  %  2 $ام   nا   : "op و    :q" rsthu اور    :q" rvw xy
& وہ   � اس   zء ا{ ان   Iوا  K$  |}  & ~ب  اس   k (ں   y$  Q ا�"
 2 �ے  اس   �  �  � X۔  ر�   � اور  ارادہ  وہ   &  �  �  �  �  L
�ف   &  �y� اور  ��ى  ا�   M (ں   y$ ا�اف   &  /�" ��t

�
x و   � ا�  �ح 

و  ارادہ  اس  /ے  "0  K اس   k (ں   y$ ادا   �  & ا�ت  رب   zا اور   X
 2  �  * اور   �GH ا��  و  �د  /ى  "0  �  K�  �   "

�
�   "V�  �  �

 � آ ت    ذر¢"  > در£ر  و   ¤  > اس   � اور   < د="  GH آ-ن   �  ¥
 a ¦  §Q "̈  ©ª و  آ»  ا�  اور  (ں  Qوار  ا�"  & ¬ت   N اب   > دوزخ 
و   ®  *  > ¯»ت  °م    " ±

: w² اور    " ±³ نري  رساجِ مُ اور  بشري و نذير   M
(ں۔ �ر   ´  &  µ¶  2 ،<"F  < "=GH ·ث  �ف   2  /�" �s¸

ا¹   º وہ   » X۔   ¼S ا¹   �  < "_ وہ  اور   X  ½& اهللا    "¿ Àرے  اور 
X۔ �د�ر  ا¹   º &ر-ز (X) اور 



a6fi„`Ÿ–6´XΩc6 Ş!W6◊XÑ»Y
نذكر فيمـا ييل من الصفحات األقسام التي أقسم اهللا هبا للنبي 

ى a يف القرآن الـكريم، وهي: الـمصطفَ

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر  ١. ﴿ف1ََ َوَرّبَِك َ. يُۡؤِمُنوَن َحت&
 
ْ
ُِموا

ّ
ا قََضۡيَت َويَُسل نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِم&

َ
 ِفٓ أ

ْ
 َيُِدوا

َ
بَۡيَنُهۡم ُثم& .

تَۡسلِيٗما﴾(١)

سة،  لِ الّذي أقسم اهللا تعاىل فيه بنفسه الـمقدّ فأبتدأ بالقسمِ األوّ
فِيَما  ُِموَك 

ّ
ُيَك  ٰ َحت& يُۡؤِمُنوَن   

َ
. َوَرّبَِك   

َ
﴿ف1َ تعاىل:  قال  إذ  ا  دً مؤكّ

 
ْ
ُِموا

ّ
َويَُسل قََضۡيَت  ا  ّمِم& َحرَٗجا  نُفِسِهۡم 

َ
أ ِفٓ   

ْ
َيُِدوا  

َ
. ُثم&  بَۡيَنُهۡم  َشَجَر 

به،  ـا  مً سَ قْ مُ ه وربوبِيّتَه يف هذهِ اآلية  سَ نَفْ  u تَۡسلِيٗما﴾.(٢) جعل اهللا 

مِ إيمـان  دَ د بالقسم عىل عَ أَكّ ـا عليه، وَ مً سَ قْ بِيَّه احلبيب a مُ وجعل نَ

(١) النساء، ٤/ ٦٥.

(٢) النساء، ٤/ ٦٥.
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يثبت  بينهم، ولـم  ما شجر  a يف كلّ  ا رسوله  وْ مُ كِّ اخللق، حتّى حيُ
يَ عنهم احلرج وهو ضيق  نْتَفِ كيم، حتّى يَ د التَّحْ لـهم اإليمـان بِمجرَّ
االنرشاح،  لَّ  كُ  a حلكمه  صدورهم  وتنرشح   ، والشكّ در  الصّ
ا  أيضً بذلك  اإليمـان  لـهم  يثبت  ولـم  االنفساح،  ل  كُ له  وتنفسح 
وعدم  والتّسليم،  بالرىض   a وأمره  حكمه  ويطيعوا  يقبَلوا  حتّى 

الـمنازعة والـمعارضة.

م الـمنافقني، ثم  عْ م: جاء ’ال‘ األوىل ر̀دا لِزَ سَ : يف القَ لُ الوجهُ األوّ

ـا بعد ذلك، فعىل هذا يكون الوقف عىل ’ال‘ األوىل تا̀ما. مً استأنف قَسَ

ا بالنَّفي  مت عىل القسم اهتمـامً والوجه الثّاين: أن ’ال‘ األوىل قُدّ

ا للنَّفي. رت توكيدً رِّ ثم كُ
زائدة  َوَرّبَِك﴾   

َ
�

َ
﴿ف قوله  يف  األوىل  ’ال‘  أن  الثّالث:  والوجه 

وتنوهيا  ـا  وتفخيمً  a للنّبي  ـا  تعظيمً القسم،  عىل  الـمزيد  للتّأكيد 
ليس  يا حبيـبي،  فمعناه:  ا.  أيضً العلم  لتأكيد وجوب  a، وهذا  له 
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أُنزل إليك، وهم ال يقبَلون  ُم آمنوا بمـا  األمر كمـا يزعمون من أهنّ
اليتك، وبتحكيمك عىل نفوسهم، وأمورهم وخيارهم،  ويسلّمون بِوِ
بِّكَ  بِرَ لك  فأقسمتُ  بينهم،  ـا  مً وحكَ عليهم  ـا  حاكمً جيعلونك  وال 
وحتى  يشء،  يف  خيالفوك  ال  حتّى  هؤالء،  يؤمن  ال  بأنّه  د،  حممّ يا 
قَعَ بينهم من  موك فيمـا اختلف، واختلط، والتبس، وأشكل ووَ حيكّ
وا  فيها، وحتّى ال حيسّ بينهم  فتقيض  والـمنازعات،  الـمخاصمـات 
بظواهرهم  لك  وينقادوا  وريبًا.  ا  وشكً ا  وضيقً ا  حرجً قلوهبم  يف 
ُكمك  م حلِ هِ سِ وْ َ يف نُفُ نِنيْ ذعِ ـا كامالً، مُ ا، وتسليمً fا تام وبواطنهم انقيادً

ِم بأمرك ورضاك. هبِ لُوْ َ بِقُ وقِننيْ ائِك، ومُ وقَضَ

 ، لّ حالٍ بَ االنقياد حلكمه يف كُ a أوجَ للنَّبِي  مَ  سَ قَ الْ ا  فإن هذَ
عن   ،a وتنـزهيه   a النّبي  عصمة  يف  يعتقدوا  أن  بُدَّ  ال  أنّه  فبنيّ 
اهللا  إقسام  يف  بليغةٌ  إشارةٌ  فهذه   ، ومقالٍ حالٍ  كل  يف  اخلطاء  صدور 

.a تعاىل للنبي احلبيب الـمصطفى
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َرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾(١)
ۡ
ِف َسك

َ
ُهۡم ل َعۡمُرَك إِن)

َ
٢. ﴿ل

وكذلك أقسم اهللا تعاىل به a يف مواضع كثرية يف القرآن إلظهار 
عظيم قدره a، ومنـزلته a، ورشفه a، ومرتبته a، إذ قال تعاىل: 

َرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾.(٢)
ۡ
ِف َسك

َ
ُهۡم ل َعۡمُرَك إِن)

َ
﴿ ل

َعۡمُرَك﴾ 
َ
﴿ل قال:   k عباس  ابن  عن  طلحة  أيب  بن  عيل   ورو

بحياتك(٤)  قال:   k عباس  ابن  عن  اجلوزاء  أبو   ورو ك.(٣)  يْشُ عَ لَ
غفلتهم  لفي  إهنم  وحياته   a بالنّبي  أقسم  فقال:   ، مُ أُقْسِ ومعناه: 

ا.(٥) يرتدّدون. رو هذا سفيان عن األعمش أيضً

(١) احلجر، ١٥/ ٧٢.

(٢) احلجر، ١٥/ ٧٢.
سورة  تفسري  باب  القرآن،  تفسري  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  (٣) أخرجه 
احلجر، ٤/ ١٧٣٦، الرقم/ ١٩١؛ وذكره الطربي يف جامع البيان يف تفسري 
القرآن، ١٤/ ٤٤؛ والنحاس يف معانى القرآن، ٤/ ٣٣؛ وابن كثري يف تفسري 
القرآن العظيم، ٢/ ٨٩؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور يف التفسري بالـمـاثور، 

٥/ ٨٩؛ والشوكاين يف فتح القدير، ٣/ ١٣٩.
(٤) رواه أبو يعىل يف الـمسند، ٥/ ١٣٩، الرقم/ ٢٧٥٤.

القرآن، ١٤/ ٤٤؛ والنحاس يف  تفسري  البيان يف  الطربي يف جامع  (٥) رواه 
معاين القرآن، ٤/ ٣٤؛ وذكره الشوكاين يف فتح القدير، ٣/ ١٣٩.
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َرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾
ۡ
ِف َسك

َ
ُهۡم ل َعۡمُرَك إِن)

َ
٢. ﴿ل

��ت  �رے   !  #  * "آن   # ا$ت  رب  ا%  &ح  ا'  اور 
 ()  * ا+ر   *  ,  -  ./ و  0ف  اور   12 و  3ر   - a آپ  5
 6  - :ِ 9م!) آپ  ( :; @? <: ﴿(اے  Aرى  ارBد   C  D ( :E ،FG  HIَJ

 #  KL  Mح) ا&  - Oِم Nط   P) گN   (R  S  T ،HIَJ (Uرك) - 
﴾۔ ( WX ر<   Y \]داں 

 D (]   ^ روا_)  ` k سa  b ا%   c dت   #  e  fا  b  g dت 
 hiز  - آپ  كَ < (+  يْشُ عَ لَ /اد  َعۡمُرَك﴾ ` 

َ
D(j�k۔ ﴿ل  # اlں   C

اlں   C  D (]   ^ روا_)    ̀k سa  b اهللا   c dت  اnزاء #   oا HIَJ)۔   -
يَاتُكَ  مُ حَ p أُقْسِ  q اس  اور  يَاتُكَ <  ـحَ لَ /اد  َعۡمُرَك﴾ ` 

َ
D(j�k: ﴿ل  #

 D(j�k  # ا$ت  رب  ا%   r sں) <۔   tG  HIَJ  -  hiز  - آپ    (u)
 kq) وہ  C sں   tG  HIَJ  -   : (w Dت  (x  - آپ  a اور  zِ اyم   #  C
ا|}   # ){Dن  ~�� d pت    W (� ۔  ( WX \]داں   #  �  Mگ) اN

D۔ (]   ^ روا_)  P  `
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فأظهر اهللا تعاىل له a هناية البـرّ والترشيف والتعظيم إذ أقسم 
ا أكرم عليه من  a، وما خلق اهللا تعاىل وما ذرأ وما برأ نفسً بحياته 
النّبي احلبيب الـمصطفى a ألنه ما أقسم بحياة أحد غريه. فجعل 
ا،  ا مطهرً ا مأمونًا طاهرً الوفاة معصومً الوالدة إىل  الكاملة من  حياته 
، قبل بعثته a وبعدها،  ا عن كل عيب ودنس وريب وخطاءٍ هً ومنـزّ

.a بل أقسم بعمره a ِألنّه لـم يُقسم ببعثِه
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آپ   � ا�   ��ََ!  "   # $% &ت  $'  " a آپ  ( )* و  +رك  ا,   -
 ( )* و  +رك  ا,  01/$&۔  ا2ر   3 4ل  ا56   #  7 و  8ف   9 a
ا:س  =ر>ہ   " اس   >  ? و<د   @  A  B  C  D اور   "   $ E

F
G Hا  $ IJ Kق   5@

آپ   ( اس   LM $N ،O  Pوا Qت  ز/$&دہ   R a S   # $ #T U اور   V  #
 a آپ  ( رّبِ ذواWل   - 5X۔    $ E

F
G  ��َ!  "  YZز  "  B ]ا   9 a

اور  0\ن  و  [م   @ _ر^  &ت  $'  `  a وbت   R وPدِت =cدت   "
 ، #d$ ef  9  g  h  i اَز   j اور   i اَز   k  @ آپ  l، اور   &$/m  n و   ho
 ِi  " a آپ  ( رّبِ ذواWل   LM $N  Xر pك   R  q و   r اور   Yدsآ

l۔  5X  ��َ!  " _رك   t  " a آپ  u  5X   $ E
F

G  ��َ!  " _ر^ 
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ُمۡرَسلَِي﴾(١)
ۡ
ِمَن ٱل

َ
َِكيِم' إِن%َك ل ُقۡرَءاِن ٱلۡ

ۡ
٣-٤. ﴿يٓس. َوٱل

ِمَن 
َ
ل إِن%َك  َِكيِم'  ٱلۡ ُقۡرَءاِن 

ۡ
َوٱل ﴿يٓس.  قال:  وكذلك 

وصحّ   ،a أسمـائه  من  إسم  ﴿يٓس﴾  إن  وقيل:  ُمۡرَسلَِي﴾.(٢) 
ۡ
ٱل

من   a بأنّه  هادة  والشّ والتّمجيد  التّعظيم  من  فيه  كان  قسمٌ  أنه  فيه 
م.(٣) فأقسم اهللا  كرمة، قال: هو قَسَ اسُ قولَ عِ الـمرسلني. وذكر النَّحَّ

َِكيِم﴾. ُقۡرَءاِن ٱلۡ
ۡ
تعاىل بـ: ﴿ يٓس﴾ وبـ: ﴿َوٱل

سالة  بالرّ أنبيائه  من  ألحد   u اهللا  يُقسم  لـم  النّقاش:  قال 
’إنسان  يف  فقال  ا(٤)،  وتـمجيدً له  ـا  تعظيمً  a لـمحمدٍ  إال  كتابه  يف 
العيون‘: من خصائصه a أنّ اهللا تعاىل أقسم عىل رسالته a بقوله: 
سعيد  قال  ُمۡرَسلَِي﴾.(٥) 

ۡ
ٱل ِمَن 

َ
ل إِن%َك  َِكيِم'  ٱلۡ ُقۡرَءاِن 

ۡ
َوٱل ﴿يٓس. 

ِمَن 
َ
ل دليله: ﴿إِن%َك  د a، وَ بن جبري وغريه: هو اسم من أسمـاء حممّ

ي: ِ ريَ مْ ُمۡرَسلَِي﴾. وقال الْـحِ
ۡ
ٱل

(١) يس، ٣٦/ ١-٣.

(٢) يس، ٣٦/ ١-٣.
(٣) ذكره النحاس يف معانى القرآن، ٥/ ٤٧٢.

(٤) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٥/ ١٥.
(٥) ذكره احللبي يف إنسان العيون يف سرية األمني الـمأمون، ٣/ ٤٢٤.
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ُمۡرَسلَِي﴾
ۡ
ِمَن ٱل

َ
َِكيِم' إِن%َك ل ُقۡرَءاِن ٱلۡ

ۡ
٣–٤. ﴿يٓس. َوٱل

اور  ا�   �  
� !
�

")  ٓ ٰ !%﴿  :&!'(* ار+د   , ذوا-ل  رّبِ  .ح  ا/ 
آپ   1  2  34َ5  6 7آن  8ر   9  ; ( ! =>  ?@  A  B a لCر
 DرE ءFا  G a آپ ٰيسني   D  H  &!I  J ﴾۔  ! =>  9  # رMCں  Nور 
 H  34َ5   !O  D  H  Pدر اور    !Q  R   !O  # Tرے   G اس  اور   H  9  #
Uدت   6 Tت  اس  اور   H  R اVر   W  * و   +  6 a آپ  #  X
!&ن  YZ ]ل   W  \] ^ت   , ّ`_&س 

abcا ۔  ! =>  9  # آپ a رMCں   D  R
﴿يٓس﴾ اور   , اdت  رب  ا�   e H۔   34َ5   !O :&!'(*  , اfں   D  & !g

hi۔  34َ5   !jذر  G ﴾َِكيِم ُقۡرَءاِن ٱلۡ
ۡ
﴿ َوٱل

 9  # f امk ء& ! Y
a

lا  #  , 7آن   , u ا�  D  J  , mش 
 a  n ^ت   oاC ،hi   ! =

a
p  34َ5  6  qrر  6 اس    !s  G  t  u

 6 a آپ  .v  6 اVر   G  wرx و   y  6 a آپ  , اس   D ،G
 G a آپ :H  J , ’انسان العيون‘ #   zا hi۔   34َ5  6  qrر
 6 a آپ  # |ا}  ار+د  اس  ا{   , u ا�  D  H  9  #  ~�
ِمَن 

َ
َِكيِم' إِن%َك ل ُقۡرَءاِن ٱلۡ

ۡ
*)'!&: ﴿يٓس. َوٱل   !O  � ،hi  34َ5  6  qrر

�ر    !O :&!'(*  , ^ات   �  � د�! اور   � ! Y Y�  �  � !� ^ت  ُمۡرَسلَِي﴾۔ 
ۡ
ٱل

ِمَن 
َ
/.- ﴿إِن%َك ل  �  X ،H �م  Eرك    ا�!  9  #  DرE ِءFا  G a

�   ا�! ا{   , َ��ى ! �ْ��ِ اور  ُمۡرَسلَِي﴾ H۔ 
ۡ
ٱل



٦٠a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

ةً دَ اهِ جَ دِّ  وُ بِالْ يضِ  حَ تَـمْ الَ  نَفْسُ  ا  يَ
يْنَا(١) اسِ يَ آلَ  إِالَّ  ةِ  دَّ وَ ـمَ الْ ىلَ  عَ

دٍ a، كمـا  (٢) أي عىل آل حممّ
 يَاِسَي﴾

ۡ
� إِل

َ َ
ٌٰم !

َ
ومنه قوله: ﴿َسل

 يَاِسَي﴾. ورو  
ۡ

إِل  �
َ َ

ٌٰم !
َ
﴿َسل بن عيل ونافع وابن عامر:  قرأ زيد 

 a(٣) ا دً الواحدي عن ابن عباس k: قال: يريد يا إنسان، يعني حممّ
عن  لمي  السُّ  ورو البرش.(٤)  سيّدَ  يا  معناه:  اق:  الورّ أبوبكر  وقال 
اج: أن  جَّ ح الزَّ g: أن معناه يا سيّد،(٥) ورجّ اإلمام جعفر الصادق 
بأن  به(٧) وال شك  اهللا  أقسم  مٌ  قَسَ د،(٦) وقال كعب: هو  يا حممّ عناه 

(١) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ٤؛ واألندليس يف الـمحرر 
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ٤/ ٤٤٥؛ والثعالبي يف اجلواهر احلسان، 

.٤/ ٢-٣
(٢) الصافات، ٣٧/ ١٣٠.

(٣) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ٤.
ألحكام  اجلامع  يف  والقرطبي  ٥؛   /٤ التنـزيل،  معالـم  يف  البغوي  (٤) ذكره 

القرآن، ١٥/ ٤؛ والشوكاين يف فتح القدير، ٤/ ٣٦٠.
(٥) رواه السلمي يف التفسري، ٢/ ١٧١؛ وذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام 

القرآن، ١٥/ ٥؛ والشوكاين يف فتح القدير، ٤/ ٣٦٠.
(٦) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ٥.
(٧) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ٥.
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 � �ا   �  �  � (a ر�ل   ! " & (ا%ِ $# " ٰ"* ,ن! آل  -ى  ". اے 
آز12۔  3   ذر4"  �  5  #  �  �  6

 78 9اد   � a ر: > ﴿يٓس﴾ ;   =  > "? # (آلِ ياسني) ا@ل 
=۔  *+,  A

 
ۡ

إِل  "
َ

#َ ٌٰم 
َ
﴿َسل  :=  *+,  C ارDد    "E  F اGت  رب   Hا  A اس 

I ،Jت   K  L "Mز Iت   N  > " #O A a P۔  آل   8 Qم  يَاِسَي﴾ - 

 Hا  R Iت   7 اTاSى  =۔   # Uاءت   �  9V  Kا Iت  اور   W1
يا انسان  9اد   ; X2Y"<: اس   7 ا]ں   N  > "?   ! روا\"  ; g [س   K
=۔  ^ يا سيدَ البرش   F X2Y"<: اس   7 اTراق  ا`_  اور  =۔   P  >"X  -
^ =: يا   F اس   N  > "?   ! روا\"  ; اaدق   b ا2م  Iت   7  cا ا2م 
Iت  اور  =۔  دى    " #de  f ‘a يا حممد’ ^  � اس   7 اg,ج  اور  سيد۔ 
 hi  jkَl  7 اGت  رب   Hا   "mذر  �  n  =  jkَl   "E  N  >"X2Y  7  o
 "p  �  jkَl واو  َِكيِم﴾ #  ُقۡرَءاِن ٱلۡ

ۡ
N ﴿َوٱل   " q

&
r  s  hf  # اس  اور 

 !L "t  >"X := ^  F س  ا   u مٌ بِهِ =۔  سَ قْ ذاِت مُ  � a آپ  N   "E  > "X =۔ 
8ں   wi  jkَl  � Uآِن .   - xب   y دى   f آپ  اور   � آپ   # !P  >"X
 & "ze  {F  # ر�Tں  |م  آپ  ؛﴾ -  " q}  ;  # / ر�Tں  N ﴿آپ 

۔ " q} و) ر�ل   ~) & "ze ا�  اور 
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م به فمعناه: يا سيّد،  قسَ َِكيِم﴾ قسمٌ أو أنه مُ ُقۡرَءاِن ٱلۡ
ۡ
’الواو‘ يف ﴿َوٱل

ُمۡرَسلَِي﴾ أي إنّك 
ۡ
ِمَن ٱل

َ
د، أقسم بك وبكتابك القرآن، ﴿ إِن+َك ل يا حممّ

. سل وأفضل الكلّ أكمل الرّ

﴿يٓس﴾ تشري  ’الياء‘ يف  يا سيد، ويقال:  القشريي معناه:  وذكر 

الـميثاق،  بيوم  أقسم  سل،  الرّ سيّد  يا  فمعناه:  الـميثاق،(١)  يوم  إىل 

ِصَرٰٖط   ٰ
َ

4َ﴿ إنّك  بالقرآن احلكيم،  ُمۡرَسلَِي﴾، وأقسم 
ۡ
ٱل ِمَن 

َ
ل ﴿إِن+َك 

ۡسَتقِيٖم﴾.(٢) م8

(١) ذكره القشري يف التفسري، ٣/ ٧٤.

(٢) يس، ٣٦/ ٤.
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 ��  �  �   �! # ": ’يا سيد‘ اور   $ )'&�%: اس  �%ن  )*  + �-,ى  .
ا012/ ا'م 

 #  $ اس   3 "۔   56 ا8رہ  9ف   ; %ق  / =ِم >� ? ﴿يٓس﴾ # ’يا‘ <�  "
 @AَB  ; %ق  / =ِم >� �> Eدار)! #   F رHIں  Jم  لِ (اے  سُ يِّدَ الرُّ ا سَ MN! يَ
 @AَB  ;  @� OPQ Rآن  ﴾ اور  � ST  U  #   VW� XYZ[ آپ   ]  ^﴿ ? Nں   �_

﴾۔ � ST  `a  b  * آپ ﴿cاط   ]  ^  ? Nں   �_
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ةٖ  ِيَن َكَفُرواْ ِف ِعز�
�

رِ* بَِل ٱل
ۡ
٥–٦. ﴿ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِك

وَِشَقاٖق﴾(١)

َوٱۡلُقۡرَءاِن  ﴿ٓصۚ  بقوله:  ’ص‘  وكذلك أقسم اهللا تعاىل يف سورة 
ةٖ وَِشَقاٖق﴾.(٢) ِيَن َكَفُرواْ ِف ِعز�

�
رِ* بَِل ٱل

ۡ
ذِي ٱّلِك

به؛  اهللا  أقسم  مٌ  قَسَ إنّه  ﴿ٓص﴾  عنه  روايةٍ  يف  حاك  الضّ قال 
وكمـا قال البغوي، والقرطبي، والقشريي، والواحدي، وابن القيم 

وغريهم.(٣)
(٤). وقال 

a ٌد قَ حممَ دَ ورو ابن عباس k: ﴿ٓص﴾ معناه: صَ
رِ﴾: أقسم اهللا u يف القرآن، 

ۡ
البغوي واخلازن: ﴿َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِك

(١) ص، ٣٨/ ١-٢.

(٢) ص، ٣٨/ ١-٢.
(٣) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٧؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن، ١٥/ ١٤٣؛ والقشريي يف التفسري، ٣/ ٩٨؛ والواحدي يف التفسري، 

٢/ ٩١٨؛ وابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن/ ٨.
 /٤ التفسري،  يف  والسمعاين  ٤٧؛   /٤ التنـزيل،  معالـم  يف  البغوي  (٤) ذكره 

.٤٢٣
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ةٖ  ِيَن َكَفُرواْ ِف ِعز�
�

رِ* بَِل ٱل
ۡ
٥–٦. ﴿ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِك

وَِشَقاٖق﴾

 ! ار#د  اس  ا$   # ’ص‘  &رۃ  و() '  *رك  ا+  ,ح  ا- 
 ./  0  1 a ر&ل  اور  3 اهللا   

4 5
4

﴿ٓص۔ (6  :;  <=  >?َ@   5Aذر
اور   #  B و    4Cّ5DEF (HI) گJ  KL  M @َ?<۔   N Oآن   Pوا  Qذ ( 5 RS

﴾۔ 5 RS (T) # Uاوت  و   VW (N a X (Zرے 

 [  ;  >?َ@   5̂[: ’﴿ٓص﴾ ا\5 _K  ' اaں   b  ; cوى   d اeك 
 fg 5

h
iو  *��  jا اور  ;۔‘ mى، lO، ,+، واkى   <=  ' () ا+ 

;۔!  n   R 5o  p  '

 :; 3  L ﴾ٓص﴿ b  ] 5q   4 5rروا  ' k سs  j (+ا  t) تu
رِ﴾ 

ۡ
b ﴿َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِك  ]5̂ _K  ' vزن  اور  mى  5̂[۔  _K  w  ' a x

 ، 5 RS - y a xدق   b  <=  >?َ@  #  . Oآن   ' () اهللا    5Aذر  !
رِ﴾ 

ۡ
' ﴿ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِك اzت  رب  ا+   b  ;   5{ |ز   L   4 5rآ اور 

ةٖ﴾  وہ ﴿ِف ِعز�  ~�  KL  [ Jگ  وہ   d  # ا�ِ �   b  <=  >?َ@   5Aذر  !
اور ﴿وَِشَقاٖق﴾ /    5 RS  T  #  �  d  H اور    4C5 DEF  N   4C5 D�R �/ دور   /

۔ 5 RS  ~�  �  # Uاوت  و   VW  N a x
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﴿ٓصۚ  بـ:  أقسم  تعاىل  اهللا  أنّ  اآلية:  ،(١) وجماز  a لصادقٌ ا  بأنّ حممدً
ةٖ﴾  ة ﴿ِف ِعز# ْ﴾ من أهل مكّ

ِيَن َكَفُروا
#

ر0ِ بَِل ٱل
ۡ
ِك

ّ
ُقۡرَءاِن ذِي ٱل

ۡ
َوٱل

وعداوةٍ  خالفٍ  أي  ﴿وَِشَقاٖق﴾  احلق،  عن   ٍ وتكربّ جاهليةٍ  محيّةٍ  أي 
.a ٍد لـمحمّ

مٌ  : إنّه قَسَ نّ وقال القرطبي: وله يف ذلك ثالثة مذاهب، وأحدهُ
دٌ a قلوبَ اخللق واستعمـالـها، حتّى آمنوا  ‘ حممّ ادَ وقيل معناه: ’صَ
نْ  رِ﴾ أي ما األمر كمـا يقولون مِ

ۡ
ك ِ

ّ
ٱل ُقۡرَءاِن ذِي 

ۡ
﴿ َوٱل به،(٢) وقال: 

 ٍ دق واألمانة، بل هم يف تكربّ م يعرفونك بالصّ ، ألهنّ ابٌ أنّك ساحرٌ كذّ
وامتناعٍ عن قبول احلق.(٣)

ذِي  َوٱۡلُقۡرَءاِن  ﴿ٓصۚ  اآليات:  مالحظات يف هذه  بعضُ  وهناك 
﴿ٓص﴾ يكون  وَِشَقاٖق﴾ وقوله:  ةٖ  ِعز# ِف  ِيَن َكَفُرواْ 

#
ٱل بَِل  ر0ِ 

ۡ
ٱّلِك

رادُ  ، وال يُ ا، وجواب القسم فيه حمذوفٌ دً م جمرّ سَ قَ هذا النوع بحرفِ الْ
فَ جوابُ القسم يف القرآن يف  ذِ قسمِ به، فَحُ رادُ تعظيم الـمُ ذكره، بل يُ

مواضع كثريةٍ.

(١) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٧؛ واخلازن يف لباب التأويل، ٤/ 
.٣٠

(٢) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ١٤٣.

(٣) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٥/ ١٤٤.
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بُّه،  حيُ أَنَّهُ  لَفَ بشخص  نْ حَ مَ القسم كقول  القيم: هذا  ابن  قال 
ن حمبّتك وإجاللك ومهابتك.(١)  ، فقال: والذي مأل قلبي مِ هُ ويُعظِّمُ
والّذي  فقال:  عرشه،  فوق  تعاىل  ه  لُوِّ عُ عىل  مَ  سِ قْ يُ أَن  أراد  وكمن 
لِمُ الطيّب، وتُرفَعُ  كَ استو عىل عرشه، فوق سمـاواته، يصعد إليه الْ
لـم حيتج  وح، ونحو ذلك  والرّ الـمالئكة  إليه  األيدي، وتعرج  إليه 
م عليه.  سَ قْ م به ما يدل عىل الـمُ قسَ إىل جواب القسم، وكان يف الـمُ
نْ تصديق النبي حممد a وتعظيمه ووصفه بأنّه  سم به مِ قْ فَإنَّ يف الـمُ
، وتصديق القرآن وتعظيمه ووصفه بأنّه ذو الذكر، والرشف،  صادقٌ
إليه، وهذا إلظهار  ما حيتاجون  العباد  لتذكري  ن  الـمتضمّ والـمكانة 

م عليه. سَ قْ ظَمة لـهمـا، وهذا ما يدلّ عىل الـمُ الرشف والقدر والعَ

بأنّ  رهيم  ومتأخّ ميهم  دِّ متقَ ين،  فرسِّ الـمُ نَ  مِ كثري  قول  وهذا 
إنَّ  النحويّون:  قال  اج:  جَّ الزَّ القاسم  أبو  وقال  حمذوف.  اجلواب 
 ‘ ’إنّ م كمـا تقع  سَ ﴾، تقع يف جواب القَ

ْ
ِيَن َكَفُروا

�
﴿بَِل ٱل ’بل‘ يفِ 

(١) ذكره ابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن/٨-٩.
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(سهل  حاتم  أيب  اختيار  القول  وهذا  اخلرب،  توكيد  هبا  الـمراد  ألنّ 
﴿ٓص﴾  اء:  رَّ الفَ وقال   (١) الكوفينيّ عن  األخفش  وحكاه  حممد)،  بن 

ُقۡرَءاِن﴾.(٢)
ۡ
جواب القسم، فهي جواب لقوله: ﴿َوٱل

دٌ  حممّ قَ  دَ صَ معناه  ﴿ٓص﴾  أيضاً:  عطاء  عن  وكاين  الشّ وذكر 
إنّه  رِ﴾، 

ۡ
ك ِ

ّ
ٱل ذِي  ُقۡرَءاِن 

ۡ
﴿ٱل بـ:  وَ ﴿ٓص﴾  بـ:  أقسمتُ  أي   (٣)،a

. ا لصادقٌ دً ، أو الواجب العمل به، أو أن حممّ لـمعجزٌ

’الواو‘ يف قوله:  ﴿ٓص﴾ وقال:  ا آخر يف  البيضاوي وجهً وذكر 
ا  مذكورً للحرف  ـا  اسمً ﴿ٓص﴾  جعل  إن  للقسم،  ُقۡرَءاِن﴾ 

ۡ
﴿ َوٱل

دٍ (٤)a أو الواو للعطف  ق حممّ دْ مز بكالم، مثل: صِ ي أو للرّ للتحدّ
ذِي  ُقۡرَءاِن 

ۡ
﴿َوٱل بـ:  وَ ﴿ٓص﴾  بـ:  به، أي: أقسمت  ـا  مً سَ قْ مُ إن جعل 

عىل  الداللة  من  ’ص‘  يف  ما  عليه  دلّ  حمذوف،  واجلواب  رِ﴾، 
ۡ
ِك

ّ
ٱل

ا. مً ي كمـا ذكرناه متقدّ التحدّ
كر،  ويف الوجه األول يكون معنى اآلية: أي أقسم بالقرآن ذي الذّ
نَ  مِ يه  عِ يدَّ فيمـا  لصادقٌ  ا  دً وإنّ حممّ لـمعجزٌ  إنّه  والرفعة  والرشف، 

(١) ذكره ابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن/ ٩.
(٢) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٧.
(٣) ذكره الشوكاين يف فتح القدير، ٤/ ٤١٩.

(٤) ذكره البيضاوي يف أنوار التنـزيل، ٥/ ٣٤.
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ار3د   %  &  PH  QR �(ن  67  -. اور    �Sا ' ﴿ٓص﴾ >  (وى  T � 6U اور 
Vف  اس   W ﴾ٓص﴿ X؛ ا�   �Y  Z ُقۡرَءاِن﴾ # ’واو‘ #َ"! 

ۡ
01 ﴿َوٱل 2رى 

 �Y  Z ا3رہ  و  ر\   # [م   )�A   �Y  Z   6
T

�_̂ اور  `ّى   $  Pa  )�Ab  cا  /
�� ’واو‘   d  Pa  )�Ab ِم بِه سَ قْ مُ ا.   Xا   T �e �، f =ِق < a۔  Wgر 
 !"َ# رِ﴾ > 

ۡ
ِك

ّ
ُقۡرَءاِن ذِي ٱل

ۡ
# ﴿ٓص﴾ اور ﴿َوٱل  * �۔    �Y  Z  h

و  `ّى  i$د  O ﴿ٓص﴾ #   j  � kوف  $اِب #َ"!  (ں  K �l Hں۔   IJ
�(ن  67  m  '  n  %  ) � 6o  �  pر  R  qBد  /  <  'R  qBد  O   6

T
�_̂

�۔  ) �*
اور  ذr ،Rف   #  * :tH   �� 5  / +ِ uر%  آ,�  # اّول   vو اور 
 >  E  F اور   � + wہ  وہ   % Hں   IJ  !"َ#  <  , Dآن   xوا  yر
zف  <   �{R رِب ا|  وہ   E  F اور    � KL Mدق   # د~ئ {ت  a ا| 
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ل  نزّ ن ربِّه إىل األسود واألمحر، وإنّ كتابه a لـمُ النبّوة، وإنّه مرسلٌ مِ
من عنده تعاىل. ولـمـا كان اإلقسام داال> عىل صدق نبي a وصدق 
بَبِ احلقيقيّ يف  بَيّنًا للسَّ يب ألنّه تعاىل قال مُ كتابٍ وأَنّه ليس بمحل للرّ
 ، امِ صَ د اخلِ (١) وهو جمرّ

ةٖ وَِشَقاٖق﴾  ِف ِعز�
ْ
ِيَن َكَفُروا

�
كفرهم: ﴿بَِل ٱل

مْ لرسول اهللا  تِهِ اقَّ شَ ا لـمُ بُوْ ذَّ قاق، واحلميّة، والعداوة معناه: بل كَ والشّ
رصهم عىل عداوته وخمالفته. a وحِ

الـمعنى:  بأنّ  وثعلب:  اء  الفرّ قال  ’البحر‘:  يف  حيّان  أبو  ذكر 
تقديم جواب  مبني عىل جواز  a، وهذا  قَ حممدٌ  دَ لقد صَ والقرآن 

القسم.(٢)
، وتقدير  فٌ وْ وقال ابن عطية وابن مالك: أنّ جواب القسم حمذُ
الكالم يكون: ما األمر كمـا تزعمون،(٣) ودلّ عىل هذا الـمحذوف 

.﴾
ْ
ِيَن َكَفُروا

�
قوله: ﴿بَِل ٱل

(١) ص، ٣٨/ ٢.
(٢) ذكره أبوحيان يف البحر الـمحيط، ٧/ ٣٨٣.

(٣) ذكره اآللويس يف روح الـمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع الـمثاين، 
.٢٣/ ١٦٢
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۔  � ��  �  !"# $ث  %ف   &  ' �
(

) و  *خ  اور   +, و  .رے   /  0
 1 ا2رى   3 a آپ  0 %ف   & ا5ت  رب  7ب، ا6   & a آپ *
 3  89  &   ( � 7ِب ُ;: اور  =ا>   & a ?ِ <م   @A  BCَD   �E  F G۔ 
 � �

(
H  I و   JK  ,  L و   M  N  BCَD  O Qں  � �R  S   �E اور   G  Tر  U  VWد
 !X  Y"# �Qن  :Z  [  

\ �
\

]  ,  ^  N ان   _ ا5ت  رب  ا6   `a �b  G
 ،cd eف  وہ  ةٖ وَِشَقاٖق﴾+   ِف ِعز�

ْ
ِيَن َكَفُروا

�
#"Q�h: ﴿بَِل ٱل ارiد 

رjِل <م   _ اkں   S Xا    �E l  , اس   m  G nاوت  اور    \o� pqr ،st
&۔  0  uو  &  vد و  nاوت   0 a آپ eف    : �wx و   st  & a
�Qن  :Z yل   ,  z ا}اء اور   # البحر الـمحيط   _ ا{|  Qن  �~ ا� 
 a � BCَD! * �ت   &  , �آن  :G l  ,  Sر� ِ\ �wآ  S  G  Q�h"#

G۔ �ء 3   & �از   N  _W �م   �  BCَD اِب� l   �E #"Q�h۔   �  _
 ِ� ��� اور   G �وف   BCَD �اِب   S  �  _  �" ا�  اور   �� ��� ا� 
�وف  X۔‘ اس   YU �ن   �   � :�   � �

(
H aں  �� \ِ اَ  

\ �
\

¢’ :¤X aں  �� ¥م 
ِيَن 

�
G: ﴿بَِل ٱل  2U  VWد §ا¦  ارiد    �E  , ا5ت  رب  ا6   3  BCَD اِب�

﴾۔
ْ
َكَفُروا



٧٤a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

نَ  ـمِ لَ إِنَّكَ  حيّان:  أبو  وقال   (١)، لـمعجزٌ أنّه  الزخمرشي:  وقال 
لَِمَن  إِن�َك  ٱۡلَِكيِم!  َوٱۡلُقۡرَءاِن  ﴿يٓس+  نظريه:  وقال   ، َ لِنيْ سَ رْ ـمُ الْ
كر، أي ذي الرشف  (٢).(٣) والـمراد بكون القرآن ذي الذّ

ٱلُۡمۡرَسلَِي﴾
ذِۡكٞر  ﴿َوَهَٰذا  (٤) وقال: 

َولَِقۡوِمَك﴾ �َك  ل َلِۡكٞر  ﴿ =ن�ُهۥ  نّه قال تعاىل:  ألِ
.(٥)

َباَرٌك﴾ م@

‘ لتدارك كالمٍ ونفي آخر، وجماز اآلية:  وقال القتيـبي: ورد ’بَلْ
نْ أهل  إن اهللا أقسم بـ: ﴿ٓصۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ذِي ٱّلِۡكرِ﴾، إنّ الذين كفروا مِ
ٍ عن احلق، شقاق خالف وعداوةٍ  ، وتكربّ ةٍ، ومحيّةٍ جاهليّةٍ ة يف عزّ مكّ
فِ  ورشََ وشأنه   a حممدٍ  قِ  دْ بصِ تعاىل  اهللا  فأقسم   (٦).a دٍ  لـمحمّ
﴿وََعِجُبٓواْ   : مْ زعمهُ رَ  كَ وذَ الكفار،  زعم  عىل  د  للرّ ومكانته  القرآن 

(١) ذكره الزخمرشي يف الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، ٤/ ٧٢.
(٢) يس، ٣٦/ ١-٣.

(٣) ذكره أبوحيان يف البحر الـمحيط، ٧/ ٣٨٣.
(٤) الزخرف، ٤٣/ ٤٤.

(٥) األنبياء، ٢١/ ٥٠.
(٦) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٧.
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 � ا��  �ن  �! $۔‘ ا"  وا%  ا&ز    �'  (  )’ :$  *  � ا,+ى 
 ��-./  01 �

1
2 $۔  ﴾ 6اِب 34َ5  � 78  9  # ر=>ں  <م  آپ   (  )﴿ @  *

 ،34َ5  A Bآن  Cر   9  D ، 1 � �E﴿ : � 78 آ-��ِت Fر@    �' Gل   A اس   @
6اِب   # آ-��ِت Fر@  ان  ﴾۔  � 78  9  # ر=>ں  Hور  آپ   (  )
 �I ﴾ِر

ۡ
ِك

ّ
J ﴿ذِي ٱل  * Bآن  اور  ُمۡرَسلَِي﴾ $۔ 

ۡ
ِمَن ٱل

َ
34َ5 ﴿إِن)َك ل

$: ﴿اور   KاL ارMد   N OP  Qا  RS �T  $  UI وا%    VWX� Y
1Z[ و  \ف  [اد   9

$﴾۔  \ف    �
^

_   �̀  J  aا  A آپ  اور    �̀  J + '� (Bآن) آپ 
$﴾۔  dذ وا%   ef (آنB) �'﴿ :$ OP gرى  ارMد   ,

اور  hارك   J iم    �jبَل﴾ ا﴿ @  *  # ‘ �kوlا’ m  � القتيبی 

رب   Qا  @  nI   �' o  N   V �pآ  = $۔  Iا  وارد    �̀  J  q  A دوsے 
 (  )  @  tu  34َ5  A ﴾ِر

ۡ
ِك

ّ
ُقۡرَءاِن ذِي ٱل

ۡ
� ﴿ٓص﴾ اور ﴿ٱل اvت 

 9  w ِلx اور   yz ِVW� {|} ،~ �؛ وہ  ��  �  � >�ں   �  9  # ا�ِ � 
 � ۔  � 78  �  # �اوت  و   ��  9 a � �ت  اور  ا�اف  و   ~
�ت    �̀  J  �d رد   � �ن   �g اس   J �ر   � اvت  رب   Qا
و  \ف   J  * Bآن  اور  �ِ Mن   A a آپ اور  �ا�   A a �
ز�  اس   J �ر  اور   tu  34َ5  A  - و  �م   �  و   ¢  J اس  اور    VWX� Y

1Z[

ان   @  � ��  £  ¤ gت  اس   � ا¥ں  /.-��: ﴿اور   ¦I  §d ̈©��ن   �  �g
اvت  رب   Qا  ª $﴾۔  آ»��  وا%   �¬ ڈر    �jا  9  #  ® اُن  ¯س   J
 � رّد /.-��: ﴿��   ذر°�  J  KاL ارMد  اس  ا±   �  £ اور  �ن   J ان   �
 ²  ³  $  ´µ  6   � 78 ¶ا�   J ر·   A رب   J آپ  ¯س   J ان 

$؟﴾ وا%   �./
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ۡم 
َ
﴿ أ بقوله:  مْ  بَهُ وتَعجُّ مُ  هَ اهللا زعمَ دَّ  رَ فَ ّمِۡنُهۡم﴾.(١)  نِذرٞ  م' َءُهم 

ٓ
َجا ن 

َ
أ

اِب﴾.(٢) وَه,
ۡ
َعزِيزِ ٱل

ۡ
ئُِن رَۡحَةِ َرّبَِك ٱل

ٓ
ِعنَدُهۡم َخَزا

هُ  بَعَ أَتْ  (٣)
وَِشَقاٖق﴾ ةٖ  ِعز, ﴿ِف  كوهنم  يف  ار  الكفّ عن  حكي  لـمـا 

 (٤)
نِذرٞ ّمِۡنُهۡم﴾ َءُهم م'

ٓ
ن َجا

َ
 أ
ْ
برشح كلمـاهتم الفاسدة فقال: ﴿وََعِجُبٓوا

والنّسب،  الظّاهرة،  لقة  اخلِ يف  نَا  لَ اوٍ  سَ مُ  a ا  دً حممّ أن  زعموا  أهنم 
هبذا  بيننا  نْ  مِ ْتَصَّ  خيُ أَن  لُ  قَ عْ يُ فكيف  البرشية،  ورة  والصّ كل  والشّ
وهم إىل التّوحيد، والرتغيب يف اآلخرة،  عُ دْ الـمنصب العايل؟ وهو يَ
مفاتيح  يعني   (٥)

َرّبَِك﴾ رَۡحَةِ  ئُِن 
ٓ
َخَزا ِعنَدُهۡم  ۡم 

َ
﴿أ ردّهم:  يف  وقوله 

ُهۡم 
َ
ه: ﴿أ ُ نْ أرادوا، ونَظِريْ ة يعطوهنا من شاءوا ولـمِ نعمة ربّك والنبوّ

معناه:  اِب﴾  وَه,
ۡ
ٱل َعزِيزِ 

ۡ
﴿ٱل تعاىل:  َرّبَِك﴾.(٦) وقوله  رَۡحََت  َيۡقِسُموَن 

ما  كلّ  هيب  أن  له  الّذي  وهو  حساب.  بغري  والـمعطي  الغالب  هو 
ل هبا عىل من يشاء  نَ اهللا تعاىل، يتفضّ ة عطية مِ يشاء، لـمن يشاء، فالنبوّ

من عباده وال مانع له والحساب عليه.

(١) ص، ٣٨/ ٤.

(٢) ص، ٣٨/ ٩.

(٣) ص، ٣٨/ ٢.

(٤) ص، ٣٨/ ٤.

(٥) ص، ٣٨/ ٩.
(٦) الزخرف، ٤٣/ ٣٢.
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 � �ر   � ا�ظ   � ةٖ وَِشَقاٖق﴾  ! ﴿ِف ِعز� ا"ت  رب  ا#   $
%اوت  و   &'  � a ر( اور   ) و    *+, -./  01 وہ   3  456 ,7ن  89  :;
 <= و?<   � Bِت A@ہ  و  C7ت  ,

D
E  � ان   F  � اس   G ، , HI  J  #

 ,K  ! اMں  ّمِۡنُهۡم﴾ 3  نِذرٞ  م+ َءُهم 
ٓ
َجا ن 

َ
أ  

ْ
﴿وََعِجُبٓوا  :7,O56 ارPد   QR

 ,KS رِتT اور   U ،V ،W XY a Zى  ]ت   3  \  7 ,]= ^ن 
در_,7ن  aرے   3  \  b= cل   * dت    ,K  e  G ، , HI fح  aرى   #
 g ,hG   , H

D
iا وہ   jC; ؟Qk  7 ,]  =  l   ,m  �  n  Cd و   o اس   p ان 

۔  , HI  
* ,rد   8+, -

D
st fف   � آuت  اور    , HI  

* ,rد دvت  fف   � wx dرى 
yس   � ان   7 ,z﴿ :\ |ا}  ارPد  رّد #  ان (�ر) �   � ا"ت  رب  ا# 
۔﴾  , HI �ا!   � ر�   � رب   � آپ   �وا  !56  �  � اور   ��
وہ   �  3   , HI yس   � ان  �ت  اور  ,7ں  89�  �  �  � رب   � آپ   7 ,z  +
 � ؟ اس  , HI  

* ,rد دے  �ت  اور  ,7ں  89� وہ  اُ�    ,�= ارادہ   �  � اور    , HI�
ر� (�ت)   � رب   � آپ  وہ   7 ,z﴿ داتPار  � ا"ت  رب  ا#   � ,

� D
�

 \ �  � اس  ۔  , HI ﴾اِب وَه�
ۡ
َعزِيزِ ٱل

ۡ
؟﴾ اور ﴿ٱل , HI  <=   ,

* *
� �گ    ,K  p

 � ا"ت  رب  ا#  اور  \۔   Cوا  !56  �  � �ب   � ,
D 8� اور   �� وہ   3

 7 * د�,  56  �  \  ��  156  �     ¢  � وہ   3  \  # 7ر  ,
* D

ا£  �  �  \
 # ¤وں  ا¥    ذر¦,  �  � ،\  �  � wx ¨§ ا#  �ت   © \۔ 
 ª  \  Cوا رو»   4p اُ�   ¬ اس  \۔   7 * د�,  56  �   *+, ®

D̄ °  \  ��  �  �
\۔  Cوا  , �ب   4p  � اس   ¬ اس 
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ق  دْ لِصِ القسم هو  بأن  ا يقتيض  أيضً الكالم  أنّ سياق  فاحلاصل 
ة،  النّبوّ ظَمة  لِعَ باإلقسام  ورة  السُّ هذه  تعاىل  اهللا  فبدأ   ،a دٍ  حممّ ة  نبوّ
ة، وهي  ةِ النّبوّ ظَمَ ا بذكر عَ دية a، وختمها أيضً ة الـمحمّ وهي النّبوّ
الّذين  والـمرشكني،  ار  الكفّ عىل  ا  Tرد البداية  يف  وذكر   .e آدم  ة  نبوّ
 ،a له  واستكبارهم  وعداوهتم  لشقاقهم   a ا  دً حممّ سيّدنا  بوا  كذّ
آلدم  ودَ  جُ السُّ أنكر  الّذي  إبليس،  عىل  ا  Tرد ا  أيضً النّهاية  يف  وذكر 

واستكرب، فلذلك ﴿َكَن ِمَن ٱۡلَكِٰفِريَن﴾.(١)

جود  السّ بشكل   e آدم  ة  لنبوّ التّعظيم  عىل  إنكاره  عن  فسأله 
 ۖ بَِيَدي' َخلَۡقُت  لَِما  تَۡسُجَد  ن 

َ
أ َمَنَعَك  َما  إِبۡلِيُس  ﴿َي> بقوله:  مشافهةً 

نَا۠ َخۡيٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِن ِمن ن'ارٖ 
َ
ۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالَِيH قَاَل أ

َ
ۡسَتۡكَبَۡت أ

َ
أ

َعلَۡيَك  Oن'   Pرَِجيٞم فَإِن'َك  ِمۡنَها  فَٱۡخُرۡج  قَاَل   Vِطٖي ِمن  وََخلَۡقَتُهۥ 
نِظۡرِنٓ إَِ_ٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَنY قَاَل فَإِن'َك 

َ
لَۡعَنِتٓ إَِ_ٰ يَۡوِم ٱّلِيِنd قَاَل َرّبِ فَأ

ۡغوَِين'ُهۡم 
ُ
َل تَِك  فَبِِعز' قَاَل   kٱلَۡمۡعُلوِم ٱلَۡوۡقِت  يَۡوِم  إَِ_ٰ   lٱلُۡمنَظِريَن ِمَن 

ۡجَِعَيp إoِ' ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصَي﴾.(٢)
َ
أ

(١) ص، ٣٨/ ٧٤.
(٢) ص، ٣٨/ ٧٥-٨٣.
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ةِ  قِ نبوّ دْ بهم بعد اإلقسام بصِ ورة تعجّ وذكر اهللا تعاىل يف بداية السّ
ّمِۡنُهۡم﴾.(١)  نِذرٞ  م" َءُهم 

ٓ
َجا ن 

َ
أ  

ْ
﴿وََعِجُبٓوا بقوله:  قالوا  a كمـا  دٍ  حممّ

جود آلدم  رِ السُّ ةً أخر قبل ذِكْ ورة مرّ وأجاهبم اهللا تعاىل يف آخر السّ
 ُمنِذرٞ﴾،(٢) وقال تعاىل: 

۠
نَا

َ
 أ
ٓ
َما e وإنكار إبليس بقوله تعاىل: ﴿قُۡل إِن/

نُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضوَن﴾.(٣)
َ
 َعِظيٌم9 أ

ْ
﴿قُۡل ُهَو َنَبٌؤا

تعاىل:  قوله  يف  الضمري  الـمحيط‘:  ’البحر  يف  حيّان  أبو  وقال 
ا،  نْذرً نْ كونه رسوالً مُ ْ﴾ يعود عىل ما أخرب النّبي a مِ

﴿ قُۡل ُهَو َنَبٌؤا

ثله إالّ غافلٌ  مِ ضُ عن  رِ عْ يُ يا إىل اهللا تعاىل... وهو خربٌ عظيمٌ ال  داعِ
شديد الغفلة.(٤)

(١) ص، ٣٨/ ٤.
(٢) ص، ٣٨/ ٦٥.

(٣) ص، ٣٨/ ٦٧-٦٨.
(٤) ذكره أبوحيان يف البحر الـمحيط، ٧/ ٤٠٨.
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ْ
 ُهَو َنَبٌؤا

ۡ
ل

ُ
kاj ﴿ق ارVد  اس   *
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ما  إن  د:  حممّ يا  لـهم  قل  أي  والـمعنى:  الـمراغي:  وقال 
له  اهللا واحدٌ الرشيك  أنّ  ن  ا، ومِ نْذرً مُ نْ كوين رسوالً  مِ به،  أنبأتكم 
الضالل،  من  فيه  أنتم  مـمـا  نقذكم  يُ فهو  لكم،  الفائدة  عظيم  خربٌ 
ة ما يرشد  ن األدلّ رون فيه.(١) فذكر مِ لكنّكم معرضون عنه، ال تفكّ
يّةِ اآلدميّة  قِ لْ بَةِ قصة اخلِ نَاسَ ة وعظمتها. ثم ذكر بعده هبذه الـمُ إىل النبوّ
يف  النَّفخ  وَ البَاطِنِيّةَ  تَهُ  قَ لْ وخِ ظاهرها،  ةَ  يَ وِ تَسْ وَ ةَ  يّ ِ البَرشَ لْقته  خِ وذكر 
باطنه،  والنّورانيّة  ظاهره  ة  البرشيّ فجعل  تعاىل.  وحه  رُّ ن  مِ بَاطِنِها 
ة، فقال:  ـا للنّبوّ جود آلدم e تعظيمً وذكر يف هذا الـمقام أمره بالسّ
ِمَن  َن 

َ
َوك َبَ 

ۡ
ٱۡسَتك إِبۡلِيَس   

ٓ )
إِ* ۡجَُعوَن+ 

َ
أ ُهۡم 

1
ُك ُة 

َ
5ئِك

َ
َمل

ۡ
ٱل ﴿ فََسَجَد 

آدم  ود  جُ بسُ له  تعاىل  اهللا  أمر  عن  وإستكباره  إلبائه  َكِٰفِريَن﴾،(٢) 
ۡ
ٱل

ا  دً حّ وَ مُ ـا  لمً سْ مُ كان  أن  بعد  لـها،  ـا  وتكريمً ة  للنّبوّ ـا  تعظيمً  ،e
، وطاف بالبيت  نَةٍ ا هللاِ u مع الـمالئكة، نحو ثمـانني ألف سَ عابِدً
لَ  ضْ صَّ الفَ يطان اللَّعني، حيث خَ أربعة عرش ألف عام. لقد أخطأ الشّ
ورةِ الظاهرة، وزلّ عامّ هو  ةِ والعنرصِ والصُّ ةِ الـمـادّ هَ نْ جِ بمـا هو مِ
ۡقُت 

َ
ةِ اخلالق الفاعل الـمعطي، كمـا أنبأ قوله تعاىل: ﴿لَِما َخل هَ نْ جِ مِ

رية النّورية. كمـا نبّه عليه قوله  نْ جهةِ الباطن والسّ (٣) وما مِ
﴾ بَِيَدي(

(١) ذكره الـمراغي يف التفسري، ٨/ ١٣٦.
(٢) ص، ٣٨/ ٧٣-٧٤.

(٣) ص، ٣٨/ ٧٥.



٨٣ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

د��   ��   � �
!

ا" %! آپ  اے   '  (   �) *  + ): اس   ,  - ا/ا. 
رب  ا0  اور   -1 وا2   -3 ڈر  اور   -1 ر5ل  ا6   *  -  #  '
 �7 8رے    �)  ( دى   9  ;  <  -1 وحده ال رشيك له   = ا<ت 
 ?  @A  B  CاD و   EF اُس   *   �) )۔   9  H  I JKے    �

L
M

اِس  اور   1  N1 �OPے  QRS T  U  B اِس   V   ! �W ،1  N1 Xے   V  #  Y
 ;  Z�[�� �Zن  \]  ^ د2_  ان   - ا<ت  رب  ا0   ` ab۔    � �

!
"  c و  dر   #

 e  = اس   ` ۔  � �f وا@   -b  ghرا iف   <  j  < اس  اور  kت 
ان  اور   Z �[�� �Zن  \]  l  +  +  <   m � !noا  B  pq  < k ِjت   rا
 +  ^  st  = uار-، اس   ^  vw  = ��-، اس  xا  � Sy  ^   m �z{  <
رب  ا0   | ��]�Z۔  �Zن  \]  ^  }~ روح  ا�   #  st  = اس  اور   -��
 I �م  اس  �]�Z۔   st  + اس   ^   m � !nرا� اور   vw  + اُس   ^   m �z{  - ا<ت 
�Zن  \]  �  +  -b �ہ   ��  = e آدم  ^  ,��  i�  <  j  < kت 
 ,��  N5ا ،Z �� �ہ  �2tع   - ��ں   �  =  �  |﴿ :, اور   Z �[��
Z﴾۔  ��  1  B  # +�وں  اور   Z ��  � (��  = - (�ِن �ت  =، اس 
و   �  B  � اس   = ا<ت  رب  ا0  اور  ا�ر   B  -b �ہ   ^ e آدم
 x �ن، ���  � وہ   �2   Z��  1  B  # +�وں   ,��  B و¢   < ا£اف 
اور   ¤ ر¥  ¦ار  §دت   ¨ �ل  ©ار   ªَا  #   m«� ¬®  <  ¯° ±م  اور   ²I
 !³� ´µ¶   %&- . ¤۔  ر¥   ·b  ¸ ¹اف   + º ِmر  � \n  ¨ �ل  ©ار  «دہ  وہ 
 Y  Z �� ¼ص   ½�  =  / اس   ^ ¾ل  و   ¿  - اس   À  <  Á  -
و   ¿ ¤۔   ½�  = Ãرت  vwى  اور   Ä \Å� ´ÆÉ  ËÌ ،0 �دى   Î  +
 Ð� اس   �   �)  '  Ò  1 Öش   B اس    �×Ø  ^  Ù  Û  Üا  = ¾ل 
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نْ جهة الـمنـزلة العلمية  (١) وما مِ
وِح﴾ تعاىل: ﴿َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن ر�

(٢) وما من جهة 
َها﴾

)
َء ُك

ٓ
ۡسَما

َ ۡ
َم َءاَدَم ٱل

)
الرفيعة، كمـا قال تعاىل: ﴿وََعل

3ِض 
َ ۡ
ِ َجاِعٞل ِف ٱل

ّ
ة، وهي اخلالفة اإلٰلهية، كمـا أخرب بقوله: ﴿إِن النبوّ

َخلِيَفٗة﴾.(٣)

أعلم   e أنّه  لـهم  الـمالئكة بسجوده، حني ظهر  أمر  ولذلك 
منهم، وأفضل منهم، وأكرم منهم، وأكمل منهم، وأقرب إليه منهم، 
ةِ  النبوَّ لُوِّ  عُ عىل  واستكرب  أنكر  يطان  الشّ ولكن  منهم،  إليه  وأحبّ 
هُ  يْضَ فَ عنهُ  وقطع  رمحته  عن  تعاىل  اهللا  هُ  دَ عَ فأَبْ تِها،  ظَمَ وعَ ورفعتها 
يطان  الشّ فأقسم  القيامة.  يوم  إىل  ا  مً وْ مُ ذْ مَ ا  نً وْ لْعُ مَ وجعله   ، هُ وتوفِيْقَ

(١) احلجر، ١٥/ ٢٩.
(٢) البقرة، ٢/ ٣١.
(٣) البقرة، ٢/ ٣٠.
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* (Vى  اس   $  # &%��1: ﴿اور  آ3ہ   $ 8ا7  ار9د  اس   6 ا>ت 
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ا�  &%j: ﴿اور   # ار9ِد 8ا7  اس  ا;   $ ا>ت  رب  ا�   klm  n
و    *WX� Y

OZ[  +�� وہ  ۔﴾ اور  �oد  p �ء q (6م  �
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sم (اt  @ (e) آدم  $
 J ر`   ab  4  uv  N  4 اQر   6   *WX� Y

OZ[ و   A  n wت   @ xف 
 �﴿ :j%&  '   ذر�5  6 8ا7  ار9د  اس  ا;   $ ا>ت  رب  ا�   y  n

}ں﴾۔ وا#   $D  |q ا{   #   O ز~�  #
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*

+ ا�   n   *WX� Y
OZ[ و  xف 

وا�    ��  ��  6 ان   � ۔  ��F �ہ   @ e آدم وہ   � د��1   �  @ &�ں 
�ر�  و    *WX� Y

OZ[ ز��1دہ   4 وا�، ان   � ز��1دہ   4 آدم e ان   �  ��K{  �� و 
ا�   #  �d  6 ان  اور  وا�  xف  و  �ت  ز��1دہ   4  ) اور  وا� 
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اس  اور   � Fد�1 دور   4 ر¦  ا4   $ ا>ت  رب  ا�   �  � �§ ا¨ر   4  ©ª
 �«  6  ¬  ��

*
®  @ اس  اور   � د�1  %&  ¯  @   -.�'/0 123 و  ±°ت  �

O
² ا;   4

 ³  @  ´µ و  ¶وت  ا^   $   %&, و·  اُس  د��1۔   D ¹¸م  اور  ºن 
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ةَ آدم. يّ رِّ لَّنَّ ذُ ضِ (١) أي ألَُ
ُهۡم﴾ وَِين�

ۡ
غ
ُ َ
: ﴿ ل الَ قَ تِهِ وَ اوَ قَ لِتمـام شَ

بإدخال  وضاللتهم  لِغِوايتهم  سببًا  ألكوننّ  أي  فمعناه: 
لِشأن  يْصِ  والتَّنْقِ اإلهانة  فكر  وبإدخال  فيهم،  بهات  والشّ كوك  الشّ
أمر  يف  وصدر  ضاللتي،  أمر  يف  وقع  كمـا  عقائدهم،  يف  ة  النّبوّ
والطاعنني،  الـمنكرين،  ألجعلنّهم  بمعنى:  كان  ه  وإقسامُ غوايتي. 
سالة، والـمستكربين  ة والرّ النّبوّ صني يف شأن  اتـمني، والـمتنقّ والشّ
التشكيك  سبيلِ  عن   f والرسل  األنبياء  عىل  والـمستنكرين 
واالرتياب يف مكانتهم، وعن طريق التقابل والتّساوي معهم، ومن 
ة  فات الـمثليّة والبرشيّ زون إىل الصّ هون ويُركّ مْ يتوجّ اتّبعوين منهم فَهُ
يف حياة األنبياء، وينرصفون عن أُمور العظمة والفضيلة والـمعجزة 
ا  نْبيهً ة يف البداية، وجعل تَ فيهم، ولذلك أقسم اهللا تعاىل بعظمة النبوّ

ر العالـمني. ل الـمؤمنني وتفكّ ا يف النهاية، لتأمّ نبيهً

(١) احلجر، ١٥/ ٣٩.
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ر�ں   �  � !اہ  "ور   #  $ ان  ﴿اور   :% اور  ا'&   ()َ*  +�  ,�
.۔ �وں  !اہ  "ور   # او/د   0 e آدم  # .۔﴾ * 

 �  � 1ا  2 34 5ت  و  6ك   #  78  � ان   #  9 �ا    2; <  = اس 
 0 ان   �  � دا<  @چ   0  + و   ABا  # Dرے   � Eت  Fن  اور 
 Gا! و   HI Jى  2K  9 Lح   M .۔  Nں   O   ,-./  =  HI و    P 2QاR
Sرت   T  #  9  U  #  < اس   VW  ()َ*  =   %&0 X۔  �ا   Yوا  #
 Z� ز]   \  # Fن   0 وا[، ان   Z� ا^ر   =  H_ر  `   2 a

b
cا

وا[، اور   d^  e  # Fن   0  H_ر و  وا[، Eت   
b 2fد  g. ،]وا

 � 5ت  و  6ك   h iا[   � jم  و   kl  � mم  no ِpُر و  mء �ام  2 q
b

rا
 � mء �ام  2 q

b
rا اور  .۔  ر�ں   �  s وا[   Z� ا^ر   = tں   0 ان    2uذر

ر�ں   �  v  h  w ِراہ   2 a
b

cا   2uذر  �  Z� xى  اور  yاyى   z_
 # mِت }ر9  2|  0 mِء �ام  2 q

b
rا وہ   0 Jوى  2 3} Jى  2K  Z  M  h  # ان  .۔ 

و   `  0 ان  ~، اور    ر�2 l#ز   �� _رى  ا�   � �ِت �ى   0 ان 
 2� ا�  ~۔    2 aر�  ,� رو�دا]   h �ؤں  �م   � �ے  اور    P��2 �

b��
 &W  ()َ*  0  `  0 Eت   # آ�ز   � }ر9  @رۃ   Z ا�ت  رب  ا� 
و   �  �  � ا�  اور   �   �   b 2

b
¢£  # اس   #  ¤ آ¥ى   � اور@رت 

د¦m2۔  s   ذر§2  =  G.آ   2�  �  y¨
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 يُۡؤِمُنوَن﴾(١)
!

ءِ قَۡومٞ "
ٓ َ
٧. ﴿َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِن! َه&ُؤ"

ءِ قَۡومٞ 
ٓ َ
وكذلك أقسم اهللا تعاىل يف قوله: ﴿َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِن! َه&ُؤ"

قلتُ  يقال:  بيد:  عُ أبو  قال  كالقول،  مصدر  فالقيل   (٢)
يُۡؤِمُنوَن﴾  

!
"

، بمعنى واحد. جاءت الـمصادر عىل هذه األوزان،  قوالً وقيالً وقاالً
(٣) أي قوالً. قرأ محزةُ 

﴾
ٗ

ِ قِي1 ۡصَدُق ِمَن ٱ2!
َ
كمـا يف النّساء: ﴿ َوَمۡن أ

السبعة، والبحر،   :(٤)
﴿َوقِيلِهِ﴾ قراءات  (فانظروا يف   . باجلرِّ وعاصمٌ 

فع.  ب أو الرّ ة، والتيسري والقرطبي وغريها.) والبعض بالنَّصَ واحلجّ
 ،g حَ به قتادة والضمري يف ﴿َوقِيلِهِ﴾ راجعٌ إىل النّبي(٥) a كمـا رصََّ

وثبت بقول ابن عباس k ونافعٍ g وابن عامر g وغريهم.

(١) الزخرف، ٤٣/ ٨٨.

(٢) الزخرف، ٤٣/ ٨٨.
(٣) النساء، ٤/ ١٢٢.

(٤) ذكره ابن جماهد البغدادي يف السبعة يف القراءت، ١/ ٥٨٩؛ وابن زنجلة 

السبع، ١/  القراءات  التيسري يف  القراءات، ١/ ٦٥٥؛ والداين يف  يف حجة 

اجلامع  يف  والقرطبي  ١٧؛   /٥ الوجيز،  الـمحرر  يف  واألندليس  ١٩٧؛ 

ألحكام القرآن، ١٦/ ١٢٣؛ وأبوحيان يف البحر الـمحيط، ٨/ ٣٠.

(٥) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٦/ ١٢٤؛ والرازي يف التفسري 

الكبري، ٢٧/ ٢٠١؛ والشوكاين يف فتح القدير، ٤/ ٥٦٨.
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 يُۡؤِمُنوَن﴾
!

ءِ قَۡومٞ "
ٓ َ
٧. ﴿َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِن! َه&ُؤ"

 :�  ��  �!َ"  # $ا#  ار%د  اس  ا&   ' ا)ت  رب  ا(  *ح  ا+ 
 ,-  . رّب! /   1 ,2  3  �!َ"  4 8ں) 5  ,9) < (a م= ِ> , اُس (?< ﴿اور 
� ’القول‘  CD۔﴾ A ’القيل‘ @ر    , E

F
G (H) 1ن ,Iا  J   , EK Mگ    ,Nا

*'� قول،  +, ۔  االً قَ قِيْالً وَ الً وَ �: قلتُ قَوْ  OP  Q :Q  '  RS, T>UV  Wا *ح۔   4
 3  1 , >X   , EK  CY اZل   [ اوزان  ان  \در    ,- ۔  , EK ]  ^ قَال  اور  قِيْل 
�؟﴾ .   _Y `ن   a  b cت  ز1,2دہ   e ا(  �: ﴿اور  اfء #  hرۃ 
 < (i ,jز) k  ` اس   '  lm اور  nہ  �۔    الً وْ قَ oاد   e ﴾

ٗ
1ں ﴿قِي1 E ,p

اور   iq, rs, U
tTuا ،vا ،wا ،x اءاِتy z ﴿َوقِيلِهِ﴾ `   A) ۔�  {|  }~

اور  �۔   {|  }~  < ر�   1,2  �  '  � ��8۔) اور �, د�  # iہ  ,
F

و� ا�� 
 ' �دہ   3  1 , >X ،� را�  *ف   4 a ا�م ِ� �ر   / ﴿َوقِيلِهِ﴾ # 

 om �س، ��، ا�   � اهللا   � [ �ت    E ,� اور  �۔   4  
,

��  4 اس 
�۔  �   ¢  e ا£ال   <   F ,¤¥  i د¦, اور 
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،(١) واجلار والـمجرور متعلق بفعلِ  مٍ وأنّ الواو حرف جرٍّ وقَسَ
لَنَّ هبم ما أريد،  عَ َفْ نَّ أو ألَ ُ تُنْرصَ وفٌ تقديره: لَ ا حمذُ ، واجلواب إمّ قسمٍ
ذكره  كمـا  يُۡؤِمُنوَن﴾   

!
" قَۡومٞ  ءِ 

ٓ َ
َه&ُؤ" ﴿إِن!  قوله:  وهو  مذكورٌ  ا  وإمّ

مُ قيله أو بقيله أي بقول حممدٍ (٢)a: ﴿َيَٰرّبِ  الزخمرشي، فمعناه: أُقْسِ
تبارك  ربّه  إىل  شاكيا   a قوله  وهذا  يُۡؤِمُنوَن﴾،   

!
" قَۡومٞ  ءِ 

ٓ َ
َه&ُؤ" إِن! 

، إنّ  بوه، وما لقي منهم شديد األذ: يا ربّ الّذين كذّ وتعاىل قومه 
هؤالء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك قوم ال 

يؤمنون، أي ال يريدون اإليمـان.
وي عن ابن أيب نجيح عن جماهد يف قوله تعاىل: ﴿ َوقِيلِهِۦ  وكمـا رُ
 (٣).a د  يُۡؤِمُنوَن﴾ قال: فأبر اهللا u قول حممّ

!
ءِ قَۡومٞ "

ٓ َ
َيَٰرّبِ إِن! َه&ُؤ"

قول   u اهللا  يؤثر  هذا:  تعاىل  قوله  يف  جماهد  قال  أخري  رواية  ويف 
(٤).a د حممّ

(١) ذكره أبوسعود يف إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم، ٨/ ٥٧.
 ،٢٧٠  /٤ التنـزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  يف  الزخمرشي  (٢) ذكره 

.٢٧١
(٣) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٢٥/ ١٠٦.

(٤) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ١٣٨.
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 � �ور  و  �ر    �� اور   ! %ِف $َ#"  ' ’واو‘ %ِف & اور   ( اور 
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 1  > @وں   A  Bو 9رت   ;  CD  5 ان   # دُ =  يْ ا أُرِ مْ مَ لَنَّ هبِ عَ َفْ ألَ
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R
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 # [ J<۔   2 ^ر=    _ �̀ آ  # 9رت  اس   a !۔   / �b �/ن  Mc  d زeى 
Yگ    �Zا   ��  ' رّب! )   / �0﴿ :!   ��  1 Jں   gh  "#َ$  , Fل   5 a i
رِب   jا Fل    ��  2 a ا@م ِk lر  اور  OP﴾۔    � Q

R
S (B) ن/ �Vا  1   � QW

 a آپ  d !، nں   o  p  d@ qہ   2 Fم   rا  # Eر<ہ   ,   �s@
 /�0  * tا۔   u@  vD  2   _ �̀ اذ  w �xy  H a آپ  z }ف   ,  | اور   / �0}  H
 rا   � Q

R M~ اور   / د�0  �  �  d  � ُ
_
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�

ءِ قَۡومٞ �
ٓ َ
وعن قتادة g يف قوله تعاىل: ﴿َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِن� َه#ُؤ�

يُۡؤِمُنوَن﴾ قال: هذا قول نبيّكم عليه الصالة والسالم، يشكو قومه إىل 

ربّه.(٥) ويف تفسري اجلاللني: ﴿َوقِيلِهِ﴾ أي قول حممد النّبي a.(٦) ويف 

د a شاكيا إىل ربّه.(٧) ويف  تفسري البغوي: ﴿َوقِيلِهِ﴾ يعني قول حممّ

تفسري ’البحر الـمحيط‘ أنه جيوز يف إعراب ﴿قِيلِهِ﴾ اجلر والنصب 

أيمن اهللا،  القسم وحذفه. والرفع عىل قولـهم:  عىل إضمـار حرف 

 
�

قَۡومٞ � ءِ 
ٓ َ
وأمانة اهللا، ويمني اهللا، ولعمرك، ويكون قوله: ﴿إِن� َه#ُؤ�

يا رب  بقيله، أو وقيله  القسم، كأنه قال: وأقسم  يُۡؤِمُنوَن﴾، جواب 
قسمي.(٨)

ا  هتديدً  a الـمصطفى  احلبيب  النّبي  تعاىل  اهللا  خاطب  ثم 

﴿َوقُْل  وأمهلهم  عنهم،  أعرض  أي  َعۡنُهۡم﴾  ﴿ فَٱۡصَفۡح  للمرشكني 

(٥) ذكره الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن الكريم، ٢٥/ ١٠٦.

(٦) ذكره الـمحيل والسيوطي يف اجلاللني، ١/ ٦٥٦.

(٧) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ١٤٧.

(٨) ذكره أبوحيان يف البحر الـمحيط، ٨/ ٣٠.
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يكون  أن  وجيوز  الـمتاركة.(١)  سالمُ  معناه:  سيبويه:  قال  ٰٞم﴾. 
َ
َسل

ٰٞم﴾ خربٌ لـمبتدإ حمذوف، تقديره: ’قل ألعدائك أنّ أمري وشأين 
َ
﴿ َسل

(٢) أي 
ُموَن﴾

َ
 َيۡعل

َ
َسۡوف

َ
ن ضاللتكم.‘ ﴿ف تكم، وبراءةٌ مِ ن أذيَّ سالمةٌ مِ

، كمـا قرأ نافع وابن عامر بتاء اخلطاب(٣) التفاتًا عىل  نَ وْ لَمُ عْ فَ تَ وْ سَ
نَ اهللا تعاىل  ن خطاب النّبي a للمرشكني بالتهديد، وهو وعيدٌ مِ أنّه مِ
: جتدون عقوبة ما  نَ وْ لَمُ عْ فَ تَ وْ : سَ تسليةً لرسوله وحبيبه a، ومعناهُ

ون. قّ تستوجبون وهالكة ما تستحِ

(١) ذكره الرازي يف التفسري الكبري، ٢٧/ ٢٠١.
(٢) الزخرف، ٤٣/ ٨٩.

يف  واألندليس   ١٢٥  /١٦ القرآن،  ألحكام  اجلامع  يف  القرطبي  (٣) ذكره 
الـمحرر الوجيز، ٥/ ٦٧؛ والسمرقندي يف بحر العلوم، ٣/ ٢٥٣.
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نِذرٞ  ن َجآَءُهم م�
َ
٨–٩. ﴿ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد, بَۡل َعِجُبٓواْ أ

ٌء َعِجيٌب﴾(٤) ّمِۡنُهۡم َفَقاَل ٱۡلَكِٰفُروَن َهَٰذا َشۡ

بَۡل  ٱلَۡمِجيِد,  َوٱۡلُقۡرَءاِن  ﴿ٓقۚ  قوله:  تعاىل يف  اهللا  أقسم  وكذلك 
ٌء َعِجيٌب﴾.(٥)  نِذرٞ ّمِۡنُهۡم َفَقاَل ٱۡلَكِٰفُروَن َهَٰذا َشۡ ن َجآَءُهم م�

َ
َعِجُبٓواْ أ

ـا أقسم باألشياء الـمعهودة  ،(٦) لـمّ مٌ قال ابن عباس k: ﴿ٓق﴾ هو قَسَ
ورِ﴾،(٧) ﴿َوٱل<ۡجِم﴾،(٨)  ذكر حرف القسم، وهو الواو كمـا قال ﴿ َوٱلط�
القسم،  حرف  يذكر  لـم  باحلروف  القسم  وعند  ۡمِس﴾،(٩)  ﴿َوٱلش<

بنفس  كان  لـمـا  القسم  ’وٰحم‘ ’ون‘ ألن  ’وص‘،  ’وق‘،  يقل:  فلم 
ـا، فلم يورده يف موضع كونه آلة القسم  احلروف كان احلرف مقسمً
فَ حرف القسم وهو ’الواو‘ يف  ذِ تسويةً بني احلروف.(١٠) ولذلك حُ

هذا الـمقام.

(٤) ق، ٥٠/ ١-٢.

(٥) ق، ٥٠/ ١-٢.
(٦) ذكره ابن اجلوزي يف زاد الـمسري يف علم التفسري، ٨/ ٤.

(٧) الطور، ٥٢/ ١.

(٨) النجم، ٥٣/ ١.
(٩) الشمس، ٩١/ ١.

(١٠) ذكره الرازي يف التفسري الكبري، ٢٨/ ١٢٦.
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نِذرٞ ّمِۡنُهۡم  ن َجآَءُهم م"
َ
٨–٩. ﴿ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد- بَۡل َعِجُبٓواْ أ

ٌء َعِجيٌب﴾ َفَقاَل ٱۡلَكِٰفُروَن َهَٰذا َشۡ

 :!"  $%َ&  # )ا'  ار(د  اس  ا*   + ا,ت  رب  ا-  .ح  ا/  اور 
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ُقۡرَءاِن 
ۡ
ا بقوله: ﴿َوٱل فإنّ اهللا تعاىل أقسم بقوله: ﴿ٓق﴾ وأقسم أيضً

يف  به  ـا  مً سَ قْ مُ  a ا  دً حممّ سيّدنا  احلبيب  النّبيّ  اهللاُ  جعل  َمِجيِد﴾، 
ۡ
ٱل

ُقۡرَءاِن 
ۡ
﴿ َوٱل الثّاين:  القسم  يف  عليه  ـا  مً سَ قْ مُ وَ ﴿ٓق﴾،  ل:  األوّ القسم 

دٍ  ةِ قلب حممّ وَّ u بقُ ’أقسم اهللا  ﴿ٓق﴾:  َمِجيِد﴾. قال ابن عطاء يف 
ۡ
ٱل

لُوِّ حاله  a، حيث محل اخلطاب والـمشاهدة، ولـم يؤثر ذلك فيه لِعُ
لَمي والقرطبي.(١) a. رواه السُّ

ما  نفهم  فكيف  فيه،  به  مٌ  سَ قْ مُ فالقرآن  الثاين،  القسمُ  ا  فأمّ
ا يُفهم بقرينةٍ مقاليةٍ أو  مَ عليه إمّ سَ قْ مُ عليه؟ فاجلواب: أنّ الـمُ سَ قْ الـمُ
ُقۡرَءاِن 

ۡ
َوٱل ﴿ٓقۚ  ، فيكون التقدير يف القرينة الـمقالية هذا:  قرينةٍ حاليةٍ

a الّذي محل  دٍ  مُ بالقرآن الـمجيد هذا قلبُ حممّ سِ نُقْ َمِجيِد﴾ أي 
ۡ
ٱل

ا القرينة احلالية، فقال  لُوِّ حاله. وأمّ كالمي وخطايب بكمـال قوته وعُ
د a عىل احلق فإنّ الكفار كانوا ينكرون  ابن اخلطيب: هو كون حممّ

ذلك. ذكره الفخر الرازي.(٢)

(١) ذكره السلمي يف حقائق التفسري، ٢/ ٢٦٦؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن، ١٧/ ٣.

(٢) ذكره الرازي يف التفسري الكبري، ٢٨/ ١٢٩.
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ۡ
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ۡ
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 a آپ اور   @ 4LM  NداO  PQ  R TUہ  و  Vب   & اWر   G  ! a آپ
 ! آپ   PQ Xم    4Y  Z و]   E ر\  اور  [ى   E ^ل   * aُbُ`_ِّ ^ل   !
 @ 4c   d 4eروا  &  fg اIم  اور   hiَjkُ اIم   Zا lm۔   n اoاز   pا  q Gِ اWر 

r۔
 +  ,  s  t  r ِبِه م  سَ قْ - مُ gآن   #  ��َ� دوCى   H  D
 u 4vg  t  @ 4A يْهِ  لَ م عَ سَ قْ مُ  H  r   4Y wاب   R r؟ اس  يْهِ 0ن  لَ م عَ سَ قْ H مُ
 !   4xy   u 4vg  z ۔  ذر}4  !   4x^   u 4vg  @4A  r  |}  ~   ذر}4  !   4xy
 E  - gآن   s َمِجيِد﴾* 

ۡ
ٱل ُقۡرَءاِن 

ۡ
َوٱل �m: ﴿ٓقۚ  _ں  4� �م   � 4��  ��

 PQ  R Vب  و  �م  �ے  4�  &  �  r a 1 ِG   4Y  H   4 ��  �-  ��َ�

ا�ر   ! اس   t   4x^ ِ u 4vg ر�  @۔  4L ا�   �  ! aَbُ`_ِّ ^ل  اور  �ِل Fت  ا% 
اس  �ر   H  r  2m  q  �  R a 1 �ت  وہ   H  @4AIJ  &   ��4 ��

u ا�� ا?   Z
r۔  @ 4c 4@ن  �   & رازى    u ا4¢£  ¤ اIم   Zِا ¥۔   �M  @ 4c ا¦ر   R
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(١) توجد داللةٌ 
نِذرٞ ّمِۡنُهۡم﴾ ن َجآَءُهم م"

َ
ويف قوله: ﴿ بَۡل َعِجُبٓواْ أ

الـمقسم عليه،  (٢)a هو  الـمعظّم  النّبيّ  بأن  رصحيةٌ واضحةٌ واثقةٌ 
 ، د، لنبيٌّ منذرٌ فبذلك قال األخفش: أقسم اهللا بالقرآن، بأنّك يا حممّ
، وهذا جواب  رٌ نْذِ ـمُ لَ إِنَّكَ   (٣)

َمِجيِد﴾
ۡ
ٱل ُقۡرَءاِن 

ۡ
﴿َوٱل التقدير:  فيكون 

ا  بُوْ جِ عَ حتّى   ، بالردّ وال  بالشكّ  يكتفوا  لـم  م  ألهنّ َعِجُبٓواْ﴾  ﴿بَۡل 
العجيبة  ر  وْ األُمُ نَ  مِ  a a وبعثه  باخلالف، وجعلوا جميئه  ا  وْ مُ زَ وجَ
ب واإلنكار يف قولـهم  يح يف التعجُّ بَـيَّـنَ التّكرار الرصّ رةِ. فَ تَنْكَ سْ الـمُ
 

َ
َفَقال ّمِۡنُهۡم  نِذرٞ  م" َءُهم 

ٓ
َجا ن 

َ
أ  

ْ
َعِجُبٓوا ﴿بَۡل  القسمني:  بعد  كمـا ذكر 

 ﴾ْ
َعِجُبٓوا ﴿بَۡل  يف  التّكرار  وهذا  َعِجيٌب﴾.  ٌء  ۡ َ

ش َهَٰذا  َكِٰفُروَن 
ۡ
ٱل

 ،a دية سالة الـمحمّ ة إنكارهم بالرّ ٌء َعِجيٌب﴾ يدلّ عىل شدّ ۡ َ
و﴿ ش

دٌ  وَ حممّ ر هُ نْذِ .‘ فهذا الـمُ رٌ نْذِ مْ مُ هُ اءَ نْ جَ ألنّه ال شكّ يف هذا األمر ’بمَ
رسول اهللا a، الّذي جاءهم.

(١) ق، ٥٠/ ٢.
(٢) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٢٢٥.

(٣) ذكره السلمي يف حقائق التفسري، ٢/ ٢٦٦؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن، ١٧/ ٣.
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�ار   
�
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نِذرٞ ّمِۡنُهۡم  َءُهم م"

ٓ
ن َجا

َ
 أ
ْ
� ﴿بَۡل َعِجُبٓوا  d �ں  دو   y در��lن، �   d

اس  اور   l ��  l �m �lن  P�  # �رت  ٌء َعِجيٌب﴾ 9  ۡ َ
َكِٰفُروَن َهَٰذا ش

ۡ
 ٱل

َ
َفَقال

 9 �ار   d ﴾َعِجيٌب ٌء  ۡ َ
﴿ ش اور   ﴾ْ

َعِجُبٓوا ﴿بَۡل   ] در��lن   d �ار 
ان   �  d   �_T ِ1cر  ] ،,  -.  /0 ,، �ا�  x[د   # �رت 
ان   +   � &

N
n  Y  /y  # اس   [F �\ ,۔   -q د12   X �ت   9 ا�ر   d

 ( a =ا ر�ل   T + �ر  وہ   � l��2۔   
N �|} yن   q ر �  نذِ مُ 0س   d

2�۔  
N �|} 0س   d ان   ]   � &'
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هُ  جْ فَوَ ار،  الكفّ بَتِ  تَعجَّ لـمـاذا  اآلية  هذه  يف  القرآن  ح  ورصّ
تعاىل:  بقوله  يقولون  كانوا  م  a، ألهنّ وبعثهُ   a كان جميئه  م  بِهِ جُّ تَعَ
وَُسُعٍر﴾،(١)  َضَلٰٖل  ِف 

$
ل إِٗذا  آ  إِن$ ۥٓ  ن$ت$بُِعُه َوِٰحٗدا  ّمِن$ا  ا  بََشٗ

َ
أ  

ْ
ٓوا

ُ
﴿ َفَقال

 
$

نُتۡم إِ>
َ
ٍء إِۡن أ  ٱلر$ۡحَمُٰن ِمن َشۡ

َ
نَزل

َ
 بََشٞ ّمِۡثُلَنا َوَمآ أ

$
نُتۡم إِ>

َ
 َمآ أ

ْ
وا

ُ
و﴿ قَال

تَۡكِذبُوَن﴾.(٢)

وذلك إشارةٌ إىل أنّه كيف جيوز اختصاصه هبذه الـمنـزلة الرفيعة 
مع اشرتاكنا يف البرشية ولوازمها، فهذا كان وجه استكبار إبليس، إذ 
 

$
<

َ
أ َك 

َ
ل َما  إِبۡلِيُس  Qَي﴿ تعاىل:  اهللا  إذ سأله   e أن يسجد آلدم  أنكر 

 (٤)
﴾ لِبََشٍ ۡسُجَد 

َ
ِ
ّ

ل ُكن 
َ
أ ۡم 

َ
﴿ل فأجاب:   (٣)

ِٰجِديَن﴾ ٱلس$ َمَع  تَُكوَن 
ار كانوا  الكفّ فإنّ  ِطٖي﴾،(٥)  ِمن  ۡقَتُهۥ 

َ
وََخل ن$ارٖ  ِمن  ۡقَتِن 

َ
﴿ َخل وقال: 

بهم  جّ تعُ اهللا  فذكر   (٦).﴾ ۥٓ ن$ت$بُِعُه َوِٰحٗدا  ّمِن$ا  ا  بََشٗ
َ
﴿أ مثله:  يقولون 

(١) القمر، ٥٤/ ٢٤.
(٢) يس، ٣٦/ ١٥.

(٣) احلجر، ١٥/ ٣٢.

(٤) احلجر، ١٥/ ٣٣.
(٥) األعراف، ٧/ ١٢.

(٦) القمر، ٥٤/ ٢٤.
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ّمِۡنُهۡم  نِذرٞ  م" َءُهم 
ٓ
َجا ن 

َ
أ  
ْ
َعِجُبٓوا ﴿بَۡل  وإنكارهم واستكبارهم بقوله: 

ٌء َعِجيٌب﴾.(١) ۡ َ
َكِٰفُروَن َهَٰذا ش

ۡ
 ٱل

َ
َفَقال

لألمرين:  كان  سالة  الرّ قبول  عن  إنكارهم  سبب  أنّ  لنا  فتبنيّ 
 
ٓ
م كانوا يقولون: ﴿َما ، ألهنّ م لِلمثلِيّةِ هُ مُ عْ ة، والثّاين: زَ ل: البرشيّ األوّ

ون إىل الظّاهر، وال ينظرون  َنا﴾،(٢) إهنّم كانوا ينظُرُ
ُ
 بََشٞ ّمِۡثل

=
نُتۡم إِ<

َ
أ

ا ّمِن  ِ َخٰلُِقۢ بََشٗ
ّ

يف الباطن، كمـا قال اهللا تعاىل يف خلق آدم e: ﴿إِن
ۡيُتُهۥ  َسو= ﴿فَإَِذا  ۡسُنوٖن﴾.(٣) وأمر بعد هذا القول:  م= َحَإٖ  ّمِۡن  َصٰٖل 

ۡ
َصل

يطان نظر  (٤) فإنّ الشّ
﴾Tُۥ َسِٰجِديَن  لَ

ْ
وِح َفَقُعوا َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن ر"

ظاهرة  حالة  كانت  الّتي  ة  يّ ِ البَرشَ لِ  ألجْ د  فرتدّ فيه،  ينظُر  ولـم  إليه 
رت  وح اإللـهية، ونُوّ لَتْ بالرُّ تي فُضِّ ه إىل احلالة الباطنة، الّ جَّ تَوَ ولـم يَ
وا  هُ نَ الظاهر، توجّ ا الـمالئكة بعدما نظروا مِ ة. فأمّ ديّ مَ باألنوار الصَّ
ة عىل غريها،  النبوّ م علموا وفهموا وعرفوا فضيلة  الباطن، ألهنّ إىل 
ا. فهذا الشكّ  هَ مِ ازِ وَ بَبِ ظاهرِ لَ ا يف البرشية والـمثليّة بِسَ وْ دُ ولـم يرتدَّ
رسالة  عىل  مْ  بهِ جُّ وتَعَ ار  الكفّ إلنكار  سببًا  كان  واالرتياب  د  والرتدّ
بِ  جُّ التَّعَ هذا  عىل  تعاىل  اهللا  فردّ   a الـمصطفى  النّبي  دٍ  حممّ سيّدنا 

(١) ق، ٥٠/ ٢.
(٢) يس، ٣٦/ ١٥.

(٣) احلجر، ١٥/ ٢٨.

(٤) احلجر، ١٥/ ٢٩.
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ته  ا عىل صدق نبوّ ا تام, َمِجيِد﴾ وأقام برهانً
ۡ
مني: ﴿ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱل سَ بالقَ

.a ورسالته
فمـا  عنه  مرضوبٌ  أمرٌ  هناك  أن  يقتيض  َعِجُبٓواْ﴾  ﴿بَۡل  فقوله: 
قال:  كأنه  تقديرٌ  أنّه  الزخمرشي  ووافقه  الواحدي  فأجاب  ذلك؟ 
﴿ َوٱۡلُقۡرَءاِن  التقدير  اخلطيب:  ابن  وقال  يقولون.(١)  كمـا  األمر  ما 
عىل  وعجبوا  د،  حممّ يا  فيك  شكوا  فإن   (٢)، رٌ نْذِ ـمُ لَ إِنَّكَ  َمِجيِد﴾ 

ۡ
ٱل

هم  بون  الـمكذِّ بل   ، بُ ذَّ يُكَ ال  احلقّ  ألنّ  كاذبون،  م  فإهنّ جميئك، 
الكاذبون.

(١) ذكره الرازي يف التفسري الكبري، ٢٨/ ١٢٩.
(٢) ذكره أبو حفص احلنبيل يف اللباب يف علوم الكتاب، ١٨/ ٩.
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 � "َ!���ں  ان  َمِجيِد﴾ اور 
ۡ
'&%$#: ﴿ٓقۚ َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱل ار)د   )* رّد ,+   -.

'&%$#۔  01  2 3ر   4 56ن   78  2 ر.9  و  ;ت   < a آپ
ا<   ?� #ں  @ $A  B  C  D,  EF ﴾َْعِجُبٓوا ﴿بَۡل   GH Iرى  ار)د   J
د%$#  Kاب   8 اس   L C؟ اNاMى   # $O وہ   Q  C (وفS) نْهُ  ب عَ وْ ُ مَرضْ
 # $%U  B  C �ں  $V Wم   X $YZ  B  C  < \ا]   < ان   L ز[ى  اور   C
۔  $ @̂  _ وہ  `ح   a   $ @

b
c `ح  اس   de  B  #$%&'  L GH و  fرك   gا

 h  i ﴾!k!َ"  <  * l﴿’ :mآن  �ں  $V Wم   X $YZ  B  n  L   op$ qr
b stا  uا

 k!َ"  v  #  Bرw ذات   < a آپ  L اxں   y۔‘ ا $ @̂ نذر  + مُ آپ 
 +  Q  C  # $O اzر   8  {  2  L|  

b $}~  4 a آپ اور   C  # $O  h  8
 ��  � وا�   L�  �  �  �   $ @

b
c  #$%�  �  �� $�   $ @̂  �� و� 

۔ $ @̂  +*
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ۡسُطورٖ� ِف َرّقٖ  ورِ) َوكَِتٰٖب م" ١٠–١٤. ﴿َوٱلط(
َۡحرِ  َمۡرفُوِع/ َوٱلۡ

ۡ
ۡقِف ٱل َمۡعُمور5ِ َوٱلس"

ۡ
َۡيِت ٱل

ۡ
نُشور9ٖ َوٱل م"

َمۡسُجورِ﴾(١)
ۡ
ٱل

ۡسُطورٖ�  ورِ) َوكَِتٰٖب م" وكذلك أقسم اهللا تعاىل يف قوله: ﴿َوٱلط(
َۡحرِ  َوٱلۡ َمۡرفُوِع/ 

ۡ
ٱل ۡقِف  َوٱلس" َمۡعُمور5ِ 

ۡ
ٱل َۡيِت 

ۡ
َوٱل نُشور9ٖ  م" َرّقٖ  ِف 

َمۡسُجورِ﴾.(٢)
ۡ
ٱل

لَّمَ  فالطّور جبل سينني، وهو سيّد اجلبال، وهو الـمكان الّذي كَ
ى e. وقال القشريي: أقسم اهللا به ألنّه الـموضع  اهللاُ تعاىل عليه موسَ

(٣).a ته دٍ a وذكر أمّ رَ حممّ ى ذِكْ وسَ عَ فيه مُ مِ الذي سَ

 a فأقول: حيتمل أن يكون سبب آخر لـهذا القسم، ألنّ النّبي
رِ  طُوْ إىل  انتقل  اإلرساء،  ليلة  احلرام  الـمسجد  من  فر  السّ بدأ  ـا  ـمَّ لَ
األقىص، كمـا جاء يف  الـمسجد  إىل   a ذهابه  قبل  به  ونزل  سيناء، 
َرّقٖ  ِف  ۡسُطورٖ�  م" ﴿َوكَِتٰٖب  الثاين:  القسم  ويف  ا.  صحيحً احلديث 
كتاب  الـمجيد‘ ألنّه  ’القرآن  هو  األقوال  وأرجح   ، أقوالٌ نُشورٖ﴾  م"

(١) الطور، ٥٢/ ١-٦.

(٢) الطور، ٥٢/ ١-٦.
(٣) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٢٤١.
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َۡيِت 
ۡ

نُشورٖ� َوٱل ۡسُطورٖ) ِف َرّقٖ م% ور0ِ َوكَِتٰٖب م% ١٠–١٤. ﴿َوٱلط1
َمۡسُجورِ﴾

ۡ
َۡحرِ ٱل َمۡرفُوِع8 َوٱلۡ

ۡ
ۡقِف ٱل َمۡعُمورِ> َوٱلس%

ۡ
ٱل

 !"َ#  # &ا%  ار'د  اس  ا)   ) *+ و  ,رك  ا-  .ح  ا/  اور 
 #  *  0 (2) !"َ#  4 5ب   67  8 اور   !"َ#  4 ﴿(>ہِ) ُ:9ر   :6>
 ? او@  اور   !"َ#  4 (A  BCآ  +) D F) آEد  (J) اور (HIں 

#َ"!﴾۔  4 Lر   M7  Nُا اور   !"َ#  4 (OّٰQRS ِشT  UVW آCن   X  +)
رب  ا-  Yں   J  Z وہ    V[ J۔  [ُ ا\ل  ِّV̂ وہ  اور   J   _̀ V a

_bVac ِd eر 
رب  ا-   f  UVWgI  )  ,- اgم  UVWgI۔  hم   F e ij kت   ) اlت 
 ij kت   #  m  n  Z وہ    o Vp  q9 Vr  6>  !"َ#  4 اس   ) اlت 

s۔  tذ  u  vُا  4 a آپ واxء اور   UyzV b{
y|}ا  . ~  � kت   ) e

 �  u  )7  � دو�ا   6<  u  )>  !"َ#  4 eر   f 7ں   �  #
 F �ام   � رات   4 �اج   ) a م� ِ�  �  f   V[ وہ  J، اور  ا�ل 
.ف  ا� 4   � اور   �  �  

_ V��  U _ V� ِرe a آپ  �  U VWgI آ�ز   u  �
 UVWآ  #   � V��   V�  f  U V �� ،UVWgI �ول  Uں  o V�     F  )¢  �  

_ V��
 !"َ# دو�ى  اور  <6)۔   !"َ#  4 £م  اس   ) اlت  رب  ا-    V¤ J (اس 
 # ان  ۔  V o¥ ا¦ال   § Eرے  نُشورٖ﴾ ©  ۡسُطورٖ) ِف َرّقٖ م% ﴿ َوكَِتٰٖب م%

5ب  وہ    o Vp  q9 Vr ،J  / ªآن  »اد   F اس   f  J   V[ ¦ل  را¬   F  
سيِّدُ  5ب    o Vp اور   ®  6gI ¯زل   ° a � k *jت  و  آ±  ²رے   2  J



١١٠a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

ا سيّد الكتب. دٍ a وهو أيضً أنزل عىل سيّدنا النّبي حممّ
فالـمشهور  الـمعمور،  البيت  وهو  البيوت  بسيّد  أقسم  ثم 
يف  حرمتهُ  الكعبة،  بحيال  العرش  حتت  العليا  مـاء  السّ يف  البيت  أنه 
مـاء كحرمة الكعبة يف األرض، وهذا البيت الّذي انتقل إليه النّبي  السّ
ليلة اإلرساء والـمعراج كمـا ورد يف  ا  أيضً  a الـمصطفى  احلبيب 

احلديث الصحيح.

وقيل: هو البيت احلرام، وال ريب أنّ كال منهمـا معمور، وهذا 
الة،  ل وجهه إليه يف الصّ تي اختارها وحوّ قبلة النّبي الـمصطفى a الّ
فكل منهمـا سيّد البيوت فكل أحد من البيتني، منسوبٌ إىل احلبيب 

.a

فأما الكعبة، فهي بدايةُ سفره a يف ليلة اإلرساء، والطور وبيت 
الـمقدس كانتا منـزلتني من سفره األريض، والبيت الـمعمور كان 

. مـاويّ ا من منازله يف سفره السّ أحدً
مـاء، هي كانت طريقه  َمۡرفُوِع﴾ يعني السّ

ۡ
ۡقِف ٱل وقوله: ﴿َوٱلس$

إىل اجلنّة وسدرة الـمنتهى والعرش وآيات ربّه الكرب، حتّى وصل 
كانت  وهذه   (١)،﴾ ٰ ۡدنَ

َ
أ ۡو 

َ
أ قَوَۡسۡيِ  قَاَب  فََكَن   - ٰ َفَتَد.$ َدنَا  ﴿ ُثم$  إىل 

(١) النجم، ٥٣/ ٩-٨.
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�۔  � الكتب 
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ا  نَ دَ g: «وَ أنسٍ  البخاريُّ عن   الـمعراج، كمـا رو هناية سفره يف 
نَى».(١) ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ انَ قَابَ قَوْ تَّى كَ ىلَّ حَ تَدَ ة فَ زَّ بُّ العِ اجلَبَّارُ رَ

ربّه  آيات  نْ  مِ عظيمة  آية  هو  َمۡسُجورِ﴾ 
ۡ
ٱل َۡحرِ  ﴿َوٱلۡ وقوله: 

 ،a تي رآها احلبيب الـمصطفٰى الكرب، وعجائب ليلة اإلرساء، الّ
هو البحر الـمملوء الّذي حتت العرش،(٢) وبني أعالهُ وأسفله مسرية 

.g كمـا روي عن عيل بن أيب طالب ، مخس مئة عامٍ

دٍ  لِّ أحَ لِكُ ورة مخسة أماكن وأشياء، فَ مُ يف هذه السُّ سَ ن القَ فتضمّ
منها نسبةٌ جليلةٌ وعالقةٌ لطيفةٌ بالنّبيّ احلبيب الـمصطفى a، فجعل 
ونبيّه  هبا،  ـا  مً سَ قْ مُ الـمباركة  واألماكن  سة  الـمقدّ األشياء  تعاىل  اهللا 

ـا عليه. مً سَ قْ م a مُ الـمكرّ

ٱ&%ُ  َم 
%َ
﴿َوك قوله:  باب  التوحيد،  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  (١) أخرجه 

ُموَسٰ تَۡكلِيٗما﴾، ٦/ ٢٧٣١، الرقم/ ٧٠٧٩.

٣٣١٥؛   /١٠ العظيم،  القرآن  تفسري  يف  الرازي  حاتم  أيب  ابن  (٢) ذكره 
والسيوطي يف الدر الـمنثور يف التفسري بالـمـاثور، ٧/ ٦٢٩.
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 �  � #) اس  !ب  &%$ (ا#"   $ %' رہ   +, -ار   . 01ں  23ِف) دو 
ا4م   5  6  7 a آپ  # ;:ِت !ب، 9اج    %< اور  '%$)﴾۔   >) ?
اهللا  B: ’اور   $ %C   D %Eروا  � g Fا Gت   H Iرى  ا:م   J  $ % KL M۔ 
ز&%$دہ  اور   N <ا۔    K %E! (� a O Gت  P ِKم  % KQ  Rت (اSا رب 
01ں  Tف) دو   # P ِKم  % KQ اور   U ِہٴW) J  X $ں  Y %Z '%$۔   >   K %E!

'%$)۔‘  >) ?  �  � #) اِس  !ب  &%$ (ا#"   $ %' رہ   +,  5 -ار   .
 a آپ   [َ\]۔﴾ >%  . ^ر   "> ا_  B `a: ﴿اور  bرى  ارcد 
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١٥. ﴿َوٱل'ۡجِم إَِذا َهَوٰى* َما َضل' َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى� 
(١)﴾ َهَوى/

ۡ
َوَما يَنِطُق َعِن ٱل

َما  َهَوٰى*  إَِذا  ﴿َوٱل'ۡجِم  a بقوله:  به  أقسم اهللا تعاىل  وكذلك 
﴾.(٢) وقال اإلمام  َهَوى/

ۡ
َضل' َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى� َوَما يَنِطُق َعِن ٱل

 (٣)،a ومعناه بمحمد a النجم حممد :e ادق د الصّ جعفر بن حممّ
ا:  أيضً وقال  الـمعراج.  ليلة  مـاء  السّ من  نزل  إذا  أي  َهَوٰى﴾:  ﴿إَِذا 

(٤) وأقسم اهللا تعاىل بقلبه a إذا هو أي انرشح 
a النّجم قلبُ حممد

من األنوار أو انقطع عن مجيع ما سو اهللا u وما أعوج عن طريق 
وما  لـمحةً  عنّي  حبيبي  ضلّ  ما  بمعنى:  تعاىل  وقال   ، قطّ استقامته 

. احتجب عنّي بيشء حلظةً

(١) النجم، ٥٣/ ١-٣.

(٢) النجم، ٥٣/ ١-٣.

(٣) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٢٤٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن، ١٧/ ٨٣.

(٤) ذكره السلمي يف حقائق التفسري، ٢/ ٢٨٣.
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١٥. ﴿َوٱل'ۡجِم إَِذا َهَوٰى* َما َضل' َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى� َوَما 
﴾ َهَوى/

ۡ
يَنِطُق َعِن ٱل

"ِ ا!م  $ر   # &ا%  ار'د  اس  ا)   ) ا*ت  رب  ا+  ,ح  ا- 
زدن  وہ (.   1  2 ( a 4) 6رے رو7   8  9:َ;

﴿ :=>  9:َ;  2 a
?از(   @  A (Bا) CD E FGH

I J
اLے۔   * (!  M  Nاو O ِPاج   #

اور   QR T (UDVW (S) راہ   XY  Zا  CD E FGH
I J

 ) واQ (ر[ل a \ں 
ا^م  !_﴾۔    D F

`
a bم   @  cاd (Bا) وہ اور  e۔   @ T (S) راہ 

 D Ff a 4 gت  hاد  UDV^i: ﴿ٱل'ۡجِم﴾ @   ) e دقjا  4  k  l
O ِPاج  اLے﴾ +   * وہ   1﴿ ،9:َ;  2 a 4 :8 m  n   I Doآ اور 
 4 ِp’ ادh q ﴿ ٱل'ۡجِم﴾ @   UDV^i  r   Ds  , اLے۔   *  @ آtن 
 =>  9:َ;  2 pِ ا?ر   u a ر$  ) ا*ت  رب  ا+  Uں  F Dv اور   8 ‘a
اwِاح   @  xِاَ?اِر ا  y pِ ا?ر  اس   1 :8 hاد  8۔ ﴿إَِذا َهَوٰى﴾ @ 
 @  zرا  u ا|}  اور   U D}~  �  @ اهللا  [ى   ^ �م  ~ا، وہ    ��D ��

` �

 r  �   Dا�  @  � �ِ �م  D �� �ا  D� :8  UDV^i  ) �� ا+   U DV� �۔   T  S
 (# �ب (�ب   @  �  r   D�  u  �   Dا� اور  ~ا    D F

`
a اُد�  اِد� 

~ا۔   D F
`

a



١١٦a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

e: ما ضلّ عن قربه طرفة عني.  وقال اإلمام جعفر الصادق 
وقال ابن عطاء: ما ضل عن الرؤية طرفة عني. وقال سهل التسرتي: 
منذ  عنّا  رجع  ما  الشبيل:  وقال  قط.(١)  التّوحيد  حقيقة  عن  ضلّ  ما 

وصل إلينا.

ا، معناه: نقسم بقلبِ   هويّ ‘ بالكرس هيوَ يَ وِ : ’هَ ويقال يف احلُبِّ
د a إذا اشتد فيه حبه هللا، وما أضلّه هذا احلب عن األدب. حممّ

 (١) ذكره السلمي يف حقائق التفسري، ٢/ ٢٨٣؛ وسهل بن عبد اهللا التسرت
يف التفسري، ١/ ١٥٦.
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١٦-١٨. ﴿ٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن﴾(١)

يف  باألقسام  عليه  ـا  مً سَ قْ مُ  a بِيَّه  نَ تعاٰىل  اهللاُ  ل  عَ جَ وكذلك 
مَ بقوله: ﴿ٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن﴾.(٢) فخاطب  سورة القلم، فأَقْسَ
َرّبَِك  ﴿بِنِۡعَمةِ  حممد  يا  أي  نَت﴾ 

َ
أ ﴿َمآ  القسمني:  بعد   a حبيبه  اهللا 

ة  بالنّبوّ عليك  ربك  إنعام  بسبب  عنك  اجلنون  انتفى  بَِمۡجُنوٖن﴾.(٣) 
يوطي.(٤) وقال  وغريها، وردٌّ لقولـهم هذا: إنّه جمنون، كمـا قال السَّ
ة  مٌ أقسمَ اهللا تعاىل به.(٥) ورو معاوية بن قرّ ابن زيد يف ﴿ٓن﴾: هو قَسَ
ر».(٦) ورواه  نْ نُوْ حٌ مِ وْ ا إىل النبي a أنه قال: «﴿ٓن﴾ لَ عن أبيه مرفوعً

الطربي والقرطبي وابن كثري وغريهم.

(١) القلم، ٦٨/ ١.

(٢) القلم، ٦٨/ ١.

(٣) القلم، ٦٨/ ٢.
(٤) ذكره السيوطي يف تفسري اجلاللني، ١/ ٧٥٨.

(٥) رواه الطربي يف جامع البيان، ٢٩/ ١٦.
ألحكام  اجلامع  يف  والقرطبى  ١٦؛   /٢٩ البيان،  جامع  يف  الطربي  (٦) رواه 
٤٠٢؛   /٤ العظيم،  القرآن  تفسري  يف  كثري  وابن  ٢٢٣؛   /١٨ القرآن، 

والسيوطي يف الدر الـمنثور، ٨/ ٢٤١.
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١٦–١٨. ﴿ٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن﴾
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ل ما  وعن أيب هريرة g قال: سمعت رسول اهللا a يقول: «أوّ
 k ابن عباس خلق اهللا القلم، ثم خلق النُّون وهي الدواة». ورو
ابن  وأخرجه  مثله،  اك  والضحّ وقتادة،  وعكرمة،  البرصيّ  واحلسن 
كثري  وابن  والقرطبي،  والرازي،  والبغوي،  حاتم،  أيب  وابن  جرير، 

وغريهم.(١)

ىلَ اللّوح ما كان وما يكون، وما  فأقسم اهللا بالقلم بأنّه، كتب به عَ
نْ مجيع العلم، ثم ختم فم القلم، فلم ينطق  هو كائنٌ إىل يوم القيامة مِ
وال ينطق إىل يوم القيامة، كمـا جاء يف اخلرب عن أيب هريرة g.(٢) ثُمَّ 
هم، فيحتمل أن يكون معناه: أي  طُورِ سْ أقسم بسطرِ الـمالئكة أو بِمَ
أقسم بالقلم وبمـا يكتب به من الكتاب. وقال ابن عباس، وجماهد، 
نْ عمل  دي: ﴿َما يَۡسُطُروَن﴾ يعني ما تكتب الـمالئكة مِ وقتادة والسّ

(١) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٢٥/ ١٥٦؛ وابن أيب حاتم 
يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ١٣٠٥؛ والبغوي يف معالـم التنـزيل عن ابن 
٣٢٤؛   /٤ احلسان،  اجلواهر  تفسري  يف  والثعالبي  ٣٧٤؛   /٤ مثله،  عباس 
والراز يف التفسري الكبري، ٣٠/ ٦٨؛ والقرطبى يف اجلامع ألحكام القرآن، 
١٨/ ٢٢٣؛  وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٠٢؛ والسمعاين يف 

التفسري، ٦/ ١٦؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور، ٨/ ٢٤١.
(٢) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٨/ ٢٢٣.
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لون. العباد(١) وهم احلفظة الـموكّ
ِم﴾ يعني الّذي كتب به 

َ
َقل

ۡ
يح عن جماهد: ﴿َوٱل وقال ابن أيب نَجِ

يكون  أن  من  الـمقام  هذا  يف  لالحتمـال  مانع  فال  فأقول  الذكر.(٢) 
يف  ورد  كمـا   a ته  نبُوَّ وصفة   a دٍ  حممّ بِيْبِه  حَ ذكر  الذكر،  معنى 
ۡجًرا 

َ َ
ل َك 

َ
ل 'ن&  بَِمۡجُنوٖن)  َرّبَِك  بِنِۡعَمةِ  نَت 

َ
أ  

ٓ
﴿َما القسم:  جواب 

وَن7  َوُيۡبِصُ فََستُۡبِصُ  َعِظيٖم<  ٍق 
ُ
ُخل َعَلٰ 

َ
ل 'ن&َك   Gَمۡمُنوٖن َغۡيَ 

ـا عليه يف مخس آيات، وردّ الكفار  مً سَ قْ ر مُ كَ َمۡفُتوُن﴾.(٣) فَذَ
ۡ
يّيُِكُم ٱل

َ
بِأ

، ونفى  والـمعاندين واحلاسدين والطّاعنني يف شأن النّبي a أشدّ ردٍّ
الـمفتونني.  الضالّني  الكفار  قِبَل  من  كان  الّذي  اجلنون،  ام  اهتّ عنه 
ة  نَ النبوّ تَلَبِّسٌ بنعمة ربّك مِ ، مُ نهُ د، أنت بريء مِ وقال بمعنى: يا حممّ
ة، وحصانة العقل، ورزانة  كاوة التامّ ة والزّ ياسة العامّ سالة، والرّ والرّ
الرأي والفهم، وجالل الفضل والنعم، وألنواع الـمعارف والعلوم 
م. والـمراد تنـزهيه a عامّ كانوا ينسبونه  كَ لِم واحلِ كَ نَ الْ واجلوامع مِ
، ألنّ اجلنون حائل بني  ا وعداوةً ومكابرةً نَ اجلنون حسدً مِ  a إليه 

النفس والعقل.

(١) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٠٢.

(٢) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٠٣.
(٣) القلم، ٦٨/ ٢-٦.
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ا  ادً استِبْعَ قالوا  إنّمـا  جريج:  ابن  عن  الـمنذر  ابن  أخرج  وكذا 
 a النّبي  ارتكبهُ  وما  اهللا،  نَ  مِ سالة  الرّ من   a النّبي  ادّعاه  ما  منهم 
ام العرسة، واستيالء ظُلمةِ الكفر، ولـمـا  نْ خمالفة مجيع الناس يف أيّ مِ
وا قولـهم إنك  دُ ا يف زعمهم أكّ ا قويّ كان هذا االستبعاد منهم مستقرً
تعاىل  اهللاُ  دَ  فأكَّ إنكارهم،  ةِ  شدّ عىل  بناءً  القسم  والم  بأن  لـمجنون 
اجلواب باألقسام. وزيادةِ الباء يف اخلرب بتأكيد النفي، وفيه نفي اجلنون 
النعمة  قيد  مع  التأكيد  هذا  ليكون  اهللا،  بنعمة  تلبّسه  بحال   a عنه 
نْ كان هبذه الـمثابة  د. فإنّه مَ البيّنة والربهان عىل النفي والرّ بمنـزلة 
فيه  فالقول  ق،  اخلُلُق والطُّرُ العلم والعقل والفهم والكمـال يف  ن  مِ
نٌ  هِ دْ ومُ ومفتونٌ  الٌ  ضَ هو  نْ  مَ إالّ  به  يقول  ال  سفسطة،  جمنون  بأنّه 
 ، الٌ نقَّ  ، آءٌ شّ ومَ انٌ  طعّ  ، عيّابٌ  ، ازٌ ومهّ ذليلٌ   ، حقريٌ  ، نيٌ هِ ومَ ابٌ  وكذّ
 ، ، غليظٌ ، فَظٌّ تُلٌّ ، وعُ ، أثيمٌ ، متجاوزٌ تدٍ عْ ِ ومُ ريْ ، ومنّاعٌ لِلْخَ قتَّات نميمٌ
وَ  وهُ له،  أصل  ال  الّذي  بِ  النَّسَ ملحقُ  وَ  هُ نيم  والزَّ  ، نِيمٌ وزَ  ، اظٌ جوَّ
والبغوي،(٢)  جرير،(١)  ابن  ذكره  كمـا  واللئيم؛  والفاحش  نَا  الزِّ دُ  لَ وَ

(١) ذكره ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٢٩/ ١٨.
(٢) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٣٧٥.
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ٞ
ون

ُ
ن
ۡ
َمج

َ
 ل

َ
ك

#
+ ﴿إِن  # �hد  6 <وع 

 ij و  kرك  اهللا   N اس  Z۔   m  n oت   2 اpر   5 ان  اqل   n ‘rsَt
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 ^D  5 �#ِن �  (�  !z  e  �=�  {  2 �ن   ' ذات   2 a آپ  N  �
 ،� ،�  �  ~  �� �� �H۔   A  ,-. و  ��ن   �� رّد #  و   {  x �yz   �V
 2  C� و   ��  \ Eن  اُ'   A   ¢  N £ل   5 ¤ت  �¥ و   ¦ اور   §
ن،  تُوْ فْ مَ  ، الّ ضَ  ~  "  ¨  6  © وہ  »ف  Uت   2  ¬ اس  اء "۔ 
ال،  آء، نَقَّ شَّ ان، مَ يَّاب، طَعَّ از، عَ َّ لِيْل، مهَ ، ذَ ريْ قِ ، حَ نيْ هِ اب، مَ ذَّ ن، كَ هِ دْ مُ
لِيْظ،  غَ  ، فَظّ  ، تُلّ عُ أَثِيْم،  ز،  اوِ تَجَ مُ تَد،  عْ مُ  ، ريْ لِلْخَ نَّاعٌ  مَ يْم،  نَمِ تَّات،  قَ
و®   +  A  ¯ ا°    �±  ~   � ²³  ´  F  

µ
¶ اس  نِيْم  زَ A۔  نِيْم  اظ اور زَ وَّ جَ

¸ى، ·ى،  ¤ �¹* ا+   !  # � (º ؛A  / اور   ¼  ½ ،A Àٴ ¾ام  اور   ÃÄا
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عباس  ابن  عن  وغريهم  كثري،(٣)  وابن  والقرطبي،(٢)  والرازي،(١) 
الـمسيّب، وعكرمة، واحلسن،  اك، وسعيد بن  حَّ k وجماهد، والضَّ

وسعيد بن جبري، والثوري وغريه.
: ﴿بِنِۡعَمةِ َرّبَِك﴾  وقال أبو حيّان يف ’البحر الـمحيط‘: قوله تعاىلَ
ا، واعرتض به بني الـمحكوم عليه واحلكم عىل سبيل التأكيد  مٌ أيضً قَسَ
 (٤)،a احلبيب  عن  ميم  الذّ الوصف  انتفاء  يف  والـمبالغة  والتشديد 
يالَتِه‘ والـمعنى،  ’تأوِ الدين يف  الشيخ نجم  ا  أيضً القسم  إىل  وذهب 
نَت بِنِۡعَمةِ َرّبَِك بَِمۡجُنوٖن﴾ قيل: النعمة هنا الرمحة، واآلية 

َ
 أ
ٓ
أي: ﴿َما

ُر إِن+َك 
ۡ
ِك

ّ
ۡيهِ ٱل

َ
 َعل

َ
ِي نُّزِل

+
َها ٱل ي6

َ
أ  َي9

ْ
وا

ُ
ال
َ
ردٌ عىل الكفار حيث قالوا: ﴿َوق

مةِ ربّك عليك، لستَ  نى اآلية: يا حممد! أقسم بِنِعْ عْ َمۡجُنوٞن﴾.(٥) فَمَ
َ
ل

جئتهم  بمـا  بون  والـمكذّ قومك  ن  مِ اجلهلة  يقول  كمـا  بمجنون، 
بل لك  إىل اجلنون،  فيه  فنسبوك  الـمبني،  الـهد واحلق  إليه من  به 
األجر العظيم والثواب اجلزيل، ال ينقطع وال يبيد وهو غري مقطوعٍ 

. وغري حمسوبٍ

(١) ذكره الرازي يف التفسري الكبري، ٣٠/ ٧٠.
(٢) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٨/ ٢٢٥.

(٣) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٣.
(٤) ذكره أبوحيان يف البحر الـمحيط، ٨/ ٣٠٥.

(٥) احلجر، ١٥/ ٦.
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شام سأل  (١) أنَّ سعد ابن هِ
ٍق َعِظيٖم﴾

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
َعل

َ
ل  

َ
ك

(
وقوله: ﴿*ن

لُقِ رسول اهللا a. فقالت: ألستَ تقرأ القرآن؟ قلت:  عائشة j عن خُ
نْ  لُقَ رسول اهللا a كان القرآن.(٢) ورواه مسلم مِ بىل، قالت: فإنّ خُ
حديث قتادة بطوله، وأمحد عن طريق احلسن، وأبو داود، والنسائي، 

اق، وغريهم. زّ وعبد الرّ

ورو ابن جرير الطربي عن احلسن، عن سعد بن هشام: قال 
 .a ّفقلتُ لـها: أخربيني بخلُقُ النّبي j أتيتُ عائشة أمّ الـمؤمنني
َعِظيٖم﴾؟(٣)  ٍق 

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
َعل

َ
ل  

َ
ك

(
﴿*ن ا تقرأ  أَمَ هُ القرآن،  قُ لُ فقالت: كان خُ

رو أبو داود، والنسائي، من حديث احلسن نحوه.(٤)

(١) القلم، ٦٨/ ٤.
(٢) أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب صالة الـمسافر وقرصها، باب جامع 
صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، ١/ ٥١٢، ٥١٣، الرقم/ ٧٤٦؛ وأبوداود 
١٣٤٢؛  الرقم/   ،٤٠  /٢ الليل،  صالة  يف  باب  التطوع،  كتاب  السنن،  يف 
 /٣ الليل،  قيام  باب  النهار،  وتطوع  الليل  قيام  كتاب  السنن،  يف  والنسائي 
١٩٩، الرقم/ ١٦٠١؛ وعبد الرزاق يف الـمصنف، ٣/ ٣٩، ٤٠، الرقم/ 

٤٧١٤؛ وأمحد بن حنبل يف الـمسند، ٦/ ١٦٣، الرقم/ ٢٥٣٤١.
(٣) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٢٩/ ١٩.

(٤) أخرجه أبوداود يف السنن، كتاب الصالة، باب يف صالة الليل، ٢/ ٣٨، 
الرقم/ ١٣٤٢؛ والنسائي يف السنن، كتاب قيام الليل والتطوع النهار، باب 
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�

! آپ   #  $ %: ﴿اور  ار&د  و() '  اهللا*رك 
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6
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9
ا=>; ام   > ?م   @  A ۔﴾ Bت  � DE  FG

 H  I �J :I�KLM ار&د   > اOں   H  PQ  # Sرے   T  UُV ُ
6W  T a اهللا رXل 

 YZ  [ :I�Kد \اب    � D
6

ا[  >  # (: � DE  _  A YZ؟ (Bت    � D
6

] aآن 
 b اLم  c۔  aآن  اdق   ' a اهللا رXل   #  $ :e  > اOں  fں۔ 
 gا اLم  اور   I �J   h �iروا  jk  T  lاm  n   o �ip اس   , qدہ  Bت   >
 r ،st ،داؤد  uا اLم   v  w  ,  

h
�xy  T  z Bت   >  {  @

%۔  I �J   h �iروا  |  >   6 �
o

}~  � د�� اور  ا�زاق 
Bت   > اOں  اور  z (�ى) ,  �ى، Bت   � ��� ا@  اLم 
 -.� /0  12 4ہ  �5   6 �

6
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9
اُّمُ ا=>;  # :e  > I، اOں  �J   h �iروا  , ?م   @  A

 T a ا�م ِ� �ر   �  v  I �J �ض   , اُن  اور  fا   �� �ں   T j
c‘۔  aآن   UV ُ

6W  ' a آپ’ : I �KLM  > اOں   H   �
9

}�  # Sرے   T  UV ُ
6W

اور  داؤد   uا ��؟ اLم    � D
6

] �وت  ٍق َعِظيٖم﴾ � 
ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
َعل

َ
 ل

َ
ك

(
آپ ﴿*ن  I �J

%۔  I �J   h �iروا yح  ا�   ,  z Bت   >  st
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أي:   (١)
َمۡفُتوُن﴾

ۡ
ٱل يّيُِكُم 

َ
بِأ وَن)  َوُيۡبِصُ ﴿ فََستُۡبِصُ  قال:  ثم 

ال  الضّ تون  فْ الـمَ نِ  مَ بوك  د، وسيعلم خمالفوك ومكذّ يا حممّ فستعلم 
اُب  ذ/

َ
ك

ۡ
ٱل ِن  م/ َغٗدا  ُموَن 

َ
﴿َسَيۡعل تعاىل:  كقوله  وهذا  ومنهم،  نْك  مِ

ۡو ِف َضَلٰٖل 
َ
َعَلٰ ُهًدى أ

َ
ۡو إِي/اُكۡم ل

َ
 أ
ٓ
ا ﴾.(٢) وكقوله تعاىل: ﴿Gن/ ِشُ

َ ۡ
ٱل

بِٖي﴾.(٣) Kم

ه  نبيّ تنـزيه  والكتابة  بالقلم  عليه  مُ  سَ قْ والـمُ القيّم:  ابن  وقال 
هذا  بني  تَ  طابَقْ إذا  وأنت  أعداؤه،(٤)  فيه  يقول  ـا  عمّ  a ورسوله 
القسم والـمقسم به (والـمقسم عليه)، وجدتَه داالU عليه أظهر داللة 
اها  يتلقّ تي  الّ العلوم  أنواع  ن  مِ بالقلم  الكاتبُ  سطر  ما  فإنّ  وأبينها، 
، ال تصدر عن جمنون وال تصدر إال عن عقلٍ  البرش بعضهم عن بعضٍ
ن هذا الكتاب الّذي هو  سول a مِ ، فكيف يصدر ما جاء به الرّ وافرٍ

قيام الليل، ٣/ ١٩٩، الرقم/ ١٦٠١.
(١) القلم، ٦٨/ ٥، ٦.

(٢) القمر، ٥٤/ ٢٦.
(٣) سبا، ٣٤/ ٢٤.

(٤) ذكره ابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن، ١/ ١٣٣.
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 ��   آپ (�) د��   ! �"#  $﴿ :%�&'* ار+د   , ا-ت  رب  اهللا   /
اے  2۔﴾ *  4ا3  د�5 6ن   7  #  8  9  ;   ��   وہ (�) د�� اور   ;
 ! �"=  > آپ  اور    ?@� ABCD  E آپ  اور   ;   �� Fن    ! �"#  � H! آپ 
4ا3  د�5  7  #   ? � !IِّJ اِن  اور  آپ   9  ;   �� Fن   K  L  �  Mوا  ,N
 :%�&'* ار+د   , ا-ت  رب  اهللا    � !O  2 Pح   Qا   �R اور  2۔  6ن  Sاہ  اور 
 T U ،VWد  Xا  6ن   9  Y  ZF  [ دن) \م   E  ]%�

^
_) `   � a

?
bا﴿

 ^ cا"� dور   8  %�&  e  f  g﴿ :2  hiار+ِد ر   � !O  j? �
?

k !jlّ) 2﴾۔  mnôp (اور 
#﴾۔  KاS  q  %�& � ar  s

 t) uv اور   w  x yz و  }رك  اهللا   9  2  |  ,  +�� ا{   ~�
 6 a ر�ل و   � هِ ا�  يْ لَ م عَ سَ قْ x مُ  ,�ا  ��َ�  > ( � ar  �  �* وہ   �
آپ  د�   E a آپ  t  2  % ? د�� �ار  ّ�ا  و  ّ�ہ   7 اس   6 a آپ  N  �
م بِهِ  قسَ مُ اور   ��َ� اس  آپ  ا�  اور  �۔   �  # iرے   E ذاِت �ر9   >
اور  اَ�   s �  Qِا ا7ِ   �   ��N �ا  � �   ¢£ در¤�%ن   E ِيْه لَ م عَ سَ قْ مُ  *
 # ¥م   ¦  §¨  E  w  ©x  ª4 �«  ;   �

¬
I وا®   ,N د®¯  وا° 

وہ   �   � ar  ±N  ²³  7 دو´ے    �µا ا¶ن    � a
? !· ،2  ¸  �  t  7

 ¹  [ ºدر   K  7 وا*   » ¼ف  وہ   ½  ¹  [   � a
?

b ºدر   7 ¾ن   ¿
# درFِت ¥م   � وہ    � ar  Zآ  N  M vب   t a مÀ ر�ِل Áا  ۔  � ar
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 البرش  يف أعىل درجات العلوم، بل العلوم التي تضمنها ليس يف قُوَ
، ال يقرأ كتابًا وال خيطّ بيمينه مع كونه  يٍّ نْ أمّ اإلتيان هبا، وال سيّمـا مِ
نَ التناقض.  يئًا مِ رِ ـا من االختالف، بَ يف أعىل أنواع الفصاحة، سليمً
بمثله،  يأتوا  أن  اجتمعوا يف صعيدٍ واحدٍ  وِ  لَ العقالء كلهم  يستحيلُ 
ن جمنونٍ ال  ولو كانوا يف عقلِ رجلٍ واحدٍ منهم، فكيف يتأتّى ذلك مِ

عقل له يميّز به.

لوا  ن أقبح البهتان وأظهر اإلفك والـهذيان، فتأمّ وهل هذا إال مِ
. م عليه وداللته عليه أتمّ داللةٍ سَ قْ م بِه للمُ سَ قْ شهادة هذا الـمُ
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 ��  � ا�ن   � وہ   " #ب    $%  &'  � )م   ) ا+ "، *   ,  -
 .  *  ,  /   ا$0  � 1ور   2 اس  3ا  ۔  $ 7وراء 56  8  , ا:9  و 
 " اُ;   <  "  =>  ? 1ور   2 اس   ,  @  +��  �  A Bر  "؟ Cص   D
 EF' ،G  ,  HI  J  "  KLMN$ OP  QR ,) #ب  ا�ن   �) U  V اور 
 W   X $YZ +ا  # ا]م  \م   �  ]^ و   _` وہ    $ 56  aF وہ  #ب   <
 ِbا \م   cا W۔  d7ن  و  eظ   ,  fg اور  اhف   i  j  k اور   "
ان  اور    $

l
mn  .  o   $p  i  UF  q  � اس   # rان  $s  �  tدا و   u

vل   >F  q  � اس   W  ? ، $
l

mn  .  o  #  /   $wا  �  x$ yz{|  � \م 
 , {ف   � �ں   � #ب   +��  �  "  D  .  *   $% 3ا  "۔   => و 

.�؟   $ 5
X

�  8  u  �وا   X د�$ �ن  و   � X $
�

�  #  V ،aآ
 X $YZ  ,  A ذات   � a آپ  � �ن   � a (نعوذ باهللا) آپ K $�  ?
 � ‘ م بِهِ سَ قْ اس ’مُ  � ؟ 3ا  $ 5

X
�  ��  -./0 اور  �ٹ    X $YZ وا�  اور  �ن 

 �Fاَ�ّ د و  اَ�  �و، 1 وہ  �ر   A  �Fد و   دت    $p  i ‘لَيه م عَ سَ قْ ’مُ
"۔
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وَن# إِن!ُهۥ لََقۡوُل   ُتۡبِصُ
َ

وَن* َوَما ' ۡقِسُم بَِما ُتۡبِصُ
ُ
١٩. ﴿ف1ََٓ أ

 
َ

ا تُۡؤِمُنوَن3 َو'  م!
ٗ

رَُسوٖل َكرِيٖم@ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖۚ قَلِي1
ُروَنM تَنِيٞل ّمِن ر!ّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي﴾(١) ا تََذك!  م!

ٗ
بَِقۡوِل َكهِٖنۚ قَلِي1

ۡقِسُم بَِما 
ُ
أ ةِ بقوله: ﴿ف1ََٓ  وكذلك أقسم اهللا تعاىل يف سورة احلاقَّ

ُهَو  َوَما  َكرِيٖم@  رَُسوٖل  لََقۡوُل  إِن!ُهۥ  وَن#  ُتۡبِصُ  
َ

' َوَما  وَن*  ُتۡبِصُ
 Mُروَن ا تََذك!  م!

ٗ
 بَِقۡوِل َكهِٖنۚ قَلِي1

َ
ا تُۡؤِمُنوَن3 َو'  م!

ٗ
بَِقۡوِل َشاِعرٖۚ قَلِي1

تَنِيٞل ّمِن ر!ّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي﴾.(٢)

ل اآلية ﴿ف1ََٓ﴾ لظهور األمر، واستغنائه عن التحقيق  ورد يف أوّ
، أو الـمعنى: فليس  مُ بالقسم، ويقال ’ال‘ زائدة للتأكيد، ومعناه أُقْسِ
ن نفسه وهو شاعرٌ  ا a يقول القرآن مِ دً نْ أنَّ حممّ األمر كمـا تقولونه مِ
. فأقسم اهللا تعاىل عليه وقال: ﴿إِن!ُهۥ﴾ يعني القرآن ﴿ لََقۡوُل  أو كاهنٌ

رسلٍ كريمٍ منّا إليكم. رَُسوٖل َكرِيٖم﴾: أي لتالوة نبيٍّ مُ

(١) احلاقّة، ٦٩/ ٣٨-٤٣.

(٢) احلاقّة، ٦٩/ ٣٨-٤٣.



١٣٥ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

وَن# إِن!ُهۥ لََقۡوُل   ُتۡبِصُ
َ

وَن* َوَما ' ۡقِسُم بَِما ُتۡبِصُ
ُ
١٩. ﴿ف1ََٓ أ

 بَِقۡوِل 
َ

ا تُۡؤِمُنوَن3 َو'  م!
ٗ

رَُسوٖل َكرِيٖم@ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖۚ قَلِي1
ُروَنM تَنِيٞل ّمِن ر!ّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي﴾ ا تََذك!  م!

ٗ
َكهِٖنۚ قَلِي1

 !"  $%َ&  ' ا)ظ  ان   # ا*(  ,رۃ   - ./ و  0رك  اهللا  2ح  ا3 
5وں  6 7 89 ان  اور   :  

;
د>7  =   7 >

6 ?@  A 5وں  6 7 89 ان  :ں   B"  $%َ&  #  ,﴿ :D
 Eوا  F و   GرH (آنJ) 7L  M  N ،

;
د>7   7 >

6
O  =   7 >

6 ?@ (P) A
Q7ن  ?R  Q ً

; ?SQ 7
6

R اور   Q ً
;
TUر وہ   W) ،D اهللا) XYن   Z ر,ل ( a ) \ (ّ]ل 

 Q7]  ^ _د   ' `رت   aاَد  b) 7 >
6

O cم   \  de  f   7L ) اور  7 >g  hXY
 i  b) D cم   \  j\  f ( 7L) k :، اور   lر   6 7

; 7m  n  o  p  = ،(:
 ; ; 7

;
q) ،:  hr  st  *  n  o  p  = ،(:  Q7]  Q 7u  vو  ' اwَازوں 

D﴾۔ yہ  zزل   ' 2ف   A رب   { {|ں  Jآن) ~م    7L  b  D   7L
 $%َ& آ�ز) اور   { # ﴿ف1ََٓ﴾ �ِر اَ� (�ت  آ�ز   {  bر� ِ; آ�7
b ’ال‘ زا�ہ   D  B�  � D۔    7�  {  -r Q7ز 

6
R  N  '  +   ذر�7  {

:ں۔﴾ �   B"  $%َ&  #﴿ :D �  \ اس  اور   D   7�  {  � 7�B  �  D
 �  = 2ح   �   7 >

6
O 2ح  �ت) اس   sا� (ا ِ�  b :ا    7L � Qں  > 7�

 7 >g  de (ا� وہ (�ذ  اور    7 >g  �  ' 2ف  ا�  Jآن    7L a �  b  :
\j۔  Q7�
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َ

� َوَما   �
َ
ون ۡبِصُ

ُ
ت ﴿بَِما  وتكريمه:  هيه  لِتَنـزِ عليه  اهللا  مَ  فأَقْسَ

نَ من اخللق وما ال تبرصون  وْ ُ بْرصِ ﴾. قال مقاتل: أقسم بِامَ تُ
َ
ون ۡبِصُ

ُ
ت

. بْرصَ ا ال يُ منها ومَ بْرصَ منه. وقال قتادة: أقسم باألشياءِ كلها(١) بمـا يُ

ن يشء. وهذا  ن يشء وما ال تبرصون مِ ن مِ وْ ُ بْرصِ وقال الكلبي: تُ
والدنيا  فليات  والسُّ العلويّات  يعم  فإنّه  القرآن،  يف  وقع  قسم  أعمُّ 
نَ  مِ والبصرية  البرص  يدركه  ما   (٢)،اليُر وما   يُر وما  واآلخرة، 
الـمظاهر والـمعايل من أفعاله تعاىل وصفاته، وما ال يدركه األبصار 
يُونات، من األجسام واألرواح،  فات والشُ والبصائر من مراتب الصِّ
والعرش  والباطنة،  الظاهرة  والنعم  والـمالئكة،  واجلنّ  اإلنس  أو 
والكريس، والسمـاوات السبع وما فيها، وكل ذلك من آيات قدرته 
نات والـموجودات وما يف ظهر  الـمكوّ فيه مجيع  وربوبيّته. فيدخل 
ن مكنونِ غيبه من الـملكوت واجلربوت  األرض وما يف بطنها، ومِ

وت. والنّاسُ
القدير،  التنـزيل، ٤/ ٣٩٠؛ والشوكاين يف فتح  البغوي يف معالـم  (١) ذكره 

.٥/ ٢٨٥
(٢) ذكره ابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن/ ١٠٩.
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سة، ما وقع به  ، حتّى بذاته الـمقدّ فالتحقيق أنّه تعاىل أقسم بالكلّ
التجيلّ وما لـم يقع، وما ظهر منها يف عالـم الشهادة، وما لـم يظهر، 
قُ بحقِّ اليقني. َقَّ لَمُ بعلم اليقني، وما يشاهد بعنيِ اليقني، وما حيُ عْ وما يُ

ذكر  ثم  وباطنها،  حقيقةٍ  كلِّ  بظاهرِ  تعاىل  اهللا  أقسم  وكذلك 
العظيم  الكريم  الوجيه  سول  الرّ النّبيّ  وهو  عليه،  مَ  سَ قْ الـمُ سبحانه 
a، وال خالف  َكرِيٖم﴾ وهو حممد  لََقۡوُل رَُسوٖل  ﴿ إِن'ُهۥ  a، وقال: 
لِ u إىل  سِ رْ سالة دليلٌ واضحٌ أنّه كالم الـمُ فيه، ويف إضافته إىل الرِّ
ه إىل الناس عنه، وهو ال يقول عن نفسه، وأضافه  بَلِّغُ رسوله الّذي يُ

. لِ سِ رْ نْ شأنه أن يبلّغ عن الـمُ سول مِ إليه عىل معنى التبليغ ألنّ الرّ

فهو يف غاية الكرم الّذي يدلّ عىل أفضليّته، وعدم مثليّته بشاعرٍ 
به،  والـمتكلّم  وحيه  هو  ألنّه  تعاىل  اهللا  إىل  القرآن  فإضافة   ، وكاهنٍ
سول a كمـا قال u: ﴿إِن'ُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم﴾  وإضافته إىل الرّ
يَ إليه من ربّه، ولـهذا  لَ عىل قلبه وأوحِ بَلَّغُ إليه ونُزِّ ـمُ الْ فمعناه هو 
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ِمَي﴾.(١) وإضافته إىل جربيل كمـا 
َ
َعٰل

ۡ
ّبِ ٱل

 ّمِن ر#
ٞ
ده بقوله: ﴿ تَنِيل أكّ

مـاء وتال عىل خاتم  ورد يف سورة التكوير، بمعنى أنّه نزل به من السّ

.a هُ اهللا تعاىل للخلق بلسان النبي رَ النبينيّ a، ولكن أَظْهَ

 
ُ

َقۡول
َ
ومن بالغة هذه اآليات تكرار لفظ القول كمـا ورد: ﴿إِن#ُهۥ ل

هِٖن﴾ للمبالغة 
َ
 بَِقۡوِل ك

َ
رِيٖم﴾، ﴿َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ﴾، ﴿َو4

َ
رَُسوٖل ك

ادق األمني احلق الـمبني  سول الصّ يف إبطال أقاويلهم الكاذبة عىل الرّ

 
ٗ

لِي=
َ
﴿ق وقوله:  تُۡؤِمُنوَن﴾،  ا  م#  

ٗ
لِي=

َ
﴿ق قوله:  ا﴾ يف  ﴿ م# وزيادة   .a

. وقال  بالقليل نفي إيمـاهنم أصالً القلّة وأراد  ُروَن﴾ لتأكيد 
#
ك

َ
تَذ ا  م#

الزخمرشي: والقلّة يف معنى العدم(٢) كقولك: ’لـمن ال يزورك فمـا 

قك فليس بمؤمن أصال‘ فيؤيّده قوله  ‘ فمعناه: ’من ال يصدّ تأتينا أصالً

ٰ بََشٖ ّمِن  َ َE ُ #Fٱ 
َ

نَزل
َ
 أ
ٓ
 َما

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ۡ
ۡدرِهِۦٓ إِذ

َ
َ َحق# ق #Fٱ 

ْ
َدُروا

َ
تعاىل: ﴿َوَما ق

(١) احلاقة، ٦٩/ ٤٣.

(٢) ذكره الزخمرشي يف الكشاف، ٤/ ٦٠٩.
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 .(٢)
ِمَي﴾

َ
َعٰل

ۡ
ّبِ ٱل

 ّمِن ر#
ٞ
(١) وإطالق الـمصدر يف قوله: ﴿تَِنيل

ءٖ﴾ ۡ َ
ش

ا لفظ القول فيه حكمةٌ لطيفةٌ بأنّ اهللا تعاىل  هذا إلفادة الـمبالغة، فأمّ
’الكالم‘،  بلفظ  نفسه  إىل  ’القول‘ وأضافه  بلفظ  سول  الرّ إىل  أضافه 
عن  يقول  سول  الرّ ألنّ   (٣)

﴾ِ ٱ-# َكَلَٰم  يَۡسَمَع   ٰ ﴿َحت# قوله:  يف  كمـا 
، وهو اهللا u، كمـا قال الـمسيح e: ﴿َما ُقۡلُت لَُهۡم إ8ِ# َمآ  لِ رسِ الـمُ
 (٥)

َحٌد﴾
َ
َمۡرتَِن بِهِۦٓ﴾،(٤) وأمر اهللا النّبي a بقوله u: ﴿قُۡل ُهَو ٱ-#ُ أ

َ
أ

نُفِسِهۡم 8َ َتۡقَنُطواْ ِمن ر#ۡحَةِ 
َ
N أ َOَ ْفُوا ۡسَ

َ
ِيَن أ وبقوله: ﴿قُۡل َيِٰعَبادَِي ٱل#

نُوَب َجِيًعاۚ إِن#ُهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلر#ِحيُم﴾.(٦) وبقوله:  َ َيۡغِفُر ٱل\ ِۚ إِن# ٱ-# ٱ-#
لَٰوةَ﴾،(٧) ﴿َوقُل ّلِِعَبادِي َيُقولُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ يُِقيُمواْ ٱلص# ﴿قُل ّلِِعَبادَِي ٱل#
بَۡصٰرِهِۡم﴾،(٩) فإذا 

َ
واْ ِمۡن أ ۡحَسُن﴾،(٨) ﴿قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِي َيُغض\

َ
ٱل#ِت ِهَ أ

(١) األنعام، ٦/ ٩١.
(٢) الواقعة، ٥٦/ ٨٠.

(٣) التوبة، ٩/ ٦.
(٤) الـمـائدة، ٥/ ١١٧.

(٥) اإلخالص، ١١٢/ ١.
(٦) الزمر، ٣٩/ ٥٣.

(٧) إبراهيم، ١٤/ ٣١.
(٨) اإلرساء، ١٧/ ٥٣.

(٩) النور، ٢٤/ ٣٠.
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ا�ں   �  �   � !"# &ر%$    � '(  )% &ر*  وہ   , /) اهللا  0د  ! �1  *) /
 34  5 آد6   7  / اهللا   8 ا>ر;) د:�9   = a ر@?ِ <ى  ;) A   �B  /
Cف  رّب ,   D EFں  G﴿ HIم  Jرى  ارKد  اس  اMرى۔﴾ اور    � !

N
O  +

PQہ   =  RS  TUV ذ;   W  = ( (تنزيلٌ Xر   # Y﴾۔   9�Z اMرا   [
اهللا   8  Y  \   N �] اور    �̂ ا  # القول   _  ` Y۔    �a  D   N �bد
 3UV  cdا Cف   , a رeل   f@  D القول   _  / HI و  gرك 
 HI Jرى  ارKد   8  9 � 'h  3UV  cdا Cف   iا  f@  D الكالم   _ اور 
 (jوا  

N ' � 'k) lm a لeر  n0 �o p۔﴾  qم   =  rا وہ   nآM ﴿ :Y
 8  9 � 'h ،Y HI و  gرك  اهللا   tوا  

N ' � 'k وہ  اور    � !u  v  w  [ Cف   ,
اس (Jت)   xاe  y  z   � !

N
O  {   � !

N
Oا  /  #﴿ :z  / e , |ت 

 a م} ِ~  / ا�ت  رب  اهللا  اور  y﴾۔  د:�9   �  �  /  �  =  �  D
 UV �م!) آپ   ~ UV:�9: ﴿(اے   �   ذر��  D �ا6  ارKد  اس  ا�   4
وہ  �ے  �� /.-: اے   UV UV:�9: ﴿آپ  Y۔﴾ 0   9����� �  �  Y اهللا  /.-: وہ 
 * 0س  ��U  [ ر�   ,  rا  � ،Y  �  ; ز:�9د�   5 %Eں   iا  / �و! �ں 
   ،tوا  ¢ 1 £ا  Y، وہ   9 � د¤�  UV ¥ف  ¦ہ  @رے   rا  §  ¨ ،T©
وہ   8   �ªد  UV  [ �وں   «¬ �ے  �� ﴿آپ  Y﴾ اور   tوا  /UV ر 
 �

�
®J  2�� وہ   8   �ªد  UV  [ �وں  �ے  �� آپ  ۔﴾ ﴿اور  �̄ ر  °± ²ز 
 iا وہ   8   �ªد  UV  [ ³دوں   «¬ ©ں۔﴾ اور ﴿آپ   ´  �   �ª;  9 �µ
 [ Cف   , ا�ت  رب  رeل a اهللا   � ۔﴾؛ �  �ª; ر¶   3   � !u·
 / a ِل {مe¹: ’ر©   �º  »   �B  �  ¼   �

½
®¾  ¿ ÀÁں  9م  N � ÃÄ  = اس 

0ں  ��  ;  Å  Æ  [ Cف   ,  jوا  
N ' � 'k ا�   / a آپ  * ‘9 �:UV 0ں  ��
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بَلِّغاً عن  سول كذا‘ أي قاله ’مُ قال: ’قال الرّ حَّ أن يُ سولُ عنه صَ بلَّغَ الرّ
حَّ أن يقال ﴿إِن'ُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم﴾ وال جيوز أن يقال  لِه‘، وصَ سِ رْ مُ
ال يتكلّم مع عباده بال واسطة،  تعاىل  اهللا  كريم‘ ألنّ  رسولٍ  ’بكالم 
سول  الرّ يقوم  ثمّ  رسوله،  أو  بِيَّه  نَ خياطِبُ  بل   ، مبارشةً خياطبهم  وال 
 a سول مُ قولُ الرّ هَ فْ أو النّبيّ باخلطاب والكالم نيابةً عنه، ولذلك يُ
نا يف  a خماطبة اهللا تعاىل. وهذا ما أشار إليه ربُّ قوله تعاىل وخماطبته 
ۡو ِمن َوَرآي, ِحَجاٍب 

َ
ُ إ1ِ' وَۡحًيا أ ن يَُكّلَِمُه ٱ2'

َ
قوله: ﴿َوَما َكَن لِبََشٍ أ

< َحِكيٞم﴾.(١) يؤيّد هذا  ۡو يُۡرِسَل رَُسو1ٗ َفُيوِحَ بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُءۚ إِن'ُهۥ َ?ِ
َ
أ

ُ ُموَسٰ تَۡكلِيٗما﴾.(٢) األمرَ قوله تعاىل: ﴿ َوَك'َم ٱ2'

 a سول  الرّ وأمر  تعاىل،  قوله   a سولِ  الرّ قولُ  يعترب  ولذلك 
بيانه   a سول  الرّ وبيان  تعاىل،  هنيه   a سول  الرّ وهنيُ  تعاىل،  أمره 

.٤٢/ ٥١ ،(١) الشور
(٢) النساء، ٤/ ١٦٤.
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مِ  الَ � بِكَ �� �ا  در�  #ح ﴿إِن'ُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم﴾ !    ا$  ()'�&۔ 
 *+  , .وں  ا/  ا0ت  رب  اهللا   23 �4 ،5�  6  78 مٍ !  يْ رِ لٍ كَ وْ سُ رَ
وہ   :  ;  <�  =>  ? ان  @اہِ را�   A  6 اور   <()   � B

�
C Dم   EواF

و  Gب  اس  رHل   &�'  I وہ   J اس   K ،;  <�  =>  ? رHل   &�'  I ا/ 
Lرى  دارى   Mذ  N  OP  Q RSں   T Uر   ,  VW  , اس   X  Y  Z Dم 
 I اور  ]ل   J \] و  ^رك  _رك، اهللا  ]ل   J a لHر   �̀ ا$  ;۔   <()
رّبِ  #ف   N اِ$  اور  ;۔   <8  a Gب   J \] و  ^رك  اهللا  Gب   J a
) bل  �d) N  f  g ()'�&: ﴿اور  اiرہ   #  jاk ِدiار اس  ا/   O ذواlل 
 m) �nذر  ,  oو  p   �d  q Xے  ? (@اہِ را�) Dم  اس   sا  p   � B

�
C

 � tu Xے  ? (vت   *  , Tدے  دے) '�&   () w(از   ? iِن xت   Z
 , اُس  وہ  اور   +  X  y (zدہ   Z  {)  m  &�' (N  T  & � Uِر |�  ? e }~
Gِب اِ�    �̀  ,   � ��f ِ�� Xے (ا�ض   oو  ;�  sا  �  ? اِذن 
�ى   ��  � وہ   �  � ،(5  �  A رHل  اور   I �ف   ��� و�� اور   Eوا  J
;: ﴿اور   ��  ?  pر_   � آ�� اس   ,�'-.  N ا�  اس  اور  ;﴾۔  وا�   �

~{ (e) ? (FواE) � (�) ()�﴾۔  O اهللا 
ا�   J a ل، آپ[  J ا0ت  رب  اهللا  ]ل   J a ِل �مHر   �̀ ا$ 
�&ن t   J a آپ ،¢  N \] اهللا   ¢  N a ا�، آپ  J \] و  ^رك  اهللا 
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سول a إطاعته  سول a إخباره تعاىل، وإطاعة الرّ تعاىل، وإخبار الرّ
سول a حمبته  سول a معصيته تعاىل، وحمبة الرّ تعاىل، ومعصية الرّ
عبادته   a سول  الرّ وتعظيم  تعاىل،  قربته   a سول  الرّ وقربة  تعاىل، 
سول a إهانته  سول a تقواه تعاىل، وتنقيص الرّ تعاىل، وتوقري الرّ
 a سول  الرّ عىل  الة  والصّ تعاىل،  ذكره   a سول  الرّ وذكر  تعاىل، 

سول a محده تعاىل.  دعاؤه تعاىل، ومدح الرّ

ٍق َعِظيٖم﴾، 
ُ
ل
ُ
﴿خ رِيٖم﴾ وَ

َ
ولذلك ذكر اهللا u بلفظ: ﴿رَُسوٖل ك

قه  دِّ صَ مُ انفرادها  عىل  عليه  م  سَ قْ ـمُ الْ وَ بِه  م  سَ قْ الـمُ ذكر  يف  آيةٍ  لُّ  فَكُ
باجتمـاع  حيصل  ثم  له.  ةٌ  فَ ِّ مُرشَ وَ له  ةٌ  مَ رِّ كَ مُ وَ ه  لَ ظِّمةٌ  عَ مُ وَ  a للنّبي 

، وتعظيم فوق تعظيم. تلك اآليات تصديق فوق تصديقٍ
األقسام  بعد   a للنّبي  والتّعظيم  التّصديق  هناية  يف  لوا  فتأمّ
ورة:  مة، إذ قال اهللا تعاىل يف شأنه a يف آخر السّ الـمذكورة الـمتقدّ
مراتب  الـمجيد  كتابه  يف  تعاىل  اهللا  ذكر  َِقِي﴾.(١)  ٱلۡ َق-  لَ ﴿ 3ن1ُهۥ 

الـمرتبة  اليقني، وفوقه  الـمراتب هو علم  ل  فأوّ اليقني وهي ثالثة: 
الوسطى عني اليقني، وفوقهمـا الـمرتبة العظمى وهي الـمنتهى يقال 
لليقني  الـمرتبتني  اهللا  ذكر  بعدها.  مرتبة  وليست  اليقني،  حقّ  لـها: 
َِقِي4  ٱلۡ َم 

ۡ
ِعل ُموَن 

َ
َتۡعل ۡو 

َ
ل  

1
:َ﴿ تعاىل:  قال  كمـا  التّكاثر  سورة  يف 

(١) احلاقة، ٦٩/ ٥١.
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اهللا  ا��   � a آپ ،" # د%$  &  ' " ، اهللا  # د%$  &  ' a ن، آپ"$ ()  ' *+ اهللا 
 ،,-./ و    01$ 2345  � *+ اهللا   ,-./ و    01$ 2345  � a ا��، آپ  � *+
 ،67  � *+ اهللا   67  � a 8، آپ  � *+ اهللا   8  � a آپ
:ٰى،   ' *+ اهللا   ; $

0
<=  � a دت، آپ>  � *+ اهللا   *  � a آپ

ذ?، آپ   ' *+ اهللا  ذ?   ' a آپ ،@Aا  � *+ اهللا   +  � a آپ
 � *+ اهللا   ,- و  Bح   � a آپ ?/، اور   Cد  D *+ اهللا  درود   E a

G۔  HI  � Jر   K و   L
ٍق َعِظيٖم﴾ 

ُ
رِيٖم﴾ اور ﴿ُخل

َ
+* M ﴿رَُسوٖل ك و  Nرك  اهللا    $O  Pا

$"ن  ()  Q ‘قسم بِه E ’مُ Rر  اSادى   T   0 $Uآ  V  W .-X$"۔  $"ن  ()  D اYظ   Q
 $Z[  � a آپ ،*  � a آپ ،

0
$\]  � a م^ ِ_ وہ   G  a  E

G۔  bوا  M? $"ن  ()  c  d eف   Q a آپ اور 

 a ا?م ِ_ fر   # hرgہ   � اiت  رب  اهللا   j   $k? lر  آپ   m
nرہ   o  Q qrstَuں  dvرہ   M اس   w  j  G  " $x  yC  '  * و   

0
$\]  �

 z   ${  |  } .-X$": ﴿اور  ار�د   # �ن   � a آپ  # آ�   Q  jر�
 .  Q   # $

0 $�  # 7آِن /  �ب  ا�   M *+و Nرك  اهللا  G﴾۔    #�$ ��$ ا�2
 ," در�$  Eاو  D اس  �� ’علم اليقني‘ G۔   � : $ ��  �-. $"ن  () �ا� 
�� ’حق اليقني‘    # $k�  �  Eاو  D دو�ں  ان  اور   G ‘عني اليقني’ ��
 �  Q   # $

0 $�  M اiت  رب  اهللا  ۔  $ �
#

�  �� اور   �d  o  Q  �  G
 � زر  و    (-ل  Aں! 'ش  .-A﴿ :"$Xں   # ا¤£  nرۃ  ذ?   ' �ا�  دو�ں 
 ?  ¦  #  " $

د(#  =) §I  ¨©  Q  ª  
# $
0 $« (d ام   Q  ® ا�  اور  ¯س 
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َِقِي﴾.(١) فيحصل علم اليقني  َها َعۡيَ ٱلۡ ُون# َتَ
َ
ل َِحيَم( ُثم#  ُون# ٱلۡ َتَ

َ
ل

أرفع  والـمشاهدة  اينة  عَ بالـمُ فالعلم  بالبرص،  اليقني  وعني  مع  بالسّ
مـاع واخلرب، كمـا جاء يف الـمسند لإلمام أمحد  ن العلم بالسّ وأثبت مِ
ا: «ليس اخلرب كالـمعاينة» ورواه أيضاً ابن حبّان واحلاكم من  مرفوعً
اليقني هو علمٌ  . ولكنّ حقّ  (٢) ورجاله ثقاتٌ

k ابن عباس  حديث 
بالـمبارشة، وهي فوق الـمعاينة والـمشاهدة، وهو حقّ احلق باجلزم 
ص اهللا تعاىل هذه  صَّ ، فَخَ لُّ إمكان خطأ وريبٍ والقطع، ويزول هبا كُ
يف  عليه  ل  نُزِّ الّذي  والوحي   a الـمصطفى  احلبيب  للنبيّ  الـمرتبة 
ةٌ  َۡسَ بَِي3 2ن#ُهۥ لَ ّذِ

َ
ك ن# ِمنُكم م7

َ
ُم أ

َ
َۡعل

َ
هذه السورة بقوله: ﴿2ن#ا ل

 a تهُ  نبُوَّ تعاىل  اهللا  َِقِي﴾.(٣) فجعل  ٱلۡ َق7  لَ 2ن#ُهۥ  َكِٰفِريَن? 
ۡ
ٱل  

َ
Gَ

وإخباره وتبشريهُ وإنذارهُ حقّ اليقني، وهذا آخر مراتب اليقني الّذي 
.a ف به النّبيّ األمني الـمكني رشّ

ورة باخلطاب إىل النّبيّ a خماطبة a وقال:  فختم اهللا تعاىل السُّ

(١) التكاثر، ١٠٢/ ٥-٧.
(٢) أخرجه أمحد بن حنبل يف الـمسند، ١/ ٢١٥، الرقم/ ١٨٤٢؛ وابن حبان 
يف الصحيح، ١٤/ ٩٦، الرقم/ ٦٢١٣؛ واحلاكم يف الـمستدرك، ٢/ ٣٥١، 

الرقم/ ٣٢٥؛ والطرباين يف الـمعجم األوسط، ١/ ٢١.
(٣) احلاقة، ٦٩/ ٤٩-٥١.
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 D  Eوا  F:  AB  5  G اور  H ،Dع   Iوا  F:  AB  5 KLہ  اور 
 M  ?   # "Nروا OPع    "Q  Rا اSم   T  M  U " !V  ?  @:  Wا و   Xار  5
Yن   Zا \ہ)۔‘ ا5ِ  د["  ^S _د   & \ہ  "

$ `
a) b:   " c

$
d /ح   7  <=  G’
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بِيّه a خماطبًا يف  نَ َعِظيِم﴾.(١) فجعل اهللا تعاىل 
ۡ
َرّبَِك ٱل ﴿ فََسّبِۡح بِٱۡسِم 

كمـا  وهذا   (٢) بِّكَ لِرَ لِّ  فَصَ معناه:   :k عباس  ابن  وقال  اآلية،  هذه 
َۡر﴾.(٣) وقال 

ۡ
َوٱن لَِرّبَِك  فََصّلِ  َكۡوثََر0 

ۡ
ٱل ۡعَطۡيَنَٰك 

َ
أ آ  ﴿ إِن: قال تعاىل: 

أن جعلك صاحب حقّ  العظيم واشكره عىل  ه ربك  نزّ اخلازن: أي 
اليقني.(٤)

(١) احلاقة، ٦٩/ ٥٢.
٤٠؛   /٨ بالـمـاثور،  التفسري  يف  الـمنثور  الدر  يف  السيوطي  (٢) ذكره 

والشوكاين يف فتح القدير، ٥/ ١٦٤.
(٣) الكوثر، ١٠٨/ ١-٢.

(٤) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٤/ ٣٠٧.



١٥١ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

 *  " #م   $ رب  وا%   & ا'  +ِ *م!) آپ  , +- 1,234: ﴿0 (اے 
6ر5    7 آ8, اس   9 a م; ِ< ا'   = ا<ت  رب  اهللا  ﴾۔  , ABر  CD
 1,234 F ارEد   G اس   = k سH  I اهللا   J Kت  اور   1 ,2L   +MَN  #
ارEد    ,O  G ا<ت  رب  ۔‘ اهللا  ,PD  QR Sز    ,T  $ رب  5 ’آپ a ا' 
و   U ,

V
W  X) 9 آپ   =  Y  Z  [﴿ :1,234  = اس   5  1 , +\  ] ^ح  اس 

 QR Sز    ,T  $ رب  ا'  آپ   _  ]  ` aت   bا  [ (#   7cd, e
Vfg

,1ن  +h F  G اس   = iزن  ا3م  ٴ jّ[)﴾۔  ,Ol   ,O) ,PD د1,2   mno اور  ,PD
اس  اور    ,PD ,1ن  +h   ,pq و    ,Or  "   ,

s
t رِب ا'   + :1,234  uv  CD

د1,2۔  L  wوا   Vx, yz, ا|}  }  9 آپ   = اس   5   ,PD ادا   ~  G



١٥٢a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

َقَمرِ 
ۡ
ِۡل َوَما وََسَق! َوٱل َفِق( َوٱل' ۡقِسُم بِٱلش'

ُ
 أ
ٓ َ
٢٠-٢٣. ﴿ف3َ

ُب' َطَبًقا َعن َطَبٖق﴾(١)
َ
ك َتۡ

َ
'َسَق= ل إَِذا ٱت

يف  رِ  مَ قَ والْ اللَّيلِ  وَ قِ  فَ بالشَّ  a حلبيبه  تعاىل  اهللا  أقسم  وكذلك 
بقوله:  األقسام،  مجيع  يف  عليه  ـا  سمً قْ مُ  a لهُ  عَ وجَ االنشقاق  سورةِ 
ُب' 

َ
ك َتۡ

َ
'َسَق= ل َقَمرِ إَِذا ٱت

ۡ
ِۡل َوَما وََسَق! َوٱل َفِق( َوٱل' ۡقِسُم بِٱلش'

ُ
 أ
ٓ َ
﴿ ف3َ

َطَبًقا َعن َطَبٖق﴾.(٢)

تي تشاهد يف  ، وهي احلمرة الّ فقِ فمعنى األقسام: أي أقسم بالشّ
مس، أو البياض الّذي يعقبها. أفق الـمغرب بعد سقوط الشّ

ابن  عن  الـمعنى  هذا  وي  فرُ احلمرة  بعد  األبيضُ  قُ  فَ الشَّ ا  فأمّ
عباس، وابن عمر، وأيب هريرة، وعمر بن عبد العزيز، واألوزاعي، 
فق هو اختالط ضوء  الشَّ الراغب:  l.(٣) وقال  واإلمام أيب حنيفة 

(١) االنشقاق، ٨٤/ ١٦-١٩.

(٢) االنشقاق، ٨٤/ ١٦-١٩.
(٣) ذكره اجلصاص يف أحكام القرآن، ٥/ ٣٧١؛ وابن اجلوزي يف زاد الـمسري 
يف علم التفسري، ٩/ ٦٦؛ والسمرقندي يف بحر العلوم، ٣/ ٥٣٩؛ وابن كثري 
القدير، ٥/ ٤٠٧؛  القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٠؛ والشوكاين يف فتح  يف تفسري 

واآللويس يف روح الـمعاين، ٣٠/ ٨١.
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ته،  ا لرقّ ي شفقً خمرشي والقرطبي: سمّ النّهار بسواد اللّيل.(١) قال الزَ
اغب: اإلشفاق  ة القلب عليه.(٢) قال الرّ فقة عىل اإلنسان ورقّ ومنه الشَّ
قّة  عناية، ألن الـمشفق حيب الـمشفق عليه،(٣) وأصل الكلمة من رِ
اليشء، يقال يشء شفق، وأشفق عليه أي: رقّ قلبه عليه. والشفقة: 
ة  قّ ة القلب وكذلك الشفق، فكأن تلك الرّ نَ اإلشفاق وهو رقّ اإلسم مِ

مس. نْ ضوء الشّ مِ

ألمته   a دٍ  حممّ قلب  رقّة  إىل  إشارة  منها  تفهم  أن  إشكال  فال 
 ّمِۡن 

ٞ
َءُكۡم رَُسول

ٓ
َقۡد َجا

َ
ورمحته ورأفته عليها كمـا قال اهللا تعاىل: ﴿ل

ُمۡؤِمنَِي رَُءوٞف 
ۡ
بِٱل ۡيُكم 

َ
َعل َعنِت8ۡم َحرِيٌص  َما  ۡيهِ 

َ
َعل نُفِسُكۡم َعزِيٌز 

َ
أ

ر?ِحيٞم﴾.(٤)

(١) ذكره الراغب يف الـمفردات، ١/ ٤٥٧.
٧٢٨؛   /٤ التنـزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  يف  الزخمرشي  (٢) ذكره 

والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٧٥.
(٣) ذكره الراغب األصفهاين يف الـمفردات، ١/ ٤٥٧.

(٤) التوبة، ٩/ ١٢٨.
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القرطبي  وقال  مس،  الشّ ضوء  بقية  فق  الشّ حاح،  الصّ ويف 
بمـا  اهللا  أقسم  الشريازي:  البقيل  روزهبان  حممد  أبو  وقال  مثله.(١) 
الـمحبّني  قلوب  أفق  عىل  تعاىل  مجاله  شمس  أنوار  عكس  ن  مِ بقي 
والعارفني،  الـمحبّني  إمام  هو   a النّبي  إنّ  فأقول:  والعارفني.(٢) 
شمس  أنوار  لنـزول  العرش  من  وأحقّ  وأقرب،  أعىل   a وقلبه 
مصدر  قلبه  جعلت  الّتي  اإللـهيّة  والرأفة  محة  الرّ وأنوار  األلوهية، 
َنَٰك 

ۡ
رَۡسل

َ
أ  

ٓ
﴿ َوَما تعاىل:  بقوله  وللعالـمني  للمؤمنني  محة  والرّ ةِ  قَ فَ الشَّ

.(٣)
ِمَي﴾

َ
َعٰل

ۡ
ِل
ّ
 ل

ٗ
 رَۡحَة

+
إِ,

ة  اغب وغريه من أئمّ ِۡل َوَما وََسَق﴾، قال الرّ ثم أقسم بقوله: ﴿َوٱل+
، فالـمراد: أقسم  اللغة: الوسق مجع الـمتفرق(٤) أي مجع وضمّ ولفّ

بالليل وبمـا مجع وضمّ كمـا ذكره القشريي.(٥)

(١) ذكره حممد بن أيب بكر الرازي يف خمتار الصحاح، ١/ ١٤٤؛ والقرطبي يف 
اجلامع ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٧٠؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور يف التفسري 

بالـمأثور، ٨/ ٤٥٨.
(٢) ذكره أبو حممد روزهبان البقيل الشرياز يف عرائس البيان، ١/ ٣٦٧.

(٣) األنبياء، ٢١/ ١٠٧.
(٤) ذكره الراغب األصفهاين يف الـمفردات، ١/ ٨٧١.

(٥) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤٠٦.
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=
�  ~ آپ   / ر�ِل �!) �  ﴿ اور (اے 

�﴾۔  y  fر
 :QR  STَU   ذر�-  < �ا�  ار�د  اس  ا�   / ا�ت  رب  اهللا   �
 /   � -� (# دا   وہ (ا�    - _

= 5¢  � Dوں  = - £¤ اُن  اور   STَU  � رات  ﴿اور 
Dوں  = - £¤  ¥ اور  ¦ق  ¨'x-,: و§   /  ©  ªا  D د»- اور  را¬  ا'م  (﴾۔ 
 N Oا    - !  "  Nر� ِg آ®-  ¯ ۔  - _̀  °  ~  0 اور   /± ،/�  ²  ~
 # دا   ا�  وہ    - _

= 5¢  � Dوں  = - £¤ aم  ان  اور   � رات   / ا�ت  رب  اهللا 
,۔ -³ -,ن  5́  /  12 ا'م   N  , - 5µ ؛)  QR  STَU ،)  ¶O  3
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وأخرج الطربي عن عكرمة معنى ﴿َوَما وََسَق﴾ أي ما من يشء 

إال وهو يذهب إىل حيث يأوي،(١) فمعناه: ما جيتمع بالليل ويأوي إىل 

بَلَ كل يشء  مكانه من الدواب واحلرشات والـهوام والسباع، ألنّه أَقْ

أن  جيوز  قيل:  ولذلك  بالنهار،  ا  منترشً كان  مـمـا  مأواه،  إىل  بالليل 

احلني باللّيل،  يكون الـمراد بمـا مجعه اللّيل: العباد الـمجتهدين الصّ

ألنه تعاىل قد مدح الـمستغفرين باألسحار.

ِۡل َوَما وََسَق﴾ أي: وما  ويؤيّد هذا الـمعنى قول ابن جبري. ﴿َوٱل#

د واالستغفار باألسحار، أخرجه اإلمام البغوي  عمل فيه من التهجّ

وََسَق﴾  َوَما  ِل 
﴿َوٱل#ۡ ا:  أيضً  g والقرطبي(٢) وغريمها، وقال عكرمة 

إذا كان اللّيل ذهب كل يشء إىل مأواه، ذكره الرازي والقرطبي وابن 

ا:  كثري وغريهم.(٣) وقال ابن عباس k وجماهد واحلسن وقتادة أيضً

(١) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٢١.

(٢) ذكره البغو يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٥؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 

القرآن، ١٩/ ٢٧٧؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور يف التفسري بالـمـاثور، ٨/ 

.٤٥٨

(٣) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٠؛ والقرطبي يف اجلامع 

ألحكام القرآن، ١٩/ ١٧٧؛ والرازي يف التفسري الكبري، ٣١/ ٩٩؛ والبغوي 
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 � �� ��ن  ��  ! وََسَق﴾ "  ﴿َوَما   #  $% &ت   ' )ى   ) �*+ ا, 
اس   - /۔   01  2  # 4ہ  5ہ  ا6  وہ   7  /   � 8

9
:  *  ;  <=  + /۔ 

 , 5ہ   #  > ا?  اور   /  0@  A  = رات   B  C وہ   D  E ! @ا   "
 ��F @ں  IJے  Lڑے، وہ  M(ے  �N  ��F @ں  O1ر   Pوا  Q  J   9 �Rز /؛ وہ 
5ہ  ا6  ا6   Sو  T رات   U  T  U  V  W  Sو  T دن   B درIے 
ا?  رات   =  X ﴾َوَما وََسَق﴿ :��Z  [   �\ ا[  ۔  � 8̂  _1  `  # 4@ں 
 /  a1  � 9 �b cے    � 9

d اور   ef وہ  gاد   # اس  /۔   ,   M �h  #  iدا
 Sو  T jى   ' kl اهللا   no �p   � 8̂  _q  r  # sدت    �

t
uرا ا6   B

/۔  <vw  -. و  xح   y واzں   'q ا}ر 
رات  /: ﴿اور   0@  ;  # |ل  اس   T  ) � � �} ا,   /�'01  y ! اس 
 + /۔﴾   ,   M �h ( �R  iدا وہ (ا?    � 8

9 ��  y (وں  9 � �� اُن  اور   y
 y ا}ر  اور   �  Sو  T رات  وہ   B  y ا�ل  ان  اور   y رات   /  ��َ�

��ن  ��  '   9 ���  ) د�� اور  �ى، ��  اvم  ا#  ۔  � 8̂  _q  # �رت 
 �� gاد  وََسَق﴾ #  َوَما  ِۡل  ﴿َوٱل#  :��Fvw  ;  '  $% &ت  /۔   ��Fvw
/۔   01  2  = 4ہ  5ہ  اور   > ا?   *  D  �  Sو  T رات   E  /
&ت  اور  ���/۔  ��ن  ��  '  )�� ���

t
� ا�   ) د�� اور   ) �

�
� رازى، ��، ا,  ا# 

E  ��Fvw  ;  '  ) د�� اور  �دہ   ى،   ¢  ،£¤ sس،   , اهللا)   ¥)
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جبري:  بن  سعيد  عن  البغوي  ونقل  مجع،(١)  وما  أي:  وََسَق﴾  ﴿ َوَما 

العباد،  د  يكون ذلك هتجّ أن  اخلازن: وحيتمل  فيه.(٢) وقال  ما عمل 
فيجوز أن يقسم به.(٣)

ا وأحسن عبادةً وأمجل عمال باللّيل  دً فأقول فمن كان أكمل هتجّ

َك 
"
ل  

ٗ
ة
َ
نَافِل بِهِۦ  ۡد  َتَهج"

َ
ف ِۡل  ٱل" ﴿َوِمَن  تعاىل:  لقوله   a اهللا  رسول  من 

عىل  نه  مكّ تعاىل  اهللا  ألنّ  ُۡموٗدا﴾.(٤)  م" َمَقاٗما  َرب:َك  َيۡبَعَثَك  ن 
َ
أ َعَس@ 

يف   a أمره  كمـا  باللّيل،  ده  لتهجّ ا  وثوابً ا  أجرً الـمحمود  الـمقام 

القرآن.

يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٥.

يف  وجماهد  ١١٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (١) رواه 

التفسري، ٢/ ٧٤٣؛ وذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٥؛ وابن كثري 

يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٠.

(٢) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٥.

(٣) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٤/ ٣٦٤.

(٤) بني إرسائيل، ١٧/ ٧٩.
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 � � � ��  �  ! �"  # $ى  ا%م  ‘ '۔  َعَ ا مجَ مَ )اد ’وَ ِۡل َوَما وََسَق﴾ (  ﴿ َوٱل!

رات  اس   *  '  + وہ  )اد   ) اس  - ’وما عمل فيه‘ *   . اس   )
)اد  وََسَق﴾ (  ﴿َوَما   /  0  # 1زن  ا%م  '۔   2 �3  4 ،2�5  2 �3  #
 67  89َ:  ; اس   /  '  <=   �> اس  '۔  Aِز @‘ ?   ; ’CDِن Bا 

=E۔
اF ،Gدت   #  @  ) a اهللا رIل   *  ' Jن   / Lں   M  #
L؟   N Pھ   ) a آپ  #  + ِR  Sو  T رات  اور   Rا  )  #
 #  U  V  T رات  2�X%Y: ﴿اور   ) a آپ  # اZت  رب  اهللا   [\ �]
1ص    �̂   �_N  `a  @ A (ELز   cN  +,  d  ef  T gآن   ?)
 <i  j lِم kد   J آپ  رب   . m) '، - آپ  ز2�Xدہ (;    �>  T آپ 
nف   ; آپ    o �_pآ و    o �qاّو  r lِم s t ِuvں  C (وہ   E%Y
 T a آپ  # اZت  رب  اهللا   [\ �] w)﴾۔    �_N  x  ; آپ  اور  ر*ع 
 T ،2�X%Y  y  J a آپ  # gآن   # اس   .  z ،@ ِزA  Sو  T رات 

2�X%Y۔  { و   <i  j lِم kد   J a آپ  # |اب  و  ا{ 
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�َسَق﴾ أي تمّ واجتمع واستو؛ قاله ابن  إَِذا ٱت َقَمرِ 
ۡ
وقوله: ﴿َوٱل

عباس، وعكرمة، وجماهد، وسعيد بن جبري، ومرسوق وأبو صالح 
اك وابن زيد،(١) وقال احلسن: إذا اجتمع إذا امتأل.(٢) ومعنى  حّ والضّ
ِۡل َوَما وََسَق﴾،  كالمهم: إنّه إذا تكامل نوره وأدبر، فجعل مقابال ﴿َوٱل�
فيها أحواال متقابال، وصحّ عن جماهدٍ  البعض: مجع اهللا تعاىل  وقال 
كله.(٣) ويف  النّهار  َفِق﴾ هو  بِٱلش� ۡقِسُم 

ُ
أ  

ٓ َ
﴿ ف2َ اآلية:  قال يف هذه  أنّه 

: الشمس. روامها ابن أيب حاتم وابن  قُ فَ ا: أنّه قال: الشَّ رواية عنه أيضً
ِل َوَما وََسَق﴾ 

جرير.(٤) وإنمـا محله عىل هذا قرنه بقوله تعاىل: ﴿َوٱل�ۡ
ياء والظّالم. أي مجع كأنّه أقسم بالضّ

، وهكذا  ا وبالليل مقبالً وقال ابن جرير: أقسم اهللا بالنّهار مدبرً
 : بالقمر إذا استو وتكامل وامتأل، ذكره ابن كثري.(٥) وقال القشرييّ

يف  وجماهد  ١٢١؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (١) رواه 
التفسري، ٢/ ٧٤٣؛ وذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٠.

يف  وجماهد  ١٢٢؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٢) رواه 
التفسري، ٢/ ٧٤٢؛ وذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٠.

(٣) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١١٩؛ وابن أيب حاتم 
الرازي يف تفسري القرآن العظيم، ١٠/ ٣٤١١.

ا. (٤) أيضً
(٥) رواه الطربي يف جامع البيان، ٣٠/ ١١٩؛ وذكره ابن كثري يف تفسري القرآن 
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وہ   �  �  ��  !  "#َ$ !: ﴿اور  ار'ِد &ا%   ( ا(ت  رب  اهللا  اور 
 +  , 3س، 12، 0/، .- اهللا) +  !۔﴾ 7ت (5   9 ; د>- د<=  ?را 
 ‘ قَ # ’إتَّسَ Aر@    ; -Bآ اس   C  , -Dز ا+  اور  I ،Jوق، اE ،FGHك  - K KL
اس   @  9-MNO  C  P اNم  !۔   9 -Q ‘تَٰوی اسْ عَ وَ تَمَ اجْ R * ’تَمَّ وَ   S -T  (
 UV  W ?را   *  !  UV  X (Y  Zرو) �� وہ   �  @ ‘ َ تَألَ R ’إذا امْ  (
 � اس   �  �  ��  !  "#َ$’ :! R  ( ]م   \   ] -̂ _ ان  !۔   9 -Q ،!
!۔‘ `   UV  W aوع   b  + c) وہ   \ اور (اس   !  dV  W  e  Zرو
و  fرك  اهللا   @  g  C  h اور  Mi-9۔   jk ِۡل َوَما وََسَق﴾ #  l ﴿َوٱل! اس 
7ت  اور    - Sm   -nد  NO  o  # اس  اpال   qوا  CV   -r  js  C tu
 \ Aر@    ; -Bآ اس   C اwں   @  !  xy  z{  \  |  Y g /0
دن  }را  {اد   Y (~ َفِق﴾ (#  ۡقِسُم بِٱلش!

ُ
 أ

ٓ َ
@ ﴿فَ-  9-MNO  Y  qاp

اِن  !۔  �رج  {اد   Y ‘الشفق’ @  !  �   -�   ; -Bروا   ا�-  Y اُن  اور   !
!۔   9 -Q   ; -Bروا  C �ى   J -�� ا+  اور  رازى   �� ا�  ا+   l {وM-9ت  دو�ں 
ِۡل  ار'د ﴿ َوٱل! اس   \ tu اهللا   l ��، اس  �ل   � R اس   (  ~ اور 
 Zرو  C ا(ت  رب  اهللا   9 -M� !۔  iء �   �  C�  z{ َوَما وََسَق﴾ \ 

<=۔  "#َ$  �  � اور 

 dآ اور   � دن   �W  �V  C tu !: اهللا   g  C �ى   J -�� ا+ 
�V۔   W  e اور  ?را  وہ   �  �  �� �ح  اس  <=، اور   "#َ$  � رات   =W
 �Nز وہ  {اد   Y  ~  @  g  C  ,- اNم  !۔   9 -Q -9ن  K�  �  C  J - �� ا+    -�
اpال   h  \ ان    - S

]
ا  اور   9 -¢  W £وب  �رج   ( وGل   \ ان   �  !
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بعض  يف  الفراقَ  وأُذيقوا  وصالـهم،  شمسُ  غربت  حني  قُ  فَ الشَّ
 . ْعٍ مجَ يْبَ  قَ عُ قٍ  فَرْ وأوانُ   ، طٍ بَسْ بعد  قبضٍ  زمانُ  وذلك  أحوالـهم، 
ليايل  أو  ؛  االستياقِ بوصف  وهم  غيبتهم  ليايل  وََسَق﴾  َوَما  ِۡل  ﴿َوٱل!

لَبِ  القَ بِهم وهم بنعتِ  لَ وصالـهم وهم يف روح التالقي، أو ليايل طَ
عىل  العرفان  سلطانُ  رَ  ظَهَ إذا  َسَق﴾ 

!
ٱت ا 

َ
إِذ َقَمرِ 

ۡ
﴿َوٱل  . واالحرتاقِ

صان.(١) سَ وال نُقْ القلوب، فال بَخْ
أنه  فلوال  لطان وغضبه،  السّ : وأصله من سورة  القرطبيّ وقال 
لـمجيئه. ولكن  العباد  تـمـالك  ما  محة  الرّ باب  العباد من  إىل  خرج 
وا  ابذعرّ ثم  إليه،  اخللق  فسكن  هبا،  فمزج  الرمحة،  باب  من  خرج 

وا وانقبضوا، ورجع كلٌ إىل مأواه، فسكن فيه من هوله.(٢) والتفُّ

والنّهار،  اللّيل  أحوال  بتغريّ  تعاىل  اهللا  أقسم  اآليات،  هذه  ففي 
ُب! 

َ
ك َتۡ

َ
مس والقمر، وذكر بعدها جواب القسم: ﴿ل وبتغريّ أحوال الشّ

العظيم، ٤/ ٤٩٠.
(١) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤٠٦، ٤٠٧.

(٢) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٧٦.
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عباس  وابن  مسعود،  بن  اهللا  وعبد  عمر،  وقرأ  َطَبٖق﴾؛  َعن  ا 
ً
َطَبق

وأبو  جبري،  بن  وسعيد  ومرسوق  عمر،  وأبو  العالية،  وأبو  وجماهد، 
وائل والشعبي، وطلحة، وعيسى، واألسود، والنخعي، واألخوان: 
الباء(١) عىل اخلطاب  ﴾ بفتح  َب#

َ
ك ۡ تَ

َ
﴿ل محزة، والكسائي، وابن كثري، 

مكة  أهل  عامة  قراءة  هذه   : إضافةً كثري  ابن  احلافظ  وقال  للواحد، 
سمـاءً  د،  حممّ يا   ﴾ َب#

َ
ك

ۡ
َت

َ
﴿ل أي  والباء.  التاء  بفتح  ا  أيضً والكوفة(٢) 

بعد سمـاءٍ يعني ليلة اإلرساء. رواه ابن أيب حاتم عن الشعبي، هكذا 
َطَبٖق﴾  َعن  ا 

ً
﴿َطَبق العالية:  وأيب  ومرسوق  مسعود،  ابن  عن  يَ  وِ رُ

ليلة  يعنون  قلت:  كثري:  ابن  احلافظ  قال   (٣). سمـاءٍ بعد  سمـاءً  أي 
اإلرساء.(٤)

وذكره  ١٢٢؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (١) رواه 
األندليس يف الـمحرر الوجيز، ٥/ ٤٥٩؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، 

.٤/ ٤٩١
(٢) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩١.

(٣) ذكره ابن أيب حاتم الرازي يف تفسري القرآن العظيم، ١٠/ ٣٤١٢، الرقم/ 
١٩١٩٩؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور يف التفسري بالـمأثور، ٨/ ٤٥٩.

(٤) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩١.
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قوله  يف   k عباس  ابن  عن  صحيحه  يف  البخاريّ  اإلمام   رو
، قال: هذا نبيّكم(١)،  ا َعن َطَبٖق﴾ حاال بعد حالٍ

ً
ُب# َطَبق

َ
ك ۡ تَ

َ
تعاىل: ﴿ل

 ،a أسند هذا التفسري عن النّبي k وهو حمتمل أن يكون ابن عباس
ا  كأنه قال: سمعت هذا من نبيّكم a، فيكون قوله: ’نبيّكم‘ مرفوعً
عىل الفاعلية من ’قال‘ وهو األظهر، واهللا أعلم، هكذا قال ابن كثري 
لِنَبِيّكم،(٢) ورو ابن جرير الطربي عن  وذكره اخلازن ولفظه: هذا 
ا َعن َطَبٖق﴾ يعني 

ً
ُب# َطَبق

َ
ك ۡ تَ

َ
جماهد أنّ ابن عباس k كان يقول: ﴿ل

(٣). نبيّكم، يقول حاالً بعد حالٍ
 k أبو داود الطياليس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ورو
ابن  ار عن  البزّ  (٤) ورو،a قال: حممد  َطَبٖق﴾  َعن  ا 

ً
َطَبق ُب# 

َ
ك ۡ تَ

َ
﴿ ل

د! لرتكبنَّ حاالً بعد  ا َعن َطَبٖق﴾: يا حممّ
ً
ُب# َطَبق

َ
ك ۡ تَ

َ
مسعود g: ﴿ل

(١) أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب التفسري، باب لرتكبن طبقا عن طبق، 
٤/ ١٨٨٥، الرقم/ ٤٦٥٦.

وذكره  ١٢٢؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٢) رواه 
التأويل  القرآن، ١٩/ ٢٧٨؛ واخلازن يف لباب  القرطبي يف اجلامع ألحكام 
يف معاين التنـزيل، ٤/ ٣٦٤؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩١.

(٣) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٢٢.
(٤) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩١.
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ا بعد  حال،(١) وقال ابن جرير: لرتكبنّ أنت يا حممد، حاالً بعد حالٍ وأمرً
نَ اهللا تعاىل. بَةٍ يف القرب مِ تْ بَةً بعد رُ تْ ةٍ ورُ جَ ةً بعد دَرَ جَ أمر،(٢) وقيل: دَرَ

ه  فأصعدَ به،   أرس ليلة  معه  ذلك  اهللا  فعل  قد  اخلازن:  وقال 
سمـاءً بعد سمـاءٍ وقيل درجةً بعد درجةٍ ورتبة بعد رتبةٍ يف القرب 
َن 

َ
ك

َ
� ف

َفَتَد��ٰ َدنَا  u: ﴿ُثم�  من اهللا تعاىل.(٣) فأقول فأيّده قول اهللا 
ت هذه اآلية بحديث أنس بن مالكٍ  (٤) وفُرسِّ

﴾ ٰ ۡدنَ
َ
أ ۡو 

َ
أ قَوَۡسۡيِ  قَاَب 

g الذي رواه البخاري يف صحيحه: «ودنا اجلبار رب العزة، فتدىل 
حتى كان منه قاب قوسني أو أدنى».(٥) وقيل: معنى هذا يكون لك 
فال  العاقبة  بجميل  لك  خيتم  حتى  الـمرشكني  عىل  والغلبة  الظفر 

حيزنك تكذيبهم وتـمـادهيم يف كفرهم. ذكره اخلازن.(٦)

(١) أخرجه البزار يف الـمسند، ٥/ ٤٠، الرقم/ ١٦٠٢؛ وذكره السيوطي يف 
الدر الـمنثور يف التفسري بالـمأثور، ٨/ ٤٥٩.

(٢) ذكره الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٢٥.
(٣) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٤/ ٣٦٤.

(٤) النجم، ٥٣/ ٨-٩.
ٱ.�ُ  َم 

�َ
﴿َوك قوله:  باب  التوحيد،  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  (٥) أخرجه 

ُموَسٰ تَۡكلِيٗما﴾، ٦/ ٢٧٣٠، الرقم/ ٧٠٧٩.

(٦) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٣٦٤/٤.
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 � اور   �&��, �ف   �   � ���  A a آپ  %  N +  , اس   %  N  &�'  E
 %  �I ��رت  ا�   � اور   ��   ��  � a آپ  % - ،�I  34
 A آپ  ر�  ڈ�   G �ك  و   � اور   ��  A a آپ  ,   � ��� و  �ر  ان   M

N۔  & �( �&ن  W�  9 <زن  ا1م   Zا �۔      B   � ~
�

¢ £دہ   ¤¥
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 a للنّبي  ارتقاءً  الدرجات  وتقلّب  األحوال  تغريّ  كان  هكذا 
، يف حياته وجهاداته وشدائد حاالته  بةٍ وحالةً بعد حالةٍ تْ رُ رتبةً بعد 
وفتوحاته، كغزوة بدرٍ وأحدٍ واألحزاب، والـمراجعة من احلديبية، 
ن  الغلبة والتّمكّ له  وفتح خيرب ومكة وحنني وغريها، إىل أن حصل 
وبالدها،  العرب  وقبائل  والـمرشكني،  اليهود  قبائل  مجيع  عىل 
وانترشت  شمسه،  رت  تنوّ حتّى  وبعيد،  قريب  من  العرب  وخارج 
كلها،  البالد  به  وأضاء  وامتأل،  وتكامل،  بدره،   واستو ضياؤها، 
ۡو 

َ
ِهِۦ َول

ّ ُ
 ٱّلِيِن ك

َ َ
لَ اهللا له معنى قوله تعاىل: ﴿ِلُۡظِهَرهُۥ % وهكذا كمَّ

وَن﴾.(١)
ُ
ُمۡشِك

ۡ
رِهَ ٱل

َ
ك

امك يا حبيبـي، حاالً بعد  والـمعنى اآلخر: أي لرتكبنَّ أحوال أيّ
ثم حال  دائد،  الشّ ثم حال  الدعوة  ثم حال  البعثة،  فهذه حال  حالٍ 
الـهجرة، ثم حال الـمخالفة، ثم حال اجلهاد وفتح البالد، ثم حال 
ا وتوديع العباد، ثم حال الرحيل إىل دار الـمعاد، ثم  دخول مكة فاحتً
حال الشفاعة والكرامة يوم القيامة ثم البعث عىل الـمقام الـمحمود، 
عىل  يطلق  اللغة  يف  فالطَّبَق  والقيام.  اخللود  دار  يف  الـمقام  حال  ثم 
ا الطَّبَقُ عىل اجليل من الناس، يكون طباق األرض  احلال، ويطلق أيضً
ل من صلب إىل صلب، أي مألها، ومنه قول سيّدنا العباس  وهو التنقّ

(١) التوبة، ٣٣/٩.
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Wوں،  Xم   % ان  اور  ، ]Y ِZب  ! �\] و  ^د  H �_ ِZ[ Xم     ̀a آپ  4
 a آپ 6�a۔   b  c,  d و   e  f Xم   + و    B �gh  ij  T Y ِklب 
آپ  اور  m۔    � no  p  i  qرو  8 اس   4  r (ح  اس  آsب   t uت   8
Xم   v اس   4 bا  wع  (ح  اس   &  x Aِر yل   z{  t ر|+   8 a
 % a آپ  v ا{ت  رب  اهللا  (ح  اس  د��6۔   �� �َر  و   �رو  ` Wوں 
 i  ` (a لpر) اس د��6: ﴿�4   ��  � �  t ار�ِد �ا�  اس  ا�    �$

�﴾۔ �ا   `   ! �\] ا��  دے   &  ��  f (وا�) ! د��
Bِ �م!  � B� �ے  �� اے   , ،:  � � اور    ا/�  t 5ر4    " �gآ اس 
pارى   ور   f ,ل  دو-ے   .  % ,ل    ا/�  f ا�ال   % ا��6م  ا�  آپ 
,ِل  ,ِل ¤ا£، ¢  ,ِل د¥ت، ¢  ,ِل ¦، ¢  ا�ال    �§  ¨ ©۔    ��&
 8  ª«  #  ¬�  P D,ِت د، ¢  و  ,ِل 3د   ¢ ،® ,ِل̄  °ت، ¢ 
 ¢ اور  ,ل   t ر±  (ف   8 ا²د  دار  ,ل، ¢   t  vb دا³   T  -
اور  ,ل   t  vb  ´«  f ¶ِم µد  &ا·، ¢  و  ,ِل ¹¸  دن   %  ·6�

"
º

 f ,ل  ا«ق   t  ¼  #  ½  ¨ ۔  � H¾ ,ل   t  ./ و  ¶م   # ا¿  دار   ¢
Àاد   T اEرض  Ãق  (ح  اس  �۔   f  Ä   ا/�  8 ÅSں  اور   :  �b  �
 Æا  É  x Ëس   ÌÎ �Ð Òb۔   Ìb  Ô  #   BÕ×Øُ دو-ى   T   BÕ×Øُ   ا/�
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:a ّبن عبد الـمطلب يف النّبي
رحمٍ إىل  صالبٍ  من  تنقل 
طَبَق(١) ا  بدَ عالـم  مَىضَ  إذا 

.(٢)
ِٰجِديَن﴾ َبَك ِف ٱلس�

'
وهذه إشارة يف قوله تعاىل: ﴿َوَتَقل

: وقال ابن القيم: من قال اخلطاب للنّبي a فله ثالث معانٍ

ك اهللا. عِدُ ل: لرتكبنّ سمـاءً بعد سمـاءٍ حتّى تنتهي إىل حيث يُصْ األوّ

منـزلةٍ ورتبةً  بعد  ، ومنـزلةً  بعد درجةٍ نَّ درجةً  دَ عَ لتَصْ والثّاين: 
ن اهللا. لفى مِ ب والزُّ رْ ، حتّى تنتهي إىل حمل القُ بعد رتبةٍ

تي  الّ الـمختلفة  األحوال  بعد حالٍ من  لرتكبَنَّ حاالً  والثّالث: 
ه،  الـهجرة، واجلهاد، ونرصه عىل عدوّ a من  فيها رسوله  اهللا  نقل 
من  ذلك  وغري  وفقره،  وغناه   ، تارةً اه  إيّ ه  وردّ  ، تارةً به  العدوّ  ومكر 

(١) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٨٠؛ واآللويس يف روح 
الـمعاين، ٣٠/ ٨٢؛ واألندليس يف الـمحرر الوجيز، ٥/ ٥٨، ٥٩.

(٢) الشعراء، ٢٦/ ٢١٩.
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:�  �  ��� !" اِ#  $ل   %  & a (ِ ا)م *ر   +
ز-,    ا.�  / 12۔   3  # ر4    ا.�  �  5   ’آپ a ا.�

7�8۔‘  2  9; ز-,  دو>ا   = <را 
 # <اروں  Aہ  �: ﴿اور   # BC Dرى  ارEد  اس  اEرہ    F �G اور 

,+* (رI) �﴾۔  K  + (L) آپ 
ا َعن َطَبٖق﴾ 

ً
ُب# َطَبق

َ
ك ۡ تَ

َ
M ﴿ل  N  O  P  Q :�  N  O  -��  Rا

: � FS  TU   V �
W

X  & اس   =  �  � a مY ِ) Zب   #

2ں  ]ار   \ آ[ن  دو>ے   _  & آ[ن    ا.� a: آپ a `ور   b
 a آپ BC اهللا  dں   e  .  f  \ gم  آپ a اس   M  h 7ں  F �i ،e

j۔  �k  lf  m  \ nى   o
ا.�  اور   \  pدر دو>ے   _  &  pدر   ا.� a `ور  a: آپ  دو>ا 
]ار   \  qر دو>ے   _  &  qر   ا.� اور   \  rs دو>ى   _  &  rs
gِم tب   # Dرjہ   u اvت  رب  آپ a اهللا   M  h 7ں  F �i ،e 2ں 

e۔   �
w

Xf  2  xy  \
 \ zل  دو>ے   _  & zل    ا.�  �  # ا}ال   | a آپ :a  ��/
ر]ِل  ا{   O اvت  رب  اهللا   #  ~ ا}ال  وہ   0 ،e 2ں  ]ار  `ور 
�د،  �ف   & د�ں   u a د، آپd ،ت�  7�ً ��� �-��7۔   3  o a ا)م
ا�   o  Y  & د�ں   + )l، اهللا     ��� و   Y  ��  & a آپ  + د�ں 
ا}ال  دو>ے   & �ح  ا#  اور   � و   �  & a 7، آپ V د��  �� �ف   u
 o a آپ  O BC اهللا   M  h 7ں  F �i ر�   �2  3 a آپ  #  ~
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(١). اهُ لَ فيها إىل أن بلغ ما بلغه إيّ تي تنَقّ حاالته الّ

(١) ذكره ابن القيم يف التبيان يف أقسام القرآن/ ٧٠.
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َموُۡعودِ� وََشاهِٖد 
ۡ
َۡوِم ٱل

ۡ
وِج) َوٱل ُبُ

ۡ
ءِ َذاِت ٱل

ٓ
َما ٢٤-٢٧. ﴿َوٱلس+

َوَمۡشُهوٖد﴾(١).

ءِ َذاِت 
ٓ
َما وكذلك أقسم اهللا تعاىل يف سورة الربوج بقوله: ﴿َوٱلس+

.(٢)
َموُۡعودِ� وََشاهِٖد َوَمۡشُهوٖد﴾

ۡ
َۡوِم ٱل

ۡ
وِج) َوٱل ُبُ

ۡ
ٱل

تعاىل  اهللا  أقسم  قسم  هذا  وِج﴾.  ُبُ
ۡ
ٱل َذاِت  ءِ 

ٓ
َما ﴿َوٱلس+ وقوله: 

مـاء ووصفها بذات الربوج، وفيها أقوال: أحدها: ذات النّجوم؛  بالسّ

والثّاين: اخللق احلسن؛ والثالث: ذات الـمنازل، وهي القصور.

وقتادة،  واحلسن،  اك،  والضحّ وعكرمة،  عباس،  ابن  قال 

’الربوج:  دي، وحييى بن رافع، والـمنهال بن عمرو، وجماهد:  والسّ

(١) الربوج، ٨٥/ ١-٣.

(٢) الربوج، ٨٥/ ١-٣.
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َموُۡعودِ� وََشاهِٖد 
ۡ
َۡوِم ٱل

ۡ
وِج) َوٱل ُبُ

ۡ
ءِ َذاِت ٱل

ٓ
َما ٢٤–٢٧. ﴿َوٱلس+

َوَمۡشُهوٖد﴾

 : ! "#  %&  '! ()*َ+
 ,  # ا-وج  /رۃ  0ح  ا1   2 34 و  5رك  اهللا 

و8ہ   9  ;  <*َ+  = دن  اس  اور   <*َ+  = آ<ن  Bؤں) وا?  ﴿DEں (* 

 F  GH  I !J  KL  M  D اور   <*َ+  = اس   F  N  KL (دن D (اس   O  I!P  I !J
+َ*>﴾۔  = اس 

اهللا   #  ;  O  <*َ+ وِج﴾ وہ  ُبُ
ۡ
َذاِت ٱل ءِ 

ٓ
َما 34 ﴿َوٱلس+ ارSِد Rرى 

 9 آ<ن   TU  V ﴾وِج ُبُ
ۡ
اور ﴿َذاِت ٱل  %&  <*َ+  = آ<ن   2 اWت  رب 

Xل   Y  : ! "# اXال   Z  [ \ا?   V ﴾وِج ُبُ
ۡ
_^[!I۔ ﴿ َذاِت ٱل I!àن   bو

آ<ن   cوا dروں   * ذات النجوم  eاد  وِج﴾ ]  ُبُ
ۡ
f ﴿َذاِت ٱل  O   !g

الـخلق الـحسن  eاد  وِج﴾ ]  ُبُ
ۡ
f ﴿َذاِت ٱل  O   !g Xل  دوhا  O۔ 

آ<ن    ` !iز jہ  !kد و  lm nرت  eادى   9 اس  oں  !p) ، ! "# اqَق   rا  *
ذات   :O eاد  وِج﴾ ]  ُبُ

ۡ
ٱل ﴿َذاِت   f  O   !g Xل   ��+ O)۔   sN

۔ ! "# tت  و  uر  eاد   [ vزل  واc؛ اور  vزل   * الـمنازل 

 w ~س، {|، }ك، اy ،zدہ، اxى، ,   w اهللا   � �ت 
 # آ<ن  eاد   [ الربوج   :I!]^_  2 l  �� اور  �و   w را�، �ل 
 2  �� O۔   I !J   � !iروا  2  � ! ��  wا اور  �ى، ��  ا^م  ا]  ۔  ! "# tت 
 ,  9 �م   w  , اور   -. ا�  Xل    " !� اور  ۔  ! "# Rرہ  Eوج   f  O  �  ,   !g

I۔ !J I!àن   #  � !�� ا�   2 ا��  اور  ا�وردى   f  I !�̀  O
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وقال  كثري.(١)  وابن  والقرطبي،  الطربي،  رواه  مـاء.‘  السّ يف  قصور 

جماهد: هي الربوج اإلثنا عرش، وهو قول أيب عبيدة وحييى بن سالم، 
كمـا ذكره الـمـاورديّ والقرطبي يف تفسريمها.(٢)

وهي  الـمعروفة  عرش(٣)  اإلثني  الربوج  أراد   : القشرييّ وقال 

ِف   
َ

َجَعل ِي 
�

ٱل ﴿َتَباَرَك  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  مـاء،  السّ يف  القصور 

.(٤)
نِٗيا﴾ َمٗرا م(

َ
 فِيَها ِسَرٰٗجا َوق

َ
ءِ بُُروٗجا وََجَعل

ٓ
َما ٱلس�

اثنا عرش  الشمس والقمر، وهي  ا منازل  أهنّ ابن جرير:  واختار 

ا، كمـا ذكر احلافظ ابن كثري،(٥) وقال البيضاوي: الربوج اإلثني  برجً

وذكره  ١٢٧؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (١) رواه 

القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٨٣؛ وابن كثري يف تفسري القرآن 
العظيم، ٤/ ٤٩٢.

اجلامع  يف  والقرطبي  ٣٤٥؛   /٢ والعيون،  النكت  يف  الـمـاوردي  (٢) ذكره 

ألحكام القرآن، ١٩/ ٢٨٣.

(٣) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤٠٨.

(٤) الفرقان، ٢٥/ ٦١.

(٥) ذكره الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٢٧؛ وابن كثري يف 

تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٤٩٢.
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بّهت بالقصور، ألهنا تنـزلـها السيّارات،(١) كمـا أنّ القصور  عرش، شُ
لظهورها،  ا  بروجً الطرق  تلك  يت  سمّ واألرشاف،  األكابر  ينـزلـها 
ج. ويقال: تربّجتِ  ألن أصل معنى الربج: األمر الظاهر، ومنه التربّ
الـمرأة أي: تشبّهت بالربج يف إظهار الـمحاسن. فإذا نر يف معنى 
وج وهو الظهور، ويف عددها وهو  ، ويف معنى الربُ لُوُّ مـاء وهو العُ السَّ

اثنا عرش.
نْ مجعها، أن جيوز احتمـال اإلشارة فيها  تُستفاد مِ فال بأس أن 
ة وظهوره وهجرته وقدومه بالـمدينة  إىل والدة سيّدنا حممد a بمكّ
مكانةٌ  له  منها  أمرٍ  فكلُّ  األعىل،  فيق  الرّ مع  ولقائه  ووصاله  ووفاته 
نْ شهر  نْ هذهِ األمور يف اثني عرش مِ . ووقع كلُّ أحدٍ مِ لُوٌّ وظهورٌ وعُ
لو  والوجدان،  الذوق  ألهل  خفيّة  لطيفة  نسبة  فهذه  ل،  األوّ بيع  الرّ

كانوا يعرفون.

مـاء ذات الربوج  د روزهبان البقيل الشريازي: السّ وقال أبو حممّ
م واحلقائق  كَ العلوم واحلِ األبراج من  العارفني، ذات  قلوب  سمـاء 

ترسي فيها(٢) كواكب العقول ونجوم األرواح.

(١) ذكره البيضاوي يف أنوار التنـزيل، ٥/ ٤٧٢.
(٢) ذكره أبو حممد روزهبان البقيل الشريازي يف عرائس البيان، ١/ ٣٦٧.
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ءِ 
ٓ
َما ﴿َوٱلس� العريب:  بن  الدين  حميي  األكرب  يخ  الشّ وقال 

الرتقي  يف  الـمقامات  ذات  اإلنساين  وح  الرّ أي  وِج﴾  ُبُ
ۡ
ٱل َذاِت 

والدرجات.(١)
نَ  مِ األبراج  ذي   ، والعلوّ السموّ  يف  أعىل  قلب  فأيّ  فأقول: 
م من قلبه الرشيف، ألنَّ اهللا تعاىل جعل  كَ الـمعالـم والـمعارف واحلِ
نَ العرش وما فوقه لـمعرفته ونزول حكمته عليه. وجعل  قلبه أوىل مِ
 a ه وظهورِ حقيقته عليه، وجعل وجوده هُ a أقرب إليه لِرسِّ وحَ رُ
 a ظهوره  وجعل  فات،  والصّ ات  الذّ يف  تِه  ريّ ظْهَ لـمَ وجود  أكمل 

ـاله وكمـاله يف الـموجودات والكائنات. مَ جَ أحسن ظهورٍ لـِ

َموُۡعودِ﴾ بيوم القيامة وهو يوم الفصل 
ۡ
َوِۡم ٱل

ۡ
ثم أقسم بقوله: ﴿وَٱل

روي  قد  واألنبياء،  سل  الرّ مجيع  ألسنة  عىل  به  اهللا  وعد  الذي  واجلزاء 
عن أيب هريرة وأيب مالك األشعري k وغريمها: اليوم الـموعود يوم 
القيامة،(٢) وكذلك قال احلسن وقتادة وابن زيد وغريهم، وال خالف فيه.

(١) ذكره ابن العريب يف التفسري، ١/ ٤٦٧.
(٢) أخرجه الرتمذي يف السنن، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة الربوج، 
٥/ ٤٣٦، الرقم/ ٣٣٣٩؛ والبيهقي يف السنن الكرب، ٣/ ١٧٠، الرقم/ 
ا يف  ٥٣٥٣؛ والطرباين يف الـمعجم األوسط، ٢/ ١٨، الرقم/ ١٠٨٧؛ وأيضً

الـمعجم الكبري عن أيب مالك األشعري، ٣/ ٢٩٨، الرقم/ ٣٤٥٨.
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أقوال،  وفيه  َوَمۡشُهوٖد﴾  ﴿وََشاهِٖد  قوله:  يف  تعاىل  اهللا  أقسم  ثم 

أرجحها وأثبتها: أن الشاهد حممد a والـمشهود يوم القيامة.

 a حممد  هو  الشاهد  قال:   ،k عباس  ابن  عن  الطربي   رو

َوَذٰلَِك  ُ ٱل*اُس 
*

ُۡموٞع ل أ: ﴿َذٰلَِك يَۡومٞ م* رَ والـمشهود يوم القيامة ثم قَ
(٢).(١)

ۡشُهودٞ﴾ يَۡومٞ م*

﴿وََشاهِٖد  عن   k عيل  بن  احلسن  رجل  سأل  الطربي   ورو

ا قبيل؟ قال: نعم، سألتُ ابن عمر وابن  َوَمۡشُهوٖد﴾ قال: سألتَ أحدً

بح ويوم اجلمعة. فقال: ال، ولكنّ الشاهد حممد  الزبري، فقاال: يوم الذّ

 ٰ
َ

بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك 2َ  9 ة م*
ُ
أ  ِ

ّ ُ
إَِذا ِجۡئَنا ِمن ك ۡيَف 

َ
﴿ فَك أ:  رَ a؛ ثم قَ

يَۡومٞ  ﴿َذٰلَِك  رأَ:  قَ ثم  القيامة؛  يوم  والـمشهود  َشِهيٗدا﴾؛(٣)  ءِ 
ٓ َ
CُؤEَه

ۡشُهودٞ﴾.(٤) هكذا قال احلسن البرصي  ُ ٱل*اُس َوَذٰلَِك يَۡومٞ م*
*

ُۡموٞع ل م*

(١) هود، ١١/ ١٠٣.

(٢) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٣٠.

(٣) النساء، ٤/ ٤١.

(٤) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ١٣٠.



١٨٧ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

﴿وََشاهِٖد   :��  ��َ�   !" #ل  اِس  ا$   % ا&ت  رب  اهللا   (
را(   *  +  *  #  ,   ! -. ا#ال   /  # 1رے   2 اس  ُهوٖد﴾۔ 

ۡ
ش

َ
َوم

اور    ! -. a 4 5ت   67 ;اد) 8! = ’الشاهد‘ (*   >   !? #ل  @ط  اور 
<۔  AB!

C
D ِمE !F (اد; ’الـمشهود‘ (* 

 ،>  B !G   C !Hروا  * k سI  J اهللا   K 5ت   % Lى   M !NO  Jا
 P  AB!

C
D ‘اور ’الـمشهود ، ! -. a 4 B!QRS: ’الشاهد‘ 5ت   % اUں 

!AB) وہ 
C

D روِز) !?﴿ :�RS Wوت  X ِCر=  !Hآ   !?  % اUں   ( <۔  دن 
 Y  > دن  وہ    - !Z اور   [   !

\
]^   !_  ` bگ  cرے    !d  2  e  > دن 

f﴾۔  g^  B !G  hi  j  +
 k  J  l 5ت   %  m   !nا  =  B !G   C !Hروا  % Lى   M !NO  Jا
آپ   p  qr  # 1رے  ُهوٖد﴾ 2 

ۡ
ش

َ
اهِٖد َوم

َ
X ِCر= ﴿وَش !Hآ اس   * k

 qr  *  s  t  2 اس   u  v  *  w  %  p  B !G :B!QRS اxر   %
 * l M ! yzز  J اهللا   K اور   {  J اهللا   K  % ~: {ں! #   % <؟ اس 
Eِم �  !F اور  دن   P  �1� ;اد   * اس   =  B!Qد �اب   % دو�ں  ان   p ،�  qr
 a 4 5ت  ;اد   * الشاهد   � ! ! -

�
� :B!QRS  % g l 5ت  <۔ 

 Y  f� iل   B !G دن  اس   (﴿ :�RS Wوت    C !Hآ   !?  % اUں   ( ۔  ! -.
 + ان   j آپ   � (! y ! y� اور (اے   [   !

\
]� �اہ    !nا  *  Aا  �  �

اUں   ( <۔  دن   P  AB!
C

D ;اد   * ]۔﴾ اور الـمشهود    !
\

]� �اہ   �
cرے    !d  2  e  > دن  !AB) وہ 

C
D روِز) !?﴿ :�RS Wوت    C !Hآ   !?  %

f﴾۔   g^  B !G  hi  j  +  Y  > دن  وہ    - !Z اور   [   !
\

]^   !_  ` bگ 



١٨٨a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

اك. وسعيد بن الـمسيّب، وسفيان الثوري، وجماهد، وعكرمة والضحّ

احلسني:  اإلمام  قرأ  ا  أيضً  k عيل  بن  احلسني  عن  هذا  وي  ورُ

وعن   ،(١)
َونَِذيٗرا﴾ ا  ٗ َوُمبَّشِ َشِٰهٗدا  َنَٰك 

ۡ
رَۡسل

َ
أ  

ٓ
ا إِن/ ٱل/ِب1  َها  ي1

َ
أ ﴿ َي7

َنَٰك 
ۡ
رَۡسل

َ
أ  

ٓ
ا ﴿إِن/ تعاىل:  بقوله   a دٌ  حممّ الشاهد  قال:   k عباس  ابن 

 (٣)
َشِهيٗدا﴾ ۡيُكۡم 

َ
َعل  

ُ
ٱلر/ُسول ﴿ َوَيُكوَن  تعاىل:  وقوله   (٢)

َشِٰهٗدا﴾

بَِك  وَِجۡئَنا  بَِشِهيٖد   H ة م/
ُ
أ  ِ

ّ ُ
ك ِمن  ِجۡئَنا  إَِذا  ۡيَف 

َ
﴿ فَك تعاىل:  وقوله 

يف  والـهيثمي  تفسريه،  يف  الطربي  أخرجه   .(٤)
َشِهيٗدا﴾ ءِ 

ٓ َ
Oَه7ُؤ  ٰ

َ
Rَ

’الـمجمع‘، وقال: رجاله ثقات.(٥)

وعن  اجلمعة،  يوم  الـمشهود  آخرون:  وقال  جرير:  ابن  وقال 
ا: الشاهد حممد a والـمشهود يوم اجلمعة.(٦) عكرمة أيضً

(١) األحزاب، ٣٣/ ٤٥.

(٢) األحزاب، ٣٣/ ٤٥.

(٣) البقرة، ٢/ ١٤٣.

(٤) النساء، ٤/ ٤١.

أبو  وذكره  ١٣٠؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٥) رواه 
حفص احلنبيل يف اللباب يف علوم الكتاب، ٢٠/ ٢٤٦؛ والـهيثمي يف جممع 

الزوائد، ٧/ ١٣٦.

(٦) رواه الطربي يف جامع البيان، ٣٠/ ١٣١.
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5۔  6 7ح  ا8   9  :

 * ا;م  5۔  >وى  7ح  ا8   9  = k  >  .  * 3ت 
ّ (Aم!)  ِ(

C
D ﴿اے   :G;H Iوت    J $Kآ   $L  #  +�',-  M N اس   : g

اور (P آOت   Qوا  :R �T (Uہ   V اور   W) X آپ   :  Z  [  \
 " ( $ (]  R  ^  Qوا  :_ ڈر   (U اور (aاِب آOت   Qوا  

C $bد cى  d (Mش 
f;H$": اهللا   : 5، اhں  >وى   = k سi  . اهللا   j 3ت  5﴾۔ 
 

ُ
َنَٰك َشِٰهٗدا﴾، ﴿َوَيُكوَن ٱلر�ُسول

ۡ
رَۡسل

َ
 أ
ٓ
ا lاk ﴿إِن� ارmدات  ان   n op

7 بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك  ة م�
ُ
ِ أ

ّ ُ
ۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ك

َ
ۡيُكۡم َشِهيٗدا﴾ اور ﴿فَك

َ
َعل

اس  ۔  $ qr a s  t/ $u >اد   = الشاهد   vw  n ﴾ءِ َشِهيٗدا
ٓ َ
BُؤDَه ٰ

َ
Fَ

: ’جممع الزوائد‘ #   xy
z {$ *q | اور   #  }~$ �+&

J
� ا�   : �ى   } $�� ا.    (

$
��  M

۔ $ qr  � ر�ل   n اس   �  6 اور   5  M
 = 5: الـمشهود   6 �ء :   �  } د�$  �   $ qr  � �ى   } $�� ا. 
 s  t/ $u ‘الشاهد’ �  5 >وى   9  =  �� 3ت  5۔  دن   U  � >اد 

5۔ دن   U  � الـمشهود  a اور 
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عن  ا  مرفوعً الدرداء  أيب  عن  صحيح  بإسنادٍ  ماجه  ابن   رو
هُ  دُ هَ دٌ تَشْ وْ هُ شْ هُ مَ إِنَّ ، فَ ةِ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ َّ يَ يلَ ةَ عَ الَ وا الصَّ ثِرُ النّبي a قال: «أَكْ
تَّى  حَ هُ  تُ الَ َّ صَ يلَ عَ تْ  ضَ رِ عُ إِالَّ   َّ يلَ عَ  َ يلِّ يُصَ لَنْ  ا  دً أَحَ إِنَّ  وَ  ، ةُ ئِكَ ـالَ ـمَ الْ
إِنَّ   ، تِ وْ ـمَ الْ دَ  بَعْ «وَ  : الَ قَ ؟  تِ وْ ـمَ الْ دَ  بَعْ وَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ ا».  نْهَ مِ غَ  رُ فْ يَ
 .« قُ زَ رْ يٌّ يُ نَبِيُّ اهللاِ حَ ، فَ بِيَاءِ َنْ ادَ األْ سَ لَ أَجْ أْكُ ضِ أَنْ تَ َرْ ىلَ األْ مَ عَ رَّ اهللاَ حَ
الَ  قَ  : يُّ نَاوِ ـمُ الْ الَ  قَ وَ  . يِّدٍ جَ نَادٍ  بِإِسْ ه  اجَ مَ ابْنُ  اهُ  وَ رَ  : يُّ رِ نْذِ ـمُ الْ الَ  قَ

(١). نٌ سَ : حَ ُّ ينِ لُوْ جْ عَ الَ الْ قَ . وَ اتٌ هُ ثِقَ الُ جَ : رِ يُّ ِ ريْ مِ الدَّ

 ،a ودفنه  وفاته  ذكر  باب  اجلنائز،  كتاب  السنن،  يف  ماجه  ابن  (١) أخرجه 
والرتهيب،  الرتغيب  يف  الـمنذري  وذكره  الرقم/٧٣٦١؛   ،٤٢٥/١
 ،٥١٥/٣ العظيم،  القرآن  تفسري  يف  كثري  وابن  الرقم/٢٨٥٢؛   ،٨٢٣/٢
٣٩٤/٤؛ والـمناوي يف فيض القدير، ٧٨/٢؛ والعجلوين يف كشف اخلفاء، 

٠٩١/١، الرقم/١٠٥.
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 V  5  + درود   -  .  W  XY  Z ۔  " [\  ]^  ST ( "? BرAہ  Cى  "D
5۔   _` د1"0   �  

a " bc  d� Cے  "D درود   R اُس   f  %  )^ gرغ   ! اُس 
اهللا!)  رjل   0"1) :0 "6 kض   )   "?  4   " [\  ]� "0ن  Il g درداء ا'  )ت 
mnى)  Cى  "D) ںo :0"1+2  ) a ؟ آپ(A^  0 "6) p  ! وqل   ! آپ 
 r4) ا Fں  "s  A  t`  0 "6  

a " bc uح   vا  d� Cے  "D) w  p  ! وgت 
5۔  د1"0   � xام   yz  R }ں   ! f 0ء �ام " I

|
ا{   "~  !   | ز?"  ) ��

5۔   _`  0 "6  �  w رزق    "?  � اُ%  اور   5  _^ ز�ہ   �  R �� اهللا  �ا 
 0 "6   7 روا8"  ��  ! ا$د   � " I�  )  *+ ا,  ا+م  5: اِ%   �  ) �رى  ا+م 
ر`ل   �  ! 2+1"0: اِس   ) Cى  "Dد ا+م   4  0 "6 "0ن  Il  ) 0وى  |�ُ ا+م  اور   5

5۔  �  � ِa "8� ا%   w  )  �F��I �� ا+م  ۔  " [\ �ت 
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ننهم عن أوس بن  ورو أبو داود، والنسائي، وابن ماجه يف سُ
 ، ةِ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ مْ يَ كُ امِ لِ أَيَّ نْ أَفْضَ أوس g قال: قال رسول اهللا a: «إِنَّ مِ
 َّ يلَ ا عَ وْ ثِرُ أَكْ فَ  ، ةُ قَ عْ الصَّ فِيْهِ  وَ  ، ةُ خَ النَّفْ فِيْهِ  وَ  ، بِضَ قُ فِيْهِ  وَ  ، مُ آدَ لِقَ  فِيْهِ خُ
لَ  وْ سُ ا رَ ا: يَ وْ الُ : قَ الَ ». قَ َّ يلَ ةٌ عَ ضَ وْ رُ عْ مْ مَ تَكُ الَ إِنَّ صَ ، فَ ةِ فِيْهِ الَ نَ الصَّ مِ
 . لِيْتَ : بَ نَ وْ لُ وْ قُ : يَ الَ ؟ قَ مْتَ دْ أَرِ قَ يْكَ وَ لَ نَا عَ تُ ـالَ ضُ صَ رَ يْفَ تُعْ اهللاِ، كَ

.« بِيَاءِ َنْ ادَ األْ سَ ضِ أَجْ َرْ ىلَ األْ مَ عَ رَّ : «إِنَّ اهللاَ u حَ الَ قَ

 . بَّانَ ابْنُ حِ ةَ وَ مَ يْ زَ ابْنُ خُ ارُ وَ بَزَّ الْ يُّ وَ مِ ارِ الدَّ َدُ وَ ا أَمحْ هُ أَيْضً جَ رَ أَخْ وَ
(١). يِّ ارِ بُخَ طِ الْ ْ ىلَ رشَ يْحٌ عَ حِ يْثٌ صَ دِ ا حَ ذَ : هَ َاكِمُ الَ احلْ قَ وَ

داود  وأبو  الرقم/١٦٢٠٧؛   ،٨/٤ الـمسند،  يف  حنبل  بن  أمحد  (١) أخرجه 
اجلمعة، ٢٧٥/١،  وليلة  اجلمعة  يوم  باب فضل  الصالة،  كتاب  السنن،  يف 
 ،٨٨/٢ االستغفار،  يف  باب  الصالة،  كتاب  يف  ا  وأيضً الرقم/١٠٤٧، 
الصالة  إكثار  باب  اجلمعة،  كتاب  السنن،  يف  والنسائي  الرقم/١٥٣١؛ 
السنن  يف  ا  وأيضً الرقم/١٣٧٤،   ،٩١/٣ اجلمعة،  يوم   a النبي  عىل 
الكرب،٥١٩/١، الرقم/١٦٦٦؛ وابن ماجه يف السنن، كتاب إقامة الصالة، 
السنن،  يف  والدارمي  الرقم/١٠٨٥؛   ،٣٤٥/١ اجلمعة،  فضل  يف  باب 
الرقم/٣٤٨٥؛   ،٤١١/٨ الـمسند،  يف  والبزار  الرقم/١٥٧٢؛   ،٤٤٥/١
واحلاكم يف الـمستدرك، ٤١٣/١، الرقم/١٠٢٩؛ وابن خزيمة يف الصحيح، 
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\  *+)
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b ) =c  R  S درود  ,را   de )f ^و   / g ) gh درود 
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ن احلديث بأنّ الـمشهود يوم اجلمعة، والشاهد سيّدنا  واستدل مِ
ض أعمـالنا وصلواتنا عليه كل  رَ هُ تُعْ دٌ النّبيّ الـمصطفى a، ألنّ حممّ
 

ُ
ٱلر�ُسول ﴿َوَيُكوَن  تعاىل:  قوله  ويؤيّده  يشهدها،  وهو  اجلمعة،  يوم 

َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا﴾.(١)

 a حممد  والـمشهود:  األنبياء؛  الشاهد:  وقيل  البغوي:  وذكر 
ّمِن كَِتٰٖب  َءاتَۡيُتُكم  لََمآ   َ ٱل�بِّيِۧ ِميَثَٰق   ُ َخَذ ٱ?�

َ
أ ﴿Bۡذ  لقوله تعاىل: 

ۥۚ  ن�ُه ٞق لَِّما َمَعُكۡم َلُۡؤِمُن� بِهِۦ َوَلَنُصُ َصّدِ Qوَِحۡكَمةٖ ُثم� َجآَءُكۡم رَُسوٞل م
فَٱۡشَهُدواْ  قَاَل  ۡقَرۡرنَاۚ 

َ
أ قَالُٓواْ  إِۡصِۖي  َذٰلُِكۡم   ٰ َ َ̀ َخۡذُتۡم 

َ
َوأ ۡقَرۡرُتۡم 

َ
َءأ قَاَل 

 a شهدوا له a (٢)،(٣) ألنّ األنبياء قبله
ِٰهِديَن﴾ نَا۠ َمَعُكم ّمَِن ٱلش�

َ
َوأ

–١٩٠/٣ الصحيح،  يف  حبان  وابن  الرقم/١٧٣٣–١٧٣٤؛   ،١١٨/٣
١٩١، الرقم/٩١٠؛ وابن أيب شيبة يف الـمصنف، ٢٥٣/٢، الرقم/٨٦٩٧؛ 
ا يف الـمعجم  والطرباين يف الـمعجم األوسط، ٩٧/٥، الرقم/٤٧٨٠، وأيضً
 ،٣٧١/١  ،الصغر السنن  يف  والبيهقي  الرقم/٥٨٩؛   ،٢١٦/١ الكبري، 
الرقم/٥٧٨٩،   ،٢٤٨/٣  ،الكرب السنن  يف  ا  وأيضً الرقم/٦٣٤–٦٣٥، 

ا يف شعب اإليمـان، ١٠٩/٣–١١٠، الرقم/٣٠٢٩. وأيضً
(١) البقرة، ٢/ ١٤٣.

(٢) آل عمران، ٣/ ٨١.
(٣) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٧.
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ة ونبيّها a والـمشهود سائر األمم  ة. وقيل الشاهد: هذه األمّ بالنّبوّ
 
ْ
ونُوا

ُ
ك

َ
ِ
ّ

ٗة وََسٗطا ل م$
ُ
َنُٰكۡم أ

ۡ
َذٰلَِك َجَعل

َ
مة.(١) بقوله تعاىل: ﴿ َوك الـمتقدّ

ۡيُكۡم َشِهيٗدا﴾.(٢)
َ
 َعل

ُ
 ٱل$اِس َوَيُكوَن ٱلر$ُسول

َ
َء َ;

ٓ
ُشَهَدا

د a، والـمشهود:  ورو البغوي معنى آخر: أنّ الشاهد: حممّ
ة، ألنه  دٌ a، والـمشهود: هذه األمّ اهللا u.(٣) ويقال: الشاهد: حممّ
ة حممد والـمشهود: سائر  a يشهد لـهم وعليهم، وقيل الشاهد: أمّ

(٤). األمم؛ هكذا ذكرها القشرييّ

بأن  كلها  واألقوال  واآلثار  واألحاديث  اآليات  هبذه  لنا  فتبنيّ 
بشؤون  فَه  َّ ورشَ ته  وبمشهوديّ  a دٍ  حممّ ة  بشاهديّ أقسم  تعاىل  اهللا 
هو   a بأنّه  األقوال  خالصة  لنا  فحصل  شاملة.  عظيمة  عجيبة 
والـمطلوب،  والطالب،  والـمنظور،  والناظر،  والـمشهود  الشاهد 

، والـمحبوب، والقاصد، والـمقصود. والـمحبّ

(١) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٤/ ٣٦٥.
(٢) البقرة، ٢/ ١٤٣.

(٣) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٤٦٧.
(٤) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤٠٩.
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أو  بالبرص  إما  هود  الشّ من  الشاهد  وهو:  آخر  أمر  وهناك 
هو  والشاهد  بالـمشاهدة  احلضور  الشهود  فمعنى  بالبصرية؟ 
عيل  الـمال  قال  فلذلك  الشهود،  بمعنى  احلضور  فحكم  احلارض، 
بِيه بأنّه a حارض ناظر يف  نْبِيْه نَ القاري يف ’رشح الـمشكوة‘: وفيه تَ
ا ويوم العرض األكرب  ذلك العرض األكرب،(١) ألنه سيكون فيه شاهدً
ا، وكذلك هو شاهدٌ علينا يف احلياة الدنيا ألنه تعرض  سيكون مشهودً

. ا ومساءً عليه أعمـالنا وأحوالنا صباحً

ته وفيوضات  ا احلقيقة الـمحمدية a وروحانيته وأنوار نبوّ فأمّ
ته ال خيلو منها زمانٌ وال مكان، وال حمل وال  رمحته وبركات شاهديّ
، وال لوح وال قلم، وال بر وال بحر، وال  مقام، وال عرش وال كريسّ
سهل وال وعر، وال برزخ وال قرب. فامتأل الكون األعىل هبا. كامتالء 
ـا بني  باجلسد، وقائمً ـا يف قربه  مقيمً  a فتجده  الكون األسفل هبا، 
الوسيلة،  درجة  يف  بإقامته  االنبساط  وتام  اخلدمة،  ألداء  ربّه  يدي 
ا يف أقىص الـمغرب إىل أقىص الـمرشق،  وتر الرائني له يقظةً ومنامً

وشأنه a كمـا قال القائل:

(١) ذكره مال عيل القاري يف مرقاة الـمفاتيح رشح مشكوة الـمصابيح، باب 
احلساب والقصاص (الـميزان)، ١٥/ ٢٦٤.
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بمستنكرٍ اهللا  عىل  ليس 
واحدٍ يف  العالـم  جيمع  أن 

اهللا  فجمع  رسالته:  يف  السرية  صاحب  احللبي  ذكر  كمـا  وهذا 
للعالـمني  رمحةً   a جعله  تعاىل  ألنه  كلّها  العالـمني   a فيه  تعاىل 
ة النّبي a لـها شأنان:  ا شاهديّ أَمَّ ا. فَ ا منريً ا ورساجً وللعالـمني نذيرً
ق عند أهل  ة بالبصرية. وهذا معلوم حمقّ ة بالبرص والشاهديّ الشاهديّ
 أمامه. فكان ير من خلفه كمـا كان ير كان ير a أنه  العلم: 
خشوع الصحابة كمـا كان ير ركوعهم، وكان ير يف الظّلمة كمـا 
النّهار،  ير يف  كان  كمـا  اللّيل  ير يف  ياء، وكان  الضّ ير يف  كان 
نَ  ، وكان ير احلبشة مِ وكان ير من بعيدٍ كمـا كان ير من قريبٍ
الـمدينة كمـا كان ير الثريا بمكة يف مهده a، وكان ير احلوض 
والـمغارب  الـمشارق   ير كان  كمـا  والنّار  واجلنّة  والـمحرش 

وأسفار الصحابة يف البحار.

اهللاِ،  ، فَوَ دَ وْ جُ السُّ عَ وَ وْ كُ ُّوا الرُّ ولذلك أمر النّبي a أصحابه: «أَمتِ
».(١) ويف  تُمْ دْ جَ ا سَ مَ ا  إِذَ وَ  ، تُمْ عْ كَ رَ ا  مَ ا  إِذَ ي  رِ ظَهْ دِ  بَعْ نْ  مِ مْ  اكُ َرَ ألَ إِينِّ 

(١) أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب األيمـان والنذور، باب كيف كانت 
كتاب  الصحيح،  يف  ومسلم  الرقم/٨٦٢٦؛   ،٩٤٤٢/٦  ،a النبي  يمني 
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ا  مَ إِىلَ  َنْظُرُ  إِينِّ ألَ هِ،  بِيَدِ دٍ  َمَّ نَفْسُ حمُ ي  ذِ الَّ a: وَ رواية قال رسول اهللا 
مْ  كُ عَ وْ كُ ا رُ نُوْ سِ أَحْ ، وَ مْ فَكُ وْ فُ ا صُ وْ وُّ ، فَسَ يَّ دَ َ يَ ا بَنيْ امَ أَنْظُرُ إِىلَ مَ ائِي كَ رَ وَ
.(١) ألنّ روحه a أقو األرواح، فإهنّا لـم حيجب عنها  مْ كُ دَ وْ جُ سُ وَ
يشء من العالـم، فهي مطلعة عىل عرشه تعاىل، وعلوه وسفله، ودنياه 
ا عىل كل يشءٍ،  عِلَ شاهدً لِقَ ألجله، فإنه جُ وآخرته؛ ألن مجيع ذلك خُ

ا. عِلَ لهُ كلُّ يشء مشهودً وجُ

 ،٠٢٣/١ فيها،  واخلشوع  وإتـمـامها  الصالة  بتحسني  األمر  باب  الصالة، 
الرقم/٩٦١٢١؛   ،٥١١/٣ الـمسند،  يف  حنبل  بن  وأمحد  الرقم/٥٢٤؛ 
السجود،  بإتـمـام  األمر  باب  التطبيق،  كتاب  السنن،  يف  والنسائي 
 ،٤٦٤  ،٦٤٤  ،١٤٣/٥ الـمسند،  يف  يعىل  وأبو  الرقم/٧١١١؛   ،٦١٢/٢

الرقم/١٧٩٢، ٦٥١٣، ٩٨١٣.
(١) أخرجه أمحد بن حنبل يف الـمسند، ٥٠٥/٢، الرقم/٢٧٥٠١؛ وابن حبان 
a كان ير من خلفه كمـا  البيان بأن الـمصطفى  يف الصحيح، باب ذكر 
ير بني يديه فرقا بينه وبني أمته، ٠٥٢/٤١، الرقم/٨٣٣٦؛ وعبد الرزاق 
 ،٨٩/٥١ الـمسند،  يف  والبزار  الرقم/٧٣٧٣؛   ،٩٦٣/٢ الـمصنف،  يف 
الرقم/٧٧٣٨؛ وابن اجلعد يف الـمسند، ١١٤/١، الرقم/٨٠٨٢؛ واخلالل 
يف السنة، ٧٩١/١، الرقم/٥١٢؛ وذكره الـهيثمي يف جممع الزوائد، ٩٨/٢، 

وقال: رجاله ثقات.



٢٠٣ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

 �� ا�    � �! #ں   *+, $ح  اَ&ال) اُ%   ') * ِ+ ا�    �,  -
ا.از  ا/  0د  و  ر1ع  ا�  اور  2و  ر3  در4   5� 678 ا9   : #ں۔   *+,
 ،<   = �>? @ى   A ارواح  Bم  Cرك  روح   D a آپ  FG ‘2و۔  H �I  A
 D a آپ  J ، � K

=
L  M  A a آپ  -  N1  #  OP �رے    �R اس 

 �S  FT �U  <  VّWXY  Z  [ آ\ت  و   H �
=

د[ اور  ا^  و   _`  OP ،aا bش  ذات 
 Z  c  d  1 a آپ   �R اس  ۔  � Ke  f  D gا  � hi  $j  D a آپ   �>k = � hl �رى 

>۔  H�m  H �no pد    �R  ' a آپ  1  c  d اور   H �m  H �no  qr
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ارُِق�  ۡدَر$َٰك َما ٱلط�
َ
 أ
ٓ
ارِِق' َوَما ءِ َوٱلط�

ٓ
َما ٢٨-٢٩. ﴿َوٱلس�

ٱل�ۡجُم ٱل�اقُِب﴾(٢)

 
ٓ
َوَما ارِِق'  َوٱلط� ءِ 

ٓ
َما ﴿َوٱلس� بقوله:  تعاىل  اهللا  أقسم  وكذلك 

اغب: عربّ عن النّجم  ارُِق� ٱل�ۡجُم ٱل�اقُِب﴾.(٣) قال الرّ ۡدَر$َٰك َما ٱلط�
َ
أ

اسم  األصل  يف  فالطارق  باللّيل،(٤)  ظهوره  الختصاص  بالطّارق 

ا، ويقال لكل من أتاك ليال فهو طارق.  ا وطروقً فاعل من طرق طرقً

قال  بح.(٥)  الصّ له كوكب  يقال  الّذي  النّجم  الطّارق  حاح:  الصّ ويف 

اهللا  بنيّ  ثم   (٦). ليالً يطرق  الّذي  وبالنّجم  مـاء  بالسّ أقسم  القشريي: 

ـا لشأنه بعد تعظيمه باإلقسام  تعاىل بعد القسم ما هو الطارق تفخيمً

ارُِق﴾ هذا االستفهام يراد منه التفخيم  ۡدَر$َٰك َما ٱلط�
َ
 أ
ٓ
به بقوله: ﴿َوَما

بعد التعظيم لـهذا النّجم. فقيل: هو ﴿ ٱل�ۡجُم ٱل�اقُِب﴾.

(٢) الطارق، ٨٦/ ١-٣.

(٣) الطارق، ٨٦/ ١-٣.

(٤) ذكره الراغب يف الـمفرادات، ١/ ٥١٨.

(٥) ذكره حممد بن أيب بكر الرازي يف خمتار الصحاح، ١/ ١٦٤.

(٦) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤١٢.
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ارُِق! ٱل�ۡجُم  ۡدَر)َٰك َما ٱلط�
َ
 أ
ٓ
ارِِق* َوَما ءِ َوٱلط�

ٓ
َما ٢٨–٢٩. ﴿َوٱلس�

ٱل�اقُِب﴾

 !"َ#   ذر&%  ' ار*ِد (ا)  اس  ا+   , ا-ت  رب  اهللا  /ح  ا0 
 1 رات  اور   !"َ#  2  ( %

4
5  67 اور   8% 9:; <  6= ﴿آ?ن (2   :A  BC

 Dوا 1 (E) آ,  رات   F Gم   H %I  1 آپ  اور  #َ"!۔   2  Lوا (E)آ, 
اMَاِم   H %N Hرہ  %P  H %N  Q Rرہ  وہ  S) Aاہ  Tّہ   U?آ وہ   V (ادW  X A۔ (اس   H %I
 Yرا اZم  A﴾۔   H [ د\%  T 1) رو[   =) T  ^ Tّہ) _  اور   B1  ` ?وى 
 ` اس   F  H%a  H %I  bc% d;ef

[<   %g اس   X ‘النجم‘ 1 ’الطارق’ :H%NZh  ,  Uiا
ا  قً قُ طَرْ طْرُ قَ يَ # طَرَ  jالطارق‘ ا’ k ،A lص   mn  ' رات  oر 
اس  آ6  pس  bے  %

[
r  sو  ' رات   t  _ A۔   uv  wا  X ا  قً وْ اور طُرُ

 A Rرہ  وہ  Wاد   X ‘ق # ’الطَّارِ اxح  A۔   yz | ’الطارق‘ }   1
H%NZh: اهللا   ,  *+ اZم  A۔   yz  { Rرہ   `  }  , ‘ بْحِ بُ الصُّ كَ وْ ~ ’كَ
 sو  ' رات   _  BC  !"َ#  2 Rرے  اس  اور   2 آ?ن   , �� و  �رك 
ا�ِر -   T  C  !"َ#  2 اس    %g  ' ر�ِ *ن   2 اس   � A۔   yآ  E
ذر&%  ارُِق﴾ '  ۡدَر)َٰك َما ٱلط�

َ
 أ
ٓ
(ا) ﴿َوَما ار*د  اس  ا+   , اس   �  '

و   �  2 Rرے  اس   _  A ا�م    A؟ �%  H %I ‘الطارق’ F  H%NZh %Hن  ;�
﴿ ٱل�ۡجُم ٱل�اقُِب﴾  وہ   F  H%a  H %NZh  � A۔    %g  '  ,T  V�  1  ��

A۔



٢٠٦a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

عود: وهذا تنويه بشأنه وتفخيمه باإلقسام به، وتنبيه  قال أبو السّ
عىل أن رفعة قدره بحيث ال ينالـها إدراك اخللق فال بدّ من تلقيها من 

اخلالق العليم(١) لـهذا النّجم العظيم.

ضوؤه؛  وثقوبه:  أضاء؛  إذا  وثقابة:  ا  ثقوبً بُ  يثقُ بَ  ثَقُ ويقال: 
’أي ال أقسم بكل طارق  ’الكوكب الـميضء‘ فقد قال اهللا:  فمعناه: 
، وهو النّجم الثّاقب الذي يثقب  من الكواكب، بل أقسم بطارق معنيّ
الظالم، وهيد به كلّ مسافر يف ظلمـات الربّ والبحر.‘ ولذلك قال 
وهو   ،(٢)

العايل‘ الـميضء  ’النّجم  هو  ٱل�اقُِب﴾  ﴿ ٱل�ۡجُم  القشريي: 
به  وهيتدي  بنوره  ويستيضء  التّوحيد  عىل  يدلّ  الّذي  الـمعرفة  نجم 

أولوا البصائر.

حممد  هنا  النّجم  إنّ  قال:   : لَميّ السُّ عن  عياض  القايض  وذكر 
من   (٤)

a حممد  قلب  عىل  قَ  طَرَ ما  الطارق  إنّ   : سهلٌ وقال   (٣).a

(١) ذكره أبو السعود يف إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم، ٩/ ١٤٠.
(٢) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤١٢.

(٣) ذكره القايض عياض يف الشفا، ١/ ٣٦.
(٤) ذكره سهل بن عبد اهللا التسرت يف التفسري، ٢/ ٢٥٩.
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اور  �ن  ر�ِ   � �رے  اُس   !"  #$َ%   &' اور   :(&)*+  , ا01/.-د  ا2 
 &3  4  ,5 آ7ہ   8 9ت  اس  اور   ;   &3  4 ا>ر   4  => و   ?
 @Aر  B اس  ادراك   C Dق   E  ;   &'  FG  C ر�ِ Hم   � اس   E  ;
 C Jں   �   &

K
L ِM اس   E  ; Nورى    &3 اس  P۔    & Q

R
S  T  5  UV

WX۔  ( &Y  UV  T  8  * و   +  Zوا  ,5 ]ا  & \]  4 اس  ادراك 
 WX^ رو_  �رہ  وہ     ̀، مُ ةً النَّجْ ابَ قَ ثَ ا وَ بً وْ قُ بَ ثُ ;: ثَقَ  aX  b اور 
النجم الثاقب   c ،; (eرو  � هُ (اس  ؤُ وْ gاد ضَ مِ 8  بُ النَّجْ وْ قُ ثُ اور 
 hو  4 رات   #  E  ( &)*+  , u اهللا  ( &)jا۔^ �رہ   kوا  

R &lد  eرو m  C
اور  nص  اس   o  a"   & Q

R
S  #$َ%  � pرق   q  8  # �روں   Zوا آ,   r

 s -ں  & &tرa اور  uں   v ،;  wx  M  v ^ں   a"  #$َ%  � �رے    R &y
&}zوں  ا~{|  4  � � و   +�  q اور   ;  ( � &�د  z{& |��� �  eرو �ف   q  4  5  �
 :(&)*+  ,  ,- ا*م    &3 ا�  ;۔   a5  UV ر�@  و    � �ا�&  8 اس   #
وہ  اور  ;۔  �رہ   �  �  kوا  ,z{& |��� �  eرو gاد  ﴿ٱل�ۡجُم ٱل�اقُِب﴾ 8 

&}zت  |�� ا�ِ � اور   ;  a5 +ا�  ر�@  و   =kد  �  [ &�c  v  ;  �� ِM
ر�@  و    � �ا�&  8 وvد   4 اس  اور   �5  UV  eرو  8 �ر   4 اس 

۔ & Q   �¢
 . :(&)*+  , ا£ں   E  ( &Y &)ن  �¤ ¥ل   C  ¦ ا*م   , §&)ض   ¨© اور 
 ª  « :(&)*+  ,  ¬ ت  اور  ۔  & Q  a ®  ![ &̄ gاد   8 ا°  )ں  Q &±
وارد   � a ® ِ²  v   & Q  &³)ت  ´µ& ¶· وہ   � ا¸م  و  &)ن  �¤ gاد  ’الطارق‘ 8 
 »A  4  =Aر و  �ِر ¼ت   4 a ½ِ ا5م  ¾ر   # اس  ۔  & Q   ¿^



٢٠٨a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

زوائد البيان واإلنعام، وفيه إشارة إىل علوّ منـزلة النّبي a مع ضوء 
ته a ونور رسالته a ألن الـمعنى اآلخر للثاقب: العاىل. يقال:  نبوّ
فإنّ  األرض.  من  دنا  إذا  وأسف:  الـهواء.  يف  عال  إذا  الطّائِرُ  بَ  ثَقُ
ة اإلضاءة. ويقال من  الثاقب جتتمع فيه خصلتان: كمـال العلوّ وشدّ
ي شديد اإلضاءة والتأللؤ‘ كأنّه يثقب  ’درّ الـمجاز: كوكب ثاقب: 
اتّقدت  إذا  ا:  بً وْ قُ ثُ النّار  بَتِ  قُ ثَ ويقا ل:  ويدرؤها.  فيها  فينفذ  بالظلمة 

ا.‘ ا أضاء ضياءً شديدً مُ ’إذَ بَ النَّجْ ثَقُ واشتعلت، وَ

خصلتان:  فيها  اجتمعت   a دية  الـمحمّ سالة  الرّ يف  شكّ  وال 
ٰ َبۡعٖضۘ  ۡلَنا َبۡعَضُهۡم َ"َ كمـال العلوّ كمـا قال تعاىل: ﴿تِۡلَك ٱلر-ُسُل فَض(
ۖ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم َدَرَجٰٖت﴾،(١) وبقوله: ﴿6ن(َك لََعَلٰ  ُ ن َك(َم ٱ>( ّمِۡنُهم م(
َعِظيٗما﴾.(٣)  َعلَۡيَك  ٱ>(ِ  فَۡضُل  ﴿ َوكََن  وبقوله:  َعِظيٖم﴾،(٢)  ُخلٍُق 
﴿قَۡد  بقوله:  ا  ا منريً ا ورساجً نورً تعاىل  ه اهللا  وشدة اإلضاءة كمـا سامّ
آ  َها ٱل(ِب- إِن( ي-

َ
أ Qبِٞي﴾،(٤) وبقوله: ﴿َي ِ نُورٞ َوكَِتٰٞب م- َجآَءُكم ّمَِن ٱ>(

(١) البقرة، ٢/ ٢٥٣.
(٢) القلم، ٦٨/ ٤.

(٣) النساء، ٤/ ١١٣.
(٤) الـمـائدة، ٥/ ١٥.
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ائِرُ  بَ الطَّ �: ثَقَ  -.  /  0  1 � 23  � 5 ’العاىل‘ 4  اور    ا�6 ’الثاقب‘ 7 
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 L �MN #ح   $ PاOات  Nت، اور   $  QR  Sرو اور  Tل   7 : 'ى  � UV
 W وہ   1 �XY ،�  -.  /  DZ  [\  J [ر  ^زى   \ وا_  ر`   aد  b
 Sرو اور   cا dك  آگ   K #ح   fا �۔   1 > �gد  hi� jkl2 m  nرو  #   �oر- و 
اور   p9  Sرو qب  آگ   * ا  بً وْ قُ بَتِ النَّارُ ثُ قُ �: ثَ  -.  /  r  H.  9
qب  sرہ  مُ *  بَ النَّجْ �: ثَقُ  -.  /  r  t  

B �uد  nرو qب  sرہ   K
v۔  Qhi� jkl2 m  nرو

 ، � UV  ;  wx دوyں   # ر}(ِ zى   0   � U
B

|  }  ~\  # اس 
 �� �رى  ار"د   0  1 � 23 Tل) �   7 �ں  �&' Tُل ا��ُ@ُّ�� (�م   �   ا�6
 �  �  # ان   Q  � (H�� �ث   Q  �  P) ر�ل  �   ��﴿ :�
Q (�اہِ را�) �م  اهللا   �  �  �  # �، ان  دى    >�@� ?

B ¢  J  �  \
 \ a مRا ِ£ ¤ر  دى (*    >�ّ�¥¦§ (J  �) # در.ت   \  � اور   1 �X��
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 �  «� ?U اَ¯ِق اِ®ٰ¬ اور    B �°±  � آداِب ³آ²   *) � UV  ´µ  J  ¶ ا·ن    �

¸
¹

دوºى  �﴾۔   » ¼ا   ½  7 ا¾   J آپ  ��1�X: ﴿اور   + )﴾۔  � UV  ¿ ّ>¥À

 1 � 23 ،� PÁد   4 Ãت   L �MN  $  QR  Sرو  * شدة االضاءة   �
yازا۔   � ا�Äت   Å  h �

B
Æ ºاج  اور  yر   \ a آپ  Q اÉت  رب  اهللا   0

 ÎL �Ð yر (*    ا�6  � #ف   $ اهللا  Ôس  Öرے   }  ¨﴿ :1�X�� ار"د 
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اٗجا  َوِسَ نِهِۦ 
ۡ
بِإِذ  ِ ٱ&%  

َ
إِ) َوَداِعًيا  َونَِذيٗرا+  ا  ٗ َوُمبَّشِ َشِٰهٗدا  َنَٰك 

ۡ
رَۡسل

َ
أ

.(١)
نِٗيا﴾ م=

بح،  دي طلع يف وقت ذهاب اللّيل وبدء الصّ فإن النّجم الـمحمّ

 a به  اهللا  أقسم  فلذلك  الزمني،  شأنني   a مولده  يف  اهللا  فجمع 

فيه  يشرتك  بمـا  ال  أوّ فأقسم  الثاقب،  بالنّجم   a وعيّنه  وبالطّارق، 

ـا  ـا وتعظيمً هو وغريه، وهو الطّارق. ثم سأل عنه باالستفهام تفخيمً

ه بالنّجم الثّاقب، إلزالة اإلهبام من فهم العوام،  له a. وعيّنه وفرسّ

ا يف اإلنعام عىل خري األنام  وجعل هذا االختصاص إكمـاالً وإتـمـامً

a الذي أخرج اخللق إىل النّور من الظالم.

(١) األحزاب، ٣٣/ ٤٥-٤٦.
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َوتۡرِ﴾(١)
ۡ
ۡفِع َوٱل َاٍل َعۡشٖ% َوٱلش#

َ
َفۡجرِ+ َول

ۡ
٣٠-٣٣. ﴿َوٱل

َاٍل َعۡشٖ% 
َ

َفۡجرِ+ َول
ۡ
وكذلك أقسم اهللا تعاىل به a بقوله: ﴿َوٱل

ر  د a، ألن منه تفجّ َوتۡرِ﴾.(٢) قال ابن عطاء: إن الفجر حممّ
ۡ
ۡفِع َوٱل َوٱلش#

مس،  ل وقت ظهور ضوء الشّ اإليمـان.(٣) والفجر صبح النهار، وأوّ
وانقضاء اللّيل. وهذا الوقت الّذي ينشقّ فيه النّور، وينفتح للضياء 

والظهور، وغابت ظُلَمُ اللّيايل.

به هو حممد  اهللا  أقسم  الّذي  َفۡجرِ﴾ 
ۡ
﴿َوٱل التسرتي:  وقال سهل 

ة  الـمبرشّ ﴾ هو العرشة  َعۡشٖ اٍل 
رت األنوار.(٤) و﴿َولََ a، منه تفجّ

ۡفِع﴾ إخالصهم  مَ لـهم باجلنّة، و﴿َوٱلش# كَ من أصحابه a، الّذين حَ
َوتۡرِ﴾ طاعتهم هللا.(٥)

ۡ
هللا و﴿َوٱل

(١) الفجر، ٨٩/ ١-٣.

(٢) الفجر، ٨٩/ ١-٣.

(٣) ذكره القايض عياض يف الشفا، ١/ ٣٣.

(٤) ذكره سهل بن عبد اهللا التسرتي يف التفسري، ٢/ ٢٨٠.

(٥) ذكره إسمـاعيل احلقي يف روح البيان، ١٥/ ٤٢١.
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َوتۡرِ﴾
ۡ
ۡفِع َوٱل َاٍل َعۡشٖ% َوٱلش#

َ
َفۡجرِ+ َول

ۡ
٣٠–٣٣. ﴿َوٱل

آپ    ذر��  ! ار$د ِ#ا"  اس  ا%   & ا'ت  رب  ا)  (ح  ا* 
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ۡ
R ﴿ٱل

 ِSو  T Uر   !  Vرو  6 Wرج   X  Y   � JK  Z  [  7  6 اور ’فجر‘ دن  [\۔ 
^ر   #  1  _  `a  Sو وہ    �c _۔  Nم   T  &d  a  e  ! رات  اور  اّول 
 6 راCں  اور   _  `d  f دروازہ   T  &a  gh Eء !  �

i
jا اور   Vرو ،_  k]

۔ � JK  lda  mn �Eoں  pq� rر` اور   s� t
upvw

x
y

 ، � JK a M  NO �P Qاد  َفۡجرِ﴾ 0 
ۡ
|}E�z: ﴿َوٱل  & ~{ى 

u ��
utا�  � �ت 

 ﴾ َاٍل َعۡشٖ
َ

اور ﴿َول [�۔  ا^ار  �م   �  0 وYِد �د   ! a آپ  X
 � ، � JK Qاد  �ہ  �ہ   0  # l ام�  ��  ! a ر� Qاد   0
ا'ت  رب  ا)  ۡفِع﴾ 0  اور ﴿َوٱلش#  E �z{| Tا�ن   �  & a آپ   ��  !
ا@�   6 ان    ��  ! �� �رى  َوتۡرِ﴾ 0 

ۡ
اور ﴿َوٱل ا�ص   T ان    ��  !

_۔ Qاد 
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يوم الّذي ولد فيه  وحيتمل أن يكون الـمراد من الفجر، فجر الْ

a، والشفع قلبه،  بالنّبي  الّتي أرس فيها  اللّيلة  a، أو فجر  النّبي 

والوتر روحه، ألنّ مجيع لطائفه a حصلت لـها االرتقاء والـمعراج 

يف تلك اللّيلة.
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 �  �  �  � دن  اس  �اد  ۡجرِ﴾ ! 
َ
ف
ۡ
" ﴿َوٱل  � ا#ل   $   %& اور 

 � �اد   �  � رات  اس   ' %( ،)* +دت   , و-دت   � a ا.م ِ/ 0ر   #
�اد  ۡفِع﴾ !  اور ﴿َوٱلش!  1 .ا(  2اج   3 a ا.م ِ/ 0ر   #  �
 � 4رك  روح   � a آپ �اد  َۡوتۡرِ﴾ !  اور ﴿ َوٱل 7ِ ا6ر   8 a آپ
2اج  اور  ار9ء   # رات  4رك  اس   3  :; >م   = a آپ   >? %@

*(۔  BC
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(١)﴾ ََلِ
ۡ

نَت ِح# بَِهَٰذا ٱل
َ
ََلِ' َوأ

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
ٓ أ

َ
,﴿ .٣٤

نَت 
َ
َوأ ََلِ' 

ۡ
ٱل بَِهَٰذا  ۡقِسُم 

ُ
أ  ٓ

َ
,﴿ بقوله:  تعاىل  اهللا  أقسم  وكذلك 

ه  ألنّ وسكنته   a والدته  ببلد  تعاىل  اهللا  أقسم   (٢).﴾ ََلِ
ۡ

ٱل بَِهَٰذا  ِح# 
فه بمولده، ومكانه، وقيامه. رشّ

الّذي  احلرام،  ببلد  أقسم  أي  اآلية:  هذه  يف  األول  الوجه  فأما 
’وأنت مقيمٌ فيه‘  ، وقيل معناه:  بّي لك ولكرامتك عيلّ حُ لـِ أنت فيه 
يعرفون فضلك  م  وإهنّ بينهم،  نشأت  مكة،  أهل  من  أي  وهو حملّك 
وجيوز   . راضٍ فيه  عنك  وأنا  حمسنٌ  فيه  أنت  وقيل:  وطهارتك. 
ٱۡلِقَيَٰمةِ﴾.(٣)  بَِيۡوِم  ۡقِسُم 

ُ
أ  ٓ

َ
,﴿ تعاىل:  قال  كمـا  ’ال‘ زائدة  تكون  أن 

ا  إثباتً الالم  (٤) من غري ألف بعد 
ۡقِسُم﴾

ُ َ
﴿ل وقرأ احلسن واألعمش: 

(١) البلد، ٩٠/ ١-٢.

(٢) البلد، ٩٠/ ١-٢.
(٣) القيامة، ٧٥/ ١.

الـمحرر  يف  واألندليس  ١٩٠؛   /٣٠ الكبري،  التفسري  يف  الرازي  (٤) ذكره 
يف  رفجلة  وابن  ٤٤٢؛   /٥ القدير،  فتح  يف  والشوكاين  ٤٨٣؛   /٥ الوجيز، 

حجة القراءات، ١/ ٧٣٥.
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﴾ ََلِ
ۡ

نَت ِح# بَِهَٰذا ٱل
َ
ََلِ' َوأ

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
ٓ أ

َ
,﴿ .٣٤

 :�  ��  !"َ#   ذر%$  & ار(ِد )ا'  اس  ا*   + ,- ا.  /ح  ا0 
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نَت ِح�﴾ قال: ماصنعت 
َ
ا. ورو منصور عن جماهد يف ﴿َوأ وتأكيدً

فيه شيئًا فأنت فيه حل.(١) قال ابن زيد: ولـم يكن هبا أحد حالال غري 
(٢).a النبي

أي:  أن اجلملة حالية و’ال‘ نافية،  اآلية:  الثاين يف هذه  والوجه 
ال  أي:  قدرك،  لعظم  هبا  مقيم  حال  وأنت   ﴾ ََلِ

ۡ
ٱل بَِهَٰذا  ۡقِسُم 

ُ
أ  ٓ

َ
- ﴿

. نقسم بيشء وأنت أحق باإلقسام بك من كل يشء ومكانٍ

هي   ‘ ’أالَّ بمعنى  ’ال‘  تكون  أن  اآلية:  هذه  يف  الثالث  والوجه 
النفي  ونفي  النفي،  عىل  دخل  وقد  نفيٌ  واإلنكار  اإلنكار  استفهام 
مقيم  حال  وأنت  البلد  هبذا  أقسم  ال  ـا  مَ ’لـِ تقديره  فيكون  إثبات 
النفي  إمكان  وردّ  ق  والتحقّ اإلثبات  عىل  يدلّ  االستفهام  فهذا  فيه‘ 

واإلنكار.
 ٓ

َ
، والـمعنى: ﴿- والوجه الرابع يف هذه اآلية: هي نفيٌ صحيحٌ
﴾ إذا لـم تكن فيه بعد خروجك منه، حكاه اإلمام  ََلِ

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
أ

(١) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ٦٠؛ وابن اجلوزي يف زاد 
الـمسري يف علم التفسري، ٩/ ١٢٧.

(٢) ذكره أبو حممد مكي بن أيب طالب يف الـهداية إىل بلوغ النهاية، ٨٢٧٣/١٢؛ 
والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ٦١؛ والسيوطي يف الدر الـمنثور 

يف التفسري بالـمأثور، ٨/ ٥١٨.
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الـمكيّ والقرطبي.(١)

من  حال  بمعنى  لٌّ  حِ يرد  أن  جيوز   ﴾ ََلِ
ۡ

ٱل بَِهَٰذا  ِح#  نَت 
َ
﴿َوأ

نازل  ة  مكّ يف  حال  د،  حممّ يا  أنت  واحلال  أي  النـزول،  وهو  احللول 
ا لـمزيد فضلها  هبا، قيّد اهللا تعاىل إقسامه بمكة بحلوله a فيها إظهارً
العظيم  النبي  بحلول  رشفها  زاد  بنفسها  رشيفة  كانت  أن  بعد  فإهنا 
الرشيف a فحصل للمكان رشفٌ مزيدٌ برشف الـمكني وهو حمل 
a. ويف هذه اجلملة تعريض ألهل مكة بأهنم جلَهلهم  النبي  ي  مَ دَ قَ

ا. نِهَ يدُ أَمْ ن به مزِ فِها، ويؤذوا مَ َ ن به مزيد رشَ يرون أن خيرجوا منها مَ

(١) ذكره أبو حممد مكي بن أيب طالب يف الـهداية إىل بلوغ النهاية، ٨٢٧٢/١٢؛ 
والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ٦٠.
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(١)﴾ َ ٣٥-٣٦. ﴿َوَواِلٖ َوَما َولَ

(٢) وقيل: الوالد إبراهيم 
﴾ َ وكذلك أقسم اهللا تعاىل: ﴿َوَواِلٖ َوَما َولَ

دٍ a، وفيها مناسبة  ﴾ فهي إشارة إىل سيّدنا حممّ َ وإسمـاعيل ﴿َوَما َولَ
: حيتمل أن  ة يقتيض هبا سياق السورة. وقال الـمـاورديّ معنوية تامّ
﴾ أمته لقوله a: «إنمـا أنا  َ الوالد هو النبي a لتقدم ذكره ﴿َوَما َولَ

لكم مثل الوالد أعلمكم».(٣) أخرجه أمحد، وأبو داود، والنسائي.(٤)

(١) البلد، ٩٠/ ٣.

(٢) البلد، ٩٠/ ٣.
(٣) ذكره الـمـاوردي يف تفسريه النكت والعيون، ٤/ ٤١٩.

(٤) أخرجه أمحد بن حنبل يف الـمسند، ٢/ ٢٥٠، الرقم/ ٧٤٠٣؛ وأبو داود 
يف السنن، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء اجلاحة، ١/ 
٣، الرقم/ ٨؛ والنسائي يف السنن، كتاب الطهارة، باب النهى عن االستطابة 
لكم  أنا  «إنمـا  داؤد:  أيب  رواية  وألفاظ   .٤٠ الرقم/   ،٣٨  /١ بالروث، 

بمنـزلة الوالد أعلمكم».
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َعَك َرب�َك َوَما  " َما َود! ا َسَجٰ
َ
ِۡل إِذ * َوٱل! َحٰ ٣٧-٣٨. ﴿َوٱلض�

(١)﴾ ٰ لَ
َ
ق

لُوَّ مكانته وعظمة خلته،  ق عُ وكذلك أقسم اهللا تعاىل له a ليحقّ
 " ا َسَجٰ

َ
إِذ ِۡل  َوٱل!  * َحٰ ﴿َوٱلض� a عنده تعاىل وقال:  ورفعة أحبّيّته 

(٢).﴾ ٰ لَ
َ
َعَك َرب�َك َوَما ق َما َود!

امرأةٍ  ردّ  يف  أو  الـمرشكني  ردّ  يف   a حلبيبه  تعاىل  اهللا  فأقسم 
) إذ تكلّمت عند فرتة الوحي،  مرشكةٍ (وهي أمّ مجيل امرأة أيب لـهبٍ
(٣) وهذا القسم كان 

وقالت: ’ما أر صاحبك إال قد ودّعك وقالك،‘
اه، وقال: أي وربّ  من كرامة اهللا تعاىل له a وتنوهيه به وتعظيمه إيّ

ى. حَ الضُّ

(١) الضحى، ٩٣/ ١-٣.

(٢) الضحى، ٩٣/ ١-٣.
(٣) أخرجه احلاكم يف الـمستدرك، ٢/ ٥٧٣، الرقم/ ٣٩٤٥.
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الـمكانة  وبيان  ة  والـمربّ الـمحبّة  درجات  أعظم  من  وهذا 
تركك  ما  تعاىل  اهللا  بأن  القسم عن حاله  لديه، وأخرب هبذا  واحلظوة 
منذ اختارك، وما أبغضك منذ أحبك، وما قطعك منذ وصلك. وقال 
: ما أمهلك بعد أن اصطفاك.(١) وقال ابن عطاء: ما حجبك  الواسطيّ
 ﴾ َحٰ ﴿َوٱلض� البغدادي:  عن قربه حني بعثك إىل خلقه. وقال اجلنيد 
﴾ هو مقام الغني(٢) الذي قال النبي  ا َسَجٰ

َ
ِۡل إِذ هو مقام الشهود، ﴿َوٱل%

a فيه: «إنه ليغان عىل قلبي». رواه مسلم وأبو داود.(٣)

الشمس  ارتفاع  فيها  التي  الساعة  وهي  ى  حَ بالضُّ وأقسم 
أن  فيحتمل  تاء،  والشّ يف  الصّ ويف  والربد،  احلرّ  يف  النهار  واعتدال 
تنسخ  التي  دية،  الـمحمّ سالة  الرّ ارتفاع شمس  إىل  إشارةٌ  فيه  تكون 
األرض،  وجه  عىل  وضوؤها  نورها  وانبسط  اللّيل،  ظلمة  وجودها 
ها وال يف  ة يف حرّ وعىل مشارقها ومغارهبا، مع كوهنا معتدلة، ال شدّ

ها. لُقِ دية وخُ ة الـمحمّ ة النّبوّ فَ بردها، وهي صِ

(١) ذكره القايض عياض يف الشفا، ١/ ٣٤.
(٢) ذكره أبو حممد روزهبان البقيل الشريازي يف عرائس البيان، ٢/ ٣٧٥.

واالستغفار،  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  الصحيح،  يف  مسلم  (٣) أخرجه 
٢٧٠٢؛  الرقم/   ،٢٠٧٥  /٤ منه،  واالستكثار  االستغفار  استحباب  باب 
١٥١٥؛  الرقم/  االستغفار،  يف  باب  الوتر،  كتاب  السنن،  يف  داود  وأبو 

والطرباين يف الـمعجم الكبري، ١/ ٣٠٢، الرقم/ ٨٨٨.
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حى  بالضّ الـمراد  أن   e ادق  الصّ وعن اإلمام جعفر بن حممد 
e وبالليل: ليلة الـمعراج؛ كمـا  ى  تي كلّم اهللا فيها موسَ الّ اعة  السّ

رواه القشريي.(١)

. يقال يف اللّغة: سجا  ﴾ معناه إذا سكن واستقرّ ِۡل إَِذا َسَجٰ ﴿َوٱل�

الريح.  ساكنة  أي  ساجية:  وليلة  أمواجه،  سكنَتْ  إذا  ا  وً سجْ البحر 
ويف إسناد سكون الظلمة الكائنة جماز عالقته احللول والظرفية، فإنّ 
من  ا  أيضً جمازٌ  فهو  أهله،  سكن  إذا  فمعناه:  فيه  لـمـا  ظرف  الزمان 
إىل  إشارةٌ   ، قائمٌ وليله   ، نحو هناره صائمٌ زمانه،  إىل  لليشء  ما  إسناد 

سكون الناس فيه وطمأنينتهم واستقرارهم.

سكونٌ  له  حصل  إذا   ،a النبي  معراج  بليلة  تعاىل  اهللا  فأقسم 
فه اهللا تعاىل باالستقرار وعدم التغريّ يف حاله إذا  وطمأنينةٌ بلقائه، ورشّ

.﴾ ََصُ َوَما َطَغٰ
ۡ

 ٱل
َ
نه عىل مقام ﴿َما َزاغ شاهده ومكّ

(١) ذكره القشريي يف لطائف اإلشارات، ٣/ ٤٢٩.
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ألن  دية،  الـمحمّ ة  النبوّ إىل   أخر إشارةٌ  ى  حَ الضُّ قسم  ويف 
حى  بالضّ ساعةً  فذكر   ، ساعاتٌ واللّيل  النهار،  من  ساعةٌ  الضحى 
النّهار  من  واحدةً  ساعةً  أن  إىل  إشارةٌ  ذلك  بالليل.  ساعاتٍ  ومجيع 

توازي مجيع ساعات اللّيل، بل غلبت كلّها.

األنبياء  مجيع  يوازي   a ا  حممدً بأنّ  تعاىل  اهللا  أقسم  وكذلك 
قت  وتفوّ غلبت  بل  النبوات،  مجيع  تساوي  ته  ونبوّ والـمرسلني، 
جوه، ففيه إشارة إىل أن اهللا تعاىل أقسم،  لِّ الوُ نْ كُ لت عليها مِ وتفضّ
ا من األنبياء والـمرسلني إذ  وقال: يا حممد، يا حبيبـي، ما تركتُ أحدً
أرسلته إىل قومٍ أو قبيلةٍ أو موضعٍ فكيف نرتكك ونقطعك وأرسلناك 
للعالـمني، وأعطيناك  ا، وجعلناك رمحةً  ا ونذيرً الناس بشريً إىل كافةٍ 
وآياهتم  كمـاالهتم  جلميع  وجامعة  شاملة  هي  الّتي  سالة  والرّ ة  النّبوّ
سالة، وجعلنا بعثتك  ة والرّ النبوّ وحسناهتم وكراماهتم، وختمنا بك 

ى للعوالـم والكائنات كلّها. حً ضُ

: أصل  دُ ربّ ﴾ هو النّهار كلُّه،(١) وقال الـمُ َحٰ اء: ﴿َوٱلض� رَّ قال الفَ
مس. بح، وهو نورُ الشّ ى الصّ حَ الضُّ

(١) ذكره ابن اجلوزي يف زاد الـمسري يف علم التفسري، ٩/ ١٥٦.
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مس  الشّ نور  وَ  وهُ  ، الظِّلّ يْضُ  نَقِ ى  حَ الضُّ الـهيثم:  أبو  وقال 
الـمنبسط عىل وجه األرض،(١) الّذي يمحو ظلمة اللّيل.

ريازي: أقسم اهللا تعاىل بقوله:  د روزهبان البقيل الشّ وقال أبو حممّ
 (٢)، ام الوصلَةِ ﴾ أي بطلوع شمس عرفانك يا حممد، يف أيَ َحٰ ﴿ َوٱلض�

 : رقة إذا كنتَ يف غلبة احلريةِ حيثُ قُلتَ ﴾ وبليل الفُ ا َسَجٰ
َ
ِۡل إِذ ﴿َوٱل%

’ال أحيص ثناء عليك‘.

ك بنا(٣)  ِّ مُ بمكاشفاتِ رسِ ﴾ أي أُقْسِ َحٰ وقال ابن عطاء: ﴿َوٱلض�
سالة، ألنّ  ةِ وأمور الرّ وَ عْ ﴾ أي أقسم باشتغالك بالدَّ ا َسَجٰ

َ
ِۡل إِذ ﴿ َوٱل%

ةِ  َلْوَ طْلَع اخلْ لِ اهللا تعاىل تطلع وتنرشح عىل مَ امَ بِجَ شمس الـمكاشفة 
تي أخربت هبا عائشة  مع اهللا الّتي كانت حتصل له a يف غار حراء، الَّ
وهو  فيه،  يَتَحنَّثُ  فَ حراءٍ  بغار  خيلو  وكان  ء  َالَ اخلْ يْهِ  إِلَ بِّبَ  حُ ثُمَّ   :j
تَّى  د لِذلك... حَ وَّ تَزَ يَ لِه وَ عَ إىلَ أَهْ نْزِ بُّدُ اللَّيايل ذوات العدد، قبل أن يَ عَ تَ

. رواه البخاري ومسلم.(٤) ارِ حراءٍ هو يف غَ جاءه احلَقُّ وَ
(١) ذكره الشوكاين يف فتح القدير، ٥/ ٤٤٨.

(٢) ذكره أبو حممد روزهبان البقيل الشريازي يف عرائس البيان، ٢/ ٣٧٥.
ا. (٣) أيضً

بدء  كان  كيف  باب  الوحي،  بدء  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  (٤) أخرجه 
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هود  والشُّ احلجابِ  فِ  شْ كَ إىل  إشارة   ﴾ َحٰ ﴿ٱلض� يف  أنَّ  تَبَني  فَ
ةِ اخلَلق إىل احلقّ  وَ عْ ِۡل﴾ إشارة إىل مقام االجتهاد لِدَ ايت، ويف ﴿ٱل" الذّ
ات،  غُ إىل الذّ رَّ تَفَ هُ ويَ تَوجَّ غب من اخللق إىل احلقِّ ويَ رْ إذا كان النّبي a يَ
تَمَّ  فَ ما كان يف الغياب، فَ تَشَ اكْ اب، وَ جَ اب، وارتفع احلِ هَ ل الشِّ تَعَ فاشْ
ذوقه a وكمل شوقه. هذا الـمقام كان يطلب حمض اإلعراض عن 
دِ  األحَ اهللا   سو عمـا  والتّجريد  التّبَتُّل  وكمـالَ  واالنقطاع،  اخللق 
إىل  ري  السَّ ه يف  وجُ عرُ كان  وَ  وهُ  ﴾ َحٰ ﴿ ٱلض� وَ  هُ ، وهذا  دِ مَ الصَّ ردِ  فَ الْ
ري عن اهللا، والنّزول هو  ﴾ هو كان نزوله يف السَّ ِۡل إَِذا َسَجٰ اهللا. ﴿َوٱل"
 ،a تِه بُوَّ لَّ كمـالٍ يف نُ جِ وإتـمـامه، فجمع اهللا تعاىل كُ وْ رُ عُ إكمـال الْ
ةً بنـزوله،  رَّ مَ ه وَ روجِ ةً بِعُ رَّ تِه، وأقسم مَ قَ رِ ةً بتَفْ رَّ ه ومَ عِ مْ ةً بِجَ رَّ م مَ فأقسَ
ةً  رَّ مَ وَ َقِّ  احلْ ةِ  َ رضْ حَ إىل  بإنقطاعه  ةً  رّ ومَ برسالته،  ةً  ومرّ بواليته  ةً  رَّ مَ وَ

. َقِّ وةِ احلْ عْ اله إىل دَ باشتغَ

 a ه  ْعُ مجَ حيث  عظيمٍ  أنٍ  بِشَ عِ  َمْ اجلْ عِ  مْ بِجَ  a وميّزه  فَه  َّ فَرشَ
نَ  مِ ةَ  اءَ َ الربَ  a وأعطاه   ، هُ مجْعَ طَتْ  قَ أَسْ ا  مَ تُهُ  قَ رِ فْ تَ وَ تَه  قَ رِ فْ تَ طَ  قَ أَسْ ما 

كتاب  الصحيح،  يف  ومسلم  ٣؛  الرقم/   ،٤  /١ اهللا،  رسول  إىل  الوحي 
اإليمـان، باب بدء الوحي إىل رسول اهللا، ١/ ١٣٩، ١٤٠، الرقم/ ١٦٠.
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 a كِني، وهذا كان ترشيفه ةِ التَّمْ حَّ لُوِّ صِ ىلَ عُ نَهُ a عَ كَّ مَ ، وَ يْنِ التَّلْوِ
ۡح  ۡشَ

َ
ن ۡم 

َ
ل
َ
﴿أ تعاىل:  اهللا  قال  لك  لِذَ وَ االتصال.  ةِ  َايَ وهنِ الكمـال  ةِ  ايَ بِغَ

 : نيِْ مَ سَ َك َصۡدَرَك' َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك﴾.(١) فجمع اهللا u له القَ
َ
ل

.﴾ ِۡل إَِذا َسَجٰ ' َوٱل. َحٰ ﴿َوٱلض2

(١) االنرشاح، ٩٤/ ١-٢.
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 ِ
َ

َل
ۡ

ا ٱل
َ
ۡيُتوِن( َوُطورِ ِسينَِي" َوَهٰذ ٣٩–٤٢. ﴿َوٱّلِِي َوٱلز,

ِمِي﴾(١)
َ ۡ
ٱل

ا: ﴿ٱّلِِي﴾،  وكذلك أقسم اهللا تعاىل بأربعة أشياء وأماكن، فإهنّ
أقوالٌ  ناك  ِمِي﴾. وهُ

َ ۡ
ٱل  ِ

َ
َل

ۡ
ِسينَِي﴾، و﴿ٱل ۡيُتوِن﴾، و﴿ُطورِ  ﴿ ٱلز, و 

ۡيُتوِن(  الَ اهللا u: ﴿َوٱّلِِي َوٱلز, وتعبرياتٌ يف معنى هذهِ األقسام: قَ
ِمِي﴾.(٢)

َ ۡ
ِ ٱل

َ
َل

ۡ
ا ٱل

َ
َوُطورِ ِسينَِي" َوَهٰذ

العهد  وهو   e آدم  بعرص  تعاىل  اهللا  أقسم  أي  ل:  األوّ القول 
ق فيه آدم وزوجه خيصفان عليهمـا من ورق اجلنّة. أخرجه  الّذي طفِ

الديلميّ يف ’مسند الفردوس‘ وذكر ابن القيم يف ’الزاد‘.

فقال:  تني.  سل   a للنبي   أهد قال:   ،g ذرّ  أبو   ورو
اجلنة  من  نزلت  فاكهة  إن  قلت:  «لو  قال:  ثم  منه،  وأكل  «كلوا». 
بَري عن ابن عباس  لقلت هذه».(٣) رو ابن أيب حاتم عن سعيد بن جُ

(١) التني، ٩٥/ ١-٣.

(٢) التني، ٩٥/ ١-٣.
(٣) أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس، ٣/ ٢٤٣، الرقم/ ٤٧١٦؛ وذكره 
القرآن،  ألحكام  اجلامع  يف  والقرطبي  ٩؛   /٣٢ الكبري،  التفسري  يف  الرازي 
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ينـزعان  قال:   (١)
ةِ﴾ ن� َ

ۡ
ٱل َوَرِق  ِمن  ۡيِهَما 

َ
َعل ِصَفاِن 

ۡ َ
ي ﴿ َوَطِفَقا   :k

وقال  كثري.  ابن  احلافظ  ذكره  سوآهتمـا.  عىل  فيجعالنه  التّني،  ورق 
القرطبي: وقيل: جعال يلصقان عليهمـا ورق التّني.(٢)

نُوحٍ  ﴿ٱّلِِي﴾ مسجدُ  أيب حاتم:  وابن  الطربيّ  أخرج  والثّاين: 
. ذكره القرطبي وابن كثري وغريمها.(٣) نِيَ عىل اجلوديّ e الّذي بُ

دمشق.(٤)  مسجد  ﴿ٱّلِِي﴾  زيد:  وابن  عكرمة  قال  والثّالث: 
القرطبي  ذكرهُ  دمشق.(٥)  عليه  الّذي  اجلبل  ﴿ٱّلِِي﴾:  قتادة:  وقال 

٢٠/ ١١٠؛ وابن القيم يف زاد الـمعاد، ٤/ ٢٦٠.
(١) طه، ٢٠/ ١٢١.

يف  كثري  وابن  ١١٠؛   /٢٠ القرآن،  ألحكام  اجلامع  يف  القرطبي  (٢) ذكره 
التفسري  الـمنثور يف  الدر  والسيوطي يف  العظيم، ٣/ ١١٦٩  القرآن  تفسري 

بالـمأثور، ٣/ ٤٣٢.
القرآن، ٣٠/ ٢٣٩؛ وابن أيب  البيان يف تفسري  (٣) أخرجه الطربي يف جامع 
حاتم الرازي يف التفسري، ١٠/ ٣٤٤٧؛ وذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام 

القرآن، ٢٠/ ١١٠؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧.
وذكره  ٢٣٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٤) أخرجه 
القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١١١؛ وابن كثري يف تفسري القرآن 

العظيم، ٤/ ٥٢٧.
وذكره  ٢٣٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٥) أخرجه 
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وهذا   ،e إبراهيم  سيّدنا  ر  اجَ هَ مُ هو  ودمشق  وغريمها،  كثري  وابن 
ا.(١) اختيار الطربي أيضً

ابع: قال حممد بن كعب: ﴿ٱّلِِي﴾ مسجد أصحاب الكهف.  الرّ
ذكره البغويّ والقرطبيّ وغريمها.(٢)

ذكره  احلرام.  الـمسجد  ﴿ٱّلِِي﴾  اك:  حّ الضّ قال  اخلامس: 
النبيّ  حممدٍ  سيّدنا  مقام  هو  احلرام  والـمسجد  وغريه.(٣)  القرطبيُّ 
الّذي بدأ به سفره اإلرساء ليلة الـمعراج،   ،a احلبيب الـمصطفى 

ا. ه a أيضً ولِدُ وهو مَ
: ۡيُتوِن﴾ أقوالٌ ويف قوله: ﴿َوٱلز$

لـها: قال ابن عباس k، وكعب األحبار، وقتادة، وابن زيد  أوّ
ۡيُتوِن﴾:  اك: ﴿ٱلز$ حَّ وغريهم: هو مسجد بيت الـمقدس.(٤) وقال الضَّ

البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٥٠٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، 
٢٠/ ١١١؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧.

(١) أخرجه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ٢٤٠.
(٢) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٥٠٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 

القرآن، ٢٠/ ١١١؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧.
(٣) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١١٠.

وذكره  ٢٣٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٤) أخرجه 
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الـمسجد األقىص. ذكره الطربي، والقرطبي، وابن كثري(١) وغريهم.
الـمقدس.(٢)  بيتُ  عليه  الّذي  اجلبلُ  ۡيُتوِن﴾،  ﴿ٱلز� قتادة:  وقال 
الـمقدس. وهذا اختيار  بيتُ  ۡيُتوِن﴾:  ﴿ٱلز� وقال عكرمة وابن زيد: 
رصَْ نوح  تُون عَ يْ الطربي وغريه.(٣) وقال الـمراغي: إنّ اهللا أقسم بالزَّ

(٤).e يته كمـا أقسم بالتّني عرص آدم e وذرّ

ينَاء، الّذي ناد اهللا تعاىل  بَلُ سِ ويف قوله: ﴿َوُطورِ ِسينَِي﴾ هو جَ
َبَلُ  ى e. قال كعب األحبار وعكرمة، وقتاده وجماهد: هو اجلْ منه موسَ
ذكره   .e عمران  بن  ى  موسَ عليه  اهللا  كلّم  الّذي   ، الـمباركُ نُ  احلَسَ

القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١١١؛ وابن كثري يف تفسري القرآن 
العظيم، ٤/ ٥٢٧.

وذكره  ٢٣٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (١) أخرجه 
الرازي يف التفسري الكبري، ٢٢/ ١٠؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، 

٢٠/ ١١٠، ١١١؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧.
وذكره  ٢٣٩؛   /٣٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع  يف  الطربي  (٢) أخرجه 
البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٥٠٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، 

.٢٠/ ١١١
(٣) ذكره الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣٠/ ٢٤٠.

(٤) ذكره الـمراغي يف التفسري، ١٠/ ١٩٣.
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يوطي وغريهم.(١) الطربي، والبغوي، والقرطبي، وابن كثري، والسّ

 ،k ة. قاله ابن عباس كّ ِمِي﴾ يعني مَ
َ ۡ
ََلِ ٱل

ۡ
ويف قوله: ﴿َوَهَٰذا ٱل

وجماهد، وعكرمة، واحلسن البرصي، وإبراهيم النخعي، وابن زيد، 
﴿َهَٰذا  وكعب األحبارُ وغريهم،(٢) وال خالف يف ذلك. وأقسم بـ: 
 a ٍفه اهللا تعاىل بميالد رسوله وحبيبه حممد ِمِي﴾ الذي رشّ

َ ۡ
ََلِ ٱل

ۡ
ٱل

(٣).﴾ ََلِ
ۡ

نَت ِح' بَِهَٰذا ٱل
َ
ََلِ+ َوأ

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
ٓ أ

َ
0﴿ :u فيه، كمـا قال

اإلبانة  تُها:  مَ كْ فحِ األماكن،  هبذه  األقسام  حكمة  نذكر  اآلن 
ن اخلري والربكة بسكنى  الـمباركة وما ظهر فيها مِ البقاع  عن رشف 
رُ إبراهيم  اجَ هَ ۡيُتوِن﴾: مَ احلني، فمنبت ﴿ٱّلِِي﴾ و﴿ٱلز4 األنبياء والصَّ

.f ا ومقرّ األنبياء َ مهُ ؤُ نْشَ ى ومَ ولِدُ عيسَ ومَ

(١) رواه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن، ٣/ ٢٣٩؛ وذكره البغوي 
يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٥٠٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ 
الدر  يف  والسيوطي  ٥٢٧؛   /٤ العظيم،  القرآن  تفسري  يف  كثري  وابن  ١١٢؛ 

الـمنثور، ٨/ ٥٥٥.
(٢) ذكره البغوي يف معالـم التنـزيل، ٤/ ٥٠٤؛ والقرطبي يف اجلامع ألحكام 
القرآن، ٢٠/ ١١٣؛ وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧؛ واآللويس 

يف روح الـمعاين، ٣٠/ ١٧٣.
(٣) البلد، ٩٠/ ١-٢.
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 ِ
َ

َل
ۡ

ى e، ومكة ﴿ ٱل ورِ﴾: الـمكان الّذي نُودِي فيه موسَ ﴿َوٱلط"

ولو  األقسام  هذه  فإنّ  بعثه.  ومَ  a اهللاِ  رسول  مولد  هو  ِمِي﴾ 
َ ۡ
ٱل

 ، ةٍ أو بأشياءٍ مباركةٍ سَ يِّبةِ أو بأماكن مقدّ رِ األنبياء الطَ وْ صُ اعتربت بعُ
ةً مشرتكةً  دَ بَةً واحِ مٍ تشتمل نِسْ لِّ قَسَ ولكن ال خالف فيه بأنّ حكمة كُ

احلني. يف كلِّها، وهي اإلضافة باألنبياء والصّ

َالٌّ ثالثة، بعث اهللا يف  نقل ابن كثري عن بعض األئمة، قال: هذه حمَ
ن أويل العزم، أصحاب الرشائع الكبار. الً مِ ا نبيّا مرسَ نْهَ لِّ واحدٍ مِ كُ

تي  ۡيُتوِن﴾، وهي بيت الـمقدس الّ ل: حملّة ﴿ٱّلِِي﴾ و﴿ٱلز* فاألوّ
الـمكان  هبذا  تعاىل  اهللا  فأقسم   ،d مريم  ابن  ى  عيسَ فيها  اهللا  بعث 

ـا له. تعظيمً

ِسينَِي﴾، وهو طور سيناء، الّذي كلّم اهللا عليه  والثّاين: ﴿ُطورِ 
ـا له. ى بن عمران e، فأقسم اهللا تعاىل هبذا الـمكان تعظيمً موسَ

ا  دً حممّ فيه  أرسل  الّذي  وهو  األمني،  البلد  هو  ة،  مكّ والثّالث: 
ـا له. وذكر يف آخر التّوراة  a، فأقسم اهللا تعاىل هبذا الـمكان تعظيمً

هذه األماكن الثالثة.
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ى e. وأرشق  جاء اهللا من طور سيناء يعني كلّم اهللا عليه موسَ
 ،e ى ، يعني جبل بيت الـمقدس الّذي بعث اهللا منه عيسَ اعريَ نْ سَ مِ
ا  دً نْها حممّ تي أرسل اهللا مِ ة الّ بَالِ فاران يعني جبال مكّ نْ جِ لَنَ مِ تَعْ اسْ وَ
ا عنهم عىل الرتتيب الوجودي، بحسب ترتيبهم يف  ْربً a. فذكرهم خمُ
الزمان، ولـهذا أقسم باألرشف واألكرم، ثم األرشف واألكرم منه، 
مان وخاتم األنبياء  ثم األرشف واألكرم منهمـا(١) وهو نبيُّ آخرِ الزّ

.a والـمرسلني

ة الـمسيح  بح، ونبوّ ى e بمنـزلة جميء الصّ ة موسَ فجعل اهللاُ نبوّ
دٍ a بعدمها بمنـزلة  ة حممّ مس وإرشاقها، ونبوّ بعده بمنـزلة طلوع الشّ

لّها. استعالئها وظهورها للعوالـم والكائنات كُ

الشام،  أرض  وهو  دمشق  بالتّني  أراد  إنّه  القرطبي:  وقال 
(١) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٤/ ٥٢٧، ٥٢٨.
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 مأو ألنّه  دمشق،  بَلِ  بِجَ اهللا  فأقسم  الـمقدس،  بيت  يتون  وبالزَّ
وبمكة   ،f األنبياء  مقام  ألنّه  الـمقدس  بيت  وبجبل   ،e ى  عيسَ

(١).a ٍا أثر إبراهيم ودار حممد ألهنّ

َا  ، ألهنَّ ةِ سَ فأقول: حيتمل بأنّ اهللا تعاىل أقسم هبذه األماكن الـمقدّ
ن الـمسجد احلرام إىل الـمسجد  رِ احلبيب a ليلة اإلرساء مِ فَ لُ سَ نَازِ مَ
ة،  مكّ وهو  ِمِي﴾، 

َ ۡ
ٱل  ِ

َ
َل

ۡ
﴿ٱل نَ  مِ ه  رَ فَ سَ بدء   a النّبيّ  ألنّ  األقىص، 

.a فركب الرباق، وذهب إىل أرض الـمدينة، ألنّه كان مهاجره

ثُمَّ ذهب   ،e ى  ثُمَّ ذهب إىل طُور سيناء، حيث كلّم اهللا موسَ
ى e بِبَيْتِ الـمقدس، ثُمَّ أَمّ مجيْعَ األنبياء بالـمسجد  إىل مولد عيسَ
ه كان بأرضِ  رِ فَ مـاء وما فوقها، فطريق سَ دَ بِه إىل السّ عِ األقىص. ثم صُ
تُون؛  يْ والزَّ التنيّ  أرض  يقال  لُّه  وكُ  ،e إبراهيم  رُ  اجَ هَ مُ وهو  ام  الشّ
قال:   a اهللا  أنّ رسول   g مالك  بن  أنس  النسائي عن   كمـا رو
فِها،  ى طَرَ نْتَهَ ا عند مُ هَ طْوُ «أتيت بدابة فوق احلمـار ودون البغل، خَ
، فقال:  . ففعلتُ . فقال: انزل فصلّ تُ ْ كِبْتُ ومعي جربيل e، فَرسِ رَ فَ

(١) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١١٣.
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انزل  قال:  ثم  الـمهاجر.  وإليها  بطَيبَة  صلّيتَ  ؟  صلّيتَ أين  أتدري 
سيناء،  بطُور  صلّيتَ  ؟  صلّيتَ أين  أتدري  فقال:   ، فصلّيتُ  ، فصلّ
ى e. ثم قال: انزل فصلّ فنـزلت فصلّيت.  حيثُ كلّم اهللا u موسَ
 .e ى لِدَ عيسَ ، حيث وُ ْمٍ ؟ صلّيتَ بِبَيْتِ حلَ فقال: أتدري أين صلّيتَ
نِي جربيلُ حتى  مَ دَّ قَ عَ يل األنبياء f فَ مِ سِ فَجُ دِ قْ ثم دخلتُ بيتَ الـمَ

نيا...» احلديث.(١) مـاء الدّ دَ يبِ إىل السّ عِ مْ ثم صُ تُهُ ـمْ أَمَ

يا  قلنا:  قال:   g أوس  بن  شداد  عن  والطرباين  البزار   ورو
يَ بك ليلة أرسي بك؟ قال: «صلّيتُ ألصحايب  ِ رسول اهللا! كيف أُرسْ
ـا. فأتاين جربيل بدابة بيضاء فوق احلمـار  العتمة بمكة معتمً صالةَ 
حتى  بأذهنا،  فأدارها  عيلّ  عبت  تَصْ فَاسْ اركب،  فقال:  البغل،  ودون 

وذكر  الصالة  فرض  باب  الصالة،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  (١) أخرجه 
اختالف الناقلني يف إسناد حديث أنس بن مالك واختالف ألفاظهم فيه، ١/ 

٢٢١، ٢٢٢، الرقم/ ٤٥٠.
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محلتني عليها، فانطلقت هتوي بنا، تضع حافرها حيث أدرك طرفها، 
 ، حتّى انتهينا إىل أرض ذات نخل. فقال: انزل. فنـزلت، ثم قال: صلّ
؟ قلت: اهللا أعلم، قال:  ، ثم ركبنا، فقال يل: أتدري أين صلّيتَ فصلّيتُ
حافرها  تضع  بنا،  هتوي  انطَلَقت  ثم   . بطيبةَ صلّيتَ  بيثرب،  صلّيتَ 
 . ل، فنـزلتُ انزِ ا بيضاء. فقال يل:  نا أرضً لَغْ بَ حيث أدرك طرفها، ثم 
. فصليت، ثم ركبنا، فقال: تدري أين صليت؟ قلت:  ثم قال يل: صلّ
ثم   .e ى  بمديَن، صليت عند شجرة موسَ قال: صليت  أعلم.  اهللا 
بنا تضع حافرها — أو يقع حافرها — حيث أدرك   انطلقت هتو
، فصليت، ثم  طرفها، ثم ارتفعنا. فقال: انزل. فنـزلت، فقال: صلِّ
قال: صليتَ  أعلم.  اهللا  قلت:  أين صليت؟  أتدري  فقال يل:  ركبنا، 
ى ابن مريم. ثم انطلق يب، حتى  ببيت حلم، حيث ولد الـمسيح عيسَ

دخلنا الـمدينة من باهبا الثامن، فأتى قبلة الـمسجد...» احلديث.(١)

(١) أخرجه البزار يف الـمسند، ٨/ ٤٠٩، ٤١٠، الرقم/ ٣٤٨٤؛ والطرباين يف 
الـمعجم الكبري، ٧/ ٢٨٢، ٢٨٣، الرقم/ ٧١٤٢.
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. ثم ساق  ني، وهذا إسنادٌ صحيحٌ نْ طريقَ وروي هذا احلديث مِ
أحاديث كثرية يف اإلرساء كالشاهد لـهذا احلديث، وذكره احلافظ ابن 

كثري وغريه.(١)
نا أنّ الـمنـزلة األوٰىل يف ليلة اإلرساء كانت الـمدينة، هو  تَبَنيَ لَ فَ
ى  رُ النَّبيّ a، والـمنـزلة الثانية كانت الطّور وهو مكان موسَ هاجَ مُ
مكان  س وهو  دِ قْ الـمَ ببيت  ْمٍ  حلَ بَيت  كانت  الثالثة  والـمنـزلة   ،e
تلك  وجممعهم  األنبياء  مقرّ  وهو  األقىص،  والـمسجد   ،e ى  عيسَ
ة، وهو البلد األمني، وطريقه أرض  ه a مكّ رِ فَ اللّيلة. وكان مبدأ سَ
يتون،  والزَّ التّني  أرض  له  ويقال   ،e إبراهيم  رُ  اجَ هَ مُ وهو  الشام، 
اهللا  قال  كمـا  اإلرساء،  ليلةِ  يف  األريضّ  رِ  فَ السَّ منازل  كانت  وهذه 
إَِ�  ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن  َلۡٗ)  بَِعۡبِدهِۦ  ٰى  ۡسَ

َ
أ ِٓي  ٱل1 ﴿ُسۡبَحَٰن  تعاىل: 

ِميُع  ِي َبَٰرۡكَنا َحۡوَلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِن1ُهۥ ُهَو ٱلس1 ۡقَصا ٱل1
َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

ٱۡلَِصُي﴾.(٢)

(١) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٣/ ٧.
(٢) اإلرساء، ١٧/ ١.



٢٥٩ � ��ٓ� !"  #  a  $   ِ%&�'
()

�ں  � �� "ے   #  $  %  &   �
'

(ا)  * ,۔   -. و/دت   0 d �12 ا3 
( 5 .9۔…… (ا�67 دا:   ; دروازے    آ=>�  > اس   #  ?  @  A  B
 C  * D۔    �E اFِد    �G اور   D 2وى   ; Hق  دو    5 �6I   �G
 JK اور  ۔  � �L  M  0   N روا�6   5 اKد�6  O � 5P  QR  0   5 �6I a S اس  Tاج 

D۔  � �U ��ن  VW  X  Y  O � 5P ا3 

 Z  0 a ا$م [ِ \ر  [ِ Tاج   A  ��̂ . وا_    �̀ aرے   b
cر  dل  دوeى  اور  D۔  gہ  hت   0 a آپ  j  ,   V �k   l �mn dل 
 N � Vo  # اpس    N � Vo dل   *+ D۔  qن   r e st  uv �w  j �ء ,  l �x
 j  , yا  z اور   D }ِم و/دت   r d �12  3 }ٰ~� ��  uv �w  j  , ا� 
�ارgہ   0 f l�� ���2 �ء و  � V

l
ا� �م   # رات  �س  اس   0 �رك  Tاج 

�ِِ Tاج   > a ا$م ِ[ \ر  ,۔  }م   r  Y.  �  >  � ان  اور 
Rم    l ز��  e را�   r  � اور  ِمِي﴾ D۔ 

َ ۡ
ِ ٱل

َ
َل

ۡ
j ﴿ٱل  �  ��  � آ�ز   r

�ن‘ 
N ‘ (��,) اور ’ز�� l �

N
ا; ’� D، اور  gہ  hت   0 e -�� ./0��  uv �w  j  ,

 #  �  
l ز �  > a ر\ [ِ اeِاء #  اور  D۔   ¢£  ¤  X   l ز��  0

ذات (¥  ©¨§��: ﴿وہ  ارRد   Y ª« ا¬   A  � � V   �
N

® ¯زل   0 a آپ   � �°
ا±   #  ²  ; ´ڑے   > رات   j  D ;) µك  ¶ورى  اور   ·
 M  %  B yا zِ (اس) ; zِ ¸ام   ¹ «ب) ºے  اور  (¼ب 
 (½r ِہٴº) اس  @  A¢  D د§��   ¿  ÀÃÄ  Y  @  ¹ Åاح  و  Æد   >  É

D﴾۔ وا/   
l

�Ëد Îب  وا/   Ô Îب   Õو  Ö  × ، �
'

�Øد ��ں 
lWÙ  Úا  ¹



٢٦٠a Ë≈Đå’—–6◊XÑ»ÛW6ÁƒÄΩ‘6⁄º6XĐ¡–W6∆àÃ

نَ األنبياء العظمـاء،  يَ رسولُ اهللا a هؤالء الثالثة مِ قِ ولذلك لَ
اللّيلة ببيت الـمقدس، كمـا  f يف تلك  ى  ى وعيسَ إبراهيم وموسَ
رو عبد اهللا بن مسعود g قال: لـمـا كان ليلة أرسي برسول اهللا 
بإسنادٍ  ماجه  ابن  أخرجه   .f وعيسى  وموسى  إبراهيم  يَ  قِ لَ  ،a
احلديث  هذا  رجال  الكناين:  بكر  أيب  بن  أمحد  وقال   (١). صحيحٍ

(٢). ثقاتٌ

a حني  اهللا  إنّ رسول  يقول:  الـمسيّب  بن  وروي عن سعيد 
وعيسى  وموسى،  إبراهيم،  فيه  لقي  الـمقدس،  بيت  إىل  انتهى 
مَ  أَقْسَ نيَْ  حِ عليه،  ـا  مً سَ قْ مُ منهم  دٍ  أَحَ لَّ  كُ تعاىل  اهللا  فجعل   (٣)،f
لِلنَّبيِّ  امِ  األَقْسَ نَ  مِ دٍ  أَحَ لَّ  كُ وجعل  وجبالـهم،  وبالدهم  اكنهم  بِأَمَ
 a لقدره  ا  وإظهارً له،  ـا  وتكريمً ـا  تعظيمً  a الـمصطفى  احلبيب 
منازل  ، حيث جعل مجيع  هِ يْ دَ لَ ظَمته  a وعَ ومنـزلته عنده، ورفعته 

ـا به. مً سَ قْ هِ a اإلرساء مُ رِ فَ سَ

ى  (١) أخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسَ
٤٠٨١؛ واحلاكم  ٢/ ١٣٦٥، الرقم/  مريم وخروج يأجوج ومأجوج،  بن 
يف الـمستدرك، ٤/ ٥٨٨، الرقم/ ٨٦٣٨؛ وابن أيب شيبة يف الـمصنف، ٧/ 

٤٩٨، الرقم/ ٣٧٥٢٥.
(٢) ذكره أمحد بن أيب بكر الكناين يف مصباح الزجاجة، ٤/ ٢٠٢.

(٣) ذكره ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم، ٣/ ١١.
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نَ األقوال،  دٍ مِ (١) وعىل أَحَ
بَُك َبۡعُد بِٱّلِيِن﴾ ِ

ّ
َما يَُكذ

َ
وبقوله: ﴿ف

اإلنكاري،  لإلستفهام  أو  للنفي  و’ما‘   a النّبي  به  الـمخاطب 
بُك، أي يدلّ عىل كذبك  بك، أو فأيّ يشء يكذّ والـمعنى ال يشء يكذّ
والرباهني  الواضحة  والدالئل  األقسام  هذهِ  بعد  باجلزاء  قولك  يف 

قك. دْ القاطعة عىل صِ

ب، يعني من ينسبك  ‘ واالستفهام للتعجّ نْ وقيل: ’ما‘ بمعنى ’مَ
إىل الكذب بعد تلك األقسام والشواهد عىل صدقك! فمعنى اآلية 
د، عىل طريق االلتفات. فكأنّه تعاىل  بَُك﴾ يا حممّ ِ

ّ
َما يَُكذ

َ
تكون: ﴿ ف

اجلزاء،  إثباتك  لسبب  سول،  الرّ ا  أهيّ تكذيبك  عىل  يقدر  فمن  قال: 
ابن  الـمعنى  هذا  وذكر  والعقاب.  والثواب  البعث  عن  وإخبارك 

جرير الطربي واإلمام سليمـان اجلمل.(٢)

بَُك﴾ أي أردنا أن يطمئنَّ قلبك  ِ
ّ
َما يَُكذ

َ
فاحلاصل باخلطاب ﴿ف

يا حبيبـي، عىل ما بيّنا لك بعد هذه األقسام.

(١) التني، ٩٥/ ٧.
القرآن، ٣٠/ ٢٤٩؛ واجلمل يف  البيان يف تفسري  الطربي يف جامع  (٢) ذكره 

الفتوحات االلـهية، ٤/ ٥٥٩.
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ۡيُتوِن﴾ الـمجاز الـمرسل بإطالق احلال  ويف قوله: ﴿َوٱّلِِي َوٱلز�
ِمِي﴾ 

َ ۡ
ٱل  ِ

َ
َل

ۡ
﴿ ٱل قوله:  يف  مواضعهمـا  أراد  ألنّه  الـمحل،  وإرادة 

إنمـا  األمن  ألنّ  مكانه  إىل  لليشء  ما  إسناد  ن  مِ العقيل،  والـمجاز 
.a بُعِثَ فيه، وهو النّبيّ احلبيب الـمصطفى لِدَ وَ يكون لـمن وُ
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اور  ۔  / 89  :  +  ;  *< =ا  / >?  @ .ن 

A /Bز اور   ,�� $اد   C ﴾ۡيُتوِن ﴿ ٱلز�

 -  D   /E  @  D  F ،!  G %ز  ِمِي﴾ # 
َ ۡ
ِ ٱل

َ
َل

ۡ
'& ﴿ٱل )رى  ار(د 

Hرت   C  *5 Iف   ;  J  ; اس   KL  ;  *5 Iف   ; اس  اMد   N
 2 /O Pث  وRں  اور   S< =ا  / >?  J اس   F  S<   /E  @ اس   T ‘Uا’ -. /0 !۔ 
 V / VW X  Y ([وا  *\  K]^ Pث  اور   *< =ا  / وہ (?< اور  S۔   K\
aد   b5 Iف   ; a رc  d  ;  Uا  *) / واeء 89  2Af/ gh

Aijا kl/2ء . 
 m و  oِن وnدت   @ a آپ  d  ; اس   p qر   @  G ِز%  r ،s

t)۔ دى   ]^ Iف   ;
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(١)﴾ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ِ
ۡ

٤٣. ﴿َوٱۡلَعۡصِ' إِن& ٱل

نَ األقوال  مِ دٍ  أحَ a عىل  النبيّ  تعاىل بعرصِ  اهللاُ  أقسمَ  وكذلك 
كعب  بن  أيبّ  عن  وروي  القرطبي  ذكره  فيه.  ة  النبوّ دِ  يْ دِ بِتَجْ لِه  ضْ لِفَ
 :﴾ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ِ

ۡ
عن رسولِ اهللا a يف تفسري: ﴿َوٱۡلَعۡصِ' إِن& ٱل

ٰلَِحِٰت﴾:  ِيَن َءاَمُنواْ﴾: أبوبكر g، ﴿وََعِملُواْ ٱلص&
&

 ٱل
&

ل، ﴿ إ5ِ هْ أبوجَ
 (٢)

ۡبِ﴾ بِٱلص& ﴿َوتََواَصۡواْ   ،g عثمـان   ﴾ ّقِ َ بِٱلۡ ﴿ َوتََواَصۡواْ   ،g عمر 
عيلٌّ g.(٣) وقال القرطبي بعده: وهكذا خطب ابن عباس k عىل 
ا عليه.(٤) وقال اخلازن: قيل: أراد بالعرص زمن رسول  الـمنرب موقوفً
بَِهَٰذا  ۡقِسُم 

ُ
أ  ٓ

َ
5﴿ قوله:  يف  بمكانه  أقسم  كمـا  بزمانه  أقسم   ،a اهللا 

بَّهَ بذلك عىل أنّ زمانه أفضل األزمان  ﴾ نَ ََلِ
ۡ

نَت ِحG بَِهَٰذا ٱل
َ
ََلِ' َوأ

ۡ
ٱل

وأرشفها(٥)، كمـا مكانه أفضل األماكن وأرشفها.

(١) العرص، ١٠٣/ ١-٢.

(٢) العرص، ١٠٣/ ١-٣.
(٣) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١٧٩-١٨٠.
(٤) ذكره القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن، ٢٠/ ١٨٠-١٨١.

(٥) ذكره اخلازن يف لباب التأويل يف معاين التنـزيل، ٤/ ٤٠٥.
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﴾ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ِ
ۡ

٤٣. ﴿َوٱۡلَعۡصِ' إِن& ٱل
ا�س  ز��   ! a ر"  # $% ا&   '(  ! (ل    ا+* ,ح  ا- 
و  .ف   ! a آپ   ذر0*  ! 2ِ 1ت  *34  # ز��  اس   56  78  9:َ;  <
 =  >  ? اُ@  Aت  اور   B *C�D *Bن  EF  #  GH ا�م  ا=  J۔  اKر   L   MNO* P

QRS

U: ﴿َوٱۡلَعۡصِ'   B *V   M *Wروا  XاY ارZد   L a ر"  #  [\* ]^_
M
`  < آB*Cت  ان 

 = ﴾ْ
ِيَن َءاَمُنوا

&
 ٱل

&
U، ﴿إِ/  a  bا cاد   = ﴾ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ِ

ۡ
إِن& ٱل

g d، اور   e2 *f cاد  ٰلَِحِٰت﴾ =  g g، ﴿وََعِملُواْ ٱلص&  bا  e2 *f cاد 
ۡبِ﴾ =  hن g اور ﴿َوتََواَصۡواْ بِٱلص&  e2 *f cاد   = ﴾ ّقِ َ ﴿َوتََواَصۡواْ بِٱلۡ

 :B*C�D  #  GH ا�م   i  !  #j *Bن  EF   k *Wl   *m ۔  * no g p  e2 *f cاد 
*Bن  EF q)r  sJ  

M *tد  u  v  w  # k سx  ? ا&   y  e2 *f ,ح  ا- 
 =  z  # ا}ت  رب  ا&   5  U  B*|  } :B *V *Bن  EF  # ~زن  ا�م  U۔   B *V
ز��   ! a آپ  # ا}ت  رب  ا&  U۔   B *� cاد  ز��   L a &ا ر�ل 
اس  ا�   9:َ;  < �ن   ! a آپ  # اس  ,ح   �  78  9:َ;  < �رك 
 ﴾ ََلِ

ۡ
نَت ِحC بَِهَٰذا ٱل

َ
ََلِ' َوأ

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
أ  ٓ

َ
/﴿ :78  #  XاY ارZد 

�م  ز��   L a ر"  5  B*C�D آ�ہ   # رّبِ ذوا�ل   # �ر5    M *Wآ اس 
�ں  �م  �ِم و�دت   L a آپ ,ح   �  U ا.ف  و  ا�   = ز��ں 

U۔ ا.ف  و  ا�   =
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وذكر اإلمام سليمـان اجلمل: وقيل: العرص الزمن الـمختص 
يف   a بمكانه  فأقسم  فيه.  أنت  الّذي  والعرص  أي:  ته،  وبأمّ  a به 
ِف 

َ
ُهۡم ل َعۡمُرَك إِن�

َ
﴾،(١) وأقسم بعمره a ﴿ل ِ

َ
َل

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
 أ
ٓ َ
قوله: ﴿/

َرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾،(٢) وأقسم بعرصه a هنا. فكأنّه قال: وعرصك 
ۡ
َسك

تعظيم  وجب  فإذا  الثالثة،  الظروف  هبذه  فأقسم  وعمرك.  وبلدك 
الفخر  اإلمام  قال  هكذا   ، أوىلَ باب  نْ  مِ الـمظروف  فحال  الظرف 

ا يف تفسريه.(٣) الرازي أيضً

(١) البلد، ٩٠/ ١.
(٢) احلجر، ١٥/ ٧٢.

يف  والرازي  ٥٨٣؛   /٤ االلـهية،  الفتوحات  يف  اجلمل  سليمـان  (٣) ذكره 
التفسري الكبري، ٣٢/ ٨٢.
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وہ  �اد  ! ’العرص‘ �   "  #$%  & :# $' $#ن  ()  *  +,( ا.-   %&* ا/م  اور 
 01َ2  + "۔   4  56  7 ا8   9 a آپ آپ a اور   <  " ز/=  6را 
 * ا<ت  رب  ا?   @ AB۔  اCوز  آپ D aہ   #  E  9 ز/=  اس   "
اور   FG   $Hذر  7 ﴾ ِ

َ
َل

ۡ
ۡقِسُم بَِهَٰذا ٱل

ُ
 أ
ٓ َ
'﴿ 01َ2  9 وIدت   AJ  9 a آپ

َرتِِهۡم 
ۡ
ِف َسك

َ
ُهۡم ل َعۡمُرَك إِن/

َ
LاK ﴿ل ارMد   Nا  01َ2  9 Oرك   P  9 a آپ

FG۔  #ں  R $S  01َ2  9 ز/=ِ اTر   7 a آپ اور  FG۔    $Hذر َيۡعَمُهوَن﴾ 7 
 P Uى  $

V
W اور   X Uے  $

V
W ،*/ز Uے  $

V
W :#$Z/C ارMد   * [\ و  [رك  ا?   #$Z^

 ،FG  01َ2 bوف (`/ت) 9    c $
V

d ان   * [\ ا?   e 01َ2۔   9 Oرك 
Ufوف 

g
hi  @  jB  kوا  ,  9 bوف  ان   �  lو  9 mno1َ2ں  ان   k  p

 q ا/م  jB۔   kوا و  او] Iزم   lرr  @   $st و   , (uv `م) 9 
"۔  # $' $#ن  () wح   xا  #  Uy$ z{|

V
} ا~   �  * رازى    c ا��$
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تنتهي،  ال  وخصائصه  ومناقبه   a النّبيّ  فضائل  أنّ  وا  لَمُ فاعْ
نَا بعض  رْ كَ ا منها. وإنّمـا ذَ ا يستوعب كثريً وليس هذا الكتاب مصنّفً
 ، دَاللةً أو  عبارةً  القرآن  امِ  أَقْسَ يف  تْ  كِرَ ذُ تي  الّ  a ة  يّ النَّبَوِ الفضائل 

ْ عىل ذلك. تَرصِ لنَقْ ، فَ لِهِ امَ كَ فِهِ a وَ َ ن رشَ ةٌ مِ بَذٌ يَسريَ وهذه نُ

م،  رِّ كَ دُِ هللاِ الـمُ مْ الْـحَ رَ كالمنا يف هذا الكتاب وَ ويكون هذا آخِ
لِه  سُ رُ ةِ  وَ فْ لِصَ وخاصة  وأوليائه،  ألنبيائِه  الـمستنرص  فِ  ِّ رشَ الـمُ
عتَه ناسخةً جلميعِ  يْ ِ الّذي جعل رشَ ئه،  الّ بّائه وأخِ ةِ أحِ وَ دْ قُ وَ نَائه،  وأُمَ
بآياته  كتابه  يف  له  مَ  وأَقْسَ ائِه،  لِوَ حتتَ  دونه  نْ  ومَ آدم  ومجع  ائِعِه،  رشَ
وأشياعه  وأتباعه  وصحبه  وآله  حممدٍ  سيّدنا  عىل  اهللا  وصىلّ  وآآلئه. 

. لَّمَ كَ وسَ وبارَ

وامتثال   ، تِهِ بَ رْ قُ وَ َبّته  حمَ نْ  مِ واالزدياد  ة  رَ فْ وَ الْ تعاىل  اهللا  ألُ  نَسْ فَ
به، وكثرة ذكره، وتعظيمه،  دينه، وخدمته، واالقتداء  ةِ  َ نَّتِه، ونُرصْ سُ
بَّ  مّ يا ذا الـمنن واالحسان! أعطِنَا حُ وتوقريه والشوق إىل لقائه، اللَّهُ
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 �� اور   �� ،�!  " a ا#م ِ$ %ر   &  * 'ن   (
 )* +

,-.
/ 0   *1  "  2# ا34   5  6 * 78  9  # ان  :ب    *; ، اور  * <= <ر   ?

 @ ان   9  #   *;A ِ�!  # :ب  اس   2  B  C  ? E۔   F   * <
,

G
Hرت   F JKLMَNں   O ً

/
PQد  O *R  O ً/RرS  #  + Tآن    * <

, UV  W  O *X *Oن  UY  Z  �!
 9  # \]ت   " [ل  و  ^ف   " a آپ    *; W۔   O*̀  O *Rab *Oن  UY  #

۔ * <=  c#  dا  e  fا  B gا  W۔   hi   *jا  5 klں  *noہ  p
,- qr

 &   * <=  c#  e  s ِتt اِن  اuم   5  v  w  xا  B  # :ب  اس 
Oء  * U

,
yا  zا  {   * <=   *1  " |ت   Qوا ذات   F رّبِ ذوا{ل  اس    *

, *~� �م 
 2ab �د   F ان  اور   Qوا �از2   9  � و  واQ، ^ف   

, د�* �ت   Z f
6ہ)،  *���  9 ر�kں  فوةُ الرسل (�م  صَ \ر�ہِ اِ�   e �ر  �ص  W۔   Qوا
اور    ,�* -Up��) ء قدوةُ األحباء واألخالّ ) اور  , ا�*  " Jں 

, أمنيُ األمناء (ا�*

 *1  " ^ا�  �م   2 اس   Z *��/ِ �ہ  0^  F  � JKا) & 
7  * -q¢  " دو£ں 

kاِء   "  ¤  Z f ¥ُُر Oء و  * U
,

yا �م   6 د¦* آدم e اور   §n *̈ W۔   O*Rد  ©  ª§
 n *« b¬ن  Tآِن +  :ب   xا   *1  "  ¤ اور   O *Rد  ab    ,  "  ®
ر¯  ا°ت  رب  ا±  اور  ۔  *

²
³´  �* -µMَN

  ذر¶*  " ·ر&  آO*Rت   xا  #
 a آپ ،e a ¸  §n *̈  Q¹ و  آ¬  «رے   ¼ab §زل   ½¾ اور   ¿� و 
e۔  واkں   2# Àت  و  F) �د    , *Ãاور (د Oم  ÄÅ   ,�* -ÆU 0É ،ام#  ËÌ ،آل  F
 * <Í وہ   &   * <=  c# �ال   9 \ر�ہِ اÎس   F ٰÖوا ذوا×  رب   B
ab¼۔   Ø  Ùدا ِÚT اور  Ûِ واbہ   F a مÜ ِU * UÞ اور   ß  $  zا
 F 6وى  * qà و   âå اور  Àت  و  �د   F   , *Ã6وى، د * qà  F çِ ّ�ہ   F a آپ
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ةَ كمـاله  فَ عرِ نَا يا موالنا! مَ قْ زُ ائِه a. وارْ دَ يع أَعْ بُغْضَ جلَمْ بَّهُ والْ نْ أحَ مَ
نَا  عْ فَ انْ الهِ a وَ صَ ةِ يوم وِ رَ نَا يوم اآلخِ لْ لَ عَ دةَ مجاله. واجْ اهَ شَ a، ومُ

. الِهِ نَوَ هِ وَ مِ رَ كَ تِهِ a وَ اعَ فَ بِشَ

يْهِ  لَ عَ بِاهللا،  إِالَّ  ي  فِيْقِ وْ تَ ا  مَ وَ  ، كِيْلُ وَ الْ مَ  نِعْ وَ اهللاُ  ـبُنَا  سْ فَحَ
 ّ يلِ عَ الْ بِاهللاِ  إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ الَ  وَ  ، أُنِيْبُ يْهِ  إِلَ وَ لْتُ  كَّ تَوَ

. ظِيْمِ عَ الْ
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��ٴ   �  � !
"

#$ و  %ت، *   & 'رك  ذ)   ) a آپ .-,۔   /  +,
رب  اے  اور  .-,۔    12! 34

5
6 7ف   � 89ت  و  ز;!:رت   & a آپ اور  وا. 

=ہ  ذات   &  >! ?@A
"BCوا  :"D! EF

"?Gا  -   !Hر رؤوف  Iِ ا)م   Jن! اLMوا   5N
5 BOPذوا

STاRں   ) a آپ .-، اور  -ل   M-  U  V  & واWں   X(  V  U
 ! YZ ! ![(  M\ [رے  اے  اور  .-۔   /  ^  & ر_   `  U دaں  اور 
cِل اbر   ) a آپ اور   de  & hاf ِgل   ) a مi ِ1 ! 1j  Jا
آپ    !k [رے   l دن   )  m:!

"
n ،-.  o pہ   U qدت   & rsہ   )

)م  و  v ِwxٰى، tد   & a آپ   ! YZ ،y دن   � ز;!:رت  و  89ت   & a
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١ – القرآن احلكيم.

(١٢١٧-١٢٧٠ه/  احلسيني  اهللا  عبد  بن  حممود  اآللويس،   –  ٢

١٨٠٢-١٨٥٤م)، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين. 

لبنان: دار إحياء الرتاث العريب.

٣ – أمحد بن حنبل، أبو عبد اهللا بن حممد (١٦٤-٢٤١ه/٧٨٠-

مرص:  القاهرة،  جمذوب.  سمري  الدكتور  حتقيق:  املسند.  ٨٥٥م)، 

مؤسسة قرطبة. 

٤ – أمحد مصطفی، املراغي. التفسري. بريوت، لبنان: دار الفكر، 

١٣٩٤ه/١٩٧٤م. 

-١٠٦٣-١٦٥٢/١١٣٧) الربوسوي  حقي،  إسامعيل   –  ٥

اإلسالمية،  املكتبة  باكستان:  كوئته،  البيان.  روح  تفسري  ١٧٢٤م)، 

١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

٦ – األندليس، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية (م٦٤٥ه). 

عبد  السالم  عبد  حتقيق:  العزيز.  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

الشافعي، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، ١٤١٣ه/١٩٩٣م.

بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  البخاري،   –  ٧

مصطفی  حتقيق:  الصحيح.  (١٩٤-٢٥٦ه/٨١٠-٨٧٠م).  مغرية 

الياممة،  دار  دمشق، شام:  كثري؛  ابن  دار  لبنان:  بريوت،  البغا.  ديب 
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١٤٠١ه /١٩٨١م. 

البرصي  اخلالق  عبد  بن  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو  البزار،   –  ٨

الرمحن  حمفوظ  د.  حتقيق:  املسند.  (٢١٠-٢٩٢ه/٨٢٥-٩٠٥م). 

زين اهللا. بريوت، لبنان: ١٤٠٩ه. 

حممد  بن  مسعود  بن  حسني  حممد  أبو  البغوي،   –  ٩

لبنان:  بريوت،  التنزيل.  معامل  (٤٣٦-٥١٦ه/١٠٤٤-١١٢٢م). 

دار املعرفة، ١٤١٥ه/١٩٩٥م. 

بن  بن عمر  اهللا  أبو اخلري عبد  الدين،  نارص  – البيضاوي،   ١٠

حممد الشريازي البيضاوي (٧٩١ه)، أنوار التنزيل وأرسار التأويل. 

بريوت، لبنان: دار الفكر.

١١ – البيهقي، أبو بكر أمحد بن حسني بن عيل بن عبد اهللا بن 

حتقيق  الكربی.  السنن  (٣٨٤-٤٥٨ه/٩٩٤-١٠٦٦م)،  موسی 

دار  السعودية:  العربية  اململكة  املكرمة،  القادر عطا. مكة  حممد عبد 

الباز، ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

١٢ – الرتمذي، أبو عيسی حممد بن عيسی بن سورة بن موسی 

اجلامع  (٢١٠-٢٧٩ه/٨٢٥-٨٩٢م).  السلمي  ضحاک  بن 

الصحيح. حتقيق: أمحد حممد شاكر. بريوت، لبنان: دار إحياء الرتاث 

العريب. 

١٣ – التسرتي، أبو حممد سهل بن عبد اهللا (م٤٢٠ه). التفسري. 
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حتقيق: حممد باسل عيون السود. بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، 

١٤٢٣ه. 

-١٣٨٦) خملوف  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الثعالبي،   –  ١٤

١٤٦٨ه). اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن. بريوت، لبنان: مؤسسة 

األعلمي. 

١٥ – اجلصاص، أبو بكر أمحد بن عيل الرازي (٣٠٥-٣٧٠ه). 

إحياء  دار  لبنان:  بريوت،  صادق.  حممد  حتقيق:  القرآن.  أحكام 

الرتاث، ١٤٠٥ه. 

١٦ – ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن 

يف  املسري  زاد  (٥١٠-٥٧٩ه/١١١٦-١٢٠١م).  اهللا  عبيد  بن  عيل 

علم التفسري. بريوت، لبنان: املكتب اإلسالمي، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م. 

حممد  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  احلاكم،   –  ١٧

الصحيحني.  عىل  املستدرک  (٣٢١-٤٠٥ه/٩٣٣-١٠١٤م)، 

حتقيق: مصطفی عبدالقادر عطا، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية، 

١٤١١ه.

-٢٤٠) الرمحن  عبد  حممد  أبو  الرازي،  حاتم  أيب  ابن   –  ١٨

٣٢٧ه /٨٥٤-٩٣٨م). تفسري القرآن العظيم. حتقيق: أسعد حممد 

الطيب. بريوت، لبنان: املكتبة العرصية.

الدمشقي  عيل  بن  عمرو  عادل  ابن  احلنبيل،  حفص  أبو   –  ١٩
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(م٨٨٠ه). اللباب يف علوم الكتاب. حتقيق: عادل أمحد عبد الجمود 

١٤١٩ه  العلمية،  الكتب  دار  لبنان:  بريوت،  معوض.  حممد  وعيل 

/١٩٩٨م.

٢٠ – احللبي، عيل بن برهان الدين (م١٠٤٤ه). السرية احللبية 

داراملعرفة،  لبنان:  املأمون. بريوت،  العيون يف سرية األمني  /إنسان 

١٤٠٠ه. 

– أبو احليان، حممد بن يوسف بن عيل بن حيان األندليس   ٢١

الفكر،  دار  لبنان:  بريوت،  املحيط.  البحر  (م٧٥٤ه).  الغرناطي 

١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م.

البرصی  إبراهيم  بن  بن حممد  الدين عيل  – اخلازن، عالؤ   ٢٢

دار  لبنان:  بريوت،  التنزيل.  معاين  يف  التأويل  لباب  (م٧٢٥ه). 

املعرفة، ١٣٩٩ه /١٩٧٩م. 

٢٣ – الداين، أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن 

عمرو (٣٧١-٤٤٤ه)، التيسري يف القراءات السبع. بريوت، لبنان: 

دار الكتاب العريب، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م. 

بن  بشري  بن  إسحاق  بن  أشعث  بن  سليامن  داود،  أبو   –  ٢٤

السنن.  (٢٠٢-٢٧٥ه/٨١٧-٨٨٩م).  السجستاين  األزدي  شداد 

الفكر،  دار  لبنان:  بريوت،  احلميد.  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق: 

١٤١٤ه/١٩٩٤م. 
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٢٥ – الديلمي، أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه بن 

الفردوس  (٤٤٥-٥٠٩ه/١٠٥٣-١١١٥م).  مهذاين  فناخرسو 

بمأثور اخلطاب. حتقيق: السعيد بن بسيوين زغلول. بريوت، لبنان: 

دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م. 

٢٦ – الرازي، حممد بن عمر بن حسن بن حسني بن عيل التيمي 

إيران:  هتران،  الكبري.  التفسري  (٥٤٣-٦٠٦ه/١١٤٩-١٢١٠م). 

دار الكتب العلمية. 

٢٧ – راغب األصفهاين، أبوالقاسم حسني بن حممد (م٥٠٢ه 

لبنان:  الكيالين. بريوت،  املفردات. حتقيق: حممد سيد  /١١٠٨م). 

دار املعرفة. 

٢٨ – روز هبان البقيل الشريازي، أبو حممد صدر الدين بن أيب 

نرص (م٦٠٦ه/١٢٠٩م). عرائس البيان يف حقائق القرآن. كانپور، 

هبارت: مطبع العايل املعزي منيش نول كشور.

– الزخمرشي، جار اهللا حممد بن عمر بن حممد اخلوارزمي   ٢٩

(٤٢٧-٥٣٨ه). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. حتقيق: عبد 

الرزاق املهدي، بريوت، لبنان: دار إحياء الرتاث. 

حجة  حممد.  بن  الرمحن  عبد  زرعة  أبو  زنجله،  ابن   –  ٣٠

القراءات. بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م. 

(٨٩٨-٩٨٢ه).  العامدی  حممد  بن  حممد  سعود،  أبو   –  ٣١
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دار  لبنان:  بريوت،  الكريم.  القرآن  مزايا  إلی  السليم  العقل  إرشاد 

إحياء الرتاث.

النيسابوري  احلسني  بن  حممد  الرمحن  عبد  أبو  سلمي،   –  ٣٢

(٣٢٥–٤١٢ه). حقائق التفسير. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 

١٤٢١ه/٢٠٠١م).

٣٣ – سليامن اجلمل، ابن عمر العجييل الشافعي (م١٢٠٤ه). 

الفتوحات اإلهلية. بريوت، لبنان: دار الفكر. 

٣٤ – السمرقندي، نرصبن حممد بن أمحد أبو الليث (م٣٧٣ه). 

بحر العلوم. حتقيق: حممود املطرجي، بريوت، لبنان: دار الفكر. 

السمعاين،  عبداجلبار  بن  حممد  بن  منصور  السمعاين،   –  ٣٥

ابراهيم  بن  يارس  حتقيق:  التفسري.  (٤٢٦-٤٨٩ه).  املظفر  أبو 

الوطن،  دار  عرب:  سعودي  رياض،  غنيم.  بن  عباس  وغنيم 

١٤١٨ه/١٩٩٧م. 

٣٦ – املحيل والسيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن 

بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن (٨٤٩-٩١١ ه/١٤٤٥-

١٥٠٥م). تفسري جاللني. القاهرة، مرص: داراحلديث. 

٣٧ – السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر 

بن حممد بن أيب بكر بن عثامن (٨٤٩-٩١١ه /١٤٤٥-١٥٠٥م). 

اإلتقان يف علوم القرآن. حتقيق: سعيد مندوب. بريوت، لبنان: دار 
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الفكر (١٩٩٦م). 

٣٨ – السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر 

(٨٤٩-٩١١ه/١٤٤٥-١٥٠٥م)،  عثامن  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن 

الدر املنثور يف التفسري باملأثور، بريوت، لبنان: دار الفكر ١٩٩٣م. 

(١١٧٣-١٢٥٠ه/  حممد  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،   –  ٣٩

الفكر، ١٤٠٢  دار  لبنان:  بريوت،  القدير.  فتح  ١٧٦٠-١٨٣٤م). 

ه/١٩٨٢م. 

اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  الطرباين،   –  ٤٠

(٢٦٠-٣٦٠ه/٨٧٣-٩٧١ م)، املعجم األوسط. حتقيق: طارق بن 

احلرمني  دار  مرص:  القاهرة،  إبراهيم.  بن  املحسن  وعبد  اهللا  عوض 

١٤١٥ه. 

اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  الطرباين،   –  ٤١

بن  محدي  حتقيق:  الكبري.  املعجم  (٢٦٠-٣٦٠ه/٨٧٣-٩٧١م). 

إبراهيم. موصل، عراق: مطبعة العلوم واحلكم، ١٤٠٤ه. 

-٢٢٤) يزيد  بن  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   –  ٤٢

بريوت،  القرآن.  تفسري  يف  البيان  جامع  ٨٣٩-٩٢٣م).  ٣١٠ه/ 

لبنان: دار الفكر، ١٤٠٥ه.

٤٣ – ابن العريب، الشيخ األكرب حميي الدين (٥٦٠ه /٦٣٨م). 

مطبعة  شام:  دمشق،  القرآن.  وإشارات  تفسري  يف  الرمحن  من  رمحة 
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نرض. 

٤٤ – القايض عياض، أبو الفضل عياض بن موسی بن عياض 

-١٠٨٣/ (٤٧٦-٥٤٤ه  حيصبي  عياض  بن  موسی  بن  عمرو  بن 

a. بريوت، لبنان: دار  ١١٤٩م)، الشفا بتعريف حقوق املصطفی 

الكتاب العريب. 

٤٥ – القشريي، أبو القاسم عبد الكريم بن اهلوازن (م٤٦٥ه)، 

دار  لبنان:  بريوت،  حسن،  الطيف  عبد  تعليق:  اإلشارات.  لطائف 

الكتب العلمية، ١٤٢٠ه/ ٢٠٠٠م. 

بن حييی  بن حممد  أمحد  بن  اهللا حممد  عبد  أبو  – القرطبي،   ٤٦

اجلامع ألحكام  األموي (٢٨٤-٣٨٠ه/٨٩٧-٩٩٠م).  مفرج  بن 

القرآن. القاهرة، مرص: دار الشعب. 

الزرعي  أيوب  بكر  بن أيب  أبو عبد اهللا حممد  القيم،  – ابن   ٤٧

(٦٩١-٧٥١ه)، زاد املعاد يف هدي خري العباد a. الكويت: مكتبة 

املنار اإلسالمية، ١٩٨٦م.

الزرعي  أيوب  بكر  بن أيب  أبو عبد اهللا حممد  القيم،  – ابن   ٤٨

(٦٩١-٧٥١ه). التبيان يف أقسام القرآن. بريوت، لبنان: دار الفكر. 

٤٩ – ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن 

تفسري  (٧٠١-٧٧٤ه/١٣٠١-١٣٧٣م).  البرصوي  زرع  بن  كثري 

القرآن العظيم. بريوت، لبنان: دار الفكر، ١٤٠١ه. 
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– ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني (٢٠٩-  ٥٠

الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  السنن.  /٨٢٤-٨٨٧م).  ٢٧٣ه 

بريوت لبنان: دار الفكر. 

البرصي  حبيب  حممدبن  بن  عيل  احلسن  أبو  املاوردي،   –  ٥١

إبراهيم.  بن  املقصود  ابن عبد  النكت والعيون. حتقيق:  (م٤٥٠ه). 

بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية. 

٥٢ – ابن جماهد البغدادي، أبو بكر أمحد بن موسی بن العباس 

القاهرة،  ضيف.  شوقي  حتقيق:  القراءات.  يف  السبعة  (و٢٤٥ه). 

مرص، دار املعارف، ١٤٠٠ه. 

-٢١) التابعي  املخزومي  جرب  ابن  احلجاج  أبو  جماهد،   –  ٥٣

لبنان:  بريوت،  الطاهر.  الرمحن  عبد  حتقيق:  التفسري.  ١٠٤ه). 

املنشورات العلمية. 

٥٤ – مسلم، أبو احلسني ابن احلجاج بن مسلم بن ورد القشريي 

حتقيق:  الصحيح.  (٢٠٦-٢٦١ه/٨٢١-٨٧٥م).  النيشابوري 

حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت، لبنان: دار إحياء الرتاث العريب. 

اهلروي  حممد  سلطان  بن  الدين  نور  القاري،  عيل  مال   –  ٥٥

مشكوة  رشح  املفاتيح  مرقاة  ١٠١٤ه/١٦٠٦م).  (م  احلنفي 

املصابيح. ممبئي، هبارت/هند، أصح املطابع. 

املرادي  بن إسامعيل  بن حممد  أبو جعفر أمحد  – النحاس،   ٥٦
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(م٣٣٩ه). معاين القرآن الكريم. حتقيق: حممد عيل الصابوين. مكة 

املكرمة، اململكة العربية السعودية: جامعة أم القر، ١٤٠٩ه. 

(٢١٥-٣٠٣ه/٨٣٠- شعيب  بن  أمحد  النسائي،   –  ٥٧

مكتب  شام:  حلب،  غدة.  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  السنن.  ٩١٥م)، 

املطبوعات، ١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م. 

أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  النيشابوري،  الواحدي   –  ٥٨

دار  لبنان:  بريوت،  صفوان.  حتقيق:  الواحدي.  تفسري  (م٤٦٨ه). 

القلم (١٤١٥ه). 

٥٩ – اهليثمي، نور الدين أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن سليامن 

مرص:  القاهرة،  الزوائد.  جممع  (٧٣٥-٨٠٧ه/١٣٣٥-١٤٠٥م). 

١٤٠٧ه  العريب،  الكتاب  دار  لبنان:  بريوت،  للرتاث؛  الريان  دار 

/١٩٨٧م.
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