


  

 
العليم القدير، الذي خلق نور نبيه البشري النذير  هللاحلمد 
ا قبل أن خيلق قبل األوائل کلها، فجعله رسوالً نبي ص

 األصالب العلية أرواح الرسل واألنبياء وأودع نوره يف
تقلّبه يف  ىاه يف األرحام النقية الطيبة، فرأبالطّاهرة کما ر
ن الکرميني الربيئني من األبوي لقهأن خ الساجدين إىل

الطّاهرين، فخصصه بأمجل السري وأحسن الشمائل وأطيب 
اية الرسل، فأي ده بأثبت الذکر مث بعثه بعد فترة ويف

رأسها وأکربها وأخلدها، هو القرآن  ىاملعجزات، وعل
الکرمي، فهو أول النبيني خلقًا وآخرهم بعثًا، وبذلک قد 

سل واألنبياء يف ملکوت أرواح الر نله امليثاق م هللاأخذ ا
أزله، وکلّفهم أن يؤمنوا به وينصروه، ويکونوا له أتباعا 

ذلک، وهو عليه من الشاهدين،  ىمطيعني وأشهدهم عل
 :العزيز فقال، وهو أصدق القائلني کما نص عليه يف کتابه



٢ ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

)                   

                        

                        

                   (١  

فين أن أقدم تقـدميا  نه يطيب يل ويشرفإ...  وبعد
ذه الکلمات القصار املوجزات لکتاب عظيم قد ألّفه عامل 
نابغة يف موضوع جليل وعن أعظم شخص وأکمل فرد يف 

کَشف ‘‘فأما الکتاب العظيم فهو ! صتاريخ البشر مجيعا 
ه العامل وأما مؤلف’’ ص ىللْمصطَفَ قْسامِالْغطَا عن معرِفَة الْأَ

النابغة فهو جنم من جنوم األمة ومفخرة من مفاخرهـا، أال  
وهو حربنا العالمة شيخ اإلسالم األستاذ الدکتور حممـد  

وأما املوضـوع اجلليـل   ! ورعاه هللاطاهر القادري حفظه ا
ـ  ةلذلک الکتاب العظيم فهو معرفة املکان لسـيد   ىالعظم

، مبـا  أعند ربه  صء البشر وأعظم الرسل وآخر األنبيا
                                                

 ٨١:  ٣آل عمران،   .١



٣ تقديم

 (أقسم به، وله، وعليه، يف کتابه العزيـز، الـذي     

               (،قد أقسـم   إنه تعاىل ١
، صعظم اآلخر کما أقسم عليه، وله برسوله احلبيب األ

يف القرآن الکرمي إمـا   صفالرسول احلبيب األکرم اآلخر 
عليه، أو مقسم له، ولکـن أنفـس   مقسم به، أو مقسم 

هو املقسم له، وذلک حني  صاألقسام وأحالها أن يکون 
 صيف کتابه لرسوله األکرم األجل املبجل  أ هللايقسم ا

بالکناية اليت هي أبلغ من التصريح فذلک يضيف اجلـالل  
، ولعل ذلک الذي جعل صمجاله  جالله واجلمال إىل إىل

 ىاألقسام للمصطف‘‘ه العظيم شيخ اإلسالم خيتار امسا لکتاب
کتابه مجيع أنواع  يف ىوإن کان فضيلته قد استقص’’ ص

 ىاألقسام اليت وردت يف القرآن الکرمي عن الرسول املصطف
، أ هللايف کتـاب ا  ى، دون غريها من األقسام األخرص

فقد ! وبذلک قد انفرد شيخ اإلسالم القادري يف هذا اال
                                                

  ٤٢: ٤١، فصلت  .١



٤ ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

ألقسام يف القرآن الکرمي ألّف السلف واخللف يف موضوع ا
ها، کاإلمام ابن القـيم  األقسام بأنواعها کلّ اولواولکنهم تن

والشيخ محيد ’’ التبيان يف أقسام القرآن‘‘اجلوزية يف کتابه 
’’ اإلمعـان يف أقسـام القـرآن   ‘‘الدين الفراهي يف کتابه 

  .وغريمها من املؤلفات للعلماء األفاضل

للشيخ القادري قصب السبق يف اـال، إذ   ولکن
نراه قد انفرد وامتاز حني أفرد کتاباً مستقال ملـا جـاء يف   

، وعليه، وله، ص هللالکتاب العزيز عن األقسام برسول ا
 وتلک هي مزية نادرة قد أتت لشيخ اإلسالم القـادري، و 

)                   (.١  

أدهشين وأعجبت به کثريا هو أننا مل نعهـد   والذي
ا عربيا وإن کنا قد عرفنـاه  الشيخ أديبن العربية إتقانتقا ي

خطيبا مصقعا لألردية، وقد امتاز بأسلوب أخاذ جـذّاب  
مقنع، يستهوي النفوس، ويستأسر القلوب، کما أننا قـد  

                                                
 ٥٤: ٥، املائدة  .١



٥ تقديم

ـ  عهدناه کاتبا أرديا بارعا يأيت ب  األردي رالروائع مـن النث
  !بقلمه العذب السيال

وأعجب من ذلک کله هـو أن الشـيخ،    وأدهش
قد دهانا بأسلوب بديع من السجع والقافية، إال  ،هللاحفظه ا

أنه ال يأيت يف هذا السجع ويف هـذه القافيـة بالغريـب    
الوحشي من کالم العرب، وإمنا يستخرج ويستعري مفرداته 

کرمي مما جاء فيه من أمسـاء السـور   اللغوية من القرآن ال
يف الکتاب  صميزات الرسول وألقابه  نوم هللاوصفات ا

سور القـرآن   ىالعزيز، وذلک ال يتحقّق إال ملن عکف عل
وآياته وتوغّل يف معارف التفسري، وتعمق يف علوم القرآن، 

شيخ اإلسـالم،   اد من أسرارها ورموزها، فانظر إىلواستف
مـن   صفات الرسول وألقابـه  کيف يتخذ ص ،هللاأبقاه ا

  :أمساء السور القرآنية فيقول

‘‘لَهعجو ،دوجةَ الْوحفَاتابِ وتالْک رس  ترِبي شالَّذ
 اِء بِهالنِّس ةرربل تدتامو ،دوروالْم هدوِر نانَ مرمةُ آلِ عقَرب



٦ ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

ي طَافَتوالَّذ ،دوهةُ الشدائو     مذُو افرالْـأَع ـامعأَن بِـه
جنفَالِ، واالْأَن  دعالر نم فسويو دوهو سنوي ةبوبِالتو بِه

  ’’اخل... الثّقَالِ 

ال يتردد يف معارضة من سبقه  ،هللاحفظه ا والشيخ،
ـ ‘‘أن  ىأو خمالفته إياه فهذا ابن القيم اجلوزية يـر   ’’سٰي

، صوليست من أمساء الـنيب   ’’اٰلم‘‘ و ’’ٰحم‘‘زلة ـمبن
 صبأنه اسم من أمسائـه  : ولکن القادري يوافق من قال

فيه من التعظيم والتمجيد  انصح فيه أنه قسم ک‘‘کما أنه 
  ’’!من املرسلني صوالشهادة بأنه 

خطوة جديدة للقادري ’’ کشف الغطا‘‘أن  واحلق
ايف جمال التأليف، وقد تقدا واضحککاتـب   مت به تقدم
فَنِّنٍ کما أنته قد جاء بکتاب منفرد يف آدابنا عريب وأديب م

العربية لشبه القارة، فقد ابتکره مؤلفه العالمة ليکون لـه  
! خطاه دوسد هللاکتابا نادرا ليس له نظري وال مثال، ووفّقه ا

  !وتقبل منه وأبقاه ذخرا ألمة اإلسالم



٧ تقديم

  ظهور أمحد أظهر. د. أ  باکستان الهور،

  عميد الکلية الشرقية جلامعة بنجاب سابقًا  م٣١/٨/٢٠٠٧ يف

  



 

 

 
ـ هللا احلمد  موجـود وأظهـر   يء الّذي أَمد کُلَّ ش

الشاهد واملشهود وجعل السماء سبع طبقات وشرف فيها 
بنوره کلّ موجود وبه ظهرت العوامل وترتبت وتزخرفـت  
األرض وتزينت ولواله ما کان سلوک وال سفر، وال عني 
وال أثر، وال مکان وال متکني، وال حال وال تلـوين، وال  

وال قَبس، وال فَرس وال جرس، وال حتلّي وال جتلّي، نفَس 
وال تدني وال ترقّي، وال تدلّي وال تلقّـي، وال جـود وال   
وجود، وال حامد وال حممود، وال غنيٍ وال رين، وال کيف 

ماع، وال إصاخة وال أين، وال مجع وال بني، وال لذّة وال س
ال يقـني،  وال استماع، وال سلخ وال اخنالع، وال صدق و

  .وال خفي وال مبني

سيِّدنا محمد الَّذي حسـن   ىوالصالة والسالم علَ
 صورته بِجمالِ ذَاته وأَلْبسه بِأَنوارِ صـفَاته، وأَظْهـر  هللاُ ا



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

١٠

  لُقَـهخ نيزو ،آنرِ الْقُروس ةعأَش نم هتريسو هتوأُس نسح
ادعةَ وحفَاتابِ وتالْک رس لَهعجو ،انهرالْب اتآي ةعلَم نم هت

،دوجالْو  ،دوروالْم هدوِر نانَ مرمةُ آلِ عقَرب ترِبي شالَّذ
  بِـه ي طَافَتوالَّذ ،دوهةُ الشدائم اِء بِهالنِّس ةرربل تدتامو

امعأَن  دوهو سنوي ةبوبِالتو ا بِهجنفَالِ، وو الْأَنذُو افرالْأَع
ويوسف من الرعد الثّقَالِ، وسعد بِه إِبراهيم فـي حجـرِ   
 رِبشالِ، واُء الْکَمرإِسلِ وحالن يحو لَ بِهصحالِ، وصالْف

الْکَه ابحأَص بِهمي حالَّذالِ، والْوِص ةرمخ نم ف بِه لَت
الْأَنبِياِء الْمرسلين، وهو حج الْمؤمنِين والنور  همريم لأَنه طَ

آمن النملُ بِالْقَصـصِ   والفُرقَانُ للشعراِء الْعارِفين، والَّذي
عنکَبوت في الْغارِ علَيه، والَّذي أَذْعنت لَه لَديه، وعشعش الْ

 ةکْمانُ الْحلُقْم هبِأَن موالربسابِ، وزةُ الْأَحدجسىو  هتبحبِم
    نـياسي ـوي هابِ، والَّـذرِ الْأَلْبفَاط ببِيح وهو بالْقُلُو

کَةلَائالْم نم افَّاتالص    فَـةالطَّائ ـنـرِ ممالز ادص وهو ،
 لَه لَتّفُصرِ، وفُوابِ الْغوبِ الترِ الذَّنغَاف رس وهو ،کَةاربالْم



 ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

 

١١

 ،روالْأُمو اتالْآي   رـوالش بـاحص ـوي هىوالَّذ   نـيب
خد رِفخزو ،افرالْأَشابِ وبالْأَحابِ وحفْسِ  الْأَصانُ الـن

الْجاثية عنه بِالْأَحقَاف، والَّـذي هـو صـاحب الْفَـتحِ     
 ،اتيّلجسِ بِالتفُورِ النطُو نم اتالذَّارِي قَافو ،اترجالْحو

درِ الْهوبِن ي طَلَعالَّذ مجالني  ى والَّـذ رالْقَمو ،لْطَانالسو
ونَ بِنورِ اِإليمان والْبرهان، وهو الْمستمد من علْمِ نور الْکَ

 ،ةعاقالْو موي ةامالْکَرو ةفَاعالش باحص وي هنِ، الَّذمحالر
قَاتي الْمف ديدالْح باحصـي    وف انـزيالْم بـاحصو لَة

ي کَتوالَّذ ،لَةادجالْمهللاُا ب    ـذَابالْعو ـرشالْح هائدأَعل
والْجلَاَء، وأَعطَاه أُسوةً ممتحنةً في کُلِّ فتنة وبلَاٍء، والَّذي 

صفا کَأَنهم بنيانٌ مرصـوص،  هللاِ قَاتلَ أَصحابه في سبِيلِ ا
الْج موي اتلَوالص هلَيع تکَثُرصِ،  وـوصنکْمِ الْمبِالْح ةعم

ري يي ى والَّذأْتتسةٌ، ودنسم بشخ مهکَأَن هدننَ عقُوافنالْم
هللاُ إِلَيه الْأُمم يوم التغابنِ کَالْجنود الْمجندة، الَّذي أَنـزلَ ا 

والتحرِيمِ، کَتبت لَـه يـا    لأَجله أَحکَام التحليلِ والطَّلَاقِ
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١٢

مالک الْملْک، من أَهانه من أَهلِ عذَابٍ أَليمٍ، هو ميم الْقَلَمِ 
الْحآقَّة إِذَا هـم   و نُ وما يسطُرونَ، وهو شافع مشفَّع ليومِ

ملَائکَـة والْجِـنِّ   يعرضونَ، وهو معارِج نوحٍ وجميـعِ الْ 
   ـةاميـي الْقف عجرالْمو رّثدالْملُ وّمزالْم وهو ،نيحالالص
 کْرذو لَاتسرالْم فرعو هرآخرِ وهلُ الدأَو وه ،نذْنِبِيلْمل

لَائکَة النازِعـات  لْمالْملْقٰيت، وهو اإلِْمام لأَهلِ النبإِ وقُدوةُ ا
النطَاواش   ـنم سـبع نممِ ليظلُقِ الْعالْخ باحص وه ،ت

التکْوِيرِ والْانفطَارِ، والْقَاطع للْمطَفّفين بِانشـقَاقِ الْبـروجِ   
ية الْفَجرِ، بِغاشى وبطْشِ الْجبارِ، هو الطَّارِق في الْأُفُقِ الْأَعلَ

 ىاللَّيلِ الْحجرِ، هو ضـح لَه بِالْبلَد والشمسِ وهللاُ وأَقْسم ا
بِه صدره انشراحا کَامالً، وافْتخـر  هللاُ اِإليمان لمن شرح ا

  ـهعـاَء مي جالَّذ وهالً، واما شارخافْت رِهبِقَد لَقالْعو نيّالت 
 ربي أَخالَّذ وه ،ةبِالْقَارِع اتيادالْعو ضالْأَر لْزِلَتزةُ، ويِّنالْب
 امع دلي والَّذ ،ةزمفْسِ الْهلنرِ لصي الْعکَاثُرِ فالت لَاکه نع
 مـزهانثَرِ، والْکَو نم نواعي الْمف شيقُر تجهتابلِ ويالْف 
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رلَالْکَافرِ عصبِالن هدنَ بِيىو  لَ لَهکَمبٍ، وأَبِي لَهلٍ وهأَبِي ج
و الْفَلَق لَه متو لَاصاِإلخ ـدتي اهالَّذو ،فزىکُلُّ ع   بِـه
ـ الناس وأُعيذُوا من شرِّ الْ الْجنـة   ىخناسِ، ووصلُوا بِه إِلَ

  .ربِّ الْجِنة والناسِ ىإِلَ واقْتربوا

نا حمميِّدا فإنّ ساُء   صدـماحلقائقِ، وس هو عرش
الدقائقِ، وفَلَک الرقائقِ، ومشس اللطائف، وقَمر الْعجائبِ، 
ونجم الْغرائبِ، هو أرض أسرارِ اجلَبروت وحبـر أنـوارِ   

الرِّسالَة، وغَوثُ الفضائلِ  ىمنتهامللَکُوت، وسدرةُ النبوة و
  ،ـدامحنِ وسلطانُ الْماسحالْم وسرمائل، وعالش وقُطب
   حـال، ولَـومالْج رِفَةعم يلَالِ وکُرسالْج قَةيقح شروع
صفَات الکمال وقَلَم الکبريِ الْمتعـال، والْجـامع لَألمـرِ    

الِ، هو نور التجلّيات وحسـن التحلّيـات،   والْخلْقِ والْمثَ
الْح رلَات، وسزنومقصود الوحي والت  ،ـاتقَطَّعالْم وفر

نعات،    ىوماملتشـا ومعرفةُ اآليـات ،املُحکَمات اتاآلي
ومفتاح أسرارِ املعقوالت ونور أنوارِ احملسوسات، ومشـس  
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لکائنـات، وفَرحـةُ   مجيع املوجودات، وسراج عـوالم ا 
   رـوالنو ،ـاتحةُ اللَّمهزنو ،اتفَخةُ النجهبو ،اتمسالن
 رظْهم ،راتضيف الْح اللَّامع ٰموات، والسِّرالس فَوق عالطَّال
أسرارِ الذَّات، ومنظَر أنـوارِ الصّـفَات، لُمعـةُ بـروقِ     

کَواکبِ العبارات، وعني مجيع األرواح،  اِإلشارات، وأشعةُ
، ولُبابـةُ  تالعاليات وقلب مجيع اَألشباحِ، وزبدةُ التسبِيحا

  ،ـاتکَانفَعِ الْملُ يف أراألو رووالن ،اتيلاَألز اتسيقْدالت
األکْملُ فـي   احلجابات، والسِّر ىوالروح اَألعظَم يف أعلَ

لُوِّ التي عاملقامِ ف وعظيم ،اترضبِ الْحأَقْر ززِيوع ،اتهزن
 ناطوالب ،اتحيوضيف الت رالظَّاهو ،لَاتزنوِّ التنام يف درالْم
 اتاينيفِ الْک يواخلَف ،اتحرِيصيف الت ات، والسِّرحلْوِييف الت

قِّهي الرر، واحملفوظُ فطُوابِ املَستيانُ الکبر، والطُّو رون و 
ـ  ىت املَعمورِ، والْفائق علالبي ىالْمنشورِ واملرفوع إِلَ حرِ الْب

هللاُ النشورِ، خلَقَـه ا  الْعرشِ يوم ىاملَسجورِ، والْجالس عل
کرسـي، وال   عـرش وال ومل يکن يف ذالک الوقت  تعاىل
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 الَليـلٌ و  نار، والَ إنسي، وال جنة والَني وال ملک وال جِ
ناهار لَقهللاُ ، فَخ  ،ـهبِ أَنفاسيّالط نمو ،هأْسر ةايداهل نم

أفة قلبالر نمو ،ههجو ةمحالر نمالفتحِو نمو ،ه   ،هرـدص
نه، ومن السخاء کَفَّه، ومن الذَّکَاِء أَنفَـه،  ومن الصبرِ بطْ

    ـذيلَذ ـنمو ،ـهيدالِ خمالْج نمو ،هينِ عينسالْح نمو
الْخطَابِ أُذُنيه، ومن اللُّطْف شفَتيه، ومن بسـط الْعطَـاِء   

يکْرِ ثَدالش نمو ،هيدالْـي نمو ،هي   ـنمو ،ـهيبکنم ةظَمع
  ،يهـدضع ةالْقُو نمو ،هياعرذ ةبالْقُر نمو ،هياجِبنِ حيسقَو
 ،طْقَهفْوِ نالْع نمو ،هيمنيِ قَدکمالت نمو ،هاقَيس ةمزِيالْع نمو

تمه فرالش نمو لُقَهفْحِ خالص نموهتجلُوِّ لَهالْح نمو ،ه .
ومن الْبرهان لسانه، ومن السلْطَان شـأْنه ومـن الضّـياِء    
 ةرالْقُد نمو ،هبنج ةبحالْم نمو ،هرظَه ةادبالْع نمو ،هاننأَس

وِّ شرافَته، ومن الدنوِّ عزمه، ومن النضارة حسنه، ومن الْعلُ
   ـنمو ،ـهتاملَالِ کَرالْج نمو ،هلَالَتالکمال ج نمو هتکَانم

هودجو ةوبيبفيض الر نمو هودج ةمحانيفيض الر.  
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 ىيقِسم يف القرآن بأمورٍ عل ـهللا فإنّ ا: أما بعد
ةً ةً يقسم بآياته، تارأمورِ، تارةً يقسم بذاته وصفاته وتار

النبوة والرسالة والوعد  ىالتوحيد وتارةً عل ىيقسم عل
اجلزاء واملعاد،  ىالقرآن، وتارةً عل ىارةً يقسم علوالوعيد، ت

واألعمال احلسنة وأحوال اإلنسان، وتارة باألشياء، 
األمور الّيت جعلها : واملواقع، واألماکن واألزمان، فمنها

 يقسم عليها کالشمس، والقمر، والنجوم، مقْسما ا وال
واللّيل، والنهار، والسماء، واألرض، واجلبال، والبحار، 

وذالک ألنّ احلکم . وجعل بعض األمور منها مقْسما عليها
يف  تعاىلهللا دة وإما بالقَسم، فذکر اإما بالشها: يفصل باثنني

صول أنه للناس حجة، ومن األ ىال تبق کتابه النوعني، حىت
هللا مکرمٍ فأقسم اء ظّمٍ وشيال يکون القسم إال باسمٍ مع

بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع، والباقي کلّه أقسم  تعاىل
القسم بالشيء : مبخلوقاته، قال اإلمام أبو القاسم القشريي

إما إلظهار فضيلة أو إلظهار منفعة، : ال خيرج عن وجهني
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(: فالفضيلة کقوله          

(املنفعة حنوو ١ :)    (ومن لطائف . ٢
ليعرف  ص ىأقسم لنبيه احلبيب املصطف القسم أنه تعاىل

  .ومکانته لديههللا الناس عظمته عند ا

، صوتارةً أقسـم عليـه    صبه هللا فتارة أقسم ا
قسما عليه يف بعـض  فجعله مقسما به يف بعض اآليات وم
وتارةً أقسم بنبوته  صاملقامات، تارةً أقسم بعمره وحياته 

أقسم  ، وتارةًصوتارةً أقسم ببلده ومولده  صوصفاته 
وهـذا مـن    صإکرامه لديه  ىإنعامه عليه وتارةً عل ىعل

صأقسم به وأقسم عليه  تعاىلهللا بأنّ ا صيب فضائل الن 
إخبارا عن إجـالل  أکثر وأزيد من کل نوعٍ من األقسام، 

وإظهارا لعلو مرتبته  صوتبجيله وتعظيمه  صقدر نبيه 
، وذلک کما ال خياطبه صزلته ورفعة مکانته ـوکمال من

                                                
  ٣-٢: ٩٥التني،   ١.
 ١: ٩٥التني،   ٢.
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إالّ بالکناية وهي النبوة والرسـالة   صوال خيرب عنه  ص
اليت ال شيء أجلّ منها فخرا وال أعظم خطـرا وخاطـب   

هم، ومل يذکرهم من األنبياء وأخرب عنهم بأمسائ صغريه 
بالکناية، هذه هي غاية املرتبة واية الفضيلة اليت مل تثبـت  

ألن من بلغ بـه غايـة    صللرسول النيب األمي  الّألحد إ
ي عن امسه، فإن کان ملکا يقال لهالتها امللک، : عظيم کنأي

وال خياطبه باالسـم،   ،مريأيها األ: وإن کان أمريا يقال له
مل يقسم به بامسه بل أقسم له هللا ا رآن بأنّيف الق ىفنحن نر
ونبالته وشـرفه   صبالکناية وهذه زيادة يف جاللته  ص

عليهم أن من تقدمه من األنبياء : صونباهته، ومن فضائله 

کانوا يدفعون ويردون عن أنفسهم ما نسبه إلـيهم   السالم
أعداؤهم ومکذّبوهم من السفه، والضـالل، والکـذب،   

عمـا   صحبيبـه   تعاىلهللا ن نزه اوالسحر وغريها، ولک
من کل ما رمـوه  هللا نسبوه إليه تشريفًا له وتعظيما، وبرأه ا
  .به من السحر والکهانة واجلنون والشعر
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علـيهم     صعنه هللا ا وذب اسـتهزاء هـم ورد
تارةً مقسـما بـه    صاستنکارهم واستکبارهم جميبا عنه 

 صلـه  هللا وتارة مقسما عليه، ويف بعض السور أقسـم ا 
طعن واحد واختار کثريا مـن   ىة يف الرد علبأقسامٍ کثري

ا لعصمته، وعززلته وکرامته ـته، ومنأساليب القسم تأکيد
 صقـرن اسـمه    تعاىلهللا أن ا: صومن فضائله  ص

 هکْره  صبامسه، وذکْره، وطاعتصبذ ه، وحه بطاعتکم
، بأذيته صمبعصيته، وأذيته  صکمه، ومعصيته حب ص

بنهيه،  صبأمرِه، ويه  صحبرمته، وأمره  صوحرمته 
 وعطائَه  صورضاه ،ه، وإغنائَـه   صبرضاهصبِعطائ 

بنعمته، وحمبتـه   صبفضله، ونعمته  صبإغنائه، وفضلَه 
بأذانِه وبرائته  صبقربته، وأذانه  صبته، وقربته حمب ص
مبحادته،  صته مبشاقّته، وحماد صته، ومشاقّته  برباء ص

  .باستجابته صمبحاربته، واستجابته  صوحماربته 
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فإن هذا األمر متعارف عليه ومسلّم بـني العقـالء   
املعظّمني، واملـبجلني   ىلعلماء أن األقسام ال تقع إال علوا

ذا جاللة الن نمني فتبيته وکرامة  صيب واملکروعظمة نبو
مسـني  إلا أنّ ورفعـة رسـالته، وکـذالک    صسول الر

والذکرين واألمرين واحلکمني ال يقرنان وال يجمعان وال 
يشرکان وال يشترکان إلّا للمحبينِ واملتقارِبينِ واملتالزِمينِ 

  .واملُستلزمينِ

جعل حمبتـه مشـروطةً    تعاىلهللا ا فعندما علمنا أنّ
، وذکْره مقرونـا  صوطاعته منوطة بطاعته  صمبحبته 
، وبيعته مفروضة ص، وکلمته معلومة بنطقه صره بذک

، وتبيانه ص، وأقسامه مقصودةً بإظهار شرفه صببيعته 
أن يقـدر يل أن   تعاىلهللا فسألت التوفيق من ا صفضيلته 

 أ هللايت أقسـم ا أمجع اآليات البينات من القرآن العظيم الّ
ـ  ص ىيب احلبيب املصطففيها للن زيها لـه وتنويهـا   ـتن

تعظيما وأن أشرحها وأفسرها مبا يتيسر يل من وتبجيلًا له و
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فاسـتعنت بـالعزير    صفيض عطاياه ومکنونات خزائنه 
احلکيم العلّام واستخرته يف مجيع ذالک منـه وتوسـلت   

وتوجهت إليه يف مجيع مـا   صبسيدنا حممد خري األنام 
 نه ومجعت يف هذا التأليف بعض فضائل الـنصيب ألّفته م 

األقسام اليت ذُکرت يف القرآن الکـرمي   قد ظهرت يل من
ونقلت فيه من بعض الفوائد والفرائد من کـالم األئمـة   

ما أخذت وما فهمت وما اسـتخرجت   األعالم إضافةً إىل
من بحور املعارف القرآنية وأار املعامل العرفانية ومن منابع 
 الفيوضات النبوية ومصادر الفتوحات املدنية واستدللت فيه
من اآليات واألحاديث الصـحيحة وأقـوال الصـحابة    

والت ابعني، وحتقيق أئمة احملقّقني املعتمدين ورجوت أن جيد
   اعتـراف عبـد ه فيه ما يقصد ويريد فإين أعترفعطالم

ما أعـان   ىعل تعاىلهللا معترف بالعجز والتقصري، وأشکر ا
ة به يف عليه من قصد ويسر من عِسريٍ وأرجو العفو والنجا

اآلخرة من عذاب السدنا حممالبشري اعري وشفاعة سي لنذير د
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کافّة اخللق من غـينٍ وفقـريٍ،    السراج املنري، املبعوث إىل
  .ونعم النصري ونعم الوکيل فنعم املوىلهللا وحسبنا ا

فيه بنفسه  تعاىلهللا سمِ األولِ الّذي أقسم افأبتدأ بالق  .١
 ( :املقدسة مؤکّدا إذ قال تعاىل          

                          

            (ه  ـهللا جعل ا ١ته وربوبِيفْسن
يف هذه بِيا به وجعل نمقْسا  صه احلبيب اآلية ممقْسم

يحکّموا  ىعدمِ إميان اخللق حت ىد بالقسم علعليه وأَکّ
اإلميان يف کلّ ما شجر بينهم ومل يثبت هلم  صرسوله 

کيم حتحد التدر  ىبِمجرعنهم احلرج وهو ضيق الص يفتني
کُلَّ االنشراح  صوالشک، وتنشرح صدورهم حلکمه 

يضا ان بذالک أوتنفسح له کُل االنفساح ومل يثبت هلم اإلمي
لوا ويطيعوا حکمه وأمره  ىحتسليم،  ىبالرض صيقبوالت

  .وعدم املنازعة واملعارضة
                                                

 ٦٥: ٤النساء،   ١.
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ردا  األوىل’’ ال‘‘جـاء  : يف القَسـم : الوجه األولُ
ـ  هـذا   ىلزعم املنافقني، مث استأنف قَسما بعد ذالک، فعل

  .اتام األوىل’’ ال‘‘ ىيکون الوقف عل

القسم  ىقُدمت عل األوىل’’ ال‘‘أن : والوجه الثّاين
  .اهتماما بالنفي مث کُرِّرت تؤکيدا للنفي

 (يف قولـه   األوىل’’ ال‘‘أن : الوجـه الثّالـث  

    ( أکيد املزيد عليب  ىزائدة للتا للنصالقسم تعظيم 
وهذا لتأکيد وجوب العلم أيضا  صوتفخيما وتنويها له 

ألمر کما يزعمون من أنهم آمنوا يب، ليس اـيا حبي: فمعناه
مبا أُنزل إليک وهـم ال يقبلـون ويسـلّمون بِوِاليتـک     

نفوسـهم وأمـورهم وخيـارهم وال     ىوبتحکيمک عل
جيعلونک حاکما عليهم وحکَما بينهم فأقسـمت لـک   

ال خيـالفوک يف   ىحممد، بأنه ال يؤمن هؤالء حت بِربِّک يا
خـتلط والتـبس   حيکّموک فيما اختلـف وا  شيء وحىت

وأشکل ووقَع بينهم من املخاصمات واملنازعات، فتقضـي  
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ا وضيقًا وشکًا  ىبينهم فيها وحتم حرجوا يف قلوال حيس
وريبا وينقادوا لک بظواهرهم وبواطنـهم انقيـادا تامـا    

مذعنِين يف نفُوسهِم لحکمک وقَضـائک   وتسليما کامالً
م بأمرک ورضاک فإن هذَا الْقَسم للنبِـي  وموقنين بِقُلُوبِهِ

أوجب االنقياد حلکمه يف کُلّ حالٍ فبين أنه ال بد أن  ص
عن صـدور   صزيهه ـوتن صيعتقدوا يف عصمة النيب 

هللا اخلطاء يف کل حالٍ ومقالٍ فهذه إشارةٌ بليغةٌ يف إقسام ا
  .ص ىللنيب احلبيب املصطف تعاىل

يف مواضع کـثرية   صبه  تعاىلهللا وکذلک أقسم ا  .٢
وشرفه  صزلته ـومن صيف القرآن إلظهار عظيم قدره 

(: إذ قال تعاىل .صومرتبته  ص         

  (علي بن أيب طلحة عن ابن عبـاس   ىورو ١
(: قال ب ( کشياجلوزاء عن ابن  أبو ىورو .لَع
أقسـم  : فقـال  ،أُقِْسم: تک ومعناهحليا: قال بعباس 

                                                
 ٧٢: ١٥احلجر،   ١.
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دون صوحياته  صيب بالنم لفي غفلتهم يتردىرو. إ 
  .هذا سفيان عن األعمش أيضا

ـ  صله  تعاىلهللا فأظهر ا ر والتشـريف  ـاية الب
وما ذرأ  تعاىلهللا ، وما خلق اصوالتعظيم إذ أقسم حبياته 

ا أکرم عليه من النص ىيب احلبيب املصـطف وما برأ نفس 
ه ما أقسم حبياة أحد غريه، فجعل حياته الکاملـة مـن   ألن

ـ  الوالدة إىل زها ـالوفاة معصوما مأمونا طاهرا مطهرا ومن
وبعدها  صعن کل عيب ودنس وريب وخطاٍء قبل بعثته 

قسم ببعثه ألنصبل أقسم بعمره  صه مل ي.  

     (: وکذلک قال  .٣/٤  

   (فيه  صهذا من أمسائه : وقيل ١ وصح
کان فيه من الت أنه قسمعظيم والتمجيد والشصه هادة بأن 
من املرسلني وذکر النم : کرمة، قالحاس قول عهو قَس

، ) (: ـوب )(: بـ تعاىلهللا فأقسم ا
                                                

 ٣-١: ٣٦يس،   ١.
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حانه ألحد من أنبيائه بالرسالة سبهللا مل يقسم ا: قال النقاش
 ا فقال يف  صيف کتابه إال حملمدا له ومتجيدإنسان ‘‘تعظيم

 ىأقسم عل تعاىلهللا ا أنّ صمن خصائصه : ’’العيون
     (: بقوله صرسالته     

 ( من هو اسم : ال سعيد بن جبري وغريهق
دليله صد أمساء حمم :)     (  وقال
  :احلموي

  يا نفْس لَا تمحضي بِالْودّ جاهدةً

  الْمودة إِلَّا آلَ ياسينا ىعلَ

(: ومنه قوله        (آل  ىأي عل ١
حمم بن عامر، کما قرأ زيد بن علي ونافع واصد :) 

       ( بالواحدي عن ابن عباس  ىورو :
: وقال أبوبکر الوراق صدا يريد يا إنسان، يعين حمم: قال
السلمي عن اإلمام جعفر  ىيا سيد البشر، ورو: معناه

                                                
  ١٣٠: ٣٧ت، افاالص  ١.
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أن معناه : جاجأن معناه يا سيد، ورجح الز: االصادق 
أقسم ا هو: د، وقال کعبيا حمم مبه وال شک بأن هللا قَس

(يف ’’ الواو‘‘   (  م بهقسأو أنه م قسم
د، أقسم بک وبکتابک القرآن، د، يا حمميا سي: فمعناه

)    ( سل وأفضل أي إنک أکمل الر
يف ’’ لياءا‘‘: يا سيد، ويقال: الکل، وذکر القشريي معناه

) (  سل، : يوم امليثاق، فمعناهإىل تشريد الريا سي
(أقسم بيوم امليثاق،      (  وأقسم

( إنك، بالقرآن احلکيم       (.١  

  

  

  

                                                
 ٤: ٣٦، يس  ١
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: بقوله ’’ص‘‘يف سورة  تعاىلهللا وکذلک أقسم ا  .٥/٦
)                 

(١.  

إنه قَسم أقسم  )(قال الضحاک يف رواية عنه 
به وکما قـال البغـوي، والقـرطيب، والقشـريي،     هللا ا

  .والواحدي، وابن القيم وغريهم

معناه صدق حممد(  (: بابن عباس  ىورو
وهو نقله عن األخفش، ، وذکره أبو احلسن الواحدي ص

 (: وقال البغوي واخلازن   ( :  أقسـم
أنّ : لصادق، وجماز اآلية صيف القرآن بأنّ حممدا  ـهللا ا
   (: بـأقسم  تعاىلهللا ا       

 (  من أهل مکّة)  ( ةرٍ عن  أي محيوتکب جاهلية
(احلق  (  دحملم وعداوة صأي خالف.  

                                                
 ٢-١: ٣٨ص،   ١.
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ولـه يف ذالـک ثالثـة مـذاهب     : وقال القرطيب
نوقيل معناه: وأحده مه قَسإن :‘‘ادص ’’ دصحمم  قلوب

آمنوا بـه، وقـال   ىاخللق واستعماهلا حت :)   

 ( أي ما األمر کما يق    ـک سـاحرأن ـنولون م
کذّاب ألنهم يعرفونک بالصدق واألمانة بل هم يف تکبـرٍ  

  .وامتناعٍ عن قبول احلق

  (: وهناک بعض مالحظات يف هذه اآليات
               ( 

الْقَسم جمردا،  يکون هذا النوع حبرف( (: وقوله
وجواب القسم فيه حمذوف، وال يراد ذکره، بل يراد تعظيم 
املُقسمِ به، فَحذف جواب القسم يف القرآن يف مواضع 

قال ابن القيم. کثرية : لَفح نهذا القسم کقول م
والذي مأل قليب من : بشخص أَنه يحبه، ويعظّمه، فقال

 ىابتک، وکمن أراد أَن يقِْسم علمهحمبتک وإجاللک و
عرشه،  ىعل ىوالّذي استو: فوق عرشه فقالتعاىل علُوِّه 
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فوق مساواته، يصعد إليه الْکَلم الطيب، وترفَع إليه األيدي، 
جواب  کة والروح، وحنو ذلک مل حيتج إىلوتعرج إليه املالئ

يه، فَإنَّ املُقْسم عل ى، وکان يف املُقسم به ما يدل علالقسم
وتعظيمه ووصفه  صيف املُقْسم به من تصديق النيب حممد 

بأنه صادق وتصديق القرآن وتعظيمه ووصفه بأنه ذو  ص
الذکر، والشرف، واملکانة، املتضمن لتذکري العباد ما 

والعظَمة هلما، حيتاجون إليه، وهذا إلظهار الشرف والقدر 
ذا قول کثري من املُقْسم عليه، وه ىوهذا ما يدلّ عل

. متقَدّميهم ومتأخريهم بأنّ اجلواب حمذوف. املُفسِّرين
في  ’’بل‘‘إنَّ : قال النحويون: وقال أبوالقاسم الزجاج

)   ( م کما تقعإنّ‘‘، تقع يف جواب القَس ’’
ألنّ املراد ا توکيد اخلرب، وهذا القول اختيار أيب حامت، 

جواب  )(: األخفش عن الکوفيين وقال الفَراءوحکاه 
  .)(القسم، فهي جواب لقوله 
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معنـاه   )(: وذکر الشوکاين عن عطاء أيضـاً 
ق حممدص ـ  صد ـ و( (: ـ، أي أقسـمت ب : بـ

)    ( ،أو الواجب العمل به ،ه ملعجزإن ،
ا لصادأو أن حممدق.  

: وقـال  )(ذکر البيضاوي وجها آخـر يف  و
 )(للقسم، إن تجعـلُ   )(: يف قوله’’ الواو‘‘

صدق : امسا للحرف مذکورا للتحدي أو للرمز بکالم، مثل
حمم ا بـه، أي   صدـمقْسأو الواو للعطف إن جعل م :

ـ أقسمت  ـ و( (: ـب  (: بـ   ( ،
 ىمن الداللة عل’’ ص‘‘عليه ما يف  واجلواب حمذوف، دلّ

ي کما ذکرناه متقدا، ويف الوجه األول يکون معىنالتحدم 
کر، والشرف، والرفعة إنه أي أقسم بالقرآن ذي الذّ: اآلية

وإنّ حمم ه مرسلٌ ملعجزوة وإنالنب نيه معفيما يد ا لصادقد
زل مـن  ـملُن صواألمحر وإنّ کتابه  األسودإىل من ربِّه 

 صصدق نـيب   ى، وملا کان اإلقسام داالً علعنده تعاىل
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قال مبينا  نه ليس مبحل للريب ألنه تعاىلوصدق کتابٍ وأَ
(: للسببِ احلقيقي يف کفرهم          

ٍ(قاق، ١امِ، والشصد اخلة، والعـداوة   وهو جمرواحلمي
 ىوحرصهم عل صهللا بل کَذَّبوا ملُشاقَّتهِم لرسول ا: معناه

  .عداوته وخمالفته

بأنّ : قال الفراء وثعلب’’ البحر‘‘ذکر أبو حيان يف 
علـى  وهذا بناء منها  صوالقرآن لقد صدق حممد  املعىن

أنّ : جواز تقدمي جواب القسم، وقال ابن عطية وابن مالک
مـا األمـر   : ب القسم حمذُوف، وتقدير الکالم يکونجوا

(: هذا احملذوف قولـه على کما تزعمون، ودلّ    

 ( ان: وقال الزخمشريوقال أبو حي ،ه ملعجزأن : کإِن
نيلسرالْم نوقال نظـريه  ،لَم :)      

        (٢.  

                                                
  ٢: ٣٨ص،   ١.
 ٣-١: ٣٦يس،   ٢.
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کر، أي ذي الشرف واملراد بکون القرآن ذي الذّ
(: لأنه قال تعاىل         (وقال ١ :)  

    (ا يف ـوقال القتي ٢أويل‘‘يب أيضورد : ’’الت
 إن: لتدارک کالمٍ ونفي آخر، وجماز اآلية يکون’’ بلْ‘‘
أقسم بصاد والقرآن ذي الذّکر، إنّ الذين کفروا من هللا ا

أهل مکّة يف عزة، ومحية جاهلية، وتکبرٍ عن احلق، شقاق 
 دحملم تعاىلهللا فأقسم ا صخالف وعداوة  قِ حممددبص

زعم الکفار،  ىوشرف القرآن ومکانته للرد علوشأنه  ص
مزعمه وذَکَر: )         (.ا ٣ دهللا فَر

 (: زعمهم وتعجبهم بقوله             

   (.٤  

                                                
  ٤٤: ٤٣الزخرف،  ١.
 ٥٠: ٢١، األنبياء  ٢.
 ٤: ٣٨ص،   ٣.
 ٩: ٣٨ص،   ٤.
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(ملا حکي عن الکفّار يف کوم      ٍ( 
(: أَتبعه بشرح کلمام الفاسدة فقال      

      (ا  ١دم زعموا أن حممصأ اوٍ لَنسا يف م
، والشکل والصورة البشرية، اخللقة الظّاهرة، والنسب

املنصب العايل؟ وهو فکيف يعقَلُ أَن يختص من بيننا ذا 
التوحيد، والترغيب يف اآلخرة، وقوله يف  يدعوهم إىل

 (: ردهم          (يعين مفاتيح نعمة  ٢
: ربک والنبوة يعطوا من شاءوا وملن أرادوا، ونظيره

)          (تعاىلوقوله  ٣ :)  

  ( هو الغالب واملعطي بغري حساب: معناه.  

شاء، ملن يشاء، وهو الّذي له أن يهب کلّ ما ي
افالنبو نا علتعاىلهللا ة عطية م لمن يشاء من  ى، يتفض

عباده وال مانع له والحساب عليه فاحلاصل أنّ سياق 
                                                

  ٤: ٣٨ص،   ١
  ٩: ٣٨ص،   ٢.
 ٣٢: ٤٣الزخرف،   ٣.
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ة حممق نبودا يقتضي بأن القسم هو لصالکالم أيض صد ،
هذه السورة باإلقسام لعظَمة النبوة وهي  تعاىلهللا فبدأ ا

ها أيضا بذکر عظَمة النبوة وهي وختم صالنبوة احملمدية 
الکفّار واملشرکني  ىوذکر يف البداية ردا عل ÷نبوة آدم 

وم الشقاقهم وعد صالّذين کذّبوا سيدنا حممدا 
إبليس  ىوذکر يف النهاية أيضا ردا عل صواستکبارهم له 

(الّذي أنکر السجود آلدم واستکرب، فلذلک     

  (ة آدم  ىفسأله عن إنکاره عل ١عظيم لنبوالت
 (: بشکل السجود مشافهةً بقوله ÷     

                       

                         

                          

                     

                      

                                                
  ٧٤: ٣٨ص،   ١
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(.١  

يف بداية السورة تعجبهم بعد  تعاىلهللا وذکر ا
 دحمم ةقِ نبودکما قالوا بقوله صاإلقسام بص :)   

       (م ا ٢ورة  تعاىلهللا وأجايف آخر الس
السالم وإنکار  قبل ذکْرِ السجود آلدم عليه ىمرةً أخر

(: إبليس بقوله تعاىل        (وقال تعاىل ٣ :)  

             (.٤  

الضمري يف قوله : ’’البحر احمليط‘‘وقال أبو حيان يف 
(: تعاىل    (  على يعودصيب ما أخرب الن  نم

وهو خرب عظيم  ...تعاىلهللا ا  منذرا، داعيا إىلکونه رسوالً
  .ال يعرِض عن مثله إالّ غافلٌ شديد الغفلة

                                                
 ٨٣-٧٥: ٣٨ص،   ١.
 ٤: ٣٨ص،   ٢.
 ٦٥: ٣٨ص،   ٣.
 ٦٨-٦٧: ٣٨ص،   ٤.
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: )ص(د أي قل هلم يا حمم: واملعىن: وقال املراغي
هللا إن ما أنبأتکم به، من کوين رسوالً منذرا، ومن أنّ ا

واحد الشريک له خرب عظيم الفائدة لکم، فهو ينقذکم مما 
ه، ال تفکّرون أنتم فيه من الضالل، لکنکم معرضون عن

النبوة وعظمتها مث ذکر  يه، فذکر من األدلّة ما يرشد إىلف
بعده ذه املُناسبة قصة اخللْقية اآلدمية وذکر خلْقته 

باطنِها  البشرِيةَ، وتسوِيةَ ظاهرها وخلْقَته الباطنِيةَ والنفخ يف
النورانية باطنه، ، فجعل البشرية ظاهره ومن روحه تعاىل

تعظيماً  ؛وذکر يف هذا املقام أمره بالسجود آلدم 
(: للنبوة، فقال             

           (إلبائه وإستکباره  ١
للنبوة  تعظيما ؛له بسجود آدم  تعاىلهللا عن أمر ا

سبحانه هللاِِ وتکرميا هلا، بعد أن کان مسلما موحدا عابِدا
مع املالئکة، حنو مثانني ألف سنة، وطاف بالبيت أربعة 

                                                
 ٧٤-٧٣: ٣٨ص،   ١.



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

٣٨

 صيطان اللعني حيث خعشر ألف عام، لقد أخطأ الش
الفَضلَ مبا من جِهة املادة والعنصرِ والصورة الظاهرة وزلّ 

فاعل املعطي، کما أنبأ قوله هة اخلالق العما هو من جِ
(: تعاىل       (رية  ١الباطن والس جهة نوما م

(: کما نبه عليه قوله تعاىل. نوريةال     

 (جهة املن ٢ نة العلمية الرفيعة، کما قال زلـوما م
  (: تعاىل     (ة،  ٣وما من جهة النبو

(: وهي اخلالفة اإلهلية، کما أخرب بقوله        

     (ولذالک أمر املالئکة بسجوده، حني  ٤
أعلم منهم، وأفضل منهم، وأکرم منهم  ؛ظهر هلم أنه 

، ولکن وأکمل منهم وأقرب إليه منهم وأحب إليه منهم
عظَمتها، علُوِّ النبوة ورفعتها و ىواستکرب عل الشيطان أنکر

                                                
  ٧٥: ٣٨، ص  .١
  ٢٩: ١٥، احلجر  .٢
  ٣١: ٢، البقرة  .٣
  ٣٠: ٢، البقرة  .٤
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عن رمحته وقطع عنه فَيضه وتوفيقَه وجعله  تعاىلهللا فأَبعده ا
يطان لتمام فأقسم الش. يوم القيمةإىل ملْعونا مذْموما 

(: شقَاوته وقَالَ   ( ةَ آدم فمعناه ١ذُرِّي لَّنأي لَأُض :
أي ألکونن سببا لغوايتهم وضاللتهم بإدخال الشکوک 
والشبهات فيهم، وبإدخال فکر اإلهانة والتنقيصِ لشأن 
النبوة يف عقائدهم، کما وقع يف أمر ضالليت وصدر يف أمر 

ألجعلنهم املنکرين، : ه کان مبعىنوإقسام. غواييت
الة، النبوة والرسوالطاعنني، والشامتني، واملتنقّصني يف شأن 

عليهم األنبياء والرسل  ىواملستکربين واملستنکرين عل
عن سبيلِ التشکيک واالرتياب يف مکانتهم، وعن السالم 

 مبعوين منهم فَهساوي معهم، ومن اتطريق التقابل والت
الصفات املثلية والبشرية يف حياة  ون ويرکّزون إىليتوجه

ملعجزة ور العظمة والفضيلة وااألنبياء وينصرفون عن أُم

                                                
  ٣٩: ١٥، احلجر  .١
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بعظمة النبوة يف البداية  تعاىلهللا فيهم، ولذلک أقسم ا
  .وجعل تنبيها نبيها يف النهاية لتأمل املؤمنني وتفکّر العاملني

(: يف قوله تعاىلهللا وکذلک أقسم ا  .٧     

        (قول، قال فالقيل مصدر کال ١
ت  واحد، جاء قلت قوالً وقيالً وقاالً، مبعىن: أبو عبيد يقال
(: هذه األوزان، کما يف النساء ىاملصادر عل     

    (باجلرِّ . أي قوال ٢ قرأ محزةُ وعاصم
(ات  فانظروا يف قرء( ( : ،السبعة، والنشر، والبحر

والبعض ). تسب، والتيسري والقرطيب وغريهاواحلجة، واحمل
(بالنصب أو الرفع والضمري يف  (  يب إىل راجعالن

وثبت بقول ابن عباس  اکما صرح به قتادة  ص
وأنّ الواو . وغريهم اوابن عامر  اونافعٍ  ب

حرف جرٍّ وقَسمٍ، واجلار وارور متعلق بفعلِ قسمٍ، 

                                                
 ٨٨: ٤٣الزخرف،   ١.
 ١٢٢: ٤النساء،   ٢.
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لَتنصرنَّ أو لَأَفْعلَن م ما : ف تقديرهواجلواب إما حمذُو
 (: أريد، وإما مذکور وهو قوله        

( قيله أو بقيله : کما ذکره الزخمشري، فمعناه أُقِْسم
 صأي بقول حممد :)           

(  ه تبارک وإىل شاکيا  صوهذا قولهقومه تعاىل رب
يا رب، إنّ : ىن کذّبوه وما لقي منهم شديد األذذيالّ

هؤالء الذين أمرتين بإنذارهم وأرسلتين إليهم لدعائهم إليک 
  .قوم ال يؤمنون أي ال يريدون اإلميان

يف  اوکما روي عن ابن أيب جنيج عن جماهـد  
( :تعـاىل قوله              ( 
ويف رواية أخري قـال  . صد قول حمم ـهللا فأبر ا: قال

کما  صد قول حمم ـهللا يؤثر ا: هذاتعاىل جماهد يف قوله 
  .ذکر الطربي والقرطيب وغريمها

(: يف قوله تعـاىل  اوعن قتادة      

        ( کم ع : قالليـه  هذا قول نبـي
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: ربه ويف تفسري اجلاللـني  الصالة والسالم يشکو قومه إىل
) (  يبويف تفسري البغـوي  صأي قول حممد الن :
) ( ه ويف تفسـري   شاکيا إىل صد يعين قول حممرب

اجلر والنصـب   )(راب البحر احمليط أنه جيوز يف إع
أمين : قوهلم ىقسم وحذفه، والرفع علضمار حرف الإ ىعل
 (: ، ولعمرک، ويکون قولـه هللا، وميني اهللا، وأمانة اهللا

        ( جواب القسم، کأنه قـال ، :
  .وأقسم بقيله، أو وقيله يا رب قسمي

 ص ىالنيب احلبيب املصطفتعاىل هللا مث خاطب ا
 )ديدا للمشرکني   (  أي أعرض عنهم

(وأمهلهم      ( .املتارکة، : معناه: قال سيبويه سالم
: خرب ملبتدإ حمذوف، تقديرة ) (وجيوز أن يکون 

قل ألعدائک أنّ أمري وشأين سالمةٌ من أذيتکم وبراءةٌ ‘‘
(’’ .من ضاللتکم      (١  فوأي س

                                                
  ٨٩: ٤٣، الزخرف  .١
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 ىبن عامر بتاء اخلطاب التفاتا علما قرأ نافع واتعلَمونَ ک
للمشرکني بالتهديد، وهو وعيد  صأنه من خطاب النيب 

سوف : ومعناه صتسليةً لرسوله وحبيبه تعاىل هللا من ا
جتدون عقوبة ما تستوجبون وهالکة ما : تعلَمونَ

  .تستحقّون

   (: يف قولهتعاىل هللا وکذلک أقسم ا  .٨/٩

                     

    (بقال ابن عباس  ١ :) ( 
أقسم باألشياء املعهودة ذکر حرف القسم  اهو قَسم، ملّ

(وهو الواو کما قال   (٢، )  (٣، 
)(وعند القسم باحلروف مل يذکر حرف  ٤

ألن ’’ ون’’ ‘‘وٰحم‘‘، ’’وص‘‘، ’’وق‘‘: القسم، فلم يقل
                                                

 ٢-١: ٥٠ق،   ١.
  ١: ٥٢، الطور  .٢
  ١: ٥٣، النجم  .٣
 ١: ٩١، الشمس  ٤
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کان بنفس احلروف کان احلرف مقسما فلم  االقسم مل
. يورده يف موضع کونه آلة القسم تسويةً بني احلروف

. يف هذا املقام’’ الواو‘‘ولذلک حذف حرف القسم وهو 
: وأقسم أيضا بقوله ) (: أقسم بقوله تعاىلهللا فإنّ ا

)دجِيالْم آنالْقُرا هللاُ جعل ا )وددنا حمماحلبيب سي يبالن
، ومقْسما عليه ) (: مقْسما به يف القسم األول ص

قال ابن عطاء يف . )والْقُرآن الْمجِيد(: يف القسم الثّاين
) ( :‘‘قلب أهللا أقسم ا ةبقُو  دحيث محل  صحمم

 .صاخلطاب واملشاهدة ومل يؤثر ذلک فيه لعلُوِّ حاله 
فأما القسم الثاين، فالقرآن مقْسم  .رواه السلَمي والقرطيب

أنّ املُقْسم : به فيه، فکيف نفهم ما املُقْسم عليه، فاجلواب
ر يف عليه إما يفهم بقرينة مقالية أو قرينة حالية فيکون التقدي

   (: هذا‘‘القرينة املقالية   (  أي
 دحمم يد هذا قلببالقرآن ا قِْسمالّذي محل کالمي  صن
وأما القرينة احلالية،  ’’ .وخطايب بکمال قوته وعلُوِّ حاله



 ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

 

٤٥

احلق فإنّ على  صهو کون حممد : فقال ابن اخلطيب
لک ذکره القشريي والفخر الرازي الکفار کانوا ينکرون ذا

(: والقرطيب وغريهم ويف قوله           

  (املعظّم  ١ يبتوجد داللةٌ صرحيةٌ واضحةٌ واثقةٌ بأن الن
هللا أقسم ا: هو املقسم عليه، فبذلک قال األخفش ص

 :بالقرآن بأنک يا حممد، لنيب منذر، فيکون التقدير
)    (رذنلَم کوهذا جواب  ،إِن)  

  (  همألنحت وال بالرد ا  ىمل يکتفوا بالشکوجِبع
من اُألمور  صوبعثه  صوجزموا باخلالف وجعلوا جميئه 

العجيبة املُستنکَرة، فَبني التکرار الصريح يف التعجب 
 (: نکار يف قوهلم کما ذکر بعد القسمنيواإل    

                  ( 
(وهذا التکرار يف     ( و ) ( ىيدلّ عل 

ألنه ال شک يف هذا  صشدة إنکارهم بالرسالة احملمدية 
                                                

  ٢: ٥٠، ق  .١
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هللا فهذا املُنذر هو حممد رسول ا’’ مبن جاَءهم منذر‘‘ر األم
هم وصرح القرآن يف هذه اآلية ملاذا ءالّذي جا ص

 صوبعثه  صتعجبت الکفّار، فَوجه تعجبِهِم کان جميئه 
(: ألنهم کانوا يقولون بقوله تعاىل           

          (و  ١)        

                   

(.ذه  وذلک إشارةٌ إىل ٢ ه کيف جيوز اختصاصهأن
لوازمها، فهذا زلة الرفيعة مع اشتراکنا يف البشرية وـاملن

إذ  ؛کان وجه استکبار إبليس، إذ أنکر أن يسجد آلدم 
(: تعاىلهللا سأله ا              

   (فأجاب ٣: )       (وقال ٤ :
)             (ار کانوا فإنّ الکفّ ٥

                                                
  ٢٤: ٥٤القمر،   ١.
 ١٥: ٣٦يس،   ٢.
 ٣٢: ١٥احلجر،   ٣.
 ٣٣: ١٥احلجر،   ٤.
 ١٢: ٧األعراف،   ٥.
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(: يقولون مثله         (بهم هللا فذکر ا ١جتع
 (: وإنکارهم واستکبارهم بقوله        

             (ن لنا أنّ  ٢فتبي
: األول: لألمرينسبب إنکارهم عن قبول الرسالة کان 

(: ة، ألنهم کانوا يقولونزعمهم للمثلي: والثّاينالبشرية،   

      (ون  ٣هم کانوا ينظُروال اهر الظّإىل إن
: ؛يف خلق آدم تعاىل هللا ينظرون يف الباطن، کما قال ا

)                 (وأمر  ٤
 (: بعد هذا القول              

     (يطان نظر إليه ومل ينظُر فيه،  ٥فإنّ الش
 نت حالة ظاهرة ومل يتوجه إىلفتردد ألجلِ البشرِية الّيت کا
لَتّرت باألنوار  احلالة الباطنة الّيت فُضووح اإلهلية ونبالر

                                                
  ٢٤: ٥٤القمر،   ١.
 ٢: ٥٠، ق  .٢
 ١٥: ٣٦يس،   ٣

 ٢٨: ١٥احلجر،   ٤.

 ٢٩: ١٥احلجر،   ٥.
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 ا نظروا من الظاهر توجهوا إىلالصمدية فأما املالئکة بعدم
 ىوفهموا وعرفوا فضيلة النبوة عل الباطن ألنهم علموا

غريها ومل يترددوا يف البشرية واملثلية بِسببِ ظاهرِ لَوازِمها، 
إلنکار الکفّار ن سببا فهذا الشک والتردد واالرتياب کا

فرد  ص ىمد النيب املصطفرسالة سيدنا حم ىوتعجبهِم عل
   (: هذا التعجبِ بالقَسمني ىعلتعاىل هللا ا

  ( ا علا تامته ورسالته  ىوأقام برهانصدق نبو
 (: فقوله ص  ( مض يقتضي أن هناک أمر روب

عنه فما ذالک؟ فأجاب الواحدي ووافقه الزخمشري أنه 
: ما األمر کما تقولون وقال ابن اخلطيب: تقدير کأنه قال

 (التقدير    (رذنلَم کإن شکوا ف إِن
جميئک فإنهم کاذبون ألنّ  ىفيک يا حممد، وعجبوا عل

  .بون هم الکاذبوناحلق ال يکَذَّب بل املکذّ
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(: يف قولهتعاىل هللا وکذلک أقسم ا .١٠/١٤   

                  

            (.١  

 املکان فالطّور جبل سينني وهو سيد اجلبال، وهو
 وقال القشريي ؛ ىعليه موستعاىل هللاُ ذي کَلَّم االّ

ذکْر  ىنه املوضع الذي سمع فيه موسبه ألهللا أقسم ا: :
حمم ته  صدفأقول حيتمل أن يکون سبب  صوذکر أم

فر من املس صيب آخر هلذا القسم ألنّ النجد ملّا بدء الس
ه قبل ذهابه طُورِ سيناء ونزل ب احلرام ليلة اإلسراء انتقل إىل

. کما جاء يف احلديث صحيحا ىاملسجد األقص إىل ص
(: ويف القسم الثاين            ( 

ألنه کتاب أنزل ’’ رآن ايدالق‘‘أقوالٌ وأرجح األقوال هو 
مث  .وهو أيضا سيد الکتب صد يب حممدنا النسي ىعل

البيت املعمور فاملشهور أنه البيت  أقسم بسيد البيوت وهو
                                                

 ٦-١: ٥٢الطور،   ١.
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يف السماء العليا حتت العرش حبيال الکعبة، حرمته يف 
انتقل السماء کحرمة الکعبة يف األرض وهذا البيت الّذي 

أيضا ليلة اإلسراء واملعراج  ص ىإليه النيب احلبيب املصطف
وقيل هو البيت احلرام وال  .کما ورد يف احلديث الصحيح

 ص ىمعمور، وهذا قبلة النيب املصطف ال منهماريب أنّ ک
الّيت اختارها وحول وجهه إليه يف الصالة فکل منهما سيد 

. صاحلبيب  فکل أحد من البيتني، منسوب إىلالبيوت 
يف ليلة اإلسراء والطور  صفأما الکعبة، فهي بدايةُ سفره 

زلتني من سفره األرضي، والبيت ـوبيت املقدس کانتا من
: وقوله .ور کان أحدا من منازله يف سفره السماوياملعم

)   (  ماء، هي کانت طريقهيعين الس
 ىحت ىوالعرش وآيات ربه الکرب ىاجلنة وسدرة املنته إىل

( وصل إىل                  

(١  ىاية سفره يف املعراج کما رووهذه کانت 
                                                

  ٩-٨: ٥٢النجم،   ١.
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 ىبار رب العزة فَتدلَّودنا اجلَ$: االبخاري عن أنسٍ 
تکَا ىحنأَد نِ أَويسقَو رِ (: وقوله #ىنَ قَابحالْبو

وعجائب  ىآية عظيمة من آيات ربه الکرب هو )الْمسجورِ
هو البحر  ص ىإلسراء الّيت رآها احلبيب املصطفليلة ا

اململوء الّذي حتت العرش، وبني أعاله وأسفله مسرية مخس 
عن طريق العباس بن عبد  صيب مئة عامٍ کما روي عن الن

وأخرجه أبو داود، وروي عن علي بن أيب  باملطلب 
، فتضمن القَسم يف هذه السورة مخسة أماکن اطالب 

يب ةٌ لطيفةٌ بالنوأشياء فَلکُلِّ أحد منها نسبةٌ جليلةٌ وعالق
األشياء املقدسة تعاىل هللا فجعل ا ص ىاحلبيب املصطف

مقْسما  صواألماکن املبارکة مقْسما ا ونبيه املکرم 
  .عليه

(: بقوله صبه تعاىل هللا وکذلک أقسم ا  .١٥   
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    (١ وقال اإلمام جعفر بن حمم؛ادق د الص :
 ( صومعناه مبحمد  صالنجم حممد    ( : أي

النجم قلب : وقال أيضا .إذا نزل من السماء ليلة املعراج
أي انشرح  ىإذا هو صبقلبه تعاىل هللا وأقسم ا صحممد 
 وما أعوج أهللا ا ىاألنوار أو انقطع عن مجيع ما سو من

ما ضلّ حبييب : مبعىنتعاىل عن طريق استقامته قطّ وقال 
وقال اإلمام جعفر  .عني حملةً وما احتجب عني بشيء حلظةً

وقال ابن  .ما ضلّ عن قربه طرفة عني: ؛الصادق 
: وقال سهل التستري .ما ضل عن الرؤية طرفة عني: عطاء

ما رجع : وقال الشبلي .ما ضلّ عن حقيقة التوحيد حلظةً
ا منذ وصل إلينا ويقال يف احلُبِّعن :‘‘وِيبالکسر ’’ ه
ا، معناه ىيهوهوي :إذا اشتد فيه  صد نقسم بقلبِ حمم

  .الغي وما أضلّه هذا احلب عن األدب إىل هللاحبه 

                                                
  ٣-١: ٥٣النجم،   ١.
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مقْسما عليه  صنبيه تعاىل هللا وکذلک جعل ا .١٦/١٨
  (: باألقسام يف سورة القلم، فأَقْسم بقوله     

   (بعد القسمني صحبيبه هللا فخاطب ا ١ :)  

(  أي يا حممد)          (ىانتف ٢ 
 ة وغريها وردبواجلنون عنک بسبب إنعام ربک عليک بالن

کما قال السيوطي، وقال ابن زيد  ،إنه جمنون: لقوهلم هذا
اوية بن مع ىبه، وروتعاىل هللا قسم اهو قَسم أ: ) (يف 

لَوح (  ($: أنه قال صالنيب  قرة عن أبيه مرفوعا إىل
ورواه ابن کثري والقرطُيب وغريمها، وعن أيب  .#من نور
أول ما $: يقول صهللا مسعت رسول ا: قال اهريرة 
ابن  ىورو #مث خلق النون وهي الدواة ،القلمهللا خلق ا

ي وعکرمة، وقتادة، واحلسن البصر بعباس 
وأخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت، وابن  ،والضحاک مثله

                                                
  ١: ٦٨القلم،   ١.
  ٢: ٦٨القلم،   .٢
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عساکر وغريهم، وذکره ابن کثري، والقرطيب، والبغوي، 
  .والرازي وغريهم

ما کان اللّوح  ىبالقلم بأنه، کتب به علَهللا سم افأق
يوم القيامة من مجيع العلم، مث  وما يکون وما هو کائن إىل

يوم القيمة، کما  ، فلم ينطق وال ينطق إىلفم القلم ختم
، ثُم أقسم بسطرِ املالئکة باخلرب عن ابن عباس  يف جاء

أي أقسم بالقلم : أو بِمسطُورِهم فيحتمل أن يکون معناه
ب، وقال ابن عباس، وجماهد، اومبا يکتب به من الکت

(: وقتادة والسدي    (  نيعين ما تکتب املالئکة م
عمل العباد وهم احلفظة املوکّلون، وقال ابن أيب نجِيح عن 

والقلم يعين الّذي کتب به الذکر، فأقول فال مانع : جماهد
الذکر، ذکر  ال يف هذا املقام من أن يکون معىنلالحتم

بِه حممبِيح ته  صدوکما ورد يف جواب  صوصفة نب
(القسم                        
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      (ا عليه يف مخس آيات  ١مقْسفَذَکَر م
ورد الکفار واملعاندين واحلاسدين والطّاعنني يف شأن النيب 

نفي عنه اتهام اجلنون الّذي کان من قبل أشد ردّ و ص
د، أنت برئ يا حمم: ر الضالّني املفتونني، وقال مبعىنالکفا

منه، متلَبِّس بنعمة ربک من النبوة والرسالة والرياسة العامة 
والزکاوة التامة وحصانة العقل ورزانة الرأي والفهم 

والعلوم واجلوامع وجالل الفضل والنعم، وألنواع املعارف 
عما کانوا  ؛زيهه ـمن الْکَلم واحلکَم، واملراد تن

نّ ألمن اجلنون حسدا وعداوةً ومکابرةً،  صينسبونه إليه 
اجلنون حائل بني النفس والعقل، وکذا أخرج ابن املنذر 

 صإنما قالوا استبعادا منهم ما ادعاه النيب : عن ابن جريج
 نسالة مهللا امن الرالن خمالفة مجيع  صيب وما ارتکبه نم

الناس يف أيام العسرة واستيالء ظُلمة الکفر وملّا کان هذا 
 االستبعاد منهم مستقرا قويا يف زعمهم أکّدوا قوهلم إنک

                                                
 ٦-٢: ٦٨القلم،   ١.
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هللاُ شدة إنکارهم فأکَّد ا ىنون بأن والم القسم بناًء عل
 بتأکيد النفي، اجلواب باألقسام وزيادة الباء يف اخلربتعاىل 

هللا بنعمة ا صحبال تلبسه  صوفيه نفي اجلنون عنه 
ينة والربهان زلة البـليکون هذا التأکيد مع قيد النعمة مبن

 النفي والرد، فإنه من کان ذه املثابة من العلم والعقل ىعل
رق فالقول فيه بأنه جمنون والفهم والکمال يف اخلُلُق والطُّ

ه إلّا من هو ضالٌ ومفتونٌ ومدهن سفسطة، ال يقول ب
وکذّاب ومهِني، حقري، ذليلٌ ومهّاز، عياب، طعانٌ، ومشآٌء 
 ،أثيم ،متجاوز ،تدعرِ وميلْخل اعومن ،ات منيمنقَّالٌ، قت
 ملحق ونيم هوالز ،نِيماظٌ، وزلٌّ، فَظٌّ، غليظٌ، جوتوع

صل له وهو ولَد الزِّنا والفاحش واللئيم ذي ال أالنسبِ الّ
کما ذکره ابن جرير، وابن کثري، والقرطيب، والبغوي، 

 بوالرازي، واخلازن، واجلمل وغريهم عن ابن عباس 
وجماهد، والضحاک، وسعيد بن املسيب، وعکرمة، 

وقال أبو حيان  .واحلسن، وسعيد بن جبري، والثوري وغريه
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(: قوله ’’طالبحر احملي‘‘يف      (  ،اأيض مقَس
سبيل التأکيد على واعترض به بني احملکوم عليه واحلکم 

ميم عن احلبيب والتشديد واملبالغة يف انتفاء الوصف الذّ
الدين يف القسم أيضا الشيخ جنم  ، وذهب إىلص
(: ، أيواملعىن’’ تأوِيالَته‘‘            

( علا :قيل الکفار حيث  ىلنعمة هنا الرمحة، واآلية رد
(: قالوا                      

(ىن ١عک عليک،  !يا حممد: اآلية فَمرب مةأقسم بِنِع
ا ذّبون مبلست مبجنون، کما يقول اجلهلة من قومک واملک

 واحلق املبني، فنسبوک فيه إىل ىجئتهم به إليه من اهلد
اجلنون، بل لک األجر العظيم والثواب اجلزيل، ال ينقطع 

  .وال يبيد وهو غري مقطوعٍ وغري حمسوبٍ

                                                
  ٦: ١٥احلجر،   ١.
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(: وقوله         (أنَّ سعد ابن  ١
لُقِ رسول ا لشام سأل عائشة هصهللا عن خ .

فإنّ خلُق : ، قالتىبل: تقرأ القرآن؟ قالألست : فقالت
ورواه مسلم من حديث قتادة . کان القرآن صهللا رسول ا

بطوله، وأمحد عن طريق احلسن، وعبد الرزاق، وأبو داود، 
  .والنسائي، وغريهم

ابن جرير الطربي عن احلسن، عن سعد بن  ىورو
خبلُق  أخربيين: املؤمنني فقلت هلا قال أتيت عائشة أم: هشام

النا تقرأ : فقالت ص يبالقرآن، أَم لُقُهکان خ)      

   (.  

أبو داود، والنسائي، من حديث احلسن حنوه  ىرو
(: مث قال               (أي ٢ :

نِ املَفْتون وسيعلم خمالفوک ومکذّبو ،دفستعلم يا حممک م
                                                

  ٤: ٦٨القلم،   ١.
  ٦، ٥: ٦٨، القلم  .٢
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ک ومنهم، وهذا کقوله تعاىلالضنال م :)    

      (وکقوله تعاىل ١ :)         

            (.٢  

واملُقْسم عليـه بـالقلم والکتابـة    : وقال ابن القيم
عما يقول فيه أعداؤه، وأنت إذا  صه ورسوله زيه نبيـتن

وجدته ) واملقسم عليه(طابقْت بني هذا القسم واملقسم به 
داالً عليه أظهر داللة وأبينها فإنّ ما سطر الکاتب بـالقلم  
من أنواع العلوم الّيت يتلقّاها البشر بعضهم عن بعـضٍ ال  

يـف  تصدر عن جمنون، وال تصدر إال عن عقلٍ وافرٍ، فک
من هذا الکتاب الّذي هـو   صيصدر ما جاء به الرسول 

العلوم اليت تضمنها لـيس يف   درجات العلوم، بل ىيف أعل
يٍّ ال يقرأ کتاباً  ىقُوأم نما ما، وال سي وال البشر اإلتيان

أنواع الفصاحة، سليما من  ىخيطّ بيمينه، مع کونه يف أعل

                                                
 ٢٦: ٥٤القمر،   ١.
 ٢٤: ٣٤سباء،   ٢.
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يستحيلُ العقالء کلهم لَـوِ  االختالف، برِيئًا من التناقض، 
عقلِ اجتمعوا يف صعيد واحد أن يأتوا مبثله، ولو کانوا يف 

منهم، فکيف يتأت ال عقل له  ىرجلٍ واحد ن جمنونذلک م
مييز به، وهل هذا إال من أقبح البـهتان وأظهـر اإلفـک    
واهلذيان، فتأملوا شهادة هذا املُقْسم بِـه للمقْسـم عليـه    

  .يه أمتّ داللةوداللته عل

 :يف سورة احلاقَّة بقولهتعاىل هللا وکذلک أقسم ا  .١٩
)                         

                      

                    

(.١  

لظهور األمر واستغنائه عن  )(ورد يف أول اآلية 
تأکيد ومعناه أُقِْسم، زائدة لل’’ ال‘‘التحقيق بالقسم، ويقال 

يقول  صفليس األمر کما تقولونه من أنَّ حممدا : أو املعىن
                                                

 ٤٣-٣٨: ٦٩احلاقّة،   ١.
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عليه تعاىل هللا اعر أو کاهن فأقسم االقرآن من نفسه وهو ش
(: وقال (   يعين القـرآن)       ( : أي

زِيهه ـعليه لتنهللا لتالوة نيبٍّ مرسلٍ کرميٍ منا إليکم، فأَقْسم ا
ــه (: وتکرمي              (  ــال ق

ونَ من اخللق وما ال تبصرون منـه،  أقسم بِما تبصر: مقاتل
  .أقسم باألشياِء کلها مبا يبصرمنها وماال يبصر: وقال قتادة

تبصرون من شيء وما ال تبصرون من : وقال الکليب
وهذا أعم قسم وقع يف القرآن، فإنه يعم العلويـات  . شيء

، مـا  ىوما اليـر  ىنيا واآلخرة، وما يروالسفليات والد
تعاىل يدرکه البصر والبصرية من املظاهر واملعايل من أفعاله 

وصفاته وما ال يدرکه األبصار والبصـائر مـن مراتـب    
الصّفات والشيونات، من األجسام واألرواح، أو اإلنـس  
واجلن واملالئکة، والنعم الظاهرة والباطنة والعرش والکرسي 

درتـه  والسماوات السبع وما فيها وکل ذلک من آيات ق
وربوبيته فيدخل فيه مجيع املکونات واملوجودات ومـا يف  
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ظهر األرض وما يف بطنها ومن مکنون غيبه من امللکـوت  
 ىأقسم بالکلّ حتتعاىل واجلربوت والناسوت، فالتحقيق أنه 

بذاته املقدسة، ما وقع به التجلّي وما مل يقع، وما ظهر منها 
ـ يف عامل الشهادة وما مل يظهر، و ا ما يعلَم بعلم اليقني، وم

  .ق حبقِّ اليقنييشاهد بعنيِ اليقني وما يحقَّ

بظاهرِ کلِّ حقيقة وباطنها، تعاىل هللا وکذلک أقسم ا
عليه وهو الن مسـول الوجيـه   مث ذکر سبحانه املُقْسالر يب

(: ، وقـال صالکرمي العظيم          ( 
الرِّسـالة   ال خالف فيه ويف إضـافته إىل و صوهو حممد 
لِ  دليلٌ واضحسه کالم املُرإىل أأن ّلبه إىلرسوله الّذي يغ 

 معىن ىال يقول عن نفسه، وأضافه إليه علالناس عنه، وهو 
  .التبليغ ألنّ الرسول من شأنه أن يبلّغ عن املُرسلِ

م أفضليته وعد ىفهو يف غاية الکرم الّذي يدلّ عل
و ألنه هتعاىل هللا ا بشاعرٍ وکاهنٍ، فإضافة القرآن إىلمثليته 

: أکما قال  صالرسول  وحيه واملتکلّم به، وإضافته إىل
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)        ( زِّلَ فمعناه هلَّغُ إليه ونبو الْم
(: قلبه وأوحي إليه من ربه، وهلذا أکّده بقوله ىعل  

     (ل کما ورد يف جربي وإضافته إىل ١
خامت  ىالسماء وتال عل أنه نزل به من سورة التکوير، مبعىن

للخلق بلسان النيب تعاىل هللا ، ولکن أَظْهره اصالنبيين 
: ، ومن بالغة هذه اآليات تکرار لفظ القول کما وردص

)         ( ،)         ( ،
)      (  على للمبالغة يف إبطال أقاويلهم الکاذبة

(وزيادة . صالرسول الصادق األمني احلق املبني  (  يف
 (: قوله     (وقوله ، :)      

( م أصالً، وقال لتأکيد القلّة وأراد بالقليل نفي إميا
ملن ال ‘‘: العدم کقولک والقلّة يف معىن: الزخمشري

 من ال يصدقک فليس‘‘: فمعناه’’ يزورک فما تأتينا أصالً
(: فيؤيده قوله تعاىل’’ مبؤمن أصال           

                                                
  ٤٣: ٦٩احلاقة،   ١.



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

٦٤

                (وإطالق املصدر يف  ١
(: قوله      (هذا إلفادة املبالغة،  ٢

 أضافه إىلتعاىل هللا فأما لفظ القول فيه حکمةٌ لطيفةٌ بأنّ ا
نفسه بلفظ  وأضافه إىل’’ القول‘‘لرسول بلفظ ا

(: ، کما يف قوله’’الکالم‘‘       (ألنّ  ٣
لِ وهو االرکما قال املسيحأهللا سول يقول عن املُرس ، :
)              (هللا وأمر ا ٤بقوله  صيب الن
 (: أ      (ـوبقوله  ٥ :)      

                      

              (.٦  

                                                
 ٩١ :٦األنعام،   ١.
 ٨٠: ٥٦الواقعة،   ٢

 ٦: ٩التوبة،   ٣.

 ١١٧: ٥املائدة،   ٤.

 ١: ١١٢اإلخالص،   ٥.

 ٥٣: ٣٩الزمر،   ٦.
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 (: ـوبقوله         

 (١ )              (،٢ )  

           (سولُ عنه  ٣فإذا بلََّغَ الر
أي قاله مبلّغاً عن ’’ قال الرسول کذا‘‘: صح أن يقال

(و صح أن يقال ’’ مرسله       (  وال
ال تعاىل هللا ألنّ ا’’ بکالم رسولٍ کرمي‘‘جيوز أن يقال 

م مباشرةً بل خياطب يتکلّم مع عباده بال واسطة وال خياطبه
نبِيه أو رسوله مثّ يقوم الرسول أو النيب باخلطاب والکالم 

تعاىل قوله  صنيابةً عنه ولذلک يفْهم قولُ الرسول 
وهذا ما أشار إليه ربنا يف . تعاىلهللا خماطبة ا صوخماطبته 

(: قوله                      

                     

                                                
  ٣١: ١٤إبراهيم،   ١.
 ٥٣: ١٧اإلسراء،   ٢.
 ٣٠: ٢٤النور،   ٣.
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 (.د هذا األمر قوله تعاىل ١يؤي :)   

    (.سول ول ٢صذلک يعترب قول الر 
سول ، وي الرتعاىل أمره ص، وأمر الرسول قوله تعاىل
، وإخبار ىلبيانه تعا ص، وبيان الرسول يه تعاىل ص

إطاعته  ص، وإطاعة الرسول إخباره تعاىل صالرسول 
، وحمبة الرسول معصيته تعاىل ص، ومعصية الرسول تعاىل
، وتعظيم قربته تعاىل ص، وقربة الرسول حمبته تعاىل ص

تقواه  ص، وتوقري الرسول عبادته تعاىل صالرسول 
، وذکر الرسول إهانته تعاىل ص، وتنقيص الرسول ىلتعا
، دعاؤه تعاىل صالرسول على الصالة ، وذکره تعاىل ص

  .محده تعاىل صومدح الرسول 

(: سبحانه بلفظهللا ولذلک ذکر ا   ( و 
)  (ُيف ذکر امل م عليه ٍ، فَکُلُّ آيةقْسالْمم بِه وقْس

                                                
 ٥١: ٤٢الشوري،   ١.
 ١٦٤: ٤النساء،   ٢.



 ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

 

٦٧

ومعظّمةٌ لَه ومکَرِّمةٌ لـه   صيب مصدّقه للنانفرادها  ىعل
ومشرِّفَةٌ له مث حيصل باجتماع تلک اآليات تصديق فـوق  

  .تصديقٍ، وتعظيم فوق تعظيم

اية الت لوا يففتأمصديق والتبعد  صيب عظيم للن
 صيف شأنه تعاىل هللا األقسام املذکورة املتقدمة، إذ قال ا

ورةيف آخر الس :)      (تعاىل هللا ذکر ا ١
فأول املراتب هو  :يف کتابه ايد مراتب اليقني وهي ثالثة

 اليقني، وفوقهما عني ىعلم اليقني، وفوقه املرتبة الوسط
اليقني، وليست  حق: يقال هلا ىوهي املنته ىاملرتبة العظم

کاثر کما الت ني يف سورةاملرتبتني لليقهللا ا مرتبة بعدها، ذکر
 (: قال تعاىل            

          (فيحصل علم اليقني  ٢
بالسمع وعني اليقني بالبصر، فالعلم باملُعاينة واملشاهدة 

                                                
 ٥١: ٦٩احلاقة،   ١.
 ٧-٥: ١٠٢التکاثر،   ٢.
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ا جاء يف املسند أرفع وأثبت من العلم بالسماع واخلرب، کم
ورواه أيضاً ابن  #نةليس اخلرب کاملعاي$: لإلمام أمحد مرفوعا

ورجاله  بحبان والبزار واحلاکم من حديث ابن عباس 
باملباشرة وهي فوق  .ثقات اليقني، هو علم حق ولکن

املعاينة واملشاهدة، وهو حق احلق باجلزم والقطع ويزول ا 
ذه املرتبة للنيب هتعاىل هللا خصص اکُلُّ إمکان خطأ وريبٍ فَ

والوحي الّذي نزِّل عليه يف هذه  ص ىاحلبيب املصطف
(: السورة بقوله                  

               (.١  

، وإخبـاره، وتبشـريه،   صنبوته تعاىل هللا فجعل ا
وإنذاره حق اليقني، وهذا آخر مراتب اليقني، الّذي شرف 

األمني املکني به الن صيب.  

                                                
 ٥١-٤٩: ٦٩احلاقة،   ١.
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 ص يبالن السورة باخلطاب إىلتعاىل هللا فختم ا
(: وقال صخماطبة          (فجعل  ١

وقال ابن عباس  خماطباً يف هذه اآلية صه نبِيتعاىل هللا ا
(: وهذا کما قال تعاىل فَصلِّ لربِّک: معناه: ب  

              (وقال اخلازن ٢ :
  .أن جعلک حق اليقني ىأي نزه ربک العظيم واشکره عل

بالشفَقِ  صحلبيبه تعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٢٠/٢٣
مقْسما عليه  صوالْقَمرِ يف سورة االنشقاق وجعله  واللَّيلِ

 (: يف مجيع األقسام، بقوله          

             (.٣  

                                                
 ٥٢: ٦٩احلاقة،   ١.
  ٢- ١: ١٠٨الکوثر،   ٢.
 ١٩- ١٦: ٨٤االنشقاق،   ٣.
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الّيت  أي أقسم بالشفقِ وهي احلمرة: األقسام فمعىن
تشاهد يف أفق املغرب بعد سقوط الشمس أو البياض الّذي 

  .يعقبها

عن  فأما الشفَق األبيض بعد احلمرة فروي هذا املعىن
ابن عباس، وابن عمر، وأيب هريرة، وعمر بن عبد العزيز، 

: وقـال الراغـب  . يواألوزاعي، واإلمام أيب حنيفة 
للّيل، قال الزخمشري الشفق هو اختالط ضوء النهار بسواد ا

فقة علوالقرطيب مساإلنسان ورقّة  ىي شفقًا لرقّته ومنه الش
اإلشفاق عناية ألن املشفق حيب : القلب عليه، قال الراغب

املشفق عليه وأصل الکلمة من رِقّة الشيء، يقـال شـيء   
االسم من : رق قلبه عليه، والشفقة: شفق، وأشفق عليه أي
لقلب وکذالک الشفق، فکأن تلـک  اإلشفاق وهو رقّة ا

  .الرقّة من ضوء الشمس

د رقّة قلب حمم م منها إشارة إىلفال إشکال أن تفه
(: تعاىلهللا ته ورأفته عليها کما قال األمته ورمح ص  
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         (.١  

حاح، الشويف الصوقال  ،مسفق بقية ضوء الش
هللا أقسم ا: القرطيب مثله وقال أبو حممد البقلي الشريازي

أفق  ىعل تعاىلسبحانه مبا بقي من عکس أنوار مشس مجاله 
هو إمام  صيب الن إنّ: قلوب احملبني والعارفني، فأقول

من  وأقرب، وأحق ىأعل صاحملبني والعارفني، وقلبه 
زول أنوار مشس األلوهية، وأنوار الرمحة والرأفة ـالعرش لن

ة للمؤمنني اإلهلية، الّيت جعلت قلبه مصدر الشفَقَة، والرمح
(: وللعاملني بقوله تعاىل            

(.٢  

 (: مث أقسم بقوله   (  اغبقال الر
الوسق مجع املتفرق أي مجع وضم : وغريه من أئمة اللغة

                                                
 ١٢٨: ٩التوبة،   ١.
 ١٠٧: ٢١األنبياء،   ٢.
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أقسم بالليل ومبا مجع وضم کما ذکره : ولف فاملراد
( وأخرج الطربي عن عکرمة معىن .القشريي  ( 

ما : حيث يأوي فمعناه أي ما من شيء إال وهو يذهب إىل
من الدواب واحلشرات مکانه  جيتمع بالليل ويأوي إىل

مأواه مما  ألنه أَقْبلَ کل شيء بالليل إىلواهلوام والسباع 
جيوز أن يکون املراد مبا : کان منتشرا بالنهار، ولذلک قيل

قد تعاىل العباد اتهدين الصاحلني باللّيل ألنه : مجعه اللّيل
قول ابن  ويؤيد هذا املعىن ،مدح املستغفرين باألسحار

(. جبري      (د : أيوما عمل فيه من التهج
أخرجه اإلمام البغوي والقرطيب  ،واالستغفار باألسحار
(أيضا  اوغريمها وقال عکرمة       (  إذا

مأواه، ذکره ابن کثري  يل ذهب کل شيء إىلکان اللّ
جماهد و بوقال ابن عباس  .والقرطيب والرازي وغريهم

( :واحلسن وقتادة أيضا  ( وما مجع، ونقل  :أي
: وقال اخلازن .ما عمل فيه: البغوي عن سعيد ابن جبري
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وحيتمل أن يکون ذالک جد العباد، فيجوز أن يقسم به، 
فأقول فمن کان أکمل جدا وأحسن عبادةً وأمجل عمال 

(: لقوله تعاىل صهللا يل من رسول اباللّ        

                  (.١ 
املقام احملمود أجرا وثوابا لتهجده  ىمکّنه علتعاىل هللا ألنّ ا

  .يف القرآن صباللّيل کما أمره 

ــه   (: وقول  (  ،أي متّ واجتمــع
ه ابن عباس، وعکرمة، وجماهد، وسعيد بـن  ، قالىواستو

جبري، ومسروق وأبو صاحل والضحاک وابن زيد، وقـال  
إنه إذا تکامل : کالمهم ذا امتأل ومعىنإذا اجتمع إ: احلسن

(نوره وأدبر، فجعل مقـابال       (   وقـال
فيها أحواال متقابال وصح عن جماهد تعاىل هللا مجع ا: البعض

 (: أنه قال يف هذه اآلية      (   هـارهو الن
الشمس، روامها : الشفَق: أنه قال: کله ويف رواية عنه أيضا

                                                
 ٧٩: ١٧بين إسرائيل،   ١.
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هذا قرنه بقولـه   ىحامت وابن جرير، وإمنا محله، عل ابن أيب
(: تعاىل     (  ياءه أقسم بالضأي مجع کأن
بالنهار مدبرا وبالليـل  هللا أقسم ا: وقال ابن جرير الم،والظّ

مقبال وهکذا بالقمر إذا استوي وتکامل وامتأل، ذکره ابن 
مشس وصـاهلم  : کثري، وقال القشريي تبفق حني غَرالش

وأُذيقوا الفراق يف بعض أحواهلم وذلک زمانُ قبضٍ بعـد  
(بسط وأوانُ فرقٍ عقَيب مجعٍ      (   ليـايل

أو ليايل وصاهلم ) من ساق(غيبتهم وهم بوصف االستياق 
يف روح التالقي أو ليايل طلبـهم وهـم بنعـت القلـب     

  (واالحتراق   (  إذا أظهر سلطان العرفان
وأصله ‘‘: وقال القرطيب ،القلوب فال خبس وال نقصان ىعل

العباد مـن   ه فلوال أنه خرج إىللطان، وغضبالسمن سورة 
ولکن خرج من بـاب  . باب الرمحة ما متالک العباد يئه

والتفُّـوا   الرمحة فمزج ا فسکن اخللق إليه مث أبـذعروا 
’’ .لـه  مأواه، فسکن فيه من هو وانقبضوا ورجع کلٌ إىل
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بتغير أحوال اللّيل والنهار تعاىل هللا ففي هذه اآليات أقسم ا
: ل الشمس والقمر، وذکر بعدها جواب القسموبتغير أحوا

)      (  بـن  هللا وقرأ عمر، وعبـد ا
مسعود، وابن عباس وجماهد، وأبو العالية، وأبـو عمـر،   
ومسروق وسعيد بن جبري، وأبو وائل والشعيب، وطلحـة،  

محزة، والکسائي، : ، واألخواني، واألسود، والنخعىوعيس
اخلطاب للواحـد،   ىبفتح الباء عل )لَترکَبن(، وابن کثري

هذا قراءة عامة أهل مکـة  : وقال احلافظ ابن کثري إضافةً
ـ  )لَترکَبن(أي  .والکوفة أيضا بفتح التاء والباء د، يا حمم

مساًء بعد مساٍء يعين ليلة اإلسراء، رواه ابن أيب حـامت عـن   
ـ   روق وأيب الشعيب، هکذا روِي عن ابن مسـعود، ومس

(: العالية     (  أي مساًء بعد مساٍء قال احلافظ
  .يعنون ليلة اإلسراء: قلت: ابن کثري

اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عبـاس   ىرو
 (: تعاىليف قوله  ب     ( بعد  حاال
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عبـاس   هذا نبيکم وهو حمتمل أن يکون ابـن : حالٍ قال
مسعـت  : کأنه قال صأسند هذا التفسري عن النيب  ب

 ىمرفوعا عل’’ نبيکم‘‘: فيکون قوله، صهذا من نبيکم 
أعلم هکذا قال ابن هللا وهو األظهر وا’’ قال‘‘الفاعلية من 

ابن جريـر   ىهذا لنبِيکم ورو: کثري وذکره اخلازن ولفظه
: کـان يقـول   بالطربي عن جماهد، أنّ ابن عبـاس  

)      ( کم، يقول حاالبعـد  يعين نبي 
  .حالٍ

أبو داود الطيالسي عن سعيد بن جبري عن  ىورو
 (ب ابن عباس     ( حممد : قال
 (: االبزار عن ابن مسعود  ىورو ص  

   ( :حاال بعد حال، وقال ابن لترک !ديا حمم نب
لترکنب أنت يا حممد، حالًا بعد حالٍ وأمرا بعد أمر : جرير
هللا رتبة يف القرب من ا درجةً بعد درجة ورتبةً بعد: وقيل
به،  ىلة أسرذلک معه ليهللا قد فعل ا: ، وقال اخلازنتعاىل
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بعد ة فأصعده مساًء بعد مساٍء وقيل درجةً بعد درجة ورتب
: ـهللا ، فأقول فأيده قول اتعاىلهللا رتبة يف القرب من ا

)                 (وفُسِّرت  ١
هذه اآلية حبديث أنس بن مالک الذي رواه البخاري يف 

ودنا اجلبار رب العزة فتدىل حىت كان منه قاب $: صحيحه
هذا يکون لک الظفر  معىن: قيلو #أو قوسني أو أدىن

خيتم لک جبميل العاقبة فال  املشرکني حىت ىوالغلبة عل
هکذا . حيزنک تکذيبهم ومتاديهم يف کفرهم ذکره اخلازن
رتبةً  صکان تغير األحوال وتقلّب الدرجات ارتقاًء للنيب 

بعد رتبة وحالةً بعد حالة يف حياته وجهاداته وشدائد 
غزوة بدرٍ وأحد واألحزاب واملراجعة حاالته وفتوحاته ک

أن  وفتح خيرب ومکة، وحنني وغريها إىلمن احلديبية، 
مجيع قبائل اليهود  ىمکّن علحصل له الغلبة والت

وخارج العرب من واملشرکني، وقبائل العرب وبالدها 
                                                

  ٩-٨: ٥٣النجم،   ١.
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رت مشسه وانتشرت ضياؤها واستوت ىقريب وبعيد حتىنو 
هللا الد کلها وهکذا کملَ الببدره وتکامل وامتأل وأضاء به ا

(: قوله تعاىل له معىن          

   (.١  

أي لترکنب أحـوال أيامـک يـا    : اآلخر واملعىن
ي، حاال بعد حالٍ فهذه حال البعثة، مث حال الدعوة ـحبيب

حال املخالفة، مث حال دائد، مث حال اهلجرة، مث مث حال الش
وتوديـع  اجلهاد، وفتح البالد، مث حال دخول مکة فاحتًـا  

دار املعاد، مث حـال الشـفاعة    العباد، مث حال الرحيل إىل
املقام احملمود، مث حـال   ىالکرامة يوم القيامة مث البعث علو

ـ  املقام يف دار اخللود والق  ىيام، فالطَّبق يف اللغة يطلـق عل
علاحلال، ويطلق أيض قباق اجليل من الناس يکون ط ىا الطَّب

مألها ومنه : صلب، أي األرض وهو التنقّل من صلب إىل
قول سيدنا العباس بن عبد املطلب يف النص يب:  

                                                
 ٣٣: ٩التوبة،   ١.
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  رحمٍ تنقل من صالبٍ إىل

إذا مق ىضا طَبعامل بد  

(: وهذه إشارة يف قوله تعاىل       

(.١  

فلـه   صمن قال اخلطاب للـنيب  : ل ابن القيموقا
ثالث معان:  

حيث  تنتهي إىل ىلترکنب مساًء بعد مساٍء حت: األول
  .هللايصعدک ا

زلةً بعـد  ـلتصعدنَّ درجةً بعد درجة، ومن: والثّاين
حمـل القُـرب    تنتـهي إىل  ىحت. زلة ورتبةً بعد رتبةـمن

  .هللاوالزلفي من ا

ن حاالً بعد حـالٍ مـن األحـوال    لترکب: والثّالث
من اهلجرة، واجلهاد،  صفيها رسوله هللا املختلفة الّيت نقل ا

                                                
 ٢١٩: ٢٦الشعراء،   ١.
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عدوه، ومکر العدو به تارةً، ورده إياه تـارةً،   ىونصره عل
أن  من حاالته الّيت تنقّلَ فيهـا إىل وغناه وفقره، وغري ذلک 

اهبلغ ما بلغه إي.  

: الربوج بقوله يف سورةتعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٢٤/٢٧
)                   

(.١  

(: وقوله      (  هذا قسم أقسم
 :بالسماء ووصفها بذات الربوج، وفيها أقـوال تعاىل هللا ا

ذات : احلسن، والثالث اخللق: ذات النجوم، والثّاين: أحدها
قـال ابـن عبـاس وعکرمـة     . املنازل، وهي القصـور 

بن رافـع،   ، واحلسن، وقتادة، والسدي، وحيىيوالضحاک
’’ قصور يف السماء :الربوج‘‘: واملنهال بن عمرو، وجماهد

هـي  : وقال جماهـد  .رواه الطربي، والقرطيب، وابن کثري

                                                
 ٣-١: ٨٥الربوج،   ١.
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بن سـالم،   ثنا عشر، وهو قول أيب عبيدة وحيىيالالربوج ا
  .کما ذکره املاوردي والقرطيب يف تفسريمها

ثين عشر املعروفة الأراد الربوج ا: وقال القشريي
(: ر يف السماء، وذلک يف قوله تعاىلوهي القصو   

                        

(.١  

أنها منازل الشمس والقمر وهي : جريرواختار ابن 
اثنا عشر برجا، کما ذکر احلـافظ ابـن کـثري، وقـال     

عشر، شبهت بالقصـور، ألـا    اثنالالربوج ا: البيضاوي
ـ  ـتن زهلا األکـابر  ـزهلا السيارات، کما أنّ القصـور ين

لطرق بروجا لظهورها ألن أصل واألشراف، مسيت تلک ا
املرأة  تربجت: ومنه الربج، ويقالاألمر الظاهر : الربج معىن
 يف معـىن  ىالربج يف إظهار احملاسن، فإذا نرتشبهت ب: أي

البروج وهـو الظهـور، ويف    السماء وهو العلُو، ويف معىن
                                                

 ٦١: ٢٥الفرقان،   ١.
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أن  عشر، فال بأس أن تستفاد من مجعهـا،  اعددها وهو اثن
مبکّة  صوالدة سيدنا حممد  جيوز احتمال اإلشارة فيها إىل

باملدينة ووفاتـه   صوقدومه  صوهجرته  صوره وظه
، فکلُّ أمرٍ ىمع الرفيق األعل صولقائه  صووصاله  ص

   هـذه ـنم ووقع کلُّ أحد ،وظهور لُومنها له مکانةٌ وع
األمور يف اثين عشر من شهر الربيع األول، فهـذه نسـبة   

  .لطيفة خفية ألهل الذوق والوجدان لو يعرفون

ـماء ذات  : د البقلي الشـريازي وقال أبو حممالس
الربوج مساء قلوب العارفني، ذات األبـراج مـن العلـوم    

فيها کواکب العقـول وجنـوم    ىواحلکَم واحلقائق تسر
يخ األکرب حمي الـدين ابـن العـريب   األرواح، وقال الش :

)      (   ــاين ذات ــروح اإلنس أي ال
ـ قاملقامات يف التر يف  ىي والدرجات، فأقول فأي قلب أعل

السمو والعلو، ذي األبراج من املعامل واملعارف واحلکَم من 
من العرش ومـا   جعل قلبه أوىلتعاىل هللا قلبه الشريف ألنَّ ا
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 هوحأقرب  صفوقه ملعرفته ونزول حکمته عليه وجعل ر
أکمل  صإليه لسرِّه وظهورِ حقيقته عليه وجعل وجوده 

 صملَظْهريته يف الذّات والصفات، وجعل ظهـوره   وجود
  .أحسن ظهورٍ لجماله وکماله يف املوجودات والکائنات

(: مث أقسم بقوله      (   بيوم القيامـة
ألسنة مجيع  ىبه علهللا فصل واجلزاء الذي وعد اوهو يوم ال

مالـک  الرسل واألنبياء، قد روي عـن أيب هريـرة وأيب   
اليوم املوعود يوم القيامة وکذلک : وغريمها باألشعري 

مث . قال احلسن وقتادة وابن زيد وغريهم وال خالف فيـه 
(: يف قولهتعاىل هللا أقسم ا     (  ،وفيه أقوال

واملشـهود يـوم    صأن الشاهد حممد : أرجحها وأثبتها
  .القيامة
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لشاهد ا: ، قالبالطربي عن ابن عباس  ىرو
(: واملشهود يوم القيامة مث قَرأ صهو حممد      

              (.١  

 بالطربي سأل رجل احلسن بن علي  ىورو
(عن     ( ا قبلي؟ قال: قالأحد سألت :

يوم الذّبح ويوم : نعم، سألت ابن عمر وابن الزبري، فقاال
: مث قَرأ صال، ولکن الشاهد حممد : اجلمعة، فقال

)                         

 (واملشهود يوم القيامة، مث قَرأَ ٢ :)     

              (  هکذا قال احلسن
البصري وسعيد بن املسيب، وسفيان الثوري، وجماهد، 
وعکرمة والضحاک، وروي هذا عن احلسني بن علي 

( :أيضا قرأ اإلمام احلسني ب          

                                                
 ١٠٣: ١١هود،   ١.
 ٤١: ٤النساء،   ٢.
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          (قال بوعن ابن عباس  ١ :
(: بقوله تعاىل صد هد حممالشا        (٢ 

(: وقوله تعاىل       (وقوله  ٣
( :تعاىل                      

   (٤ ار يف أخرجه الطربي يف تفسريه والبز
  .رجاله ثقات :وقال’’ امع‘‘املسند واهليثمي يف 

املشـهود يـوم   : وقال آخـرون : وقال ابن جرير
واملشـهود   صالشاهد حممد : وعن عکرمة أيضا، اجلمعة

ابن ماجه بإسناد صحيح عن أيب الدرداء  ىيوم اجلمعة، رو
يـوم  علـي  أکثروا الصالة $: قال صمرفوعا عن النيب 

مشهود، تشهده املالئکة، وإنّ أحدا لن يصلي  اجلمعة فإنه
: قلت: قال #يفرغ منها لي إال عرِضت علي صالته حىتع

                                                
 ٤٥: ٣٣االحزاب،   ١.
 ٤٥: ٣٣األحزاب،   ٢.
 ١٤٣: ٢البقرة،   ٣.
 ٤١: ٤النساء،   ٤.



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

٨٦

ـ هللا وبعد املوت، إنّ ا$: صبعد املوت؟ قال و  ىحرم عل
 #حـي يـرزق  هللا األرض أن تأکل أجساد األنبياء، فنيب ا

، والقرطيب، أيضا، ونقله احلافظ ابن کثري وأخرجه الطَبري
أبو داود، والنسائي، وابن ماجـه   ىلرازي وغريهم ورووا

هللا قال رسـول ا : قال ايف سننهم عن أوس بن أوس 
إنّ من أفضل أيامکم يوم اجلمعة، فيه خلـق آدم،  $: ص

 ،ووفيه قُبِض  ـنم عقة، فأکثروا عليةُ وفيه الصفْخفيه الن
الة فيه، فإنّ صالتکم معروضةٌ علييـا  : واقال: وقال #الص

ـ   کيف تعرض صالتنا عليک وقد أرِمـت و !هللارسول ا
األرض  ىحرم عل أهللا إنّ ا$: صقال ف ؟بليت: يقولون

واستدل من احلديث بأنّ املشهود يـوم  . #ءأجساد األنبيا
ألنـه   ص ىيب املصـطف د النهد سيدنا حمماجلمعة والشا

ـ   ة وهـو  تعرض أعمالنا وصلواتنا عليه کل يـوم اجلمع
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(: هدها، ويؤيده قولـه تعـاىل  يش       

(.١  

: األنبياء واملشهود: وقيل الشاهد: وذکر البغوي
(: لقوله تعاىل صحممد            

                     

                         

                         

   (صشهدوا له  صاألنبياء قبله  ألنّ ٢ 
ةبالنوذکر اخلازن. زن واملظهري وغريهمنقله اخلا ،بو :

ائر األمم واملشهود س صهذه األمة ونبيها : وقيل الشاهد
(: املتقدمة، بقوله تعاىل            

                                                
 ١٤٣: ٢البقرة،   ١.
 ٨١: ٣آل عمران،   ٢.
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(.١  

، صد حمم: أنّ الشاهد: رآخ البغوي معىن ىورو
: واملشهود، صد حمم: الشاهد: ويقال ـهللا ا: واملشهود

أمة : يشهد هلم وعليهم وقيل الشاهد صهذه األمة، ألنه 
ذکرها القشريي، فتبين  ،سائر األمم هکذا: حممد واملشهود

هللا لنا ذه اآليات واألحاديث واآلثار واألقوال کلها بأن ا
وشـرفَه   صومبشهوديته  صد حمم أقسم بشاهديةتعاىل 
بشؤون عجيبة عظيمة شاملة فحصل لنـا خالصـة    ص

هو الشاهد واملشهود والناظر، واملنظور،  صاألقوال بأنه 
والقاصـد،   ،والطالب، واملطلوب، واحملـب، واحملبـوب  

هود إما الشاهد من الش: واملقصود، وهناک أمر آخر وهو
ود، احلضـور باملشـاهدة   الشه بالبصر أو بالبصرية فمعىن

الشـهود،   اهد هو احلاضر، فحکم احلضـور مبعـىن  والش
                                                

 ١٤٣: ٢البقرة،   ١.
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وفيـه  ‘‘: ’’شرح الشفا‘‘فلذلک قال املال علي القاري يف 
حاضر ناظر يف ذلک العرض األکرب ألنه  صه ه بأنتنبِيه نبِي

سيکون فيه شاهدا ويوم العرض األکرب سيکون مشهودا، 
اة الدنيا ألنه تعرض عليـه  وکذلک هو شاهد علينا يف احلي
 صفأما احلقيقة احملمدية  .أعمالنا وأحوالنا صباحا ومساًء

 صوفيوضات رمحتـه   صوأنوار نبوته  صوروحانيته 
منها زمانٌ وال إمکان، وال  ال خيلو صوبرکات شاهديته 

حمل وال مکان، وال عرش وال کرسي، وال لوح وال قلـم،  
رزخ وال قـرب،  وعر، وال بوال بر وال حبر، وال سهل وال 

فتجده  ،ا کامتالء الکون األسفل ا ىفامتأل الکون األعل
باجلسد، وقائما بني يـدي ربـه    صمقيما يف قربه  ص

 ىساط بإقامته يف درجة الوسيلة وترألداء اخلدمة وتام االنب
املشـرق   ىأقص املغرب إىل ىائني له يقظةً ومناما يف أقصالر

أن  ،مبستنکرهللا ا ىليس عل‘‘: لقائلکما قال ا صوشأنه 
وهذا کما ذکر احلليب صـاحب  ’’ .جيمع العامل يف واحد
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العاملني کلّهـا   صفيه تعاىل هللا فجمع ا :السرية يف رسالته
رمحةً للعاملني وللعاملني نذيرا وسراجا  صجعله تعاىل ألنه 
الشاهدية بالبصر : هلا شأنان صيب فَأَما شاهدية الن. منريا
وهذا معلوم حمقّق عند أهل العلم أنـه   .لشاهدية بالبصريةوا
 ىأمامه، فکان ير ىمن خلفه کما کان ير ىکان ير ص

يف  ىرکوعهم، وکان ير ىخشوع الصحابة کما کان ير
اللّيل کما يف  ىيف الضياء، وکان ير ىالظّلمة کما کان ير

 ىمن بعيد کما کان يـر  ىيف النهار، وکان ير ىکان ير
 ىاحلبشة من املدينة کما کان يـر  ىوکان ير ،بٍمن قري

شـر  احلـوض واحمل  ىوکان ير، صالثريا مبکة يف مهده 
املشارق واملغـارب وأسـفار    ىواجلنة والنار کما کان ير

إين $: أصـحابه  صالصحابة يف البحار، ولذلک أمر النيب 
فأقيموا صفوفكم  ،أرى من بني يديمن خلفي كما أرى 

 ىأقـو  صروحه  ألنّ. #وسجودكموأحسنوا ركوعكم 
عنها شيء من العامل فهي مطلعـة  األرواح فإنها مل حيجب 
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وعلوه وسفله ودنياه وآخرته ألن مجيـع  تعاىل عرشه  ىعل
لا علذلک خلَ شاهدعألجله فإنه ج ـلَ   يٍءکل ش ىقعوج
  .مشهودا يءله کلُّ ش

(: بقولهتعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٢٨/٢٩  

                   (١ 
جم بالطّارق الختصاص ظهوره عبر عن الن: قال الراغب

باللّيل، فالطارق يف األصل اسم فاعل من طرق طرقًا 
وطروقًا ويقال لکل من أتاک ليال فهو طارق ويف 

 .ل له کوکب الصبحذي يقاجم الّارق النالطّ: الصحاح
أقسم بالسماء وبالنجم الّذي يطرق ليالً مث : قال القشريي

بعد القسم ما هو الطارق تفخيما لشأنه بعد تعاىل هللا بين ا
(: تعظيمه باإلقسام به بقوله        (  هذا

فقيل ،جماالستفهام يراد منه التفخيم بعد التعظيم هلذا الن :
ه وهذا تنويه بشأن: قال أبو السعود .و النجم الثّاقبه

                                                
 ٣-١: ٨٦الطارق،   ١.
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أن رفعة قدره حبيث ال  ىوتفخيمه باإلقسام به وتنبيه عل
ق العليم هلذا اخللق فال بد من تلقيها من اخلاليناهلا إدراک 
إذا أضاء، : ثَقُب يثقُب ثقوبا وثقابة: ويقال .النجم العظيم

هللا فقد قال ا’’ يءملضالکوکب ا‘‘: ضوؤه، فمعناه: وثقوبه
أي ال أقسم بکل طارق من الکواکب بل أقسم ‘‘: سبحانه

 ىبطارق معين وهو النجم الثّاقب الذي يثقب الظالم ويهد
ولذلک قال ’’ به کلّ مسافر يف ظلمات الرب والبحر

(: القشريي     (  جم املض‘‘هويءالن 
 يءالتوحيد ويستض ىدلّ علالّذي ي وهو جنم املعرفة’’ العايل

بنوره ويهتدي به أولو البصائر، وذکر القاضي عياض عن 
لَميجم هنا حممد : قال: السإنّ : وقال سهلٌ، صإنّ الن

من زوائد البيان  صقلب حممد  ىالطارق ما طَرق عل
مع ضوء  صزلة النيب ـعلو منإىل واإلنعام وفيه إشارة 

: اآلخر للثاقب املعىن ألن صونور رسالته  صنبوته 
إذا دنا : ثَقُب الطّائر إذا عال يف اهلواء، وأسف: يقال ،العاىل
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کمال العلو : من األرض فإنّ الثاقب جتتمع فيه خصلتان
دري ‘‘: کوکب ثاقب: ويقال من ااز ،وشدة اإلضاءة

کأنه يثقب بالظلمة فينفذ فيها ’’ شديد اإلضاءة والتأللؤ
إذا اتقدت واشتعلت، : ثَقُبت النار ثُقُوبا :ويقال ،ويدرؤها

 مجالن ثَقُبيف ’’ .إذَا أضاء ضياًء شديدا‘‘و وال شک
کمال العلو : اجتمعت فيها خصلتان صالرسالة احملمدية 
(: کما قال تعاىل               

                  (وبقوله ١ :)   

      (وبقوله ٢ :)        

   (اه ا ٣ا تعاىل هللا وشدة اإلضاءة کما مسنور
(: وسراجا منريا بقوله             

 (لهوبقو ٤ :)              

                                                
  ٢٥٣: ٢البقرة،   ١.
 ٤: ٦٨القلم،   ٢.
 ١١٣: ٤النساء،   ٣.
 ١٥: ٥املائدة،   ٤.
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(دي  ١جم احملمطلع يف وقت ذهاب اللّيل  صفإن الن
شأنني الزمني  صيف مولده هللا وبدء الصبح فجمع ا

بالنجم  ص، وبالطّارق وعينه صبه هللا فلذلک أقسم ا
الثاقب، فأقسم أوال مبا يشترک فيه هو وغريه وهو 

 صمث سأل عنه باالستفهام تفخيما وتعظيما له  .الطّارق
بالنجم الثّاقب إلزالة اإلام من  صوفسره  صوعينه 

إکماالً وإمتاما يف اإلنعام  فهم العوام وجعل هذا االختصاص
النور من  لذي أخرج اخللق إىلا صخري األنام  ىعل

  .الظالم

: بقوله صبه تعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٣٠/٣٣
)            (قال ابن  ٢

تفجر اإلميان،  صألن منه  صد إن الفجر حمم: عطاء

                                                
 ٤٦-٤٥: ٣٣األحزاب،   ١.
  ٣-١: ٨٩الفجر،   ٢.
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والفجر صبح النهار وأول وقت ظهور ضوء الشمس 
لّيل وهذا الوقت الّذي ينشق فيه النور وينفتح وانقضاء ال

: للضياء والظهور وغابت ظُلَم اللّيايل وقال سهل التستري
‘‘) ( رت  صبه هو حممد هللا الّذي أقسم امنه تفج

 ( و ’’األنوار (  رة من أصحابههو العشرة املبش
( الّذين حکَم هلم باجلنة و ص ( و هللا الصهم إخ

) (  وحيتمل أن يکون املراد من الفجر،  .هللاطاعتهم
 ىأو فجر اللّيلة الّيت أسر صذي ولد فيه النيب فجر الّيوم الّ
والشفع قلبه والوتر روحه ألنّ مجيع لطائفه  صفيها بالنيب 
  .حصلت هلا االرتقاء واملعراج يف تلک اللّيلة ص

 (: بقولهتعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٣٤      

       (ببلد والدته تعاىل هللا أقسم ا ١
ألنه شرفه مبولده، ومکانه، وقيامه  صوسکنته  ص
  .ص

                                                
 ٢-١: ٩٠البلد،   ١.
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أي أقسم ببلد : فأما الوجه األول يف هذه اآلية
احلرام، الّذي أنت فيه لحبي لک ولکرامتک علي، وقيل 

فيه وهو حملّک أي من أهل مکة ’’ وأنت مقيم‘‘ :معناه
نشأت بينهم وإنهم يعرفون فضلک وطهارتک وقيل أنت 

زائدة ’’ ال‘‘تکون  فيه حمسن وأنا عنک فيه راضٍ وجيوز أن
 (: کما قال تعاىل        (وقرأ احلسن،  ١

بعد الالم إثباتا  من غري ألف )لَأُقِْسم(واألعمش وابن کثري 
 (منصور عن جماهد يف  ىوتأکيدا، ورو ( قال :

ومل يکن : قال ابن زيد. ماصنعت فيه شيئًا فأنت فيه حل
  .صا أحد حالال غري النيب 

’’ ال‘‘أن اجلملة حالية و: والوجه الثاين يف هذه اآلية
 (: نافية أي       ( ـا  وأنت ح ال مقيم

وأنت أحق باإلقسـام   يءال نقسم بش: لعظم قدرک أي
  .ومکان يءبک من کل ش

                                                
 ١: ٧٥، القيامة  .١



 ص كشف الغطا عن معرفة األقسام للمصطفى

 

٩٧

مبعين ’’ ال‘‘أن تکون : والوجه الثالث يف هذه اآلية
 ىإلنکار واإلنکار نفي وقد دخل علهي استفهام ا’’ أالَّ‘‘

لما ال أقسم ذا ‘‘النفي، ونفي النفي إثبات فيکون تقديره 
ـ  ’’ يهقيم فالبلد وأنت حال م  ىفهذا االستفهام يـدلّ عل

  .اإلثبات والتحقّق ورد إمکان النفي واإلنکار

: والوجه الرابع يف هذه اآلية هي نفي صحيح واملعين
)        (   إذا مل تکن فيه بعد خروجـک
حکاه اإلمام املکي ورواه ابن أيب جنيح عـن جماهـد    ،منه

 (ابن العريب أيضـا  وهذا اختيار      ( 
زول، أي ـحال من احللول وهو الن مبعىن جيوز أن يرد حلٌّ

د اواحلال أنت يا حمما، قي تعاىل هللا د، حال يف مکّة نازل
فيها إظهارا ملزيد فضلها فإا بعد  صإقسامه مبکة حبلوله 

لول الـنيب العظـيم   أن کانت شريفة بنفسها زاد شرفها حب
فحصل للمکان شرف مزيد بشرف املکني  صالشريف 

ويف هذه اجلملة تعريض ألهـل   صوهو حمل قَدمي النيب 
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مکة بأم لجهلهم يرون أن خيرجوا منها من بـه مزيـد   
  .شرفها ويؤذوا من به مزِيد أَمنِها

(: تعاىلهللا وکذلک أقسم ا .٣٥/٣٦     (١ 
(الوالد إبراهيم وإمساعيل : وقيل  ( فهي إشارة إىل 

 ددنا حمما  صسي ة يقتضيوفيها مناسبة معنوية تام
حيتمل أن الوالد هو النيب  :سياق السورة، وقال املاوردي

(لتقدم ذکره  ص   ( إمنا أنا لكم $: صأمته لقوله
، يف السنن اوددأخرجه أبو .#مبرتلة الوالد أعلمكم
  .والنسائي، وابن ماجه

ليحقّق علُو  صله تعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٣٧/٣٨
: وقالتعاىل عنده  صمکانته وعظمة خلته، ورفعة أحبيته 

)                  

(املشرکني صحلبيبه تعاىل هللا فأقسم ا ٢ أو يف يف رد 
                                                

 ٣: ٩٠البلد،   ١.

  ٣-١: ٩٣، ىالضح  ٢.
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 مشرکة امرأة إذ تکلّمت ) وهي أم مجيل امرأة أيب هلبٍ(رد
صاحبک إال قد  ىما أر‘‘: وقالت ،عند فترة الوحي
تعاىل هللا وهذا القسم کان من کرامة ا’’ ،ودعک وقالک

أي : وقال صوتعظيمه إياه  صوتنويهه به  صله 
ٰح وربة وبيان ىالضة واملربوهذا من أعظم درجات احملب 

هللا املکانة واحلظوة لديه وأخرب ذا القسم عن حاله بأن ا
ما ترکک منذ اختارک وما أبغضک منذ أحبک وما تعاىل 

ما أمهلک بعد أن : وقال الواسطي ،قطعک منذ وصلک
ما حجبک عن قربه حني : اصطفاک، وقال ابن عطاء

هو  )(: خلقه وقال اجلنيد البغداديإىل بعثک 
( ،مقام الشهود   (  هو مقام الغني الذي قال

 .ه مسلم وأبوداودروا. #قليب ىإنه ليغان عل$: فيه صالنيب 
حوهي الساعة اليت فيها ارتفاع الشمس  ىوأقسم بالض

فيحتمل واعتدال النهار يف احلر والربد ويف الصيف والشتاء 
 صاحملمدية ارتفاع مشس الرسالة  أن تکون فيه إشارةٌ إىل
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ها اليت تنسخ وجودها ظلمة اللّيل وانبسط نورها وضوؤ
مشارقها ومغارا مع کوا معتدلة  ىوجه األرض وعل ىعل

ال شدة يف حرها وال يف بردها وهي صفَة النبوة احملمدية 
أن  ؛دق وخلُقها وعن اإلمام جعفر بن حممد الصا ص

 ؛ ىفيها موسهللا الساعة الّيت کلّم ا ىاملراد بالضح
  .کما رواه القشريي ،ليلة املعراج: وبالليل

)    ( يقال  ،معناه إذا سکن واستقر
سجا البحر سجوا إذا سکنت أمواجـه وليلـة   : يف اللّغة
أي ساکنة الريح ويف إسناد سکون الظلمة الکائنة : ساجية

ف ملـا فيـه   جماز عالقته احللول والظرفية، فإنّ الزمان ظر
از أيضا من إسناد ما للشيء إذا سکن أهله، فهو جم: فمعناه

سـکون  إىل زمانه، حنو اره صائم وليله قائم، إشارةٌ  إىل
بليلـة  تعاىل هللا الناس فيه وطمأنينتهم واستقرارهم، فأقسم ا

إذا حصل له سکونٌ وطمأنينـةٌ بلقائـه    صمعراج النيب 
ير يف حاله إذا شاهده التغباالستقرار وعدم تعاىل هللا وشرفه ا
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(مقام  ىومکّنه عل         (   ويف قسـم
حدية  إىل ىإشارةٌ أخر ىالضة احملمىألن الضح صالنبو 

 ىاللّيل ساعات فذکر سـاعةً بالضـح  ساعةٌ من النهار و
أن ساعةً واحدةً من  بالليل ذلک إشارةٌ إىل ومجيع ساعات

وکذلک  .ر توازي مجيع ساعات اللّيل بل غلبت کلّهاالنها
يـوازي مجيـع األنبيـاء     صبأنّ حممدا تعاىل هللا أقسم ا

واملرسلني، ونبوته، تساوي مجيع النبـوات بـل غلبـت    
لت عليها مقت وتفضجوهوتفوکُلِّ الو ففيه إشـارة إىل  ،ن 

ي، ما ترکت ـيا حممد، يا حبيب: أقسم وقالتعاىل هللا أن ا
قومٍ أو قبيلـة أو   األنبياء واملرسلني إذ أرسلته إىلمن  أحدا

کافـة   فکيف نترکک ونقطعک وأرسـلناک إىل  موضعٍ
الناس بشريا ونذيرا وجعلناک رمحةً للعاملني وأعطينـاک  

م  النسالة الّيت هي شاملة وجامعة جلميع کمـاالة والربو
سـالة  وة والروآيام وحسنام وکرامام وختمنا بک النب

حللعوامل والکائنات کلّها ىوجعلنا بعثتک ض.  
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: دوقال املُرب ،هو النهار کلُّه )(: قال الفَراء
حمس وقال أبو اهليـثم  ىأصل الضالش بح وهو نورالص :

وجـه   ىبسط علوهو نور الشمس املن نقيض الظّلّ ىالضٰح
ـ وقا .األرض الّذي ميحو ظلمة اللّيل د البقلـي  ل أبو حمم

أي بطلوع  )(: بقولهتعاىل هللا أقسم ا: الشريازي
 ،ام الوصلَةمشس عرفانک يا حممد، يف أي)   ( 

  حيـث قُلـت يف غلبة احلرية ال ‘‘ وبليل الفُرقة إذا کنت
  .’’أحصي ثناء عليک

أي أُقِْسـم (   (: وقال ابـن عطـاء  
(مبکاشفات سـرِّک بنـا      (   أي أقسـم

باشتغالک بالدعوة وأمور الرسالة، ألنّ مشـس املکاشـفة   
هللا مطْلَع الْخلْوة مع ا ىتطلع وتنشرح علتعاىل هللا بِجمالِ ا

يف غار حراء، الَّيت أخربت ـا   صالّيت کانت حتصل له 
لْخلَاء وکان خيلو بغار حـراٍء  ثُم حبِّب إِلَيه ا: لعائشة 

ذوات العدد، قبل أن ينـزِع  فَيتحنثُ فيه، وهو تعبد اللَّيايل 
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احلَق وهو يف غَـارِ   هءجا ىحت... له ويتزود لذلکأَه ىإلَ
  .رواه البخاري ومسلم .حراٍء

کَشف احلجابِ  شارة إىلإ )(فَتبني أنَّ يف 
هود الذّايت ويف والش) ( م االجتهاد مقا إشارة إىل

يرغب من اخللق  صاحلق إذا کان النيب  لدعوة اخلَلق إىل
الذّات، فاشتعل الشّهاب،  قِّ ويتوجه ويتفَرغُ إىلاحل إىل

وارتفع احلجاب، واکْتشف ما کان يف الغياب، فَتم ذوقه 
املقام کان يطلب حمض اإلعراض  هذا صوکمل شوقه 

 ىعن اخللق واالنقطاع، وکمالَ التبتل والتجريد عما سو
وهو کان  )(األحد الْفَرد الصمد، وهذا هو هللا ا

(، هللا عروجه يف السري إىل   (  هو کان نزوله
وجِ وإمتامه، ، والنزول هو إکمال الْعرهللايف السري عن ا

فأقسم مرةً  صکُلَّ کمالٍ يف نبوته تعاىل هللا فجمع ا
وأقسم مرةً بِعروجِه ومرةً  صبِجمعه ومرةً بتفْرِقَته 

ومرةً  صومرةً بواليته ومرةً برسالته  صزوله ـبن
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 دعوة إىل صحضرة الْحقِّ ومرةً باشتغاله  بإنقطاعه إىل
بِجمعِ الْجمعِ بِشأن عظيمٍ حيث  صالْحقِّ، فَشرفَه وميزه 

ما أَسقَطَت  صوتفْرِقَته  صما أَسقَطَ تفْرِقَته  صجمعه 
 هعصوأعطاه  صمج  هکَّنمنِ، ولْوِيالت نائَةَ مرصالب 

غاية بِ صعلُوِّ صحة التمکني وهذا کان تشريفه  ىعلَ
ايذَلک قال االکمال ونِهلاالتصال و تعاىلهللا ة :)     

                   (ـهللا فجمع ا ١ 
  (: له القَسمينِ    (  أرفَإنِّي أَب

  .من اخلَطَلِ والْخطَأهللا ا إِىل

بأربعة أشياء وأماکن، تعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٣٩/٤٢
 ’’التني، والزيتون، وطُور سينني، والبلد األمني‘‘: فإنها

: ـهللا قَالَ ا: هذه األقسام وهناک أقوالٌ وتعبريات يف معىن
)                 

                                                
  ٢-١: ٩٤االنشراح،   ١.
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(:ل القول ١؛بعصر آدم تعاىل هللا أي أقسم ا: األو 
وهو العهد الّذي طفق فيه آدم وزوجه خيصفان عليهما من 

وأبو ’’ مسند الفردوس‘‘أخرجه الديلمي يف (ورق اجلنة، 
’’ الزاد‘‘ين وذکر ابن القيم يف وابن الس’’ الطب‘‘نعيم يف 

، ا ذر أبو ىورو) ’’الطب النبوي‘‘والسيوطي يف 
وأكل منه  #كلوا$ :فقال .سل تني صى للنيب أهد: قال

 .#إن فاكهة نزلت من اجلنة لقلت هذه :لو قلت$: مث قال
ابن أيب حامت عن  ىرو .ذکره القرطيب واحلافظ ابن حجر
(: بسعيد بن جبري عن ابن عباس       

        (نيـين: قال ٢فيجعالنه زعان ورق الت 
: وقال القرطيب .ذکره احلافظ ابن کثري .سوآما ىعل

  .جعال يلصقان عليهما ورق التني :وقيل

                                                
 ٣-١: ٩٥التني،   ١.
 ١٢١: ٢٠، طه  .٢
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 )(: أخرج الطربي وابـن أيب حـامت  : والثّاين
ذکره ابن کثري،  ،اجلودي ىالّذي بنِي عل ؛مسجد نوحٍ 

  .والقرطيب وغريمها

مسـجد   )(: قال عکرمة وابن زيد: والثّالث
 ،اجلبل الّذي عليه دمشـق : )(: وقال قتادة ،دمشق

ذکره القرطيب وابن کثري وغريمها، ودمشق هـو مهـاجر   
  .وهذا اختيار الطربي أيضا ؛سيدنا إبراهيم 

مسـجد   )(: قال حممد بن کعـب : الرابع
  .أصحاب الکهف، ذکره البغوي والقرطيب وغريمها

املسجد احلرام،  )(: ال الضحاکق: اخلامس
وغريه واملسجد احلرام هو مقام سي ذکره القرطيب دنا حممد

الّذي بدأ به سفره اإلسراء ليلة  ص ىالنيب احلبيب املصطف
  .أيضا صاملعراج وهو مولده 
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(: ويف قوله  ( ٌهلا. أقوالقال ابن عباس : أو
هو : قتادة، وابن زيد وغريهم، وکعب األحبار، وب

(: مسجد بيت املقدس وقال الضحاک  ( : املسجد
، ذکره الطربي، والقرطيب، وابن کثري، والبغوي ىاألقص

(: وغريهم، وقال قتادة  ( اجلبلُ الّذي عليه بيت ،
(: املقدس، وقال عکرمة وابن زيد  ( :املقدس بيت، 

أقسم هللا إنّ ا: وقال املراغي ،ختيار الطربي وغريهوهذا ا
وذريته کما أقسم بالتني عصر  ؛بالزيتون عصر نوح 

(: ويف قوله. ؛آدم     (  اءينلُ سبهو ج
، قال کعب األحبار ؛منه موسى تعاىل هللا ا ىالّذي ناد

ارک، الّذي هو الْجبلُ احلَسن املب: وعکرمة، وقتاده وجماهد
ذکره الطربي، . (؛بن عمران  ىعليه موسهللا کلّم ا

  ).والقرطيب، وابن کثري والسيوطي وغريهم

(: ويف قوله    ( کّةقاله  .يعين م
، وجماهد، وعکرمة، واحلسن البصري، بابن عباس 



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

١٠٨

وإبراهيم النخعي، وابن زيد، وکعب األحبار وغريهم، وال 
هللا البلد األمني الذي شرفه ا ذلک، وأقسم ذا خالف يف

: ـفيه کما قال  صمبيالد رسوله وحبيبه حممد  تعاىل
)                   (.١  

اآلن نذکر حکمـة األقسـام ـذه األمـاکن،     
ظهر فيها اإلبانة عن شرف البقاع املبارکة وما : فحکْمتها

األنبياء والصاحلني، فمنبت التّـين   من اخلري والربکة بسکىن
 إومنشـؤهما   ىمهاجر إبراهيم ومولد عيس: والزيتون

املکان الّذي نـودي  : والطّور. عليهم السالمومقر األنبياء 
 (، ومکة ÷فيه موسى  (  هو مولد رسول

فإنّ هذه األقسام ولو اعتربت بعصـورِ   .ومبعثه صهللاِ ا
األنبياء الطَيِّبة أو بأماکن مقدسة أو بأشياٍء مبارکة، ولکن 
ال خالف فيه بأنّ حکمة کُلِّ قَسمٍ تشتمل نِسبةً واحـدةً  

  .مشترکةً يف کلّها وهي اإلضافة باألنبياء والصاحلني
                                                

 ٢-١: ٩٠البلد،   ١.
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 هذه محـالٌّ : قال ،نقل ابن کثري عن بعض األئمة
 منها نبيا مرسـالً مـن أوىل   يف کُلِّ واحدهللا ثالثة، بعث ا

حملّـة الـتني   : العزم، أصحاب الشرائع الکبار، فـاألول 
فيها عيسى ابن هللا يت بعث ايتون، وهي بيت املقدس الّوالز

: والثّاين ،ذا املکان تعظيما لهتعاىل هللا ، فأقسم ا؛مرمي 
بن  ىعليه موسهللا لّم اطور سينني، وهو طور سيناء الّذي ک

ذا املکان تعظيمـا لـه،   تعاىل هللا ، فأقسم ا؛عمران 
مکّة، هو البلد األمني، وهو الّذي أرسـل فيـه   : والثّالث
ذا املکان تعظيما له، وذکـر  تعاىل هللا فأقسم ا صحممدا 

مـن طـور   هللا جاء ا: يف آخر التوراة هذه األماکن الثالثة
وأشرق من سـاعري   .؛عليه موسى هللا سيناء يعين کلّم ا

، ؛منه عيسـى  هللا يعين جبل بيت املقدس الّذي بعث ا
هللا واستعلَن من جِبالِ فاران يعين جبال مکّة الّيت أرسـل ا 

ها حممنا مـ  .صد الترتيـب   ىفذکرهم مخربا عنهم عل
الوجودي حبسب ترتيبهم يف الزمان وهلذا أقسم باألشرف 
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نه، مث األشرف واألکـرم  واألکرم، مث األشرف واألکرم م
  .صمنهما وهو نيب آخرِ الزمان وخامت األنبياء واملرسلني 

زلة جميء الصبح، ـمبن ؛ى نبوة موسهللاُ فجعل ا
زلة طلوع الشمس وإشراقها، ونبوة ـونبوة املسيح بعده مبن

 دزلة استعالئها وظهورهـا للعـوامل   ـبعدمها مبن صحمم
  .والکائنات کُلّها

إنه أراد بالتني دمشـق وهـو أرض   : يبوقال القرط
بِجبلِ دمشق ألنه هللا الشام، وبالزيتون بيت املقدس، فأقسم ا

 وجببل بيت املقدس ألنه مقام األنبيـاء  ؛ ىعيس ىمأو
  .صومبکة ألنها أثر إبراهيم ودار حممد  عليهم السالم

أقسم ـذه األمـاکن   تعاىل هللا حيتمل بأنّ ا :فأقول
 ةسألاملقدفَرِ احلبيب نازِلُ سنا مـن   لي صهلة اإلسـراء م

بـدء   صيب نّ الـن أل، ىاملسجد األقص املسجد احلرام إىل
  وهو مکّة، فرکب الرباق وذهب إىلسفَره من البلد األمني

  .صأرض املدينة ألنه کان مهاجره 
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ـ هللا طُور سيناء حيث کلّـم ا  ثُم ذهب إىل ى موس
 بِبيت املقدس، ثُم أَم ؛ ىمولد عيسإىل ثُم ذهب  ؛

السماء وما  مث صعد بِه إىل. ىمجيع األنبياء باملسجد األقص
فوقها، فطريق سفَرِه کان بأرضِ الشام وهو مهاجر إبراهيم 

النسائي  ىوکُلُّه، يقال أرض التين والزيتون، کما رو ؛
أتيت $: قال صهللا رسول اأنّ  اعن أنس بن مالک 

طَرفها،  ىن البغل، خطْوها عند منتهة فوق احلمار ودوبداب
 .انزل فصـلّ : فقال .، فَِسرت؛فَرکبت ومعي جربيل 

ة وإليهـا  : فقال ،ففعلتبطَيب ؟ صلّيتأتدري أين صلّيت
أتدري أيـن  : فصلّيت، فقال .انزل فصلّ: مث قال .املهاجر

موسـى   أهللا اصلّيت؟ صلّيت بطُور سيناء، حيثُ کلّم 
أتـدري أيـن   : فصلّيت، فقال .انزل فصلّ: مث قال .÷
مث . ÷ولـد عيسـى    ت؟ صلّيت بِبيت لَحمٍ، حيثصلّي

 علـيهم السـالم  دخلت بيت املَقْدسِ فَجمع يل األنبيـاء  
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السـماء  إىل أَممتهم مث صـعد بِـي    فَقَدمنِي جربيلُ حىت
  .احلديث #...الدنيا

 اعن شداد ابـن أوس  والطرباين  زاربال ىورو
؟ ليلة أسري بك کيف أُسرِي بک !هللايا رسول ا: قلنا: قال
فأتـاين  . صلّيت ألصحايب صالةَ العتمة مبکة معتما$: قال

: جربيل بدابة بيضاء فوق احلمـار ودون البغـل، فقـال   
ين عليها، تمحلحىت بأذا، أدارها ارکب، فَاستصعبت علي ف

 ىع حافرها حيث أدرک طرفها، حتتض ي بنافانطلقت و
 :قـال مث ، فرتلت. انزل: فقال. ذات خنلانتهينا إىل أرض 

أتدري أيـن صـلّيت؟   : يل صلّ، فصلّيت، مث رکبنا، فقال
مث صلّيت بيثرب، صـلّيت بطيبـةَ،   : أعلم، قالهللا ا: قلت
ع حافرها حيث أدرک طرفهـا، مث  تضوي بنا  تانطَلَق

ا أرضنلَغـانزِل، فن: يل فقال. بيضاءا بيل مث قـال  .زلت: 
 :قلت ؟تدري أين صليت :فقال ،مث ركبنا ،فصليت .صلّ

 صليت عند شجرة موسـى  ،صليت مبدين :قال .اهللا أعلم
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أو يقـع   ―مث انطلقت وى بنا تضع حافرهـا   .؛
 .انـزل  :فقال .مث ارتفعنا ،حيث أدرك طرفها ―حافرها 
أتـدري   :فقال يل ، ركبنامث ،فصليت ،صل :فقال ،فرتلت

صليت ببيت حلم حيث  :قال .اهللا أعلم :قلت ؟أين صليت
مث انطلق يب حىت دخلنا املدينة  .ولد املسيح عيسى ابن مرمي

  .احلديث #...من باا الثامن فأتى قبلة املسجد

هـذا إسـناد   وهذا احلديث من طـريقَني،  ي ورو
لشاهد هلذا إلسراء کامث ساق أحاديث کثرية يف ا. صحيح

أيضا هذا احلديث اإلمام ابن أيب حـامت يف   ىاحلديث، ورو
  .تفسريه وذکره احلافظ ابن کثري وغريه

نيبيف ليلة اإلسراء کانت  زلة األوىلـ لَنا أنّ املنفَت
 يبالن رهاجلثانية کانت زلة اـ، واملنصاملدينة، هو م

ت بيت زلة الثالثة کانـواملن ؛ ىالطّور وهو مکان موس
س وهو مکان عيسلَحواملسجد  ؛ ىمٍ ببيت املَقْد

وهو مقر األنبياء وجممعهم تلک اللّيلة وکان مبدأ  ىاألقص
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مکّة وهو البلد األمني، وطريقه أرض الشام  صسفَرِه 
ويقال له أرض التني والزيتون،  ؛وهو مهاجر إبراهيم 

اإلسراء کما قال   ليلةوهذه کانت منازل السفَرِ األرضي يف
(: تعاىلهللا ا             

                           

                  (١.  

هؤالء الثالثـة مـن    صهللا ا ولذلک لَقي رسولُ
يف  عليهم السالم ىوعيس ىاألنبياء العظماء إبراهيم وموس

بن مسـعود  هللا عبد ا ىتلک اللّيلة ببيت املقدس، کما رو
لَقـي   صهللا برسـول ا  ىملا کان ليلة أسـر : قال ا

أخرجه ابن ماجه  .عليهم السالم ىوعيس ىإبراهيم وموس
ـ : وقال البوصريي .بإسناد صحيحٍ ذا احلـديث  رجال ه

إنّ : البيهقي عن سعيد بن املسـيب يقـول   ىثقات، ورو
بيت املقدس، لقـي فيـه    إىل ىحني إنته صهللا رسول ا

                                                
 ١: ١٧اإلسراء،   ١.
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تعاىل هللا ، فجعل اعليهم السالم ى، وعيسىإبراهيم، وموس
کُلَّ أَحد منهم مقْسما عليه حين أَقْسم بِأَماکنهم وبالدهم 

 ىسامِ للنيبِّ احلبيب املصطفقْوجباهلم وجعل کُلَّ أَحد من اَأل
ـ  صتعظيما وتکرميا له وإظهارا لقـدره   ص زلته ـومن
حيث جعـل   ،لَديه صوعظَمته  صعنده ورفعته  ص

 فَرِها به صمجيع منازل سمقْساإلسراء م.  

(: وبقوله          (ىوعل ١  دأَح
في أو للن’’ ما‘‘و صيب ب به النمن األقوال، املخاط

ي شيء أأو فال شيء يکذّبک  لإلستفهام اإلنکاري واملعىن
کذبک يف قولک باجلزاء بعد هذه  ىيکذّبک أي يدلّ عل

. صدقک ىئل الواضحة والرباهني القاطعة علاألقسام والدال
واإلستفهام للتعجب يعين من ’’ من‘‘ مبعىن’’ ما‘‘وقيل 

 ىد تلک األقسام والشواهد علکذب بعالإىل ينسبک 
(: اآلية تکون فمعىن. صدقک      ( د، علىيا حمم 

                                                
  ٧: ٩٥، التني  .١



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة األ

 

١١٦

تکذيبک  ىفمن يقدر عل: قالتعاىل فکأنه . طريق االلتفات
أيها الرسول لسبب إثباتک اجلزاء وإخبارک عن البعث 

ابن جرير الطربي  ا املعىنوالثواب والعقاب وذکر هذ
(اجلمل، فاحلاصل باخلطاب  واإلمام سليمان     ( 

ما بينا لک  ىي، علـنا أن يطمئن قلبک يا حبيبأي أرد
 (: ويف قوله .بعد هذه األقسام   (  ازا

املرسل بإطالق احلال وإرادة احملل، ألنه أراد مواضعهما يف 
 (: قوله  ( ن إسناد ما وااز العقلي، م

فيه  مکانه ألنّ األمن إمنا يکون ملن ولد وبعثَ لشيء إىلل
  .ص ىوهو النيب احلبيب املصطف

أحد  ىعل صبعصرِ النيب تعاىل هللا وکذلک أقسم ا .٤٣
ديدجه بِتلفَضاألقوال ل نة فيه، ذکره القرطيب ورو ميالنبو 

(: يف تفسري صهللا ا عن أيب بن کعب عن رسولِ  

        ( : ،لهأبوج)  

  ( : اأبوبکر ،)     ( : عمر
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(، ا     (  اعثمان ،)      

( خطب ابن  ذاوهک :وقال القرطيب بعده ١ا علي
 :قيل: وقال اخلازن .املنرب موقوفًا عليه ىعل بعباس 

أقسم بزمانه کما أقسم  صهللا أراد بالعصر زمن رسول ا
 (: مبکانه يف قوله             

 ( بذلک علن هأنّ زمانه، أفضل األزمان  ىب
وذکر  .أفضل األماکن وأشرفها وأشرفها، کما مکانه
 صالعصر الزمن املختص به : وقيل :اإلمام سليمان اجلمل

يف  صوالعصر الّذي أنت فيه فأقسم مبکانه : وبأمته أي
 (: قوله       (صوأقسم بعمره  ٢ 

)         (صره وأقسم بع ٣
وعصرک وبلدک وعمرک، فأقسم : هنا فکأنه قال ص

لظرف فحال ذه الظروف الثالثة، فإذا وجب تعظيم ا
                                                

 ٣-١: ١٠٣العصر،   ١.

  ١: ٩٠البلد،   ٢.

 ٧٢: ١٥احلجر،   ٣.
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، هکذا قال اإلمام الفخر الرازي املظروف من باب أوىل
  .أيضا يف تفسريه

 يبوا أنّ فضائل النلَمومناقبه وخصائصه ال  صفاع
فًا يستوعب کثريا منـها،  تنتهي، وليس هذا الکتاب مصن

الّـيت ذُکـرت يف    صوإنما ذَکَرنا بعض الفضائل النبوِية 
  هفـرن شةٌ مسريذٌ يباللةً، وهذه نامِ القرآن عبارةً أو دأَقْس

 هالکَمعل صو رصقْتکالمنا  ىفَلن رذلک، ويکون هذا آخ
ِدمالْحا هللاِ  يف هذا الکتاب و ـرِّفملستنصـر  املُکَرِّم، املُش

ألنبيائه وأوليائه وخاصة لصفْوة رسله وأُمنائه وقُدوة أحبائه 
وأخالئه، الّذي جعل شرِيعته ناسخةً جلميعِ شرائعه، ومجع 

مه وأَقْسائول دونه حتت نله يف کتابه بآياته وآآلئه آدم وم، 
ياعه سيدنا حممد وآله وصحبه واتباعه وأش ىعلهللا ا ىوصلّ

لَّموس کألُ ا .وبارستعاىل هللا فَن   ـنة واالزديـاد مفْرالْو
محبته وقُربته وامتثال سنته ونصرة دينه وخدمته واالقتداء 

لقائـه،   کره، وتعظيمه، وتوقريه والشوق إىلبه، وکثرة ذ
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زقْنا وار. صوأعطنا حب من أحبه والْبغض جلَميع أَعدائه 
واجعلْ لَنا . ، ومشاهدةَ مجالهصمعرِفَةَ کماله ! يا موالنا

 الهيوم وِص ةرصيوم اآلخ  هالونو همکَرو هتفَاعا بِشنفَعانو
  .ص

ا افَحنبلُهللاُ سيکالْو منِعي إِالَّ  وقيفـوا تمو ،
نِيب، والَ حـولَ  ، علَيه توکَّلْت وإِلَيه أُهللابِا

  .الْعظيمِ الْعليهللاِ قُوةَ إِالَّ بِا والَ


