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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم

 : -رحمه هللا تعالى -وصحبه، قال اإلمام القرطبي
سورة النازعات مكیة �إجماع، وهي خمس أو ست وأر�عون آ�ة، �سم هللا الرحمن الرحیم،  "

أقسم سبحانه بهذه األشیاء التي ذ�رها على أن  ١النازعات: r s t  Z ]قوله تعالى: 
، و�ذا -رضي هللا عنه -القیامة حق، والنازعات المالئكة التي تنزع أرواح الكفار، قاله علي

قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد: هي المالئكة تنزع نفوس بني آدم، قال ابن 
هم من تحت �ل شعرة، ومن تحت مسعود: یر�د أنفس الكفار ینزعها ملك الموت من أجساد

األظافر وأصول القدمین نزًعا �الّسّفود ینزع من الصوف الرطب، ثم �فرقها أي یرجعها في 
أجسادهم، ثم ینزعها، فهذا عمله �الكفار، وقاله ابن عباس، وقال سعید بن جبیر: ُنزعت 

 " أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم ُقذف بها في النار.

 .١النازعات: r s t  Z ] :بدلیل قوله ؛قها �الغینالموضع األول ثم �غر 
 ثم غرقت؟

 ثم �غرقها أي یرجعها في أجسامهم.
ابن عباس، وقال  هثم �غرقها أي یرجعها في أجسادهم ثم ینزعها، فهذا عمله �الكفار، وقال "

سعید بن جبیر: نزعت أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار، وقیل: یرى الكافر 
نفسه في وقت النزع �أنها تغرق، وقال السدي: والنازعات هي النفوس حین تغرق في 

 " الصدور.
لنَفس وال شك أن النفس عند خروج الروح �صیبها مثل ما �صیب اإلنسان عند غرقه من ضیق ا

وهكذا عند نزع  ،وشدة الوضع والهول اإلنسان عندما �غرق تجده ینازع النفس و�كتمه ثم یرسله
�ما هو المتجه  ،ا تخصیصها �أرواح الكفاروهذا شيء مشاهد �أنه غرق النازعات غرقً  ،روحه

ما لوجود الغرق لوجود الغرق و�ال فاألصل أن المالئكة تنزع أرواح الكفار � ؛من �الم المؤلف
قد  ،سیاق تشدید ،فالسیاق هو سیاق تهو�ل ،�عني المالئكة }توفته رسلنا{ ،تنزع أرواح المؤمنین

و�ال فاألصل أنها تنزع جمیع األرواح الصالح والطالح والخیر  ،خص �ه العموم في النازعات�ُ 
 .وهذا یناسب الكفار ،لكن السیاق سیاق تهو�ل وتشدید ،والفاجر والفاسق والمؤمن والكافر

  طالب: ...............
 المانع؟ ما

  طالب: ...............
 أنا أقول السیاق سیاق تشدید فهو یناسب الكفار.
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  طالب: ...............
وأن هذا تسل روحه �سل الشعرة من  ،على �ل حال معروف التفر�ق بینهما في النصوص

فهو مناسب  ،فالسیاق سیاق شدة وتهو�ل ،وهذا أشار إلیه المؤلف ،وذاك �ما ینزع.. نعم ،العجین
ولذلك في قول ابن  ،وهو مفارقة الروح للجسد للجمیع ،و�ال فاألصل أن الوفاة للجمیع ،للكفار

یر�د أنفس  :قال المسعودي ،هي المالئكة تنزع نفوس بني آدم :مسعود وابن عباس ومجاهد
 .الكفار ینزعها ملك الموت من أجسادهم

 " وت ینزع النفوس، وقال الحسن وقتادة: هي النجوم.قال مجاهد: هي الم "
 لكن الموت �عبر عنه �النازعات؟! فیه �عد.

من أفق إلى أفق أي تذهب، من قولهم: نزع إلیه أي  تنزعوقال الحسن وقتادة: هي النجوم  "

أي أنها تغرق وتغیب وتطلع  ١النازعات: s  Z ]ذهب، أو من قولهم: نزعت الخیل أي جرت. 
من أفق إلى أفق آخر، وقاله أبو عبیدة وابن �یسان واألخفش، وقیل: النازعات: القسي تنزع 
�السهام، قاله عطاء وعكرمة. وغرًقا �معنى إغراًقا، و�غراق النازع في القوس أن یبلغ غا�ة 

وذلك �أن تنتهي إلى المد حتى ینتهي إلى النصل، �قال: أغرق في القوس أي استوفى مدها: 
علیه، واالستغراق: االستیعاب، و�قال لقشرة البیضة الداخلة  الملفوفالعقب الذي عند النصل 

فالمراد  �القسيغرقئ، وقیل: هم الغزاة الرماة، قلت: هو والذي قبله سواء؛ ألنه إذا أقسم 

�هللا أعلم.  ،١العاد�ات: e f g  Z ]النازعون بها تعظیًما لها، وهو مثل قوله تعالى: 
وأراد �اإلغراق المبالغة في النزع، وهو سائغ في جمیع وجوه تأو�لها، وقیل: هي الوحش تنزع 

 " من الكأل، وتنفر، حكاه �حیى بن سّالم، ومعنى غرًقا أي إ�عاًدا في النزع.
ما الداعي إلى مثل هذا االختالف بین المفسر�ن �ما في ذلك من ذ�ر من  :قد �قول قائل

 ا ومعاٍن،لغة العرب ألفاظها تحتمل وجوهً ؟ وقد نزل بلغة العرب -جل وعال -الصحا�ة �الم هللا
فالعلماء �جتهدون في  ،في بیان مراد هللا -علیه الصالة والسالم-فإذا لم یوجد نص عن النبي 

علیه الصالة -ومما لم یرد فیه نص ملِزم عن النبي  ،إذا �انت تحتملها اللغة ،جهبیان المراد واألو 
ر بها القرآن -والسالم علیه -فمن القرآن ما ال �عرف إال بتوقیف عن هللا وعن رسوله  ،فإنها �فسَّ

ر بها ،ومنه ما تعرفه العرب من لغتها ،-الصالة والسالم  ،مادام القرآن نزل بلغة العرب فإنه �فسَّ
ال �ستقل بذلك اللغوي  ،إنما هو لمن جمع بین علوم الشر�عة وعلوم اللغة ،لكن لیس هذا لكل أحد

فال بد من هذا وهذا سواء �ان ذلك في تفسیر القرآن أو  ،وال �ستقل بذلك المتشرع من غیر لغة
 ،حرامو�ال التفسیر �مجرد الرأي �ما هو معروف  -علیه الصالة والسالم-في بیان معاني �المه 

فمثل هذا االختالف الذي  ،و�بقى أن من القرآن ما هو من قسم المتشا�ه الذي ال �علمه إال هللا
و�نما  ،وال �كون فیه شيء من التضادّ  ،لدینا من االختالف الذي تحتمله األلفاظ من حیث اللغة
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هذا خطأ أو  إن كوال �قال ،�حتمل هذه األوجه ،فهو من عموم اللفظ ،ألن اللفظ �حتمل ؛هو تنوع
 ذاك خطأ إال إذا لم یوجد ما یدعمه و�ؤ�ده من �الم العرب.

  طالب: ...............
م الذي لد�ه مَلكة ناتجة عن �ثرة ممارسة وتدبر لكالم هللا ونظر في �الم أهل الشخص أو العالِ 

 ،ورب مبلَّغ أوعى من سامع ،رو�م ترك األول لآلخِ  ،العلم قد �صل إلى شيء لم یبلغه من قبله
من أهل العلم تجد  غیرهلو وال نقول إنه فسر..  ،بق إلیهتجد لشیخ اإلسالم �الم ما سُ  ،وهذا موجود

ومع ذلك لم �طلع  ،وال �قرأ �تاب هللا ،ال عالقة له �كالم هللا من لكن �أتي ،لم �سبق إلیه اكالمً 
هذا الذي  ،ونحن نفسر ،والقرآن نزل بلغتنا ،نحن عرب :على �الم أهل العلم وأقوالهم ثم �قول

 ،وقد تكررت في مواضع ،ونظر إلى اآل�ة ،أدام النظر في �الم هللامن أما  ،جاء الوعید علیه
تكونت لد�ه ملكة �ستطیع أن �فهم  ،وراجع �الم أهل العلم واطلع علیه ،وعرف معناها في سیاقها

و�لوح له  ،ولذلك تجد اإلنسان �قرأ في صحیح البخاري  ،وقل مثل هذا في السنة ،بها �الم هللا
ألنه قد  ؛ال نستطیع أن نقول خطأ،ما فیها مثل هذا الكالم  ،الشروح الموجودةجمیع معنى یراجع 

رة لهذه الروا�ة التي في الصحیح في �تاب آخر من �تب السنة لم �طلع �طّ  لع على روا�ة مفسِّ
ك أن هذه ملكة تتكون من الممارسة و�دامة النظر والتأمل فهو ال ش ،علیه الشراح الذین سبقوه

 -علیه الصالة والسالم-مع االعتماد على ما جاء عن نبیه  -جل وعال -والتفكر في �الم هللا
وال  ،ال �فتح القرآن ،أما شخص ال عالقة له �القرآن ،وعن صحابته وسلف هذه األمة وأئمتها

وهذا  ،هم �شر أو رجال ونحن رجال :ثم �قول ،القرآن من ، وتجده ما حفظ شیًئایتدبر القرآن
وال  ،حتى لو من هذه صفته رجع إلى �تب اللغة ال �ستطیع أن �فسر القرآن ..القرآن نزل بلغتنا

للسیاق في معنى اآل�ة وفي معنى الحدیث وفي  ا�بیرً  األن هناك دورً  ؛�ستطیع أن �فسر السنة
قالوا إنه �حفظ  ،واألصمعي إمام من أئمة اللغة ،م األصمعيقلنا �ال ،معنى الكلمة المراد بیانها

ومع ذلك سئل عن  ،ستة عشر ألف قصیدة من قصائد العرب التي �عضها یبلغ إلى مائتي بیت
صلى هللا علیه -أنا ال أفسر �الم رسول هللا  :قال ،»الجار أحق �صقبه« :الصقب في حدیث

من �كتب واآلن تجد  ،هذا الورع ،ي المالصقوالعرب تزعم أن الصقب هو اللز�ق �عن ،-وسلم
ولذلك  ،ثم �قول المعنى �ذا ،ومن �فتي في قنوات أو �حلل تحلیالت ال عالقة لها �العلم الشرعي

هؤالء أو هذا النوع من الناس تجدهم ینزلون الحقائق الشرعیة في النصوص على الحقائق العرفیة 
لماذا؟ ألنه لم �طلع  ،وقد �كون بینهما بون �بیر و�عد شاسع ،التي تداولوها وعرفوها فیما بینهم

ال �جوز أن یتكلم في غر�ب الحدیث إال من جمع بین  :ولذلك قالوا ،على حقیقة اللفظ الشرعیة
 علوم الشر�عة و�ین علوم اللغة.

  طالب: ...............
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و�سایرها وال �ختلف  اللهاظال، مر�ب في  ،لجمیع األقوال ما هو �قول جدید مناقض منافٍ 
و�تفتق الذهن عن أشیاء  ،تتفتح أشیاء ،ما �شهد له في الواقع جد مثالً لكن تصور جدید وُ  ،معها

حن نتداول �عض المعاني نتعرفون أنتم و  ،وقد �ملیها النظر في نصوص أخرى  ،قد �ملیها الواقع
 ،وذاك �أتي �قول ،وهذا �أتي �قول ،المسائل العلمیة�عض ونحن نتداول �حث  ،لألحادیث

 و�خرج برأي صائب. ،وتتالقى األفكار ،واإلنسان �جمع من هذا
  طالب: ...............

�عضهم جعل  ،الكن ال یتوسع فیه مثل التوسع غیر المرضي الذي نسمعه �ثیرً  ،له أصل
 هذا ما هو �صحیح. ،وال �ستند إال إلى الواقع والنظر في الكون  ،مستقال�  ااإلعجاز علمً 

قال ابن عباس: �عني المالئكة تنشط نفس  ٢النازعات: u v w  Z ]قوله تعالى:  "
المؤمن فتقبضها �ما ینشط العقال من ید البعیر إذا ُحلَّ عنه، وحكى هذا القول الفراء ثم قال: 
والذي سمعت من العرب أن �قولوا: أنشطت، و�أنما أنشط من عقال، ور�طها: نشطها، والرا�ط: 

، فأنت ناشط، و�ذا حللته فقد أنشطته، وأنت الناشط، و�ذا ر�طت الحبل في ید البعیر فقد نشطته
منشط، وعن ابن عباس أ�ًضا هي أنفس المؤمنین عند الموت تنشط للخروج، وذلك أنه ما من 
مؤمن �حضره الموت إال وتعرض علیه الجنة قبل أن �موت فیرى فیها ما َأعد  هللا له من 

 " یهم نشطة أن تخرج فتأتیهم.أزواجه وأهله من الحور العین، فهم یدعونه إلیها، فنفسه إل

ر و�نشط أ�ًض   ٣٠فصلت: Z  *  ( ) ' & % $ # " ! ]ا إذا ُ�شِّ

ر بهذا ال شك أن نفسه تنشط شِّ فإذا �ُ  ،٣٠فصلت:  Z  0 / . - , + ]یبشرونهم 
 �ا رب أقم الساعة. :وأري مقعده من الجنة ومكانه من الجنة قال ،و�ذا فتح له ،للخروج

�عني أنفس الكفار والمنافقین تنشط �ما ینشط العقب الذي �عقب �ه السهم، وعنه أ�ًضا قال:  "
والعَقب �التحر�ك: العصب الذي تعمل منه األوتار، الواحدة عقبة، تقول منه: غلب السهم 

 " والقدح والقوس عقًبا.
 عقبا؟
 عقبا.
 نعم.

 " تقول منه: عقب السهم والقَدح والقوس. "
 والِقْدح.

والِقْدح والقوس َعْقًبا إذا لوى شیًئا منه علیه، والنشط الجذب �سرعة، ومنه عقد السهم  "
 " األنشوطة: عقدة �سهل إخاللها.

 انحاللها.
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 " عقدة �سهل انحاللها إذا جذبت مثل عقدة التكة، وقال أبو ز�د: نشطت. "
لكن إذا  ،رت �سهل�عني التَّكة هذه أو التُّكة السروال یر�طونها و�جعلون لها أنشوطة �حیث إذا ج

 .انفكتحدة وجعل أنشوطة سهل أنك جر�تهم لكن إذا عقدت مرة وا،عقدت أكثر من مرة �صعب 
وأنشطت  ،وأنشطته أي حللته ،عقدته �أنشوطة :انشطت الحبل أنشطه نشطً  :وقال أبو ز�د "

 ،في ید�هشط أي ر�ط الحبل ونُ  ،ُأنشط العقال أي حل :وقال الفراء ،الحبل أي مددته حتى ینحلّ 
وأنشطت العقال أي مددت أنشوطته  ،أنشطته �أنشوطة وأنشوطتین أي أوثقته :وقال اللیث
وعلیه �صح قول ابن عباس المذ�ور  ،لغتان �معنى ،نشط �معنى أنشط :و�قال :فانحلت قال

ا وعنه أ�ًض  ،الناشطات المالئكة لنشاطها تذهب وتجيء �أمر هللا حیثما �ان :اوعنه أ�ًض  ،أوالً 
 ".-رضي هللا عنهما -ن عليوع

فالن ناشط ونشیط ونشط �عني أنه  :ا إلى اآلن إذا قیلي مازال موجودً االستعمال الموجود الذ
المقصود أنه �سعى  ،في الشر افي الخیر أو ناشطً  امتحرك فیما هو �صدده سواء �ان ناشطً 

 .ا لتحقیق هدفها حثیثً سعیً 
هي المالئكة تنشط أرواح الكفار ما بین الجلد  -رضي هللا عنهما -وعنه أ�ًضا وعن علي "

واألظفار حتى تخرجها من أجوافهم نشًطا �الكرب والغم �ما تنشط الصوف من سّفود الحدید، 
 " وهي النشط �معنى الجذب، �قال: نشطت الدلو ُأنشطها �الكسر.

 َأنشطها.
األصمعي: بئر أنشاط أي �قال: نشطت الدلو َأنِشطها �الكسر وأنُشطها �الضم أي نزعتها قال  "

قر�بة القعر، تخرج الدلو منها �جذ�ة واحدة، و�ئر نشوط، قال: وهي التي ال �خرج منها الدلو 
حتى تنشط �ثیًرا، وقال مجاهد: هو الموت ینشط نفس اإلنسان، وقال السدي: هي النفوس 

�إغراق السهام،  حین تنشط من القدمین، وقیل: النازعات أیدي الغزاة أو أنفسهم تنزع القسيَّ 
 " وهي التي تنشط األوهاق، وقال عكرمة وعطاء.

 ،لئال تند ؛الحبل تشد �ه اإلبل والخیل :نسكَّ األوهاق جمع وهق �حر�تین وقد �ُ  :�قول المعلق
یدار أكثر من مرة ثم  ،في طرفه أنشوطة الحبل حینما یدار على ید البعیر �قال له وهق :و�قال

 ي هي.. �یف نعبر عنها الت ..إذا جعل في طرفه مثل
  طالب: ...............

 هذه معروفة �سمونها التكة مثل تكة السروال. ،ترك لها مجال �حیث تنحلالر�طة لكنها ی
وقال عكرمة وعطاء: هي األوهاق تنشط السهام، وعن عطاء أ�ًضا وقتادة والحسن واألخفش:  "

u v w  Z ]هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب، و�ذا في الصحاح: 
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�عني النجوم من برج إلى برج، �الثور الناشط من بلد إلى بلد، والهموم تنشط  ٢النازعات: 
 �صاحبها، قال همیان بن قحافة:

أمســت همــومي تنشــط المناشــط          
الشــام بــي طــوًرا وطــوًرا واســًطا              .

. 
وقال أبو عبیدة وعطاء أ�ًضا: الناشطات هي الوحش حین تنشط من بلد إلى بلد، �ما أن 

 الهموم تنشط اإلنسان من بلد إلى بلد، وأنشد قول همیان:
 أمست همومي ... البیت. 

للمؤمنین، فالمالئكة �جذبون  ٢النازعات: u  Z ]للكافر�ن،  ١ النازعات:r  Z ]وقیل:  
روح المؤمن برفق، والنزع جذب �شدة، والنشط جذب برفق، وقیل: هما جمیًعا للكفار، واآلیتان 

 " �عدهما للمؤمنین عند فراق الدنیا، قوله تعالى..
�كون  وحینئذٍ  ،القّوة والحزملو رجعنا إلى أصل المادة النشط والناشط والنشیط من النشاط وهو 

 ؛هي في المؤمنین :كلف قلناوأن حلها ال یتعب وال �ُ  ،و�ذا نظرنا إلى الناشط ،السیاق �الكفار ألیق
فهي مثل استالل روح المؤمن من  ،األن حل الناشط التي یر�ط بها ذراع البعیر حلها سهل جد� 

 فیها معنى القّوة.لكن أصل المادة النشاط  ،جسده
  : ...............طالب

 طّیب. ،نعم
  طالب: ...............

ن النشاط أصل مادته ، لكن أنا قلت: إأتي أشیاء تخص المؤمنین في السیاقعلى �ل حال ست
هم الذین �حتاجون إلى قوة في النزع وتشدید علیهم مثل  ،والقوة إنما تناسب الكفار ،القوة

حلها  ،و�ذا نظرنا إلى أن الناشط التي تجعل في آخر عقدة في ذراع البعیر هذه سهلة ،النازعات
 فهي تناسب المؤمنین. ،ا سلسسهل جد� 

هي المالئكة تسبح  -رضي هللا عنه -قال علي ٣النازعات: x y z  Z ]قوله تعالى:  "
�أرواح المؤمنین، وقال الكلبي: هي المالئكة تقبض أرواح المؤمنین �الذي �سبح في الماء، 
فأحیاًنا ینغمس، وأحیاًنا یرتفع، �سلونها سال� رقیًقا �سهولة، ثم یدعونها حتى تستر�ح، وقال 

اء مسرعین ألمر هللا، �ما �قال للفرس مجاهد وأبو صالح: هي المالئكة ینزلون من السم
الجواد: سا�ح إذا أسرع في جر�ه، وعن مجاهد أ�ًضا: المالئكة تسبح في نزولها وصعودها، 

 وعنه أ�ًضا السا�حات الموت �سبح في أنفس بني آدم، وقیل: هي الخیل الغزاة، قال عنترة:
والخیــــــل تعلــــــم حــــــین تســــــبح          

       فــــــي حیــــــاض المــــــوت ســــــبًحا       .
. 

 وقال امرؤ القیس:
 �سح...
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 فتكون حینئٍذ مثل العاد�ات ضبًحا هي الخیل، والسا�حات سبًحا �ذلك، واللفظ �حتمل.
 وقال امرؤ القیس:

إذا ما السا�حات علـى الـونى           ِمسحٌّ 
ـــــــد   . ـــــــاًرا �الكدی ـــــــرن غب ـــــــلأث             المر�

. 
 ¼         « ]قال قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفالكها: و�ذا الشمس والقمر، قال هللا تعالى: 

½ ¾ ¿  Z :وقال عطاء: هي السفن تسبح في الماء، وقال ابن عباس:  ٣٣األنبیاء
 " السا�حات أرواح المؤمنین تسبح شوًقا إلى لقاء هللا ورحمته حین تخرج.

مثل ما قلنا في أول اآل�ة األولى أنه لیس فیه نص ملِزم عن هللا وال والسبب في هذا االختالف 
مادام ما فیه نص  ،�الخالف في تفسیر النازعات والناشطات ،عن رسوله في تفسیر السا�حات

والمتكلمون في الباب أهل ألن  ،واللغة محتملة ،ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغتها ،ملزم
و�طبقون هذا على هذا من  ،و�نظرون في لغة العرب ،ون في النصوصلدیهم مَلكة ینظر  ،یتكلموا

 الكالم واحتماله لهذا اللفظ. سیاقومن حیث  ،ل اللفظ لهذا المعنىحیث احتما

: هي المالئكة تسبق -رضي هللا عنه -قال علي ٤النازعات: Z  { | } ]قوله تعالى:  "
، وقاله مسروق ومجاهد، وعن مجاهد أ�ًضا -علیهم السالم -الشیاطین �الوحي إلى األنبیاء

وأبي روق: هي المالئكة سبقت ابن آدم �الخیر والعمل الصالح، وقیل: تسبق بني آدم إلى 
سان، وقال مقاتل: هي المالئكة العمل الصالح فتكتبه، وعن مجاهد أ�ًضا: الموت �سبق اإلن

تسبق �أرواح المؤمنین إلى الجنة، وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنین تسبق إلى المالئكة 
الذین �قبضونها وقد عاینت السرور شوًقا إلى لقاء هللا تعالى ورحمته، ونحوه عن الر�یع قال: 

ر: هي النجوم �سبق �عضها هي النفوس تسبق �الخروج عند الموت، وقال قتادة والحسن ومعمْ 
�عًضا في السیر، وقال عطاء: هي الخیل التي تسبق إلى الجهاد، وقیل: �حتمل أن تكون 
السا�قات ما تسبق من األرواح قبل األجساد إلى جنة أو نار، قاله الماوردي، وقال الجرجاني: 

 " �الفاء؛ ألنها مشتقة من التي قبلها. ٤النازعات: Z  } ]ذ�ر 
الفاء هنا هي التي �سمونها الفاء التفر�عیة؛ ألن ما �عدها فرع عما تقدمها، وقد �قال لها  "

الفصیحة، أي والالئي �سبحن فیسبقن، تقول: قام فذهب، فهذا یوِجب أن �كون القیام سبًبا 

Z  ¡ ے ~ ]للذهاب، ولو قلت: قام وذهب لم �كن القیام سبًبا للذهاب. قوله تعالى: 

قال القشیري: أجمعوا على أن المراد المالئكة، وقال الماوردي: فیه قوالن: أحدهما  ٥النازعات: 
الجمهور، والقول الثاني: هي الكواكب السبعة، حكاه خالد بن معدان عن معاذ  قالهالمالئكة 

بن جبل وفي تدبیرها األمر وجهان أحدهما تدبیر طلوعها وُأفولها، الثاني تدبیرها ما قضاه هللا 
 " فیها من تقلب األحوال، وحكى هذا..تعالى 

 وهي على �ل حال مدبَّرة ولیست مدبِّرة. ،تكون مدبَّرة ،ال تكون مدبِّرة
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ا من تدبیر أمر العالم �حر�ات وأن هللا تعالى علق �ثیرً  ،هذا القول القشیري في تفسیره وحكى "
وعلى أن  ،�ما �سمى الشيء �اسم ما �جاوره ،و�ن �ان من هللا ،فأضیف التدبیر إلیها ،النجوم

 " وتفصیله قاله ابن..نزولها �الحالل والحرام  :فتدبیرها ،المراد �المدبِّرات المالئكة
بهذا  اومأمورً  او�ن �ان هو في األصل مدبَّرً  ،وال شك أن إضافة الفعل إلى من له إرادة �فعل بها

يء أولى من إضافة التدبیر إلى جماد ال یتصرف هو المدبِّر لكل ش -جل وعال -�هللا ،التدبیر
المدبر  ،لماذا تمنعون أن تكون المدبِّرات هي النجوم :ألنه قد �قول قائل ؛عن غیره بنفسه فضالً 

تقولون ال، المدبرات  ؟و�ل التدبیر إلیها -جل وعال -لماذا ال �كون هللا -جل وعال -هو هللا
لكن تلك لیست  ،واألمر �له هلل ،-جل وعال -المالئكة لدیهم أهلیة وقبول لهذا التدبیر �أمر هللا

 .عن غیرها ا لنفسها فضالً وال تملك شیئً  ، لكنها ال تدبر شیًئالها أهلیة و�ن اعتقد فیها من اعتقد
 -وهو إلى هللا ،عباس وقتادة وغیرهماقاله ابن  ،فتدبیرها نزولها �الحالل والحرام وتفصیله "

نزل �ه الروح { :�ما قال عز وجل ،ولكن لما نزلت المالئكة �ه سمیت بذلك ،-جل ثناؤه

-�عني جبر�ل نزله على قلب محمد  ٩٧البقرة: a b  Z ̀ _ ] :و�ما قال تعالى }،األمین
 " وروى عطاء.. ،هو الذي أنزله -عز وجل -�هللا ،-صلى هللا علیه وسلم

األنعام: F   G  Z ]وفي اآل�ة األخرى  ،٤٢الزمر:  Z   9 8 7 ] :-جل وعال -في قوله

وقد  ،فنسب إلیهم ،لكن هو بواسطة المالئكة ،-جل وعال -ي على �ل حال هو هللافالمتوفِّ  ،٦١
 مات فالن. :ى �ما �قالى قد تنسب الوفاة إلى المتوفَّ ي أو إلى المتوفَّ ینسب إلى المتوفِّ 

  ...............طالب: 
،  المدبرات. ال، التدبیر معروف أنه فعل متعدٍّ

  طالب: ...............
 .ا، فهو فعل متعدٍّ و�قتضي مدبَّرً  ا،مدبر �قتضي تدبیرً  ،مدبر اسم فاعل

  طالب: ...............
 اسم فاعل. ، نعماسم فاعل ،ما هو �اسم فعل

  طالب: ...............
لكن هللا و�ل  ،-جل وعال -المدبر األول واآلخر هو هللا ،المو�ول إلى المالئكةحتى التدبیر هنا 

 .}توفته رسلنا{ ،إلیهم هذا األمر �ما و�ل إلیهم قبض األرواح

صلى هللا -�عني جبر�ل نزله على قلب محمد  ٩٧البقرة: a b  Z ̀ _ ]و�ما قال تعالى:  "

 ¡ ے ~ ]هو الذي أنزله، وروى عطاء عن ابن عباس:  -عز وجل -�هللا -علیه وسلم
 Z :لت بتدبیر أحوال األرض في الر�اح واألمطار وغیر ذلك، قال عبد  ٥النازعات المالئكة و�ِّ
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وملك الموت واسمه عزرائیل  الرحمن بن سا�اط: تدبیر أمر الدنیا إلى أر�عة جبر�ل ومیكائیل
ل �الر�اح والجنود، وأما میكائیل فمو�ل �القطر والنبات.  " و�سرافیل، فأما جبر�ل فمو�َّ

 وأولى من ذلك �النسبة لجبر�ل مو�ل �الوحي.
وأما ملك الموت فمو�ل �قبض األنفس في البر والبحر، وأما إسرافیل فهو ینزل �األمر  "

رب من إسرافیل و�ینه و�ین العرش مسیرة خمسمائة عام، وقیل: علیهم، ولیس من المالئكة أق
أي و�لوا �أمور عرفهم هللا بها، ومن أول السورة إلى هنا قسم أقسم هللا �ه، وهلل أن �قسم �ما 

، وجواب القسم مضمر، �أنه قال: والنازعات -عز وجل -شاء من خلقه، ولیس لنا ذلك إال �ه
ر؛ لمعرفة السامعین �المعنى، قاله الفراء، و�دل علیه قوله و�ذا و�ذا لتبعثن ولتحاسبن، أضم

ألست ترى أنه �الجواب لقولهم: أإذا �نا عظاًما  ١١النازعات: º »  ¼  Z             ¹ ̧ ]تعالى: 

 " .١١النازعات: º »  ¼  Z             ¹̧  ]نخرة نبعث، فاكتفى �قوله: 
 ؛وال �حتاج إلى تصر�ح ،فیدل على إنكار البعث �الفحوى  ،�عني استفهام استنكار و�نكار للبعث

 المخاَطب. لدى ألنه مفهوم
 " وقع القسم على قوله.. :وقال قوم "

لكنها �مجموعها قد ال تثبت بها  ،وثبوته �أحادیث في أكثر من حدیث ،سمى ملك الموت عزرائیل
 معروفة.ومهمته  ،هو معروف وعلى �ل حال ُسمي أو لم �سمَّ  ،هذه التسمیة

  طالب: ...............
 لكن على �ل حال هو مو�ول إلیه النفخ في الصور. ،من اإلسرائیلیات

  طالب: ...............

  ١٣النجم: a  Z ̀ _  ̂ [ ]  ٩ - ٨النجم: B C D E F G H I J   K  Z ]جبر�ل 
 إلى آخره.

، وهذا اختیار ٢٦النازعات: S  T U V W  X Y  Z ]وقال قوم: وقع القسم على قوله:  "
 " الترمذي بن علي.
 الحكیم الترمذي.

أي فیما قصصت من ذ�ر یوم القیامة، وذ�ر موسى وفرعون لعبرة لمن �خشى، ولكن وْقُع  "
القسم على ما في السورة مذ�وًرا ظاهًرا �ارًزا أحرى وأقمن من أن یؤتى �شيء لیس �مذ�ور 

 Ì ]فیما ذ�ر ابن األنباري، وهذا قبیح؛ ألن الكالم قد طال فیما بینهما، وقیل: جواب القسم 
Í Î Ï Ð Z  :؛ ألن المعنى: قد أتاك، وقیل الجواب ١٥النازعات[ ¢ £ ¤    ¥  Z

 " على تقدیر لیوم ترجف فحذف.. ٦النازعات: 
 �عني الواقعة في جواب القسم.



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١١ 

فحذف الالم، وقیل: فیه تقد�م وتأخیر، وتقدیره یوم ترجف الراجفة، وتتبعها الرادفة، والنازعات  "
 " غرًقا.

 النازعاِت.
الرادفة والنازعاِت غرًقا، وقال السجستاني: �جوز أن �كون هذا من التقد�م والتأخیر، وتتبعها  "

كأنه قال: فإذا هم �الساهرة والنازعات قال ابن األنباري: وهذا خطأ؛ ألن الفاء ال �فتح بها 
 " الكالم، واألول الوجه، وقیل..

ال  ا�كون محذوفً  لقسم حینئذٍ وجواب ا ،األول هو الوجه الصحیح المتعین، الوجه �عني المتعین
 .وال على أسلوب التقد�م والتأخیر ،طول الكالم بین القسم والمقسم علیه؛ لعلى ما اختاره الحكیم

 £ ¢ ]فانتصاب  ،وأ�صارهم تخشع ،إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف :وقیل "
¤    ¥  Z :أي قلوب واجفة یوم  :قال الزجاج ،ولكن لم �قع علیه ،على هذا المعنى ٦النازعات
�ذا قال  ،والراجفة أي المضطر�ة ،وترجف أي تضطرب ،انتصب �إضمار اذ�ر :وقیل ،ترجف

تتبعها  ،الراجفة الزلزلة :قال مجاهد ،والرادفة الساعة ،هي األرض :قال ،عبد الرحمن بن ز�د
أما  ،هما الصیحتان أي النفختان :ا وابن عباس والحسن وقتادةوعنه أ�ًض  ،الرادفة الصیحة

شيء �إذن هللا تعالى، وأما الثانیة فتحیي �ل شيء �إذن هللا تعالى، وجاء األولى فتمیت �ل 
 " قال.. -صلى هللا علیه وسلم-في الحدیث عن النبي 

 ¾ ]: -جل وعال -یدل علیها قوله ،نفخة الفزع ،والخالف في الثالثة ،والنفختان متفق علیهما
¿ À Á   Â Ã Ä Å  Z :یردها إلى الصعق األولى. ، لكن �عضهم ٨٧النمل 

، وقال مجاهد: »بینهما أر�عون سنة«: -صلى هللا علیه وسلم-وجاء في الحدیث عن النبي  "
الرادفة حین تنشق السماء وتحمل األرض والجبال فتدك د�ة واحدة، وذلك �عد الزلزلة، وقیل: 

أعلم، وقد مضى في آخر  �هللالراجفة تحرك األرض، والرادفة زلزلة أخرى تفني األرضین، 

 w x ]النمل ما فیه �فا�ة في النفخ في الصور، وأصل الرجفة الحر�ة، قال هللا تعالى: 
y  Z :ولیست الرجفة هاهنا من الحر�ة فقط، بل من قولهم: رجف الرعد یرُجف   ١٤المزمل

یت األراجیف؛ الضطراب األصوات بها  رجًفا ورجیًفا أي أظهر الصوت والحر�ة، ومنه ُسمِّ
 و�فاضة الناس فیها، قال:

أ�ــاألراجیف �ـــا ابــن اللـــؤم توعـــدني          
وفـــي األراجیـــف خلـــت اللـــؤم والخـــورا              .

. 
�ان إذا ذهب ر�ع اللیل قام ثم قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وعن أبي بن �عب أن رسول هللا 

 ".»�ا أیها الناس اذ�روا هللا، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت �ما فیه«
 مخرج؟

  طالب: ................
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علیه -سمعه أبي بواسطة إحدى زوجاته أو �كون الرسول  �منع أن �الو  ،بي�عني ما �ختص �ه أُ 
وعلى �ل حال إذا �ان ما  ،بي أو غیرهرفع صوته في یوم من األ�ام وسمعه أُ  -الصالة والسالم

 .فیه علة إال ابن عقیل فهو حسن
  طالب: ..............

 سهل ممكن الجواب عنه. -إن شاء هللا -ما فیه إشكال

" [ © ª « ¬  Z :أي خائفة وجلة قاله ابن عباس، وعلیه عامة المفسر�ن،  ٨النازعات
 وقال السدي: زائلة عن أماكنها، نظیره: {إذ القلوب لدى الحناجر}، وقال المؤرج وقال المؤرخ.

 المؤرج صحیح.
 وقال المؤرج: قلقة مستوفرة.

 �كتبون �الخاء وصوابها الجیم المؤرج السدوسي معروف.
ؤرج: قلقة مستوفزة مرتكضة غیر ساكنة، وقال المبرد: مضطر�ة، والمعنى متقارب، وقال الم

والمراد قلوب الكفار، �قال: وجف القلب �جف وجیًفا إذا خفق، �ما �قال: وجب �جب وجیًبا، 
 ومن وجیف الفرس والناقة في العدو، واإل�جاف حمل الدا�ة على السیر السر�ع قال:

لن �عــــد جر�ــــة صــــر�ًفا   ــــدِّ            ُب
ــــــرة صــــــر�ًفا                 . ــــــد ِج ــــــدلن �ع ب

. 
 ِجرة ِجرة.

 ِجرة؟
 ِجرة.

ـــــرة صـــــر�ًفا              ـــــدلن �عـــــد ِج ب
و�عـــد طـــول الـــنفس الوجیفـــا                 .

. 
 V W X  Y ]وقلوب رفع �االبتداء، وواجفة صفتها، وأ�صارها خاشعة خبرها، مثل قوله: 

Z  Z :ومعنى خاشعة منكسرة ذلیلة من هول ما ترى، نظیره {خاشعة أ�صارهم   ٢٢١البقرة
 " ترهقهم ذلة}، والمعنى أ�صار أصحابها.

 وهي مقابلة للناعمة �ما جاء في سورة الغاشیة.

أي  ١٠النازعات: µ    ¶  Z ́ ³ ² ± ]والمعنى أ�صار أصحابها، فحذف المضاف.  "
�قول هؤالء المكذبون المنكرون للبعث إذا قیل لهم إنكم تبعثون قالوا منكر�ن متعجبین: أُنرد 
�عد موتنا إلى أول األمر، فنعود أحیاًء �ما �نا قبل الموت؟ وهو �قولهم: {أئنا لمبعوثون خلًقا 

 " .جدیًدا}، �قال: رجع فالن في حافرته وعلى حافرته أي رجع من حیث جاء، قاله قتادة
 وهذا من الحیوان. ،هذا من اإلنسان ،والعاقب والحافر موضعهما واحد ،على عقبه :كما �قال

 وأنشد ابن األعرابي: "
أحــافرة علــى صــلع وشــیب             

معــــاذ هللا مــــن ســــفه وعــــار                 .
. 
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و�قال: رجع �قال: أأرجع إلى ما �نت علیه في شبابي من الغزل والصبا �عد أن شبت وصلعت؟ 
على حافرته أي الطر�ق الذي جاء منه، وقولهم في المثل: النقد عند الحافرة، قال �عقوب: أي 

 " عند أول �لمة، و�قال: التقى..
 �عقوب ابن..

  طالب: ............
 ال ال ما له عالقة، �عقوب ابن.. قال �عقوب عند أول �لمة.

  طالب: ............
 تر�د ،ي تكلم مثل لو جاء هنا قال أبو حاتم، فمن الذ�ل مقال ینظر إلى المتخصص ،ال ال ال

 وهنا �عقوب ،أو ابن حبان ما هو �صحیح على حسب الكالم الذي یذ�ر ،الرازي ما هو �صحیح
 ابن السكیت. هو

ة، أي فاقتتلوا عند الحافرة، أي عند أول ما التقوا، وقیل: الحافرة العاجلالتقى القوم  :و�قال "
 أئنا لمردودون إلى الدنیا فنصیر أحیاًء �ما �نا؟ قال الشاعر:

آلیــــت ال أنســــاكم فــــاعلموا             
حتى یـرد النـاس فـي الحـافرة                 .

. 
 ; : ]وقیل: الحافرة األرض التي تحفر فیها قبورهم، فهي �معنى المحفورة، �قوله تعالى: 

<  Z :و  ٦الطارق [ z { |  Z :والمعنى: أئنا لمردودون في قبورنا أحیاء؟ ٢١الحاقة ،" 
 ا.ا أي ساترً ا مستورً حجا�ً  ،و�راد �ه اسم المفعول والعكس ،اسم الفاعل �ه داهو یر 

  طالب: ............
 و�ن؟

  طالب: ............
إذا �انت مدبرات المالئكة فهي  :لكن مثل ما قلنا ،�عني جاء اسم فاعل والمراد �ه اسم المفعول

 إ�اها لها ذلك. -جل وعال -تدبر لها نوع تدبیر �جعل هللا
  طالب: ............

ن المراد �المدبرات : إإال إذا قیل ،ولها نوع اختیار ،ما فیه إشكال �اعتبار أنها لها نوع تدبیر
 .هذا ما له تدبیر أصالً  ،النجوم واألفالك

یت األرض والمعنى: أئنا  " لمردودون في قبورنا أحیاء؟ قاله مجاهد والخلیل والفراء، وقیل: ُسمِّ
الحافرة؛ ألنها مستقر الحوافر، �ما سمیت القدم أرًضا؛ ألنها على األرض، والمعنى أئنا 

 " لراجعون �عد..
والشيء �سمى  ،�عني أقرب شيء من البدن إلى األرض ،ألنها على األرض ؛اسمیت القدم أرًض 

 م ما �جاوره.�اس
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والمعنى أئنا لراجعون �عد الموت إلى األرض فنمشي على أقدامنا؟ وقال ابن ز�د: الحافرة  "

، وقال مقاتل وز�د بن أسلم: هي اسم من أسماء ١٢النازعات: À           Á    Â  Z ¿ ¾ ]النار وقرأ: 
 " حیوة: الحافرة، �غیر ألف..النار، وقال ابن عباس: الحافرة في �الم العرب الدنیا، وقرأ أبو 

 �عني صیغة مبالغة من اسم الفاعل.
مقصور من الحافر، وقیل: الحفرة األرض المنتنة �أجساد موتاها، من قولهم: حفرت أسنانه  "

إذا ر�بها الوسخ من ظاهرها و�اطنها �قال: في أسنانه حفر، وقد حفرت تحفر حفًرا مثل �سر 
نو أسد �قولون: في أسنانه حفر �التحر�ك، وقد حِفرت مثال �كسر �سًرا إذا فسدت أصولها، و�

 " تعب تعًبا، وهي أردأ اللغتین.
 رت.فِ وقد حَ 

º »  ¼  Z             ¹ ¸ ]وقد حِفَرت مثال تعب تعًبا، وهي أردأ اللغتین، قاله في الصحاح.  "

أي �الیة متفتتة، �قال: نخر العظم �الكسر أي بلي وتفتت، �قال: عظام نخرة، و�ذا  ١١النازعات: 
قرأ الجمهور من أهل المدینة ومكة والشام والبصرة، واختاره أبو عبید؛ ألن اآلثار التي ُتذ�ر 

 " فیها العظام نظرنا فیما رأینا نخرة ال ناخرة.
 نظرنا فیها.

، وقرأ أبو عمرو وابنه عبد هللا وابن عباس وابن مسعود وابن نظرنا فیها فرأینا نخرة ال ناخرة "
 " الز�یر وحمزة والكسائي وأبو �كر: ناخرة، �ألفن واختاره الفراء والطبري..

 ماذا ،ا على الصحا�ةمبن عباس بدلیل تقد�مهوالماذا ال �كون قرأ عمر وابنه عبد هللا  ،أبو عمرو
 عند�م في الطبعة الثانیة؟

  ......طالب: ......
 أبو عمرو وابنه؟ من هو؟

  طالب: ............
لعله عمر وابنه عبد هللا وابن  :لكن �قدم على الصحا�ة؟ وابنه له ذ�ر في القراء؟ أقول نعم،

م دِّ ألنه قُ  ؛هذا الذي �ظهر ،قرأ عمر وابنه عبد هللا وابن عباس وابن مسعود ،عباس وابن مسعود
 والمسألة تحتاج إلى مراجعة. ،فال �قدم علیهم إال من هو أفضل منهم ،على الصحا�ة

 طالب: هو ذ�ر قراءة البصرة.
أبو عمرو البصري له ابن من القراء؟ و�صف في مصاف القراء  ،ما �قدم على الصحا�ة لكن

 ا ذ�ر عنه �عض القراءات.و�قدم على الصحا�ة؟ ال، لكن عمر أ�ًض  ،الكبار
 :هللا وابن عباس وابن مسعود وابن الز�یر وحمزة والكسائي وأبو �كر وقرأ عمر وابنه عبد"

 :وفي الصحاح ،لوفاق رؤوس اآلي ؛ي النحو واختاره الفراء والطبري وأبو معاذ  ،�ألف ،ناخرة
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ما  يأ ،ما بها ناخر :و�قال ،والناخر من العظام التي تدخل الر�ُح فیه ثم تخرج منه ولها نخیر
الناخرة التي لم تنخر �عد أي  :وقال أبو عمرو بن العالء ،حكاه �عقوب عن الباهلي ،بها أحد
 :�ذلك تقول العرب ،هما لغتان �معنى :وقیل ،الناخر المجوفة :وقیل ،وال بد أن تنخر ،لم تبل

طمع فهو طمع وطامع وحذر وحاذر و�خل و�اخل وفره  :�قولهم ،نخر الشيء فهو نخر وناخر
 عر:قال الشا ،وفاره

�ظل بها الشیخ الذي �ـان �ادًنـا             
               "یــــدب علــــى عــــوج لــــه نخــــرات  .

. 
ن ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى : إو�قولون  ،نعم طمع وحذر و�خل وفره هذه صیغ مبالغة

وهذا  ،ألنها صیغة مبالغة ؛وحذر أبلغ من حاذر ،ألن طمع أبلغ من طامع ؛إال في هذا الموضع
طمع طامع زادت  ،ر حاذر زاد األلفمن صیغة المبالغة حذِ  اواسم الفاعل أكثر حروفً  ،اسم فاعل

 من حیث المعنى صیغة المبالغة أقوى.ومع ذلك  ،ألف
أوج �عني قوائم، وفي �عض التفسیر: ناخرة �األلف �الیة، ونخرة تنخر فیها الر�ح أي تمر  "

صرت عظاًما ناخرة، وقال �عضهم: الناخرة التي أكلت  فیها على عكس األول قال: من �عد ما
أطرافها، و�قیت أوساطها، والنخرة التي فسدت �لها، قال مجاهد: نخرة أي مرفوتة، �ما قال 

 " ونخره.  ٤٩اإلسراء: à á  Z ]تعالى: 
 نخرةُ 

الفرس والحمار ونخرُة الر�ح �الضم شدة هبو�ها والنخرة أ�ًضا والنَخَرة مثال الهمزة: مقدم أنف  "
 " والخنز�ر، �قال: هشم نخرته أي أنفه.

 منخر. :او�قال له أ�ًض 
  طالب: ............

 على �ل حال موجود هذا وهذا.

" [ ½ ¾ ¿ À           Á    Â  Z :أي رجعة خائبة �اذ�ة �اطلة أي لیست �ائبة، قاله  ١٢النازعات
 " الحسن.

 أي لیست �ائنة.
 كائنة؟

[ ½ ¾ ¿ À           Á    Â  Z :فإن وجد فهي خاسرة ،ألنهم ال یؤمنون  ؛رجعة خاسرة ١٢النازعات، 
 عند�م؟ ماذا ،أي لیست �ائنة ،ومقتضاه أنهم ینكرون هذه الرجعة

  طالب: ............
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ألن مقتضى وصفها �كونها  ؛أي لیست �ائنة تصلحكائبة خائبة �اطلة أي لیست �ائبة؟ ما 
لئال  ؛وأن هذا وصفها آلمنوا ،ألنهم لو اعترفوا بها ؛خاسرة �عني خائبة و�اطلة أنهم ینكرونها

 تكون رجعتهم خاسرة.
وقیل:  ،خاسرة على من �ذب بها :وقال الر�یع بن أنس ،قاله الحسن وغیره ،أي لیست �ائنة "

�قال: تجارة را�حة أي یر�ح صاحبها، وال  أي هي �رة خسران، والمعنى أهلها خاسرون، �ما
 " شيء أخسر..

ما أسفل من الكعبین «صاحبها؟ و أمي في النار ، الضاللة هي التو�ل ضاللة في النار :مثل
 صاحبه؟  أم�عني الثوب في النار  »ففي النار

وال شيء أخسر من �رة تقتضي المصیر إلى النار، وقال قتادة �محمد بن �عب: أي لئن  "
رجعنا أحیاء �عد الموت لنحشرن �النار، و�نما قالوا هذا؛ ألنهم أوعدوا �النار والكر الرجوع، 

Ã Ä Å Æ    Ç  Z ]�قال: �رَّه و�ّر بنفسه، یتعدى وال یتعدى، والكّرة المرة، والجمع الكّرات. 

سهولة البعث علیه، فقال: فإنما هي زجرة واحدة، وروى  -جل ثناؤه -ذ�ر ١٣النازعات: 

 ]أي الخالئق أجمعون  ١٤النازعات: È É  Z ]الضحاك عن ابن عباس قال: نفخة واحدة 

Ê Ë  Z :أي على وجه األرض �عدما �انوا في �طنها، قال الفرَّاء: سمیت بهذا  ١٤النازعات
الحیوان وسهرهم، والعرب تسمي الفالة ووجه األرض ساهرة �معنى ذات االسم؛ ألن فیها نوم 

َسَهر؛ ألنه �سهر فیها خوًفا منها، فوصفها �صفة ما فیها، واستدل ابن عباس والمفسرون 
 �قول أمیة بن أبي الصلت:

وفیهـــــــا لحـــــــم ســـــــاهرة و�حـــــــر             
ومــــــا فــــــاهوا �ــــــه لهــــــم مقــــــیم                 .

. 
 ذي قار لفرسه:وقال آخر یوم 

أقـــــدم محـــــاج إنهـــــا األســــــاورة             
وال یهولنــــــــــك رجــــــــــل نـــــــــــادرة                 .

. 
 ِرْجل.

وال یهولنــــــــــك ِرْجــــــــــل نـــــــــــادرة             
فإنمـــــا قصـــــرك تـــــرب الســـــاهرة                 .

. 
ــــي الحــــافرة              ــــم تعــــود �عــــدها ف ث

مــن �عــدما صــرت عظاًمــا نــاخرة                 .
. 

 È É ]وفي الصحاح: و�قال الساهور ظل الساهرة، وهي وجه األرض، ومنه قوله تعالى: 
Ê Ë  Z :قال أبو �بیر الهذلي: ١٤النازعات 

یرتـــــدن ســـــاهرة �ـــــأن جمیعهـــــا             
ــــم                 . ــــل مظل وعمیمهــــا أســــداف لی

. 
 أمیة بن أبي الصلت: و�قال الساهور �الغالف للقمر، یدخل فیه إذا ُ�سف، وأنشدوا قول

ـــــد              ـــــر وســـــاهور �ســـــل و�غم قم
.                 ..............................

. 
 وأنشدوا آلخر في وصف امرأة:
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ــــد ضــــار�ه              ــــا عــــرق ســــام عن كأنه
أو ُشقة خرجـت مـن جـوف سـاهور                 .

. 
البیضاء، وروى الضحاك عن ابن عباس قال: یر�د شقة القمر، وقیل: الساهرة هي األرض 

 " علیها. -جل ثناؤه -أرض من فضة لم �عص هللا
 نائب فاعل. ُهللا؛

علیها قط، خلقها حینئٍذ، وقیل: أرض جددها هللا یوم القیامة،  -جل ثناؤه -لم �عص هللاُ  "
وذلك حین وقیل: الساهر اسم األرض السا�عة �أتي بها هللا تعالى فیحاسب علیها الخالئق، 

تبدل األرض غیر األرض، وقال الثوري: الساهرة أرض الشام، وقال وهب بن منبه: جبل بیت 
المقدس، وقال عثمان بن أبي العاتكة: إنه اسم مكان من األرض �عینه �الشام، وهو الصفح 

 " الذي..
 الصقع.

دة: هي جهنم وهو الصقع الذي بین جبل أر�حا وجبل حسان، �مده هللا �یف �شاء، وقال قتا "
أي فإذا هؤالء الكفار في جهنم، و�نما قیل لها: ساهرة؛ ألنهم ال ینامون علیها حینئٍذ، وقیل: 
الساهرة �معنى الصحراء على شفیر جهنم أي یوقفون �أرض القیامة، فیدوم السهر حینئٍذ، 

ولهم: و�قال: الساهرة األرض البیضاء المستو�ة، سمیت بذلك؛ ألن السراب �جري فیها، من ق
 عیٌن ساهرة جار�ة الماء، وفي ضدها نائمة، قال األشعث بن قیس:

ــــًال              وســــاهرة �ضــــِحي الســــراب مجل
ألقطارهــــــــــا قــــــــــد حثهــــــــــا........                 .

. 
 قد جئتها.

             .................................
ـــــــا                 . ـــــــد جئتهـــــــا متلثًم ........... ق

. 
 " ألن سالكها ال ینام خوف الهلكة. أو

 اللهم صل على محمد...


