
سورة النازعات 

ومؼوصد هذه السورة قريبي , شؿقً هذه السورة الؽريؿي بولـوزظوت؛ لورود هذا الؾػظ ذم مستفؾفو

: فنن فقفو مو ذم الؼرآن ادؽي من ادؼوصد العؼديي, من مؼوصد شورة الـبل

. وبقون أهوال يوم الؼقومـي, إثبوت البعٌ: فؿن مؼوصدهو

.  بقون مصورع ادؽذبني بولبعٌ, كام ذم  قصي فرظون: ومن مؼوصدهو

:كام ذم قوله. تؼرير توحقد الربوبقي, ادؼتيض لتوحقد األلوهقي: ومن مؼوصدهو أيضوً   ڑ ڑ ژ ژ] 

.  ومو بعدهو , [   ک ک ک ک

.  وترتى الثواب والعؼوب ظؾقفو, إثبوت أفعول العبود: ثم أخرًا من مؼوصدهو

  . [   ےۓ ے   ھ ھ ھ   ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ] 

ققل ذم هذه اخلؿس .   أن يؼسم بام صوء من  خمؾوقوته لهوهلل  ,  هبو هذه أموٌر مخسي أقسم اهلل

 .غر ذلـك وققل , مجقعًو أن ادراد هبو ادالئؽي

 ] فؿعـى. ودمذهبو جذبًو ألقاًم , ادالئؽي التي تـزع أرواا الؽػور كزظًو صديداً : أي [ڻ ڻ]

كام جوء موصوفًو ذم حديٌ الزاء بن , من االشتغراق بولػعل, ففو كزع صديد , صديدًا : أي  [  ڻ

وِف ادَْْبُؾوِل " : ظوزب  وُد ِمَن الصُّ ػُّ فنن روا الؽوفر ظـد الؼبض,  , ()رواه أمحد" َكاَم ُيـَْتَزُع السَّ

:فنذا كزظتفو ادالئؽي وقولً, تتػرق ذم أكحوء جسده  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] 

تتػرق روحه ذم  , [93/األكعوم] [   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 ,-رضوان اهلل ظؾقفم -  مروي ظن مجع من الصحوبي ذاوه. فقـزظفو ادؾك كزظًو صديدًا , جسده

وققل أيضًو أن , أو كزع ادوت, أي ادوت, كام يؼول كزظوت ادوت: [ ڻ] وققل ذم تػسر

ففي تـزع من , وتتحرك من جفي إىل أخرى, الـجوم التي تـزع من جفي إىل جفي: ادراد بولـوزظوت

الؼيس الذي : وققل ادؼصود بولـوزظوت, وتـتؼل من مـزل إىل مـزل, جوكى من السامء إىل جوكى
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 وققل ذم تػسر, فؽلن اهلل تعوىل أقسم هبذه الؼيس حقـام تـزع إىل مـتفوهو , يؽون فقفو السفم

.  الـػس  [ڻ]

وهو أن ادراد بولـوزظوت ادالئؽي حني تـزع , وأقرب هذه األقوال الؼول األول, هذه أقوال مخسي

. أرواا الؽػور من أجسودهم 

كام , ادالئؽي حقـام تسل أرواا ادممـني شاًل رفقؼوً : أحسن مو ققل فقفو  [   ہ ہ ۀ] 

 ":   جوء موصوفًو ذم حديٌ الزاء بن ظوزب
ِ
َؼوء رواه " َفَتْخُرُج َتِسقُل َكاَم َتِسقُل اْلَؼْطَرُة ِمْن ذِم السِّ

فلقسم اهلل بودالئؽي حقـام تسل . ال صوت, وال أمل,  أرفق مو يؽونشؼوءمن القطرة وشل ال , ()أمحد

وققل فقفو أيضًو مو ققل ذم شوبؼتفو؛ أن ادؼصود بولـوصطوت ادوت, أو . أرواا ادممـني من أبداهنم

األوهوق, يعـي احلبول : الـجوم حقـام تـشط من جفي إىل جفي, وققل فقفو أيضًو ادؼصود بولـوصطوت

حبل يؽون فقه كولعؼدة, يرمى ظذ المء : واألكشوضي, فقسحى هبو الصقد, التي ترمى هبو األكشوضي

. البعقد, فقجر به

فولسبح ال يؽون فؼط ذم , األصل ذم السبح العوم ذم ادوء, وأيضًو ذم اهلواء,  [ھ ہ ہ]

 :كام ققل, وهلذا يوصف اجلواد بلكه شوبح, ادوء, بل يؽون ذم اهلواء أيضوً 

أظز مؽون ذم الدكو رسج شوبح  وخر جؾقس ذم الزمون كتوب 

وأوىل األقوال, كام أشؾػـو, أن ادراد هبو ادالئؽي حقـام تعرج ذم أجواز الػضوء صعودًا, وهبوضًو, بلمر 

ُل اْلمَََلِئَكُة ) :وقول ,  (تعرج المالئكة والروح إليه  ) :فنن ادالئؽي كام أخز اهلل, اهلل  َتنَزَّ

وُح فِوَها  أيضًو مو ققل فقام قبؾفو؛  [ہ] وققل ذم, فودالئؽي تصعد وهتبط بلمر اهلل , (َوالرُّ

وققل فقفو أيضًو السػن؛ ألهنو , فضوءالوققل أن ادراد هبو الـجوم؛ ألهنو تسبح ذم , أن ادراد هبو ادوت

  .متخر القم ففي تسبح فقه

وصػوت , هذه الػوء لؾتػريع تدلـو ظذ أن مجقع ادذكورات يشء واحد [ھ ھ ھ]

والسوبحوت هي دوصوف واحد وهي , والـوصطوت, فودذكورات السوبؼي الـوزظوت, دوصوف واحد
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, والـوصطوت يشء, وأهنو لقسً أكواظًو يعـي لقسً الـوزظوت يشء, ادالئؽي ظذ الؼول الراجح

. بل كل هذه صػوت جلـس واحد؛ ألكه أتى بعد ذلك بولػوء لؾتػريع ظذ مو مه, والسوبحوت يشء

وتـػقذ مو يطؾى مـفو من أكواع , ادالئؽي تتسوبق ذم امتثول أمر اهلل: أي [ھ ھ ھ]

وققل ادراد هبو , ادوت كام ققل فقام مه: ن ادراد بولسوبؼوتإوققل أيضًو . الوطوئف التي أكوضفو اهلل هبو

ففن يعدون  [ڳ ڳ گ]: اخلقل؛ ألن السوبؼوت ممو توصف به اخلقول كام قول اهلل تعوىل

.  ادراد هبو الـجوم؛ لتسوبؼفو ذم ادطولع وادغورب : وققل أيضوً , ويتسوبؼن

. وأوىل األقوال هو الؼول األول كام أشؾػـو

ففي تدبر األمر الذي يلمرهو اهلل , ادالئؽي: أمو اددبرات فنهنو بنمجوع ادػرسين [ۓ ے ے]

وهذه اجلؿؾي األخرة, التي هي الوصف اخلومس, تميد أن مجقع مو مه صػوت دوصوف . تعوىل به

والسوبؼوت جوءت مصدرة بولػوء التي تػقد , واحد؛ ألن اهلل تعوىل ظطف اددبرات ظذ السوبؼوت

واددبرات كؾفو , والسوبؼوت, والسوبحوت, والـوصطوت , ففذا يرجح بؼوة أن الـوزظوت, التعؼقى

 .ضوائف من ادالئؽي, أكوط اهلل تعوىل هبو أظامالً ووطوئف

ظن ظوئشي  ,وادالئؽي ظومل غقبي خؾؼفم اهلل تعوىل من كور. واإليامن بودالئؽي ركن من أركون اإليامن

قول رشول اهلل : ريض اهلل ظـفو قولً
ًِ اداََْلِئَؽُي ِمْن ُكوٍر َوُخؾَِق اجْلَونُّ ِمْن َموِرٍج ِمْن َكوٍر "  ُخؾَِؼ

َق آَدُم مِمَّو ُوِصَف َلُؽمْ 
َوُخؾِ

"
 رواه مسؾم

()
ففم يسبحون الؾقل والـفور ال , وشخرهم  لعبودته وضوظته , 

وقد جعل اهلل تعوىل ضبقعتفم ضبقعي تعبديي, ال يـزظون إىل . وال يستحرسون, وال يػسون , يسئؿون 

وبني الطوئػتني اإلكسون؛ . الرش أبدًا, ظذ الـؼقض من الشقوضني الذين جعل اهلل ضبقعتفم ضبقعي مترديي

بل هو كام قول اهلل , ولقس كولشقطون ال يـزظه إال الرش, فنن اإلكسون لقس كودؾك ال يـزظه إال اخلر

 ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ]  :تعوىل

ال أكه يؽون  ففو إن زكى كػسه صورت كػسه مالئؽقي؛ يعـي ضوئعي هلل , فوإلكسون بني بني, [ڃ

وإن كوكً األخرى صورت كػسه , مـؼودة كودالئؽي لؽن تصبح كػسه كػسًو مطقعي هلل , مؾؽوً 

.  صقطوكقي
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بني اهلل تعوىل ادؼسم به ومل يبني جواب الؼسم؛ والظوهر واهلل أظؾم, أن اهلل , أقسومهذه اآليوت اخلؿس 

وإمو لشفرته؛ لؽوكه هو األمر الذي كون جيري اخلؾف فقه مع مرشكي , تعوىل أخػوه إمو تعظقاًم لشلكه

كلن اهلل تعوىل يؼول والـوزظوت, والـوصطوت, . لتبعثن: فتؼدير جواب الؼسم . العرب, وهو البعٌ 

.  فولسوبؼوت, فوددبرات لتبعثن, والسوبحوت

وهو , ظؾقه مدار احلقوة, وإقومي احلق, أقسم اهلل تعوىل هبذه الطوائف من ادالئؽي ظذ أمر ظظقم جؾقل

البعٌ بعد ادوت, الذي كون يـؽره مرشكو العرب, وال ريى أن هذه الؼضقي قضقي ظظقؿي ثؼقؾي هبو 

, واشتعداد, مسور احلقوة؛ فنن من امتأل قؾبه بوإليامن بولقوم اآلخر, اكضبط, وصور ظـده حس يؼظ 

. وصعور بودسمولقي دو هو مؼبل ظؾقه 

:  الفوائد المستنبطة

ولقس , فؾؾه أن يؼسم بام صوء من خمؾوقوته,  إقسوم اهلل تعوىل بام صوء من خمؾوقوته:الػوئدة األوىل

ظن شعد بن ظبقد أن ابن , فؿن حؾف بغر اهلل فؼد كػر أو أرشك. لؾؿخؾوق أن يؼسم إال بوهلل وحده

 " يؼولال والؽعبي فؼول ابن ظؿر ال حيؾف بغر اهلل فنين شؿعً رشول اهلل : ظؿر شؿع رجال يؼول

كَ  رواه أبوداود والسمذي"َمْن َحَؾَف بَِغْرِ اهللِ َفَؼْد َكَػَر َأْو َأرْشَ
()

 فؾه أن يؼسم بام صوء من أمو اهلل , 

 .خمؾوقوته, وآيوته الؽوكقي, والرشظقي 

.   إثبوت ادالئؽي, وأظامهلم:الػوئدة الثوكقي

فوهلل تعوىل قد أخػى ادؼسم ظؾقه, , أو لؾشفرة,  أن إخػوء ادؼسم ظؾقه يؽون لؾتعظقم:الػوئدة الثولثي

. وهذا يزيد األمر جاللًي ومفوبًي 
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﯀  ﮿   ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸   ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ]

 ڭ   ڭ ڭ                        ﯁

 .تسع آيوت ذات وحدة موضوظقي واحدةهذه  [ۇۇ ڭ

لتبعثن يوم ترجف :  هذا الظرف متعؾق بام أضؿر, وتؼديره[   ﮷﮶ ﮵    ﮴﮳ ﮲  ۓ]

الـػخي األوىل التي حيصل هبو الصعق, والرادفي الـػخي الثوكقي التي : ققل ذم تػسرهو: والراجػي. الراجػي

 روي ذلك ظن ابن ظبوس ريض اهلل ظـفام البعٌهبوحيصل 
()

وال ريى ذم وجود كػختني, فنن اهلل . 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: شبحوكه وتعوىل قول

وأضوف . وكػخي البعٌ, كػخي الصعق:  فولـػختون مهو[ 68: الزمر] [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ] بؼوله تعوىل واشتدلوا لذلك, بعض العؾامء كػخي ثولثي, شؿوهو كػخي الػزع

 "... ذم قول الـبي بو {87:النمل} [   ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

وِر َفاَل َيْسَؿُعُه َأَحٌد إاِلَّ َأْصَغى لِقًتو َوَرَفَع لِقًتو  مسؾمرواه "...ُثمَّ ُيـَْػُخ رِم الصُّ
( )

هو : الؾقً": قول ابن كثر

ثم بعد ذلك كػخي الصعق, , ففذه كػخي الػزع.أمول ظـؼه لقستؿعه من السامء جقًدا: صػحي العـق, أي

"ثم بعد ذلك كػخي الؼقوم لرب العودني, وهو الـشور من الؼبور جلؿقع اخلالئق, وهو ادوت
()

:  وققل ,

:إن ادراد بولراجػي هي األرض كػسفو؛ لؼول اهلل تعوىل  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] 

فتؽون الراجػي األرض , السامء؛ لؽون اكشؼوق السامء يليت بعد ذلك: والرادفي [, 14:ادزمل] [  ے

 .ولعل مو ذهى إلقه ابن ظبوس أقرب .  إثر ذلكوالرادفي السامء حني تـشق, حني ترجف

صور اهلل شبحوكه وتعوىل, مظوهر الػزع, : [   ﮾﮽ ﮼    ﮻﮺ ﮹ ﮸ ]

واخلوف , خوئػي : أي  [﮺﮹ ﮸ ] :واخلوف, طوهرًا, وبوضـًو ؛ أمو البوضن فػي قوله 

حمؾه الؼؾى وأي خوف أظظم من ذلك اخلوف الذي ال يدرى صوحبه إىل أين يصور به؛ إىل جـي 

 أم إىل كور ؟ ختقل كػسك ذم بعض مواقف الدكقو, ذم أمر دكقوي ظام قؾقل تتجووزه, وتشتغل بغره
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؟ فؽقف هبذا األمر األبدي, الرسمدي, الذي هو هنويي حول العبد ؛ فؾذلك تسقى, كقف تؼؾق

 .كوكً الؼؾوب واجػي 

ذلقؾي؛ ألن اخلشوع هو اهلبوط : أبصور أصحوب الؼؾوب خوصعي, أي: [    ﮽﮼ ]

وال ريى أن . [39:فصؾً] [ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ] :قول تعوىل

العني هي ادرآة التي ف. وال ريى أن العني, أظظم مو يظفر ظؾقه األثر,  العبدخبقئيالؼؾى هو

 [ڀ ڀ پ پ پ] :ودو وصف اهلل حول الظودني, قول. تؽشف ظام ذم الؼؾى

 !  [45:الشورى]

. تسوؤل يؽشف ظن قؾق, وتوتر, وظجى ال يـؼطع:[  ﯁ ﯀ ﮿ ]   

يعـي أكعود كحقو بعد . هي احلقوة بعد ادوت: احلوفرة [  ] ,معودون: يعـي[﯁]

:هذا ذم موضع آخر كام وصف اهلل , أن متـو   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ] 

 [ەئ ەئ ائ ائ ى ى] ,ى والـسالن هو اإلرساع ذم ادش {51:يس} [   ې ې

,مو كوكوا يتوقعون هذا وال يلمؾون ؛ ألهنم كوكوا مـؽرين لؾبعٌ{52:يس}  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] 

صدمي هوئؾي هلمالء ! وأي مػوجلة , فقوهلو من مػوجلة , {52:يس} [ۈئ ۈئ

ال ريى أن مثل هذه اآليوت , ! البعٌظذ مـؽريوتلمل وقع هذه اآليوت . ادـؽرين لؾبعٌ

األرض؛ : وققل ذم تػسر احلوفرة, أي. إال من أبى, هزت كثرًا من الؼؾوب ودظتفو إىل اإليامن 

. الـور[] :أكحن مردودون إىل األرض التي كـو كسؽـفو ؟ وققل, وهو قول بعقد: يعـي

وأصل احلوفرة ذم . ؛ ألهنم مو كوكوا فقفو حتى يردوا  إلقفو[﯁] وال يستؼقم هذا مع قوهلم

  " رجع فالن إىل حوفرته ": تؼول العرب . رجوع ادرء من الطريق الذي أتى مـه: لغي العرب

فنذا ققل رجع فالن إىل حوفرته, كلكام ققل رجع , كلن اإلكسون إذا شؾك دربًو حػر أثره ذم ضريؼه

.  ظذ شرته, وخطته التي مشوهو,أدراجه



ت فقفو الريح؛ , يعـي بعد أن كـو ظظومًو, بولقي, فوكقي: [   ] فورغي يصوِّ

وققل أيضًو من معوين . ألهنو دو بؾقً, صورت جموفي, فصورت الريح تصػر فقفو, تدخل, وخترج

. مرفوتي, يعـي مدقوقي حمطؿي : كخرة

يعـي إن كون األمر كذلك, ففذه رجعي ال خر فقفو, والعقوذ :  [     ] 

ذه الرجعي, فؾذلك حؽؿوا ظذ بهبوهلل؛ ألهنم يعؾؿون أهنم أشوءوا ذم األوىل, ففم غر متػوئؾني 

. رجعتفم بلهنو خورسة ,ال خر فقفو 

, أهنو زجرة فوألمر هني بولـسبي هلل , يعـي كل مو ذم األمر: [   ڭ ڭ   ]

لؽـفو هبذا التعبر زجرة تعطي معـًى أصد, من كؾؿي , هي الصقحي: والزجرة, واحدة, وحسى

. زجرة واحدة, ال مثـويي فقفو, فػقفو معـى العـً, والعـف, صقحي

, يعـي فنذا الؼوم تـشق ظـفم قبورهم, ويبعثون؛ لقؽوكوا ذم السوهرة: [ۇ ۇ ڭ ڭ]

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :يؼول اهلل . هي األرض بعد التبديل: والسوهرة

لقس , وكوخلبزة , فوألرض التي يبعٌ ظؾقفو الـوس, أرض كولؼرصي, {48:إبراهقم} [ھ ھ ھ

   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] :فؼول تعوىل اجلبول ظنفقفو معؾم ألحد؛ فنن اهلل أخز 

, مشفد مفقى, مفول,  { 107-105: ضه} [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ

 قول شؿعً رشول اهلل  ظن شفل بن شعد تعود األرض ممدودة كؿد األديم, لقس فقفو معؾم ألحد

 ُه َلْقَس فِقَفو : َشْفٌل : َقوَل ."حُيْرَشُ الـَّوُس َيْوَم اْلِؼَقوَمِي َظَذ َأْرٍض َبْقَضوَء َظْػَراَء َكُؼْرَصِي َكِؼيٍّي " يؼول َأْو َغْرُ

رواه البخوري"َمْعَؾٌم ألََحدٍ 
()

 ظذ حد  ققوموبل يصبح الـوس,  ال جبل يرشف مـه اإلكسون, وال واٍد ُيؽـُّه ؛

إكه جبل إىل : وققل , أهنو اشم مؽون معروف من األرض ذم الشوم: وققل ذم تػسر السوهرة. شواء

أرض , وأقرب هذه األقوال أن السوهرة هي األرض التي تؽون بعد التبديل. جوكى بقً ادؼدس

إىل آخر من  مـذ آدم , بل أرض مفقلة الجتامع اخلالئق ظؾقفو, لقسً كلرضـو التي كحقو ظؾقفو اآلن
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 ٿ ٿ ٺ], لقس اآلدمقني فحسى, بل كام شقليت إن صوء اهلل, يؿوت ظذ وجه األرض

 .وكل يشء جيتؿع ظذ تؾؽم األرض , والوحوش, فولعشور,  [5التؽوير ] [ٿ

فوهلل ! هذه اآليوت العظقؿي تتضؿن إقرار ظؼقدة البعٌ, بلوضح مو يؽون, وبلصد مو يؽون

 بلن هذه   فقخز اهلل, شبحوكه وتعوىل يبدأ بذكر مو جيري يوم الؼقومي؛ من رجف األرض

 [ڻ ڻ ڻ ں] ) :األرض ادستؼرة, التي امتن ظؾقـو بوشتؼرارهو ذم موضع, فؼول 

هذه , مل يدر بخؾدك يومًو أن تتحرك, وهتتز, ضع يدك ظذ األرض حتس أهنو مستؼرة, {61:الـؿل}

فال تعورض بني , ورجف األرض مؼورن لؾـػخي األوىل, [﮳ ﮲ ۓ] األرض ترجف

 وَظْن َأِِب ُهَرْيَرَة . كػخي أثر كػخي [﮶ ﮵] ,وال موكع من احلؿل ظؾقفام معوً , التػسرين

ًُ ": َأْرَبُعوَن َيْوًمو َقوَل :  َقوَل "َمو َبنْيَ الـَّْػَخَتنْيِ َأْرَبُعونَ " َقوَل َرُشوُل اهللَِّ : َقوَل  َأْرَبُعوَن :  َقوَل "َأَبْق

ًُ ": َصْفًرا َقوَل  ًُ ": َأْرَبُعوَن َشـًَي َقوَل :  َقوَل "َأَبْق متػق ظؾقه "َأَبْق
فوهلل أظؾم, بلي تؼدير تؾك . () 

ومن خشوع , ويؽون حول الـوس, مو وصف اهلل تعوىل من وجف الؼؾوب, واضطراهبو, األربعني

ويتسوءل ادـؽرون لؾبعٌ ذم ذلك ادؼوم, . األبصور وقؾؼفو, وحرهتو, فزظًو ممو هي مؼبؾي ظؾقه

معودون لألرض التي , دو كـو فقه من حقوة [﯁ ﯀] :تسوءل ادشدوه, الػِزع, ادصدوم

ففم قد ظؾؿوا من حوهلم أهنم كوكوا مؽذبني, وحق ظؾقفم ! كـو كسؽـفو ؟ يو هلو من خسورة فودحي 

    ] فؾذلك جزموا, , فلدركوا أن أمرهم ذم خسور, وشػولكبقفم  مو توظدهم به

. [ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ   ] :وبني اهلل تعوىل أن األمر حق, ال مثـويي فقه, [ 

: الفوائد المستنبطة

.  إثبوت الـػختني:األوىلالػوئدة 

ال , أن السوظي, ال تؼوم ظذ مممن وهلذا كون من رمحي اهلل .  ظظم صلن السوظي:الثوكقيالػوئدة 

وَظُي إاِلَّ َظَذ " ظن ظبد اهلل بن ظؿرو بن العوص قول ,تؼوم السوظي إال ظذ رشار اخلؾق الَ َتُؼوُم السَّ

ُه َظَؾْقِفمْ   إاِلَّ َردَّ
ٍ
اِر اخْلَْؾِق ُهْم رَش  ِمْن َأْهِل اجْلَوِهؾِقَِّي الَ َيْدُظوَن اهللََّ بَِشْىء رواه مسؾم"رِشَ

 ()
 . 
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. والظوهرة ذم األظني,  بقون مظوهر اخلوف؛ الظوهرة, والبوضـي؛ البوضـي ذم الؼؾوب: الثولثيالػوئدة
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