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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وأنا  ،وقرأ أبو عمرو وابنه عبد هللا :تین وسبعة وتسعین قالفي الدرس الماضي في صفحة مئ

وقرأ عمر  :لكن الصواب �ما في تفسیر أبي حیان ،لعله عمر وابنه عبد هللا :استظهرت قلت
 .وأبّي وعبد هللا

 هل في إزالة الجبال من خطورة؟ :وما یتعلق بها قال ،هذا واحد �تب في حكم إزالة الجبال
 تعرضنا له في درس مضى.

 ،ولوالها لتحر�ت واهتزت وتزلزلت ،إن خلق الجبال في األرض من أعظم أسباب استقرارها :قال

Z  ; : 9 8 7  6    5 4 ] :على عباده ا لهذه النعمةظهرً فلذلك �قول هللا تعالى مُ 

ا وأرساها أي جعل لها أوتادً   ٧النبأ: Z  ; : 9 ] :-رحمه هللا -قال ابن �ثیر  ٧ - ٦النبأ: 

 ' & % $ # " ! ] :قال تعالى ؛وقررها حتى سكنت ولم تضطرببها وثبتها 
 Z :والمید هو  ،أي لئال تمید �كم أي تتحرك وتمیل :-رحمه هللا -قال البغوي   ١٥النحل

ولیس المقصود بتحلیل ما �جري هذه األ�ام من اضطرا�ات في �عض  ،االضطراب والتكفؤ

والمید هو الحر�ة   ١٥النحل: Z  ' & % ] ،فر�ي أعلم بتلك األسباب ،المناطق من الدولة
 واالضطراب.

هو.. لیس ي تنشأ عن حر�ات �سبب ظلم أو غیره هذا ما ، االضطرا�ات التال، هذا ما له عالقة
 .المعنى المقصود االضطراب الحسي

نه أن إزالة الجبال من مساحات شاسعة تنافي حكمته سبحانه من ولكن الذي نحن في �قین م
ن دراسات غر�یة : إو�عض الناس لو قیل له ا،ا لها لألرض وتثبیتً خلق هذه الجبال استقرارً 

ولكن  ،ر �ه وتلقفه �عقله وقلبهإن هذا ینتج عنه �ذا و�ذا لطا :تحذر من هذا األمر وتقول
فمن األولى أن  ،ومع ذلك ال یتحرك له ساكن ،�سمع آ�ات هللا تتلى علیه من الحكیم الخبیر

ق�ُ   ا؟!و�سلم له تسلیمً  ،صدَّ
*** 

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،الرحمن الرحیم هللا �سم
 :-رحمه هللا تعالى -قال اإلمام القرطبي ،وصحبه

أي قد جاءك   ١٦ - ١٥النازعات: Ì Í Î Ï Ð ! " # $ % & '  Z ]قوله تعالى:  "
أي أن فرعون �ان أقوى من  -صلى هللا علیه وسلم-و�لغك حدیث موسى، وهذا تسلیة للنبي 

 " كفار عصرك، ثم أخذناه، و�ذلك هؤالء، وقیل: هل..
 .أخذناه�عني �ذلك هؤالء �فار عصرك نأخذهم �ما 
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وقیل: هل �معنى ما أي ما أتاك، ولكن ُأخبرت �ه فإن فیه عبرة لمن �خشى، وقد مضى من  "
 " خبر موسى وفرعون في غیر موضع ما فیه �فا�ة.

قصة موسى مع قومه من فرعون وقومه ومأله �ررت في القرآن أكثر من غیرها في مواضع 
 ،�عضها إشارات ؛لكنها على وجوه ،ما فیه أكثر من تكرار قصة موسى مع فرعون  ،كثیرة

 و�عضها ببسط المقصود.. ،و�عضها �اختصار ،و�عضها �إ�جاز
  طالب: ...........

 هي �ررت أكثر من غیرها. ،نعم
  طالب: ...........
 فیه سورة محمد ومر�م وهود و�ونس و�وسف و�براهیم. ،ما فیه سورة موسى
  طالب: ...........
وقد  ،ن التسمیة من هللا: إهذا إذا قلنا ،قد �فرده �سورة لحكمة -جل وعال -على �ل حال هللا

، المقصود أن قصة اها على خالف بین أهل العلمسمَّ  -علیه الصالة والسالم-�كون النبي 
بر والعظات ما لو تأمله الستفاد فائدة وفیها من العِ  ،فیها وأعید أكثر من غیرها موسى ُأبدئ

ولیس المراد من ذ�ر فرعون وال من ذ�ر غیره من األمم التسلیة أو مجرد سرد تار�خي  ،عظمى
رضي هللا  -ولذا �قول عمر ،فنهلك �ما هلكوا ،لئال نسلك مسالكهم ؛ال، المراد بذلك االعتبار

 .١١١یوسف: À Á Â ÄÃ  Z ¿      ¾ ½ ] ،مضى القوم ولم یرد �ه سوانا -عنه
قرأ ابن محیصن وابن عامر والكوفیون: طوًى منّوًنا، واختاره أبو وفي ُطوى ثالث قراءات،  "

 " عبید؛ لخفة االسم، والباقون �غیر تنو�ن؛ ألنه معدول مثل ُعمر وُقثم.
 والممنوع من الصرف ال ینون. ،ا من الصرففیكون ممنوعً 

عن قال الفراء: طوى واٍد بین المدینة ومصر قال: وهو معدول عن طاٍو �ما ُعدل عمر  "
عامر، وقرأ الحسن وعكرمة: ِطوى �كسر الطاء، وروي عن أبي عمر على معنى المقدس مرة 

 �عد مرة قاله الزجاج وأنشد:
أعاذل إن اللوم في غیر �نهـه          

علــي ِطــوًى مــن غیــك المتــردد              .
. 

 ) ]یه. أي هو لوم مكرر علي، وقیل: ضم الطاء و�سرها لغتان، وقد مضى في طه القول ف

)      *  Z :أي ناداه ر�ه فحذف؛ ألن النداء قول، فكأنه قال له ر�ه:   ١٧النازعات[ ( )      * +    

, - Z  :أي جاوز القدر في العصیان، وُروي عن الحسن قال.  ١٧النازعات " 
وال �حتاج إلى أن  ،اذهب :فقال له -جل وعال -وهنا ناداه هللا ،ا ما �طوى الكالم للعلم �هكثیرً 
 وقیل له ما قیل. ،إنما مجرد األمر دلیل على أنه حضر ،ناداه اذهب أو قیل له :�قال
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وروي عن الحسن قال: �ان فرعون ِعلًجا من همدان، وعن مجاهد قال: �ان من أهل  "

 . ]اصطخر، وعن الحسن أ�ًضا قال: من أهل أصبهان �قال له: ذو ظفر، طوله أر�عة أشبار 

/ 0 1  2 ... Z :١٨النازعات. " 
 ،یذ�ر من قصره في �تب التار�خ ،متر واألر�عة األشبارطول الظفر، طول فرعون ما هو �

 و�ذ�ر أشیاء في خْلقه وِخْلقته وخُلقه.
  طالب: ...........
 أقول الصورة تخیل. ،ما فیه صورة حقیقیة
  طالب: ...........

 .نحت
 لیكون عبرة. ؛ُنّجي 

  ...........طالب: 
 �تب التوار�خ تذ�ر هذا. ،على �ل حال �التار�خ مذ�ور ،�هللا ما ندري 

" [ . / 0 1  2 3 4  Z :أي تسلم فتطهر من الذنوب، وروى الضحاك عن ابن   ١٨النازعات

أي وأرشدك إلى   ١٩النازعات: Z  7 6 5 ]ال إله إال هللا،  أنعباس قال: هل لك أن تشهد 

أي تخافه وتتقیه، وقرأ نافع وابن �ثیر: تّزكى بتشدید   ١٩النازعات: Z  9 8 ]طاعة ر�ك، 
تز�ى بتخفیف الزاي على معنى اْلَباُقوَن: الزاي على إدغام التاء في الزاي؛ ألن أصلها تتز�ى، 

طرح التاء، وقال أبو عمرو: تّزكى �التشدید تتصدق �الصدقة، وتز�ى �كون ز�ی�ا مؤمًنا، و�نما 
 " دعا فرعون.

 ،وتز�یة النفس تطهیرها ،و�التشدید �كون من تز�یة المال ،تز�ى �التخفیف �كون من تز�یة النفس
 وتز�یة المال تنمیته وتطهیره.

و�نما دعا فرعون لیكون ز�ی�ا مؤمًنا قال: فلهذا اخترنا التخفیف، وقال صخر بن جو�ر�ة: لما  "

 8 7 6 5 ]إلى قوله:   ١٧النازعات: Z  *      ( ) ]�عث هللا موسى إلى فرعون قال له: 

9  Z :ولن �فعل، فقال: �ا رب، و�یف أذهب إلیه وقد علمت أنه ال �فعل، فأوحى   ١٩النازعات
هللا إلیه أن امض إلى ما أمرتك �ه، فإن في السماء اثني عشر ألف ملك �طلبون علم القدر 

 " فلم یبلغوه وال یدر�وه، فأراه اآل�ة الكبرى.
لكن المأمور ببذل السبب أخفیت عنه  ،�ان في علم هللا وفي قدره وتقدیره أنه ال یؤمن�عني و�ن 

وهكذا في حال اآلمر والناهي ما �مكن أن  ،افعل ما أمرت �ه ،ال أمما یدري هو یؤمن  ،العاقبة
استجاب أو ال  ،مر وانهَ ، وأأنت ابذل السبب ،هذا شخص ال �ستجیب فال آمره وال أنهاه :�قول

 هذا لیس إلیك. ،ب�ستجی
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فأراه اآل�ة الكبرى أي العالمة العظمى وهي المعجزة، وقیل: العصا، وقیل: الید البیضاء تبرق  "
كالشمس، وروى الضحاك عن ابن عباس: اآل�ة الكبرى قال: العصا، وقال الحسن: یده 

 " وعصاه، وقیل: فلق البحر، وقیل: اآل�ة إشارة إلى جمیع آ�اته ومعجزاته.

على تسع آ�ات  -جل وعال -وقد نص هللا ،جنس اآل�ات  ٢٠النازعات:  Z  ; : ]نس فتكون ج
 من آ�ات موسى.

" [ >  Z :أي �ذب نبي هللا موسى   ٢١النازعات[ ? @  Z :عز  -أي عصى ر�ه  ٢١النازعات

النازعات: C D  Z ]أي وّلى مدبًرا معرًضا عن اإل�مان   ٢٢النازعات: A B    C D  Z ]، -وجل

النازعات: B    C D  Z ]أي �عمل �الفساد في األرض، وقیل: �عمل في نكا�ة موسى، وقیل:   ٢٢

أي جمع أصحا�ه لیمنعوه منها، وقیل: جمع جنوده   ٢٣النازعات:  E Z ]هارً�ا من الحیة،   ٢٢

  ٢٣النازعات: F G  Z ]للقتال والمحار�ة، والسحرة للمعارضة، وقیل: حشر الناس للحضور 

أي ال رب لكم فوقي، و�روى أن   ٢٤النازعات: I J K L  Z ]أي قال لهم �صوت عاٍل: 
إبلیس تصور لفرعون في صورة اإلنس �مصر في الحمام فأنكره فرعون فقال له إبلیس: 
و�حك، أما تعرفني قال: ال، قال: و�یف وأنت خلقتني؟ ألست القائل أنا ر�كم األعلى؟ ذ�ره 

م �عبادتها فقال: الثعلبي في �تاب العرائس، وقال عطاء: �ان صنع لهم أصناًما صغاًرا: وأمره
أنا رب أصنامكم، وقیل: أراد القادة والسادة هو ر�هم، وأولئك هم أر�اب السفلة، وقیل: في 

النازعات: M N O     P  Z ]الكالم تقد�م وتأخیر، فنادى، فحشر؛ ألن النداء �كون قبل الحشر، 

٢٥. " 
�خالف المناجاة فإنها  والنداء �كون �صوت عالٍ  ،ما جمعهم وحشرهم ناداهم، لوقد �كون �عده

 والصوت العالي �حتاج له عند البعد �عد المسافة أو �ثرة الجموع. ،�صوت منخفض

" [ M N O     P Q R  Z :أي نكال قوله  ٢٥النازعات: [ K L M N O P  Z

و�ان  ،قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة  ٢٤النازعات: I J K L  Z ]وقوله �عد   ٣٨القصص: 
ثم أخذه في اآلخرة  ،والمعنى أمهله في األولى ،بین الكلمتین أر�عون سنة قاله ابن عباس

وقاله قتادة  ،ونكال اآلخرة العذاب في اآلخرة ،نكال األولى هو أن أغرقه :وقیل ،فعذ�ه �كلمتیه

I J K L  Z ] :اآلخرة قوله :وقیل ،هو عذاب أول عمره وآخره :وقال مجاهد ،وغیره

ونكال منصوب على المصدر المؤ�د في  ،اعن قتادة أ�ًض  ،واألولى تكذیبه لموسى  ٢٤النازعات: 
 ،فأخرج نكال مصدر من معناه ال من لفظه ،نكل هللا �ه: ألن معنى أخذه هللا  ؛قول الزجاج

 " فلما نزع.. ،ُنصب بنزع حرف الصفة أي فأخذه هللا بنكال اآلخرة :وقیل
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مثل ما   ٢٥النازعات:  M N O     Z ]أخذه نّكل �ه  ،من معنى نّكل نكال مصدر من أخذ �عني
 ا �عني مصدر معنوي.قعدت جلوسً  :تقول

فلما نزع الخافض نصب، وقال الفراء: أي أخذه هللا أخًذا نكاًال أي للنكال، والنكال اسم لما  "
جعل نكاًال للغیر أي عقو�ة له حتى �عتبر �ه، �قال: نّكل فالن �فالن إذا أثخنه عقو�ة، والكلمة 

د هلل. من االمتناع، ومن النكول عن الیمین، والنكل القید، وقد مضى في سورة المزّمل، والحم

[ S  T U V  Z :أي اعتبارًا وعظة   ٢٦النازعات[ W  X Y  Z :عز  -أي �خاف هللا  ٢٦النازعات

 " .٢٧النازعات: Z  Z ]. قوله تعالى: -وجل
 تقدم في صفحة خمس وأر�عین من الجزء نفسه الكالم في نكال.

 خمس وأر�عین.
 طالب: ست وأر�عین.

[ l m n  Z :وهو ما  ،واحدها ِنْكل :عن الحسن ومجاهد وغیرهما ،القیود :األنكال  ١٢المزمل
 .إنه أنواع العذاب الشدید :قیل ،ألنه ینكل �ه ؛سمي نكالً  :وقیل ،منع اإلنسان من الحر�ة

یر�د أهل مكة، أي أخلقكم �عد الموت أشد في   ٢٧النازعات: Z [ \  Z ]قوله تعالى:  "

 ¤ ]، فمن قدر على السماء قدر على اإلعادة �قوله تعالى:  ٢٧النازعات: Z  ̂_ [ ]تقدیر�م 

¥ ¦ §  ̈ © ª  Z :وقوله تعالى:   ،٥٧غافر[ ª « ¬ ® ̄  

° ± ² ³ µ́  Z :فمعنى الكالم التقر�ع والتو�یخ، ثم وصف السماء فقال:   ٨١�س[ ̀ 

a  Z :أي رفعها فوقكم �البناء،   ٢٧النازعات[ b c  Z :أي أعلى سقفها في   ٢٨النازعات
الهواء، �قال: سمكت الشيء أي رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموً�ا ارتفع، وقال الفراء: 
كل شيء حمل شیًئا من البناء وغیره فهو سمك، و�ناء مسموك وسنام سامك تامك أي عاٍل، 

 " والمسمو�ات السموات، و�قال: اسمك في الد�م أي اصعد في الدرجة.

ال شك أنه متضمن    ٢٧النازعات: Z [ \ ] _̂ ̀ a  Z ]معنى الكلم التقر�ع والتو�یخ  :�قول
وعمرو أكرم  ،ز�د أكرم من عمرو :�ما أنه متقرر متضمن لتقر�ر حقیقة إذا قلت ،للتقر�ع والتو�یخ

جل  -�هللا ،من بني آدم او�ذا �انت السماء أشد خلقً  ،ز�د أكرم من �كر بال شك ، إذنمن �كر
هو قادر على بني آدم من �اب أولى إذا قدر على األشد فما دونه  على خلقها إذنقادر  -وعال

 من �اب أولى.

 " .٢٨النازعات: d e  Z ]قوله تعالى:  "
  طالب: ...........

 .-جل وعال -هو قاله
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  طالب: ...........
 وما فیه شك أن السموات أشد من بني آدم هذه أمور محسوسة.

  ...........طالب: 
 ألن الخلق موجود ما �مكن ینكرونه. ؛البعث

  طالب: ...........
عن الخالق الذي ال  ألنها أشد إذا قدر اإلنسان على فعل شيء فما دونه من �اب أولى فضالً 

 �عجزه شيء.

أي خلقها خلًقا مستوً�ا ال تفاوت فیه وال شقوق وال   ٢٨النازعات: d e  Z ]قوله تعالى:  "

أي جعله مظلًما، غطش اللیل وأغطشه هللا، �قولك: ظلم   ٢٩النازعات: f g  Z ]فطور، 
 " اللیل وأظلمه هللا.

وأغطشه هللا  ،ا غطش�ش؟ األولى الموضع األول أي جعله هللا مظلمً أظلم اللیل �ما �قال أ
 ظلم تحتها أظلم. :كقولك

�قولك ظلم اللیل وأظلمه هللا و�قال أ�ًضا: أغطش اللیل بنفسه وأغطشه هللا �ما �قال: أظلم  "
 " اللیل وأظلمه هللا، والغطش والغبش: الظلمة.

مات ز�د وتوفاه هللا الفعل �ضاف لفاعله الحقیقي �ما �ضاف لغیره ألدنى  :اكما تقول أ�ًض 
 .مناسبة

ولیل  ،لیلة غطشاء :و�قال ،والمرأة غطشى ،غطشوقد  ،ورجل أغطش أي أعمى أو شبیه �ه "
 قال األعشى:  ،وفالة غطشى ال یهتدى لها ،أغطش

              و�همــاء �اللیــل غطشــى الفــالة
                یؤنســـــــــني صـــــــــوت قیادهـــــــــا  .

. 
 فیادها فیادها.

              ..............................
ـــــــــدها              . یؤنســـــــــني صـــــــــوت قی

. 
 َفیادها، �قول الفیاد �فتح الفاء وضمها َذَكر البوم.

              ..............................
یؤنســـــــــــــــني صـــــــــــــــوت ....              .

. 
  طالب: ...........

 و�هماء �اللیل أي نعم �الیاء.
              و�همــاء �اللیــل غطشــى الفــالة

                یادهـــــــــافیؤنســـــــــني صـــــــــوت   .
. 

 وقال األعشى أ�ًضا:
               عقـــــــــرت لهـــــــــم موًهنـــــــــا نـــــــــاقتي

                  وغـــــــــــــامرهم مـــــــــــــدلهم غِطـــــــــــــش  .
. 
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أي �غامرهم لیلهم؛ ألنه غمرهم �سواده، وأضاف اللیل إلى السماء؛ ألن اللیل �كون �غروب 

 h i j ]الشمس، والشمس مضاف إلى السماء و�قال: نجوم اللیل؛ ألن ظهورها �اللیل 

Z  :أي أبرز نهارها وضوءها وشمسها، وأضاف الضحى إلى السماء، �ما أضاف   ٢٩النازعات

 k l m ]إلیها اللیل؛ ألن فیها سبب الظالم والضیاء، وهو غروب الشمس وطلوعها. 

n o  Z :أي �سطها، وهذا �شیر إلى �ون األرض �عد السماء، وقد مضى القول   ٣٠النازعات

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È      É  Z ¿ ¾ ]ه تعالى: فیه في أول البقرة عند قول

 " مستوًفى، والعرب تقول..  ٢٩البقرة: 

فإذا خلق ما فیها  ، ٢٩البقرة: À Á Â Ã Ä Å  Z ]مما یدل على أن األرض قبل السماء 
 وأما الدحو فكان �عد خلق السماء. ،ثم استوى إلى السماء وقد خلقها قبل ذلك

 " أدحوه دحًوا إذا �سطتُّه.والعرب تقول: دحوت الشيء  "
 �سطتَّه.

 " إذا �سطتَّه و�قال لعش النعامة. "
 أدحي.

 ُأدحي ألنه مبسوط على وجه األرض وقال أمیة بن أبي الصلت: "
 فهم قطانها حتى التنادي                      و�ث الخلق فیها إذ دحاها                 

 وأنشد المبرد:
دحاهـــــا فلمـــــا رآهـــــا اســـــتوت                  

على الماء أرسـى علیهـا الجبـال                        .
. 

 ومنه قول ز�د بن عمرو:  ،دحاها سواها :وقیل
وأســلمت وجهــي لمــن أســلمت                     

ـــه األرض تحمـــل صـــخرً   . ـــاالً ل                         ا ثق
. 

دحاهــــا فلمــــا اســــتوت شــــدها                       
ـــــالَ   . ـــــا الجب ـــــد وأرســـــى علیه                         �أی

. 
خلق هللا الكعبة ووضعها على الماء على أر�عة أر�ان قبل أن �خلق الدنیا  :وعن ابن عباس

 ،وذ�ر �عض أهل العلم أن �عد في موضع مع .ثم ُدحیت األرض من تحت البیت ،�ألف عام

ومنه   ،١٣القلم: À Á  Z ¿ ¾ ½ ] :�ما قال تعالى ،واألرض مع ذلك دحاها :كأنه قال
 الخلق قال الشاعر: ئأنت أحمق وأنت �عد هذا سی :قولهم

فقلـــت لهـــا عنـــي إلیـــك فـــإنني                       
                        حــــــرام و�نــــــي �عــــــد ذاك لبیــــــبُ   .

. 
 L M N O     P Q R   Z ]�قوله تعالى:  ،�عد �معنى قبل :وقیل ،أي مع ذاك لبیب

 أي من قبل الفرقان قال أبو خراش الهذلي:  ١٠٥األنبیاء: 
حمــــدت إلهــــي �عــــد عــــروة إذ نجــــا                       

خراش و�عـض الشـر أهـون مـن �عـض                          .
. 
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 "حرثها وشقها.   ٣٠النازعات: n o  Z ] :نجا قبل عروة وقیل اوزعموا أن خراشً 

[ L M N O     P Q R   Z  :إذا �ان المراد الذ�ر هو الذ�ر الحكیم الذي هو   ١٠٥األنبیاء
من األضداد تأتي �معناها  "�عد" فیكون حینئذٍ  ،قبل القرآن ،القرآن فال شك أن �عد �معنى قبل

 وتأتي على ضده. ،المتعارف علیه
وقیل: دحاها حرثها وشقها، قاله ابن ز�د، وقیل: دحاها مهدها لألقوات، والمعنى متقارب،  "

وقراءة العامة: واألرَض �النصب أي دحا األرض، وقرأ الحسن وعمرو بن میمون: واألرُض 
�الرفع على االبتداء؛ لرجوع الهاء و�قال: دحا یدحو دحًوا ودحا یدَحى دحًیا �قولهم: طغى 

وطِغي �طغى، ومحى �محو و�محي، ولحا العود یلحا و�لحو، فمن قال: یدحو �طغى و�طغو 

 ]أي أخرج من األرض   ٣١النازعات: p q  Z ]قال: دحوت، ومن قال: یدحي قال: دحیت. 

r  Z :٣١النازعات.. " 
و�ذا ثبتت الیاء  ،�عني الواو في المضارع إذا ثبتت في الماضي ثبتت في المضارع دحوت أدحو

 دحیت فمعناه أدحي.

" [ r  Z :أي العیون المتفجرة �الماء.   ٣١النازعات[ s t Z  :أي النبات الذي   ٣١النازعات
یرعى وقال القتبي: دل �شیئین على جمیع ما أخرجه من األرض قوًتا ومتاًعا لألنام من العشب 
والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ ألن النار من العیدان والملح 

رسى الجبال قراءة العامة: والجباَل �النصب أي وأ  ٣٢النازعات: u v  w  Z ]من الماء. 
 " أرساها �عني أثبتها في..

ألن الفعل  ؛والجبال أرساها ،�فعل محذوف �فسره المذ�ور اهم �قولون مثل هذا �كون منصو�ً 
وأرسى  ،فنحتاج إلى تقدیر لناصب للمفعول و�فسره المذ�ور ،المذ�ور مشغول بنصب الهاء

 الجبال أرساها.
أي وأرسى الجبال أرساها �عني أثبتها فیها أوتاًدا لها، وقرأ الحسن وعمرو بن میمون وعمرو  "

بن عبید ونصر بن عاصم: والجباُل �الرفع، وقیل: هّال أدخل حرف العطف على أخرج فیقال: 

أي   ٣٣النازعات: x y  Z ]. ٩٠النساء: y z  Z ]إنه حال �إضمار قد �قوله تعالى: 

من اإلبل والبقر والغنم، ومتاًعا نصب على المصدر    ٣٣النازعات: z {  Z ]منفعة لكم. 

أمتع بذلك، وقیل: نصب   ٣١النازعات:  p q r s t Z ]من غیر اللفظ؛ ألن معنى 
 " �إسقاط حرف الصفة تقدیره لتتمتعوا �ه متاًعا.

 ألن له معنى. ؛حرف الجر �سمونه حرف صفة ،وحرف الصفة �قصد �ه حرف الجر
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أي الداهیة العظمى وهي النفخة الثانیة  ٣٤النازعات: Z  ¡ ے ~  { | ]قوله تعالى:  "
التي �كون معها البعث قاله ابن عباس في روا�ة الضحاك عنه، وهو قول الحسن، وعن ابن 
یت بذلك؛ ألنها تطم على �ل شيء، فتعم ما سواها؛  عباس أ�ًضا والضحاك: أنها القیامة، ُسمِّ

 لعظم هولها أي تقلُّبه، وفي أمثالهم:
 " ى القرى..جرى الوادي فطم عل 

 ي.رِ على القري على القَ 
" .  " فطم على الَقِريِّ

 والجمع أقر�ة وأقراء وقر�ان. ،مجرى الماء في الروضة :القري 
من  -فیما أحسب -وقال المبرد: الطامة عند العرب الداهیة التي ال تستطاع، و�نما أخذت "

إذا مأل النهر �له، وقال قولهم: طم الفرس طمیًما إذا استفرغ جهده في الجري، وطم الماء 
غیره: هي مأخوذة من طم السیل الر�یة أي دفنها، والطم الدفن والعلو، وقال القاسم بن الولید 
الهمداني: الطامة الكبرى حین �ساق أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وهو معنى 

ى الز�انیة أي الداهیة التي قول مجاهد، وقال سفیان: هي الساعة التي �سلم فیها أهل النار إل
 طمت وعظمت قال:

إن �عـــض الحـــب �عمـــي و�صـــم                       
ـــــــبغض أدهـــــــى وأطـــــــم                          . و�ـــــــذاك ال

. 
[ ¢ £ ¤  Z :٣٥النازعات. " 
و�صم عن  ،ا �األشد إذا �ان الحب �عمي عن المساوئ و�ذلك البغض �عمي و�صم أ�ًض  ،نعم

عن ذ�ر  ،نسأل هللا العافیة ،بل هو أشد ،فكذلك البغض �عمي عن ذ�ر المحاسن ،ذ�رها
 بل هو أشد. ،و�لصق �ه المساوئ ما �كفي أنه �عمي عن المحاسن ،المحاسن

" [ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  Z :أي ما عمل من خیر أو شر.   ٣٥النازعات[ ̈ ©  Z 

قال ابن عباس: �كشف عنها فیراها تتلظى   ٣٦النازعات: ª  «  ¬  Z ]أي ظهرت.   ٣٦النازعات: 
كل ذي �صر، وقیل: المراد الكافر؛ ألنه الذي یرى النار �ما فیها من أصناف العذاب، وقیل: 

  ٣٤النازعات:  Z ~  { | ]یراها المؤمن؛ لیعرف قدر النعمة، و�صلى الكافر �النار، وجواب 
 " محذوف أي إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، وقرأ مالك..

 �ل عرف مصیره ومآله. ،ا إ�مانهاال ینفع نفسً  وحینئذٍ  ،إذا جاءت الطامة انكشف الغطاء
وقرأ مالك بن دینار: وَ�َرزت الجحیم، وقرأ عكرمة وغیره لمن ترى �التاء أي لمن تراه الجحیم  "

 " والمراد �ه الناس. -علیه السالم -تراه أنت �ا محمد، والخطاب لهأي لمن 
زت لكل من یراه نها برِّ إهذا إذا قلنا  ،ولغیره -علیه الصالة والسالم-على �ل حال اللفظ عام له 

 فهذا خاص �الكفار. ،زت لمن یراها ممن یدخلهانها برِّ إو�ذا قیل  ،من مؤمن و�افر
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 ،أي تجاوز الحد في العصیان  ٣٨ - ٣٧النازعات: µ  Z  ́ ³ ² ± ° ̄ ® ]قوله تعالى:  "
هي عامة في �ل �افر آثر الحیاة الدنیا على  :وقیل ،نزلت في النضر وابنه الحارث :قیل

 ،ألوان فقد طغىمن اتخذ من طعام واحد ثالثة  :وروي عن �حیى بن أبي �ثیر قال ،اآلخرة
 " وروى جو�بر.

وهذا  ،�عني على مائدته یوضع ثالثة ألوان من الطعام فقد طغى ،واحدنعم من اتخذ من طعام 
ما رأینا  -علیه الصالة والسالم-و�ذا قرأنا في عیشه  ،على ما �انوا �عیشونه من زهد وتقشف بناءً 

عشرات ما هي بثالثة وال  ،وانظر اآلن في موائد الناس �م نوع ،مثل هذا ثالثة ألوان من الطعام
وتنقل الولیمة والمائدة  ،وقد یؤتى بها من األقطار ،عشرات األنواع واأللوان ،وال عشرة وال أكثر

فمأكوالت هذا البلد تنقل إلى بلد  ،ألن وسائل النقل تیسرت ؛من قارة إلى أخرى تؤ�ل في وقتها
ن �عضهم إهذا حصل حتى  ،لوجود ولیمة من غني أو نحوه أو وجیه أو مسؤول ؛آخر لتؤ�ل

من  :وهنا �قول ،مناسبة عنده جمع لها ما جمعلست مائدة واحدة قارات الالجمع على مائدته من 
وال شك أن هذا یدل على شيء من الر�ون إلى  ،اتخذ من طعام واحد ثالثة ألوان فقد طغى

والبخاري  ،فعیشه معروف مبسوط في الشمائل -علیه الصالة والسالم-وأما من اقتدى �ه  ،الدنیا
 ما �كفي و�شفي. -علیه الصالة والسالم-رحمه هللا ذ�ر في صفة عیشه 

 طالب: ...........
 النضر بن الحارث هو النضر بن الحارث وأبیه.

 طالب: ...........
 عندك؟ ماذا�هللا عندنا وابنه ما انتبهت لها هو النضر بن الحارث 

 طالب: وابنه.
 مثلي أجل...

ضحاك قال: قال حذ�فة: أخوف ما أخاف على هذه األمة أن یؤثروا ما وروى جو�بر عن ال "
 " یرون على ما �علمون، و�روى أنه..

األخبار الصحیحة الثابتة فیما أعد  ،ما بلغهم في النصوص و�ن لم یروه يعلى ما �علمون �عن
 لكن خبر ،من �اب لیس الخبر �المعاینة ،لهم من عذاب أو نعیم یؤثرون علیه مما یرون 

 a b `   _ ̂ [ ] :�ما أن هللا جل وعال قال ،الصادق منزَّل منزلة المعاَین في القطعیة
c d  Z :ولذا  ،فنزل منزلة المشاَهد ،لكن بلغه �خبر �قیني قطعيالرسول ما رآه،  ١الفیل

وقد أورد ابن القیم  ،و�قدمونه على ما �شاهدون  ،المؤمنون �قطعون �ما بلغهم عن هللا وعن رسوله
 ةإن �عض الناس �قول الحسنة �عشر  :قال ،یراه �عض الناس هو في الحقیقة لیس �إشكال إشكاًال 
بینما تجد في أمور  ،والوعد آجل آجل �عد أمد طو�ل �عد الموت و�عد البعث �عني الوفاء ،أمثالها
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و�ن لم تبلغ عشرة  ،ه مكاسبالدنیا من المكاسب العاجلة الشيء الكثیر هذا في التجارات ظاهر فی
 ؟م اآلجل على العاجلفكیف المستشكل فكیف نقدِّ  :�قول ،أضعافه لكنها آجلة وملموسة وآنیة

�عني ما هو �حسي معنوي إذا نظرنا إلى النسب اآلن في التجارات تكسب  ؟المحسوس �المعلوم
وسنتین تضیف  ،لها نسبةلت سنة تضیف و�ذا أجّ  ،�المائة اثنین �المائة عشرة �المائة اواحدً 

األمر الثاني أن هذه األمور ولو تضاعفت آالف  ؟لكن متى تبلغ سبعمائة ضعف ،وهكذا
وأما ما یوعد �ه العامل یوم القیامة فهو من  ،األضعاف من أمور الدنیا فهي من حطامها الزائل

د�م من الجنة موضع سوط أح ،وال نسبة للدنیا �حذافیرها لشيء �سیر من أمور اآلخرة ،الباقي
لكن هؤالء الذین  ،ما فیه نسبة ،ر�عتا الفجر خیر من الدنیا وما فیهاو  ،خیر من الدنیا وما فیها

وغلبت  ،وهم في شك ور�ب ،-جل وعال -ما عندهم �قین بوعد هللا نیسا�ات هم الذ�حسبون الح
 علیهم شهواتهم وأنفسهم وشیطانهم.

قال: ال یؤثر عبد لي دنیاه على أخراه إال  -ناؤهجل ث -و�روى أنه وجد في الكتب: إن هللا "
بثثت علیه همومه وضیع.. وَضْیَعته، ثم ال أ�الي في أیها هلك. فإن الجحیم هي المأوى أي 

أي حِذر مقامه بین   ٤٠النازعات: À  Z ¿ ¾ ½ ¼ ]مأواه، واأللف والالم بدل من الهاء. 
مقاًما قد  -عز وجل -یدي ر�ه، وقال الر�یع: مقامه یوم الحساب، و�ان قتادة �قول: إن هلل

عند مواقعة الذنب فیقع  -عز وجل -خافه المؤمنون، وقال مجاهد: هو خوفه في الدنیا من هللا

أي   ٤٠النازعات: Á Â  Ã Ä Å  Z ] ٤٦الرحمن: A B C D  Z @ ? ]فیقلع نظیره. 
 " زجرها عن المعاصي والمحارم، وقال سهیل.

 سهل.
 " وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة. "

 وله تفسیر مختصر على طر�قة الصوفیة. ،سهل بن عبد هللا التستري  ،ي �ظهر أنه سهلالذ

 À Á Â  Ã Ä ¿ ¾ ½ ¼ ]وقال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عز وجل:  "

Å  Z :قال عبد هللا بن مسعود: أنتم في زمان �قود الحق الهوى، وسیأتي زمان   ٤٠النازعات
 " �قود الهوى الحق، فتعوذ �اهلل من ذلك الزمان.

 فنعوذ فنعوذ �اهلل..
 " فنعوذ �اهلل من ذلك الزمان. "

، وهو وهذا ظاهر فیما �صنعه �ثیر ممن یبرز للناس و�زعم أنه یوجههم و�دلهم على ما ینفعهم
فالهوى هو  ،�حث عما یدل لهو ا انتصر له ولذلك إذا قال �المً  ،فقطة هو دعا�ة لنفسه في الحقیق

 ،فیجعل الحق هو الذي �قود الهوى  ،�خالف من یبحث عن الدلیل قبل ،الذي �قود الدلیل عنده
 ا لما جاء من نص عن هللا وعن رسوله.و�كون هواه تبعً 
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" [ Æ Ç È É   Ê  Z :أي المنزل، واآلیتان نزلتا في مصعب بن عمیر وأخیه   ٤١النازعات
عامر بن عمیر، فروى الضحاك قال: أما من طغى فهو أخ لمصعب بن عمیر ُأسر یوم بدر 
فأخذته األنصار، فقالوا من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمیر، فلم �شدوه في الوثاق 

حدیثه، فقال: ما هو لي �أخ،  وأكرموه و�ّیتوه عندهم، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمیر

 ¼ ]شدوا أسیر�م، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلی�ا وماًال، فأوثقوه حتى �عثت أمه في فدائه، 

½ ¾ ¿ À  Z :بنفسه  -صلى هللا علیه وسلم-فمصعب بن عمیر وقى رسول هللا   ٤٠النازعات
ام، فلما رآه رسول یوم أحد حین تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه، وهي السه

لقد «، وقال ألصحا�ه: »عند هللا أحتسبك«متشحًطا في دمه قال:  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 " وقیل: إن مصعب... »رأیته وعلیه بردان ما تعرف قیمتهما، و�ن شراك نعلیه من ذهب

 مخّرج مخّرج؟
 طالب: ...........

 نعم.
وعن.. وقیل: إن مصعب بن عمیر قتل أخاه عامًرا یوم بدر، وعن ابن عباس أ�ًضا قال:  "

نزلت هذه اآل�ة في رجلین أبي جهل بن هشام المخزومي ومصعب بن عمیر العبدري، وقال 

في أبي �كر الصدیق رضي هللا   ٤٠النازعات: À  Z ¿ ¾ ½ ¼ ]السدي: نزلت هذه اآل�ة 
عنه، وذلك أن أ�ا �كر �ان له غالم �أتیه �طعام، و�ان �سأله: من أین أتیت بهذا؟ فأتاه یوًما 
�طعام فلم �سأله وأكله فقال له غالمه: لم ال تسألني الیوم؟ فقال: نسیت، فمن أین لك هذا 

ساعته وقال: �ا رب ما �قي في الطعام؟ فقال تكهنت لقوم في الجاهلیة فأعطونیه، فتقیأه من 

وقال الكلبي: نزلت فیمن هّم   ٤٠النازعات: À  Z ¿ ¾ ½ ¼ ]العروق فأنت حبسته فنزلت: 
 �معصیة وقدر علیها في خلوة ثم تر�ها من خوف هللا، ونحوه عن ابن عباس، �عني من خاف.

" 
ذات منصب وجمال  ورجل دعته امرأة « :مثل ما جاء في أحد السبعة الذین �ظلهم هللا في ظله

 هللا المستعان. ،تر�ها »إني أخاف هللا :فقال
ونحوه عن ابن عباس �عني: من خاف عند المعصیة مقامه بین یدي هللا فانتهى عنها، �هللا  "

قال ابن عباس: سأل مشر�و  ٤٢النازعات: Ë Ì Í Î Ï Ð  Z ]أعلم. قوله تعالى: 
 -عز وجل -متى تكون الساعة؟ استهزاًء، فأنزل هللا -صلى هللا علیه وسلم-مكة رسول هللا 

-لم یزل النبي  ٤٣النازعات: Ñ Ò Ó Ô        Õ  Z ]اآل�ة، وقال عروة بن الز�یر في قوله تعالى: 

  ٤٤النازعات: Ö   × Ø   Ù  Z ]�سأل عن الساعة حتى نزلت هذه اآل�ة  -صلى هللا علیه وسلم
 " ومعنى مرساها أي قیامها، قال الفراء: رسّوها قیامها �رسّو السفینة، وقال أبو عبیدة..
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 �عني المكان الذي تقف عنده أو الزمان الذي تحصل فیه.
وقال أبو عبیدة: أي منتهاها، ومرسى السفینة حیث تنتهي، وهو قول ابن عباس، وقال  "

الر�یع بن أنس: متى زمانها، والمعنى متقارب، وقد مضى في األعراف بیان ذلك، وعن الحسن 
 ".»ال تقوم الساعة إال �غضبة �غضبها ر�ك«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا 

فهم أهل للغضب  ،هللا هللا :ال تقوم واألرض �قال فیها ،لى شرار الناسألنها ال تقوم إال ع
 نسأل هللا العافیة. ،والمقت

" [ Ñ Ò Ó Ô        Õ  Z :أي في أي شيء أنت �ا محمد من ذ�ر القیامة والسؤال   ٤٣النازعات
عنها ولیس لك السؤال عنها، وهذا معنى ما رواه الزهري، عن عروة بن الز�یر قال: لم یزل 

   Ñ Ò Ó Ô        Õ Ö   × Ø ]�سأل عن الساعة حتى نزلت:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

Ù  Z :لما أكثروا علیه سأل هللا أن  -علیه السالم -أي منتهى علمها، فكأنه  ٤٤ - ٤٣النازعات
�عرفه ذلك فقیل له: ال تسأل فلست في شيء من ذلك، و�جوز أن �كون إنكاًرا على المشر�ین 
في مسألتهم له أي فیم أنت من ذلك حتى �سألوك بیانه ولست ممن �علمه، ُروي معناه عن 

أي منتهى علمها، فال یوجد   ٤٤النازعات: Ö   × Ø   Ù  Z ]ابن عباس والذ�رى �معنى الذ�ر، 

 ]، وقوله تعالى: ١٨٧األعراف: Ç È É Ê ÌË  Z ]عند غیره علم الساعة، وهو �قوله تعالى: 

½ ¾ ¿  À Á  Z :٣٤لقمان.. " 
فال �علمها  ،ألنها من الخمس المغیبات ؛-جل وعال -فال یدري وال �علم متى تقوم الساعة إال هللا

متى  -علیه الصالة والسالم-في حدیث جبر�ل سأل النبي �ما  ،ال ملك مقرب وال نبي مرسل
 :قال -جل وعال -ومن المبالغة في إخفائها أن هللا ،»ما المسؤول �أعلم من السائل« :قال ؟تقوم

[ 6 7  Z :7 6 ] :فما معنى قوله ،هو أخفاها عن جمیع الخلق ١٥طه  Z :قال  ١٥طه
ومن المبالغة في إخفائها أنه  ،�عني ال �طلع علیها المخلوق ألبتة ..حتى من نفسي :المفسرون 

 .-جل وعال -�كاد �خفیها عن نفسه

" [ Ú    Û Ü  Ý Þ ß  Z :أي مخوف، وخص اإلنذار �من �خشى؛ ألنهم   ٤٥النازعات
المنتفعون �ه، و�ن �ان منذًرا لكل مكلَّف، وهو �قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذ�ر وخشي 
الرحمن �الغیب، وقراءة العامة: منذُر �اإلضافة غیر منون طلب التخفیف، و�ال فأصله التنو�ن؛ 

 ¡ ]لفراء: �جوز التنو�ن وتر�ه �قوله تعالى: ألنه للمستقبل، و�نما ال ینون في الماضي قال ا
£¢  Z :و�الٌغ أمره، و ٣الطالق [ = >            ? @  Z :وموهٌن �ید الكافر�ن،  ١٨األنفال

والتنو�ن هو األصل، و�ه قرأ أبو جعفر وشیبة واألعرج وابن محیص وحمید وعیاش عن أبي 
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نصب، إنما ینتفع �إنذارك من �خشى عمرو: منذٌر منوًنا، وتكون في موضع نصب، والمعنى 
 " الساعة، وقال أبو علي: �جوز أن..

 شف المعنى نصب.. مثل ما عنده؟ المعنى نفس الشيء؟ 
 طالب: ...........

 :و�ذا �ان للماضي لخبر عما مضى فهو ال ینّون و�قولون  ،طیب.. التنو�ن إذا �ان للمستقبل
أنا قاتُل ز�د �خبر عن نفسه أنه قتل  :الذي �قولف ، ز�ًداوأنا قاتلٌ  ،أنا قاتُل ز�د :فرق بین من �قول

 ألنه في المستقبل. ؛�القتل اا یهدد ز�دً أنا قاتٌل ز�دً  :والذي �قول ،في الزمن الماضي از�دً 
 طالب: ...........

 ین؟ أ
 طالب: ...........

 هو األصل فیه. لكن المعنى في اللغة هذا ،فإذا ثبتت انتهى اإلشكال ،المسألة مسألة قراءات
 طالب: ...........

 ا للمستقبل.منذر اإلنذار �ما أنه في الماضي �كون أ�ًض 
وقال أبو علي: �جوز أن تكون اإلضافة للماضي نحو ضارب ز�ٍد أمس؛ ألنه قد فعل اإلنذار،  "

 " واآل�ة رد على من قال: أحوال اآلخرة غیر محسومة، و�نما هي.
 محسوسة محسوسة.

 محسوسة؟
 نعم.أي 

à   á â  Z ] .من غیر حسو�نما هي راحة الروح أو تألمها  ،أحوال اآلخرة غیر محسوسة "

أي في دنیاهم إال عشیة أي   ٤٦النازعات: ã ä  Z ] .�عني الكفار یرون الساعة  ٤٦النازعات: 
والمراد تقلیل مدة الدنیا �ما  ،قدر عشیة أو ضحاها أي أو قدر الضحى الذي یلي تلك العشیة

�أنهم یوم  :وروى الضحاك عن ابن عباس ٣٥األحقاف: Ì Í Î   Ï Ð ÒÑ  Z ]قال تعالى: 
وذلك أنهم  ،لم یلبثوا في قبورهم إال عشیة أو ضحاها :وقیل ،اا واحدً یرونها لم یلبثوا إال یومً 

 " استقصروا مدة لبثهم في القبور لما عاینوا من الهول.
 ،أسهل من مآلهمبون مع ذلك عذَّ دت وطالت أن مكثهم في القبور وهم �ُ یتمنون أنها لو مُ ألنهم 

 نسأل هللا العافیة.
وقال الفراء: �قول القائل: وهل للعشیة ضحى، و�نما الضحى لصدر النهار، ولكن ُأضیف  "

أو  الضحى إلى العشیة، وهو الیوم الذي �كون فیه على عادة العرب �قولون: آتیك الغداة
 " عشیتها، وآتیك العشیة أو غداتها.
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 �عني هذا أو هذا في نفس الیوم.
فتكون العشیة في معنى آخر النهار، والغداة في معنى أول النهار قال: وأنشدني �عض بني  "

 ُعقیل:
                       نحـــن صـــّبحنا عـــامًرا فـــي دارهـــا 

. 
ـــــا  ـــــي نهاره ـــــادى طرف                        جـــــرًدا تع

. 
                       عشــــــــیة الهــــــــالِل أو ســــــــرارها 

. 
 " أراد عشیة الهالل أو سرار العشیة فهو أشد من آتیك الغداة أو عشیة أو عشیها.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...


