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 يهخض انثحث تانهغح انؼشتيح

 اختالؼ السمؼ فى تفسير سكرة الىازعات 
  عمى أحهد خميفة سحر

ر، هصر  التفسير كعمـك القرآف، كمية البىات اإلسالهية بأسيكط، جاهعة األٌز
 )البريد اإللكتركىي(: 

 يهخض: 

ف سكرة الىازعات ٌي السكرة التاسعة كالسبعكف ضهف الجزء الثالثيف هف القرآ
ػػػي هػػػف السػػػكر الهكيػػػة، كاسػػػهٍا هػػػأخك  هػػػف ا يػػػة األكلػػػى فيٍػػػا ، الكػػػريـ ٌك

الخالؼ بيف السمؼ في التفسير قميؿ، كخالفٍـ في األحكاـ أكثر هف خالفٍػـ ك 
في التفسير، كغالػب هػا يصػن عػىٍـ هػف الخػالؼ يرجػخ إلػى اخػتالؼ تىػكع   

بػػيف  اخػػتالؼ تضػػاد، كسػػكرة الىازعػػات هػػف السػػكر التػػى كثػػر حكلٍػػا الخػػالؼ
كقػػد قسػػهت ٌػ ا البحػػث إلػػى ، السػمؼ فػػكددت اكتػػب بحثػا حػػكؿ ٌػػ ا الهكضػكع

الهقدهػة: تحػدثت فيٍػا عػف أسػباب ، أهػا َفٍارس، كخاتهة، سهيفَقهقدهة، 
 مالقس، كالهػػػىٍل الهتبػػػخ فػػػى ٌػػػ ا البحػػػث، أختيػػػار الهكضػػػكع، كخطػػػة البحػػػث

ى فػػػتالف خا الهبحػػػث األكؿ:  ثالثػػػة هباحػػػث:َفيً الدراسػػػة الىظريػػػة األَؿ: 
فػى تالف خ بػااد لهراألَؿ: الهطمب ا هطمباف:َفيً  ،اعًنوَأ، عىايمير التفس
األَؿ: : فرعػػافَفيً  ،يػػرالتفسفػػى تالف خاع ا نوأىػػى: الثالهطمػػب ا، يػػرالتفس

، ىػػػػى: هعىػػػػى السػػػػمؼالثالهبحػػػػث ا، تالف التضادخاىػػػػى: الثا، عوتالف التىخا
ىػى: الدراسػة الثا مالقس، لهبحث الثالػث: أسػباب ا خػتالؼ فػى تفسػير السػمؼا
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الخاتهػة: كتتػتهؿ ثػـ ،  ختالؼ السمؼ فى تفسير سكرة )الىازعات(بيقية تطال
كهػػا تتػػتهؿ عمػػى: فٍػػرس لمهراجػػخ كالهصػػادر ، عمػػى أٌػػـ الىتػػاتل كالتكصػػيات

 التى تـ اإلعتهاد عميٍا فى ٌ ا البحث كفٍرس لهكضكعات البحث .

 زعات.الكمهات الهفتاحية : اختالؼ، السمؼ، تفسير، سكرة، الىا
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Our Ancestors’ Disagreement over the Interpretation of 

Sūrat An-Nazi‛āt   

Dr. Sahar Khalifa Ahmad Ali, Department of Qur᾿ān's 

Exegesis and Sciences, Islamic Faculty of Women, 

Assuit, Al-Azhar University 

Abstract 

An-Nazi‛āt is Sūra (Chapter) number ٕٗ in the Qur᾿ān 

in the thirtieth part, and it is one of the Meccan sūras. 

Its title derived from a word in the first of its verses. Our 

ancestors’ disagreement over the interpretations of the 

Qur᾿ān is limited, but their disagreement over the 

jurisprudential rulings outweighs these interpretations; 

however, theirs is a disagreement of variation, not of 

contradiction. The present study is about Sūrat An-

Nazi‛āt because much argument has taken place among 

our ancestors about it. The research paper consists of an 

introduction, two sections and a conclusion. The 

introduction explains the reasons for choosing the 

research topic, as well as the research plan and its 

method of study. The first section includes a theoretical 

background of the study, which covers three issues: the 

first is a definition of disagreement in Qur᾿ānic exegesis 

and its types: disagreement of variation and 

disagreement of contradiction; the second issue is about 

the term ancestors; and the third issue indicates reasons 

behind different interpretations of the Qur᾿ān by our 
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ancestors. The second section includes the application of 

the study to Sūrat An-Nazi‛āt, i.e. the disagreement of 

our ancestors over the interpretations of the sūra.        

 Key words:  disagreement – ancestors – Qur᾿ān Exegesis 

– Sūrat An-Nazi‛āt 
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 املقذيح
 ا الرحهف الرحيـ بسـ

قاهة  ظٍار الحؽ كا  الحهد  ال م أىزؿ كتبً كأرسؿ رسمً لٍداية الخمؽ كا 
 القسط، كالصالة كالسالـ عمي ىبيىا هحهد كعمى آلً كصحبً أجهعيف. كبعد،،،

فإف هف فضؿ ا تعالى عمى ٌ ي األهة أف هف عميٍا بٍ ا القرآف الكريـ 
 يف يديً ك  هف خمفً تىزيؿ هف حكيـ حهيد.الكتاب ال م   يأتيً الباطؿ هف ب

ىكران  –كلقد بقى ٌ ا القرآف كسيبقى إلى أف يرث ا األرض كهف عميٍا 
يضيء لؤلهة طريقٍا كيخرجٍا ا بً هف ظمهات الكفر كالضالؿ إلى ىكر اإلسالـ 

ًكتىابه هًُّبيفه  كاإليهاف ﴿ ًً ىيكره كى اءىكيـ هّْفى المَّ ًٍٍدم بً  *قىٍد جى ًي يى ًي هىًف اتَّبىخى ًرٍضكىاىى ًً المَّ
ـٍ ًإلىٰى ًصرىاطو هٍُّستىًقيـو ﴾ ًٍ ًدي ٍٍ يى ًً كى ٍيـ هّْفى الظُّميهىاًت ًإلىى الىُّكًر ًبًإٍ ًى ييٍخًرجي ـً كى  سيبيؿى السَّالى

(ُ)   
كلقد ىٍؿ أسالفىا هف ٌ ا الهىبخ الصافي كاٌتدكا بٍديً كتهثمكا ٌ ا الٍدل 

اديان ﴿ في أهكر حياتٍـ جهيعان، ًدم  فجعمكا القرآف قاتدان لٍـ ٌك ٍٍ ٌى ىا اٍلقيٍرآفى يى ًإفَّ 
ـي  يى أىٍقكى ًٌ  (ِ) ﴾ ًلمًَّتي 

كقد ٌيأ ا تعالى طاتفة هف عمهاء األهة لهدارستً كتدبري كتفسيري ، ليعطي 
في هؤكىة التفسير حقً ، كتصكف لً هظاف التأكيؿ ركىقً، إ  كثرت أقكاؿ 

ٌـ كتعددت أقكالٍـ كتىكعت الثقافات كظٍرت الفرؽ سير اتف تالهفسريف كتىكع
كاله اٌب. كا ختالؼ ال م كقخ في عصر الصحابة قميؿ جدان، ككمها بعد الزهف 

                                                           

 . ُٔ،ُٓسكرة الهاتدة ا يتاف  (ُ) 
 . ٗسكرة ا سراء آية  (ِ) 
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ك اكثر هىً في عصر  عف عصر الىبي صمى ا عميً كسمـ تكسخ الخالؼ، ٌك
 التابعيف ، ككاف ا ختالؼ بيف السمؼ في األحكاـ اكثر هف اختالفٍـ في التفسير،
كقد بٌيىت في ٌ ا البحث هفٍـك الخالؼ كا ختالؼ كأىكاعً كالتعرؼ عمى أصىافً 
كالجهخ بيف أقكاؿ السمؼ في تفسير سكرة الىازعات. كقد تجمت لىا الحقيقة في 

ف كثرة األقكاؿ في ا ية الكاحدة ها ٌي إ  اختالؼ في األلفاظ أٌ ي الدراسة 
فيحكيً أقكا ن ، بؿ  كر كؿ  ان  لؾ اختالفف في أكالعبارات ، فيظف هف   فٍـ لً ، 

 كاحد هف ٌ ي األقكاؿ هعىى هف هعاىي ا ية الكريهة .
كقد رغبت أف أكتب بحثان ابيف فيً بعض األقكاؿ الكاردة فى كتب التفسير حكؿ 

 تفسير سكرة الىازعات ، كالجهخ بيف ٌ ي األقكاؿ ، كالترجين بيىٍا.
 ها يمى: –بعد تكفيؽ ا تعالى  -كضكع كقد دعاىى إلى الكتابة فى ٌ ا اله

 .عطاتًَ ابًوث فى طهعان َ، ضاتًلهر طمبان  لىكتاب ا تعا هةدخ فى غبةرال - ُ
 الهصدر  إ  ٌك فالسم تفسير وٌَ يرهصادر التفس مأٌ نه ٌـر هدهص ًخدهةي  – ِ

 آو بالسىة.رالق كتفسيرآو رآو بالقرالق بعد تفسير ، آورالق لتفسير لثالثا
 اوػبى تىػال ؿوَاألص القكاعداستىباط عف طريؽ  فالسم يرتفس ن ستفادة ها - ّ

ـ ،ا تفسػعميٍ  .لٍـاوهخ أق لالتعاه فىَاإلفادة هىٍا  يٌر
التعارض  مٌوت فخدل ،يـرالك آورالقبٍا  ريفس تىال يوجوال فةرهع لىجة إلحاا - ْ

 . اقضأَ التى
 فالسم يفف بختالا عوضوك ك التطبيؽ التىظير يفب جهعت تىال لفاتلهؤا ىدرة - ٓ

 .يرالتفس فى
ا كقخ أختيارل بعد استخارة  ا تعالى عمى ٌ ا  هف أجؿ ٌ ي األسباب كغيٌر
ف كاىت األخرل فحسبى أىى  الهكضكع ، فإف كىت قد كفقت فبفضؿ هف ا ، كا 
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اجتٍدت كأخمصت ىيتى كب لت غاية جٍدل كا أسأؿ أ  يحرهىى أجر الهجتٍديف 
ك حسبى كى  عـ الككيؿ .ٌك

 َفٍارس .، ةنيَخا، نيَقسه هقدهة ،كقد قسهت ٌ ا البحث إلى 
الهقدهة : تحدثت فيٍا عف أسباب أختيار الهكضكع ، كخطة البحث ، 

 كالهىٍل الهتبخ فى ٌ ا البحث 
 ثالثة هباحث :َفيً  الىظرية الدراسةاألَؿ:  مالقس

 هطمباف :. َفيً اعًوَأى، هعىاي يرالتفس فىا ختالف  : الهبحث األكؿ
 . يرالتفس فى ختالف با ادلهرا : األَؿطمب لها
 فرعاف :. َفيً يرالتفس فىا ختالف  اعو: أى ىىالثاطمب لها

 .  عوختالف التىااألَؿ : 
 : اختالف التضاد .ىىالثا
 : هعىى السمؼ .ىىالثالهبحث ا
 الثالث: أسباب ا ختالؼ فى تفسير السمؼ . لهبحثا

 ختالؼ السمؼ فى تفسير سكرة ) الىازعات  يةبيقتطال الدراسة :ىى الثا مالقس
 .) 

 الخاتهة : كتتتهؿ عمى أٌـ الىتاتل كالتكصيات .
عتهاد عميٍا فى ٌ ا كها تتتهؿ عمى : فٍرس لمهراجخ كالهصادر التى تـ ا 

 البحث كفٍرس لهكضكعات البحث .
كقد سمكت فى ٌ ا البحث الهىٍجى ا ستقراتى ، ككاىت هىٍجيتى فيً عمى 

 حك التالى : الى
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عتهاد عمى هاتيسر لى الرجكع إليً هف كتب التفسير كعمـك القرآف ،  ا
ا هف الهراجخ الهتعمقة بالبحث   كغيٌر

 فى معىٍ اردةوال  ختالؼا ٌاراٌظ تىأَ ال، لهختمفةا فالسم اؿوأق رحص
 كتب التفسير .خالؿ  نة أَ أَ آية هػكمه ىىهع

با تتراؾ أَ بالالزن أَ  نوا بالعهيرسَبياوُ ها كاو هىٍا تف ،اؿودراسة األق
عمى  تكاى مٌيرتفاس لبألو غا، فالسم يرتفاس يفَب يوالمغ لهعاىى ا يفػب كالربط

 ا ية . نػه دوصػلهقا لهعىىا
، لجهخإهكاو ا نعد دعى جينرالتك ، اؿواألق يفب لجهخإهكاو ا فى ظرالى

 اختياري . لَعم اؿواألق دأح جيًنرَبياوُ أسباب ت
ا هخ اإلتارة إلى التصرؼ فيٍا ، اف تـ   - ٓ     تكثيؽ الىقكؿ ، بىسبٍا إلى هصادٌر

 التصرؼ فى الىص الهىقكؿ .
كتفاء ب كر بياىات الهرجخ الخاصة بجٍة طبعً ، أك ىتري كتاريخ الطبعة   ا - ٔ   

 فى فٍرس الهراجخ كالهصادر.
ا ،  - ٕ   بإثبات رقـ ا ية ، عزك ا يات القرآىيً الهستتٍد بٍا فى البحث إلى سكٌر

سـ السكرة بالٍاهش فى ىٍاية الصفحة .  كا 
 تخريل األحاديث الىبكية التريفً . - ٖ  
 البحث . فى مٌرذك اردوال لهتٍكريفا يرلؤلعالن غجهت رت  - ٗ  
ت ييؿ البحث بخاتهً ، تتتهؿ عمى أٌـ ىتاتل البحث ، كها تتهؿ عمى فٍرس   - َُ  

عتهاد عميٍا فى البحث ، كفٍرس لهكضكعات البحث لمهراجخ كالهصادر التى تـ اإل
. 



 الثالثم اجلسء 9102 العدد السادش عشر  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٕ 
 

بً  لَأو يثقّْ ، نحسو ؿوَأو يتقبمًَ بقب لالعهبٍ ا َا أسأؿ أو يىفخ 
 ً .ػػػػَالقادر عميلؾ ذ لىإىً َ، ، ىىازيوػه

َعمى  هحهدَصمى ا عمى ىبيىا  لهيف رب العا لحهدأو ا اىاودع رَآخ
 . انيرتسميها كثـ مػآلً َصحبً َس
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 األول انقغى
 انتفغري فً انغهف الختالف انُظشيح انذساعح

 هف األٌهية بهكاف قبؿ تىاكؿ الدراسة التطبيقية ألختالؼ السمؼ أف أعرض
هٍهة تتعمؽ بالدراسة الىظرية  ختالؼ السمؼ فى التفسير ، إ  ٌى بهثابة  ان أهكر 

 الهقدهات لمدراسة التطبيقية ، ٌك ي األهكر ٌى :
 ختالفتؼشيف اال

 : تؼشيف االختالف نغح -
ا ختالؼ : افتعاؿ هصدر اختمؼ ، كاختمؼ ضد اتفؽ ، كيقاؿ : تخالؼ القـك 

ـٍ إلى خالؼ ها  ٌب إليً ا خر .  ٍي  كاختمفكا ، إ ا  ٌب كيٌؿ كاحد ًهٍى
ـٍ يتساك : فىقىٍد  (ُ)كيقاؿ : تخالؼ األهراف ، كاختمفا  ـٍ يتفقا ككؿ ها لى إ ا لى

 تخالؼ كاختمؼ .
كهىً قكلٍـ : اختمؼ الىاس في كى ىا ، كالىاس خمفة أم هختمفكف ؛ ألف كيٌؿ 

ـٍ يىحي قىٍكؿ صاحبً ، كيقيـ ىفسً هقاـ الًَّ ٍم ىٌحاي ٍي كاحد ًهٍى
ًدٍيث  (ِ) . كهىً حى

 : -صمى ا عميً كسمـ  -الىًَّبيٌ 
 .)) ـٍ كا كى  تىٍختىًمفيكا؛ فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي ))اٍستىكي
(ّ) . 

                                                           

 

 ُٖٕ/ُ:  الهىيػػػر كالهصػػػباح ، ُٗ/ٗ العػػػرب كلسػػػاف ، ُِّ/ِ المغػػػة اىظرهقػػػاييس (ْ)
 ( .خمؼ)

 خزيهة كابف ، َٗ-ٖٗ/ِ كالىساتي ، َْٖ/ِ سىىً فى كالدارهي ، ِّٕ/ِٖ أحهد أخرجً (ٓ)
ػًدٍيث هف لمدارهى كالمفظ ، ْٓٓ/ٓ صحيحً فى حباف كابف ،َِ/ّ،ْٕٓ/ُ صحيحً فى  حى

ٌيكى :  عازب بف البراء ًدٍيث كى ًحٍين حى  . صى
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٗ 
 

ًبيدمُّ كبعد  ًدٍيث قىاؿى في هعىاي : )) أم : إ ا تقٌدـ  (ُ) أف ساؽ الزَّ ٌى ىا اٍلحى
فيكًؼ تأثرت قيمكبيٍـ ، كىتأى بيىٍـ اختالؼه في األيٍلفىًة  مىى بىعضو في الصُّ ٍـ عى بعضي

دًَّة ((  . (ِ)كالهكى
 :اخلالف يف انهغح  -

ادة، ٌك هصدر خالؼ، كها أف ا ختالؼ هصدر اختمؼ، كالخالؼ ٌك: الهض
كقد خالفً هخالفة كخالفان، كتخالؼ األهراف كاختمفا، لـ يتفقا، ككؿ ها لـ يتساكى فقد 

ًي ﴾ تخالؼ كاختمؼ، قاؿ سبحاىً: ﴿ هيٍختىًمفنا أيكيمي
أم حاؿ ككىً هختمفان أكمً   (ْ()ّ)

 .  (ٓ)في الطعـ كالجكدة كالرداءة
ك أعـ هف  الضد،  إ ان: الخالؼ كا ختالؼ في المغة: ضد ا تفاؽ، ٌك

                                                           

ػػد ٌيػػكى  (ٔ( هَّ ػػد بػػف هيحى هَّ ػػد بػػف هيحى هَّ ٍبػػد بػػف هيحى  ، الفػػيض أبػػك ، الزبيػػدم ، الحسػػيىي الػػرزاؽ عى
ًي  ، كاألىسػػاب كالحػديث المغػػة فػي بػػرع ، بالهرتضػى الهمقػب ٍىػػا هصػىفات عػػدة لىػ : "  ًهٍى
ػػػا"  الهتقػػػيف السػػػادة إتحػػػاؼ"  ك ،"  العػػػركس تػػػاج ق(  ُُْٓ)  سػػػىة كلػػػد.  كغيٌر

 .)ٌ  َُِٓ) سىة ،كتكفي
 . (ِِٖ/ُُ الهؤلفيف ، كهعجـَٕ/ٕ )األعالـ      

 ( . خمؼ)  ِٕٓ/ِّ العركس تاج:  اىظر (ٕ)
 . ُُْسكرة األىعاـ آية  (ٖ)
 .ُٗ/ٗ هىظكر ابف: العرب لساف: اىظر (ٗ)
: الهتػػػكفى) اليهىػػػي التػػػككاىي ا عبػػػد بػػػف هحهػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف هحهػػػد القػػػدير فػػػتن (َُ)

 - ِج) بيػػػركت تػػػؽ،ده - الطيػػػب الكمػػػـ دار كثيػػػر، ابػػػف دار: الىاتػػػر( ٌػػػػَُِٓ
 (.ُِٗص
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِّْ 
 

قاؿ الراغب األصفٍاىي: "الخالؼ: أعـ هف الضد؛ ألف كؿ ضديف هختمفاف، 
 . (ُ)كليس كؿ هختمفيف ضديف"

فهثالن: السكاد كالبياض ضداف كهختمفاف، أها الحهرة كالخضرة فهختمفاف 
كليسا ضديف، كالخالؼ أعـ هف الضدية؛ ألىً يحهؿ هعىى الضدية، كهعىى 

 . (ِ)الهغايرة هخ عدـ الضدية
إ ان: فهعىى الخالؼ كا ختالؼ ٌك الهضادة كالهعارضة كعدـ الههاثمة، ٌك ا 

 الهعىى ٌك ال م جاء في ىصكص القرآف الكريـ.
قاؿ تيخ اإلسالـ ابف تيهية رحهً ا: "كلفظ ا ختالؼ في القرآف يراد بً 
التضاد كالتعارض،   يراد بً هجرد عدـ التهاثؿ، كها ٌك اصطالح كثير هف 

كفى اٍلقيٍرآفى الىظ ًً  ۚ  ار، كهىً قكلً تعالى: ﴿ أىفىالى يىتىدىبَّري ٍيًر المَّ لىٍك كىافى ًهٍف ًعىًد غى كى
فنا كىًثيرنا﴾  ًً اٍخًتالى ديكا ًفي جى لىكى
لك كاف هفتعال هختمقا، كها يقكلً هف يقكلً هف )أم:  (ّ)

فنا كىًثيرنا ﴾ أم: ا ضطرابا كتضادا جٍمة الهتركيف كالهىافقيف في بكاطىٍـ ﴿ اٍخًتالى
لىٍك تىاءى ، كقكلً: ﴿ (ْ)( كثيرا. أم: ٌك ا سالـ هف ا ختالؼ، فٍك هف عىد ا كى

ٍيـ هَّفٍ  لٰىًكًف اٍختىمىفيكا فىًهٍى ـي اٍلبىيّْىىاتي كى ٍي اءىٍت ـ هّْف بىٍعًد هىا جى ًٌ ًي هىا اٍقتىتىؿى الًَّ يفى ًهف بىٍعًد  المَّ

                                                           

/ ٌػػػُُِْ سػػىة دهتػػؽ، القمػػـ، دار ،ِط األصػػفٍاىي، الراغػػب القػػرآف، ألفػػاظ هفػػردات (ُُ)
 (.ِْٗص: )ـُِٗٗ

 ،ِط بيػػركت، البتػػاتر، دار هحهػػد، عكاهػػً كالػػديف، العمػػـ هسػػاتؿ فػػي ا خػػتالؼ أدب (ُِ)
 (.ٖص: )ـُٖٗٗ/ ٌػُُْٖ

 . ِٖسكرة الىساء آية  (ُّ)
 (.ّْٔ ص - ِ ج) ركثي بف تفسير (ُْ)



 الثالثم اجلسء 9102 العدد السادش عشر  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِّْ 
 

ٍيـ هَّف كىفىرى  ًهٍى لىٍك تى  ۚ  آهىفى كى ًى يىٍفعىؿي هىا ييًريدي﴾كى لٰىًكفَّ المَّ ًي هىا اٍقتىتىميكا كى اءى المَّ
(ُ()ِ)  

كلكف اختمؼ ٌؤ ء ال يف هف بعد الرسؿ، فاقتتمكا هف بعد ها جاءتٍـ البيىات هف 
 . (ّ)عىد ربٍـ بتحريـ ا قتتاؿ كا ختالؼ

 : االختالف يف االططالح -
غير طريؽ ا خر في حالً أك  ا ختالؼ كالهخالفة: أف يأخ  كؿ كاحد طريقان 

قكلً، كلها كاف ا ختالؼ بيف الىاس في القكؿ قد يقتضي التىازع، استعير  لؾ 
كا  ٍيؿه ًلمًَّ يفى كىفىري ـٍ فىكى ًٍ لمهىازعة كالهجادلة، قاؿ تعالى: ﴿ فىاٍختىمىؼى اأٍلىٍحزىابي ًهٍف بىٍيًى

ٍىًد يىٍكـو عىًظيـو ﴾ ٍت ًهٍف هى
عيسى، فصاركا أحزابا هتفٌرقيف  فاختمؼ الهختمفكف في  (ْ)

عىؿى الىَّاسى أيهَّةن كىاًحدىةن كى ى  (ٓ)هف بيف قكهً بُّؾى لىجى لىٍك تىاءى رى ، كقكلً تعالى: ﴿ كى
يىزىاليكفى هيٍختىًمًفيفى ﴾
(ٔ()ٕ) . 

اختمؼ أٌؿ التأكيؿ في "ا ختالؼ" ال م كصؼ ا الىاس أىٍـ   يزالكف بً. 
ي األدياف، فتأكيؿ  لؾ عمى ه ٌب ٌؤ ء: ك  يزاؿ فقاؿ بعضٍـ: ٌك ا ختالؼ ف

                                                           

 . ِّٓسكرة البقرة آية  (ُٓ)
 (.َِ-ُٗ/ ُّ) تيهية، ابف: الفتاكل (ُٔ)
 (.ُّٖ ص - ٓج) الطبرم تفسير (ُٕ)
 . ّٕسكرة هريـ آية  (ُٖ)
 (.ُٕٗ ص -ُٖ ج) الطبرم تفسير (ُٗ)
 . ُُٖسكرة ٌكد آية  (َِ)
 (.ِْٗص) األصفٍاىي، الراغب: القرآف هفردات (ُِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِّْ 
 

الىاس هختمفيف عمى أدياف تتى، هف بيف يٍكدٌم كىصراىٌي، كهجكسي، كقاؿ قاتمك 
ـ أٌؿ اإليهاف  .(ُ)ٌ ي الهقالة : استثىى ا هف  لؾ هف رحهٍـ، ٌك

الخالؼ كا ختالؼ في ا صطالح ٌك: "أف ي ٌب كؿ كهف ثـ أرم أف يككف 
 .  (ِ)الؼ ها  ٌب إليً ا خر"كاحد إلى خ

 . (ّ)أك ٌك: "هىازعة تجرم بيف الهتعارضيف؛ لتحقيؽ حؽ أك إلبطاؿ باطؿ"
كلقد  كر بعض العمهاء فركقا بيف ا ختالؼ كالخالؼ ؛ هىٍا أف الخالؼ  

 أعـ هف الضد ألف كؿ ضديف هختمفيف ، كليس كؿ هختمفيف ضديف   . 
 الؼ فإىً   يستىد إلي دليؿ .كا ختالؼ يستىد إلي دليؿ ، أها الخ

كفي ا ختالؼ يككف الطريؽ هختمفا كالهقصكد كاحدا ، أها الخالؼ فكالٌها 
 هختمؼ .  

كقاؿ بعضٍـ : ا ختالؼ يستعهؿ في قكؿ بيىي عمي دليؿ ، كالخالؼ فيها   
 دليؿ عميً  
ؼ كال م أراي أف ا ختالؼ قد يراد بً اختالؼ التىكع كقد يراد بً اختال    

 التضاد كك لؾ الخالؼ قد يرد ألحد الهعىييف .
 كها قاؿ أحد هتايخ السيكطي فى قصيدي فى بعض عمـك القرآف :

 (ْ)إ  خالفا لً حظ هف الىظر         كليس كؿ خالؼ جاء هعتبرا 
                                                           

 (.ُّٓ ص - ُٓ ج) رمالطب تفسير (ِِ)
 الهكتبػة هحهػد، بػف أحهػد الفيػكهي،. الػكجيز تػرح غريػب فػي الهىيػر الهصػباح: اىظر (ِّ)

 (.ُٕٗص: )بيركت العمهية،
 (.ُّٓص: )ـُٔٗٗ/ ٌػُُْٔ األكلى ط هحهد، بف عمي الجرجاىي، التعريفات، (ِْ)
 . ْٓ/ُا تقاف فى عمكـ القرآف لمسيكطى ( ْ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّّْ 
 

 أَىاع االختالف
 :األول: اختالف انتُىع  -

ك عب ارة عف ا راء الهتعددة التي كيعبر عىً بعضٍـ با ختالؼ الهحهكد ، ٌك
تصب في هترب كاحد، كهف  لؾ ها يعرؼ بالخالؼ الصكرم، كالخالؼ المفظي، 
كالخالؼ ا عتبارم. ٌك ي ا ختالفات هردٌا إلى اختالؼ كجٍات الىظر، في بعض 

 القضايا العمهية . 
ك عمى كجكي ، كها يقكؿ تيخ اإلسالـ ابف تيهية   :-رحهً ا  -ٌك

ف كؿ كاحد هف القكليف أك الفعميف حقان هتركعان، كها في القراءات التي ها يكك أ. 
ـ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ بقكلً: "كالكها  اختمؼ فيٍا الصحابة حتي زجٌر

 ، ككا ختالؼ في كجكي ا  اف كاإلقاهة. (ُ)هحسف"
فتاف، كهىً ها يككف كؿ هف القكليف ٌك هعىى القكؿ ا خر لكف العبارتيف هختم ب. 

كاختالؼ الىاس في ألفاظ الحدكد كصيغ األدلة، ثـ الجٍؿ أك الظمـ يحهؿ عمى 
 حهد إحدل الهقالتيف ك ـ األخرل.

لكف   يتىافياف فٍ ا صحين ٌك ا صحين كها في  يفكهىً ها يككف الهعىياف هتغاير  ج. 
 اله ككر آىفان. البخارلحديث 

الطريؽ، كآخركف  اقـك قد سمككا ٌ  كهىً ها يككف طريقتاف هتركعتاف، كلرجؿ أك د. 
قد سمككا األخرم ككالٌها حسف في الديف، ثـ الجٍؿ أك الظمـ يحهؿ عمى  ـ 

 .  (ِ)أحدٌها 

                                                           

 .هتعددة هكاضخ في أكردي كقد( ، َُِْ: )برقـ ،َُِ/ِ: البخارم أخرجً (ِٓ)
 .ُُٓ، ُْٗ/ُ الهستقيـ الصراط اقتضاء (ِٔ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْْ 
 

ىها ال ـ في عدـ هراعاة آداب الخالؼ  ٌك ا الخالؼ ليس فيً ه هة، كا 
 العهمية كاألخالقية.

 : انثاَي : اختالف انتضاد -
ك كها قاؿ ابف تيهية  " الثاىي: اختالؼ التضاد فٍك القك ف  - رحهً ا -ٌك

ها في الفركع "  . (ُ)الهتىافياف، إها في األصكؿ كا 
 كلٍ ا الىكع قسهاف : -

 اختالؼ تضاد ساتغ كهعتبر، فالعمهاء قد "تىازعكا في هساتؿ عمهية اعتقادية  األكؿ :
كسهاع الهيت صكت الحي، كتع يب الهيت ببكاء أٌمً كرؤية هحهد ربً قبؿ 

 هخ بقاء الجهاعة كاأللفة.الهكت 
"كها أف التأكيؿ الساتغ ال م يع ر بً الهرء ها كاف ساتغان في لساف العرب 

 .(ِ)ككاف لً كجً في العمـ"
 اختالؼ تضاد غير ساتغ، ك لؾ هثؿ ها يككف "في أصكؿ اإليهاف، هكاضخ  الثاىي :

 .  (ّ)اإلجهاع، هخالفة ىص ظاٌر الد لة كالحجة"
تكجد اله هـك هف ٌ ا الىكع تعكد إلى عدة أهكر هىٍا: الغركر كاألسباب التي قد  -

بالىفس كاإلعجاب بالرأم، كهىٍا سكء الظف كالهسارعة إلى اتٍاـ ا خريف بغير 
بيىة، كهىٍا الحرص عمى الزعاهة أك الصدارة أك الهىصب، كهىٍا اتباع الٍكل 

، أك لبمد أك إقميـ كحب الدىيا، كهىٍا التعصب ألقكاؿ األتخاص كاله اٌب كالطكاتؼ

                                                           

 . السابؽ الهرجخ (ِٕ)
 . ِٔٓ/ٓ السىة هىٍاج (ِٖ)
 . ّٕٔ/ُِ الفتن في حجر ابف (ِٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٓ 
 

أك حزب أك جهاعة أك قاتد، كهىٍا قمة العمـ في صفكؼ كثير هف الهتصدريف، 
 . (ُ)كهىٍا عدـ التثبت في ىقؿ األخبار كسهاعٍا

- :
ً
غح

ُ
ف"ن

َ
ه
َّ
 يؼىن "انغ

قاؿ ابف فارس: ))سمؼ، السيف كالالـ كالفاء، أصؿ يدؿ عمى تقدُّـ كسىٍبؽ، 
 . (ِ)السيالَّؼ: الهتقدهكف(( ًهف  لؾ السمؼ ال يف هضكا، كالقـك

ك التقدُّـ  كقد استيعًهمت كمهة"سمؼ" في القرآف لمد لة عمى ىفس الهعىى، ٌك
 كالسبؽ في الزهف.

اًليىًة﴾ ٌىًىيتنا ًبهىا أىٍسمىٍفتيـٍ ًفي األىيَّاـً اٍلخى بيكا  قاؿ تعالى: ﴿كيميكا كىاٍترى
، أم: قدَّهتـ  (ّ)

 في الدىيا.
عىٍمىىا ﴾كقاؿ تعالى: ﴿فىجى هىثىال ًلآلًخًريفى مىفنا كى ـٍ سى ، أم: قكهان سابقيف هىف جاء  ٌْي

 بعدٌـ، 
 .(ٓ)كقيؿ:عظة كعبرة لهف يأتي بعدٌـ

﴾ ًي هىا سىمىؼى كقاؿ تعالى: ﴿فىمى
 ، أم: سبؽ كتقدَّـ. (ٔ)

                                                           

 . ُٗ ص كاهؿ عبدا بف عهر لمدكتكر ا ختالؼ كقكاعد الحكار آداب اىظر (َّ)
 . (ٓٗ/ّ) فارس  بف غةالم هقاييس هعجـ (ُّ)
 . ِْسكرة الحاقة آية  (ِّ)
 . ٔٓسكرة الزخرؼ آية  (ّّ)
 الكػػريـ كتيسػػير ،(ُُّ/ْ) كثيػػر ابػػف ،كتفسػػير(ُّّ/ٔ)هىظػػكر  بػػف العػػرب لسػػاف (ّْ)

 . (ْٓٔ/ٔ) لمسعدم الهىاف كالـ تفسير في الرحهف
 . ِٕٓسكرة البقرة آية  (ّٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٔ 
 

ًي عىهَّا سىمىؼى ﴾ ٍيٍههىا قىٍد  (ُ)كقاؿ تعالى: ﴿عىفىا المَّ ، كقاؿ جؿَّ  كري: ﴿ ييٍغفىٍر لى
﴾  .(ِ)سىمىؼى

 كها اسيٍتعًهمىت كمهة"سمؼ" في السُّىَّة لمد لة عمى ىفس الهعىى السابؽ.
كًهف  لؾ: قكؿ الىبي صمى ا عميً كسمـ  بىتً فاطهة رضي ا تعالى 

ـى السَّمىؼ أىا لًؾ(( عىٍا كأرضاٌا: ))كًىٍع
. كقكلً صمى ا عميً كسمـ لحكيـ بف  (ّ)
((حزاـ رضى ا عىً: ))أسمهتى عمى   . (ْ)ها سىمىؼى ًهف خيرو

ف" اططالحًا: -
َ
ه
َّ
 يؼىن"انغ

في اصطالح عمهاء العقيدة ييطمؽ"السَّمىؼ" عمى الصحابة رضي ا عىٍـ 
كالتابعيف لٍـ بإحساف كتابعيٍـ، كأتهة اإلسالـ العيديكؿ، ههَّف اتفقت األيهَّة عمى 

مىفى  ان عف سىمىؼو بالقبكؿ، إهاهتٍـ كًعظـ تأىٍـ في الديف،كتمقَّى الهسمهكف كالهٍـ خى
غير هىٍرضي.. كه ٌب السمؼ ٌك طريقٍـ في  دكف هىف ريهيى ببدعة، أك لىقىبو 

 .(ٓ)ا عتقاد الهىسكب إليٍـ

                                                           

 . ٓٗسكرة الهاتدة آية  (ّٔ)
 . ّٖاألىفاؿ آية سكرة  (ّٕ)
أخرجً البخارم فى صحيحً ، بػاب هػف ىػاجى بػيف يػدل الىػاس . كهػف لػـ يخبػر بسػر  (ّٖ)

 َُٓٗ/ْفػػػى صػػػحيحً  كهسػػػمـ ،ِٖٓٔرقػػػـْٔ/ٖصػػػاحبً فػػػإ ا هػػػات أخبػػػر بػػػً ، 
 . َِْٓرقـ

 . ُّْٔ رقـ ُُْ/ِالبخارم فى صحيحً باب هف تصدؽ فى الترؾ ثـ أسمـ  أخرجً (ّٗ)
 عبػػػدالعزيز لهحهػػػد األصػػػكلية كاألجكبػػػة كاألسػػػتمة ،(َِ/ُ) فاريىياألىكارلمسػػػ لكاهػػػخ (َْ)

 . (ُِكُُص) السمهاف
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٕ 
 

كقاؿ التيخ أحهد بف حجر آلبكطاهي: ))كعمى  لؾ فالهراد به ٌب السَّمؼ: 
ـك ها كاف عميً الصحابة الكراـ رضكاف ا عميٍـ، كالتابعكف لٍـ بإحساف إلى ي

د لٍباإلهاهة، كعيًرؼ عظيـ تأىً في الديف،  ًٍ الديف، كأتباعٍـ، كأتهة الديف ههف تي
،كاألتهة األربعة، كسفياف الثكرم، كالميث بف  مىفىان عف سىمىؼو كتمقَّى الىاسي كالهٍـ خى
سعد، كابف الهبارؾ، كالىخعي، كالبخارم،كهسمـ، كساتر أصحاب السُّىىف، دكف هىف 

ٍّْر بمقبو غير هرضي،هثؿ: الخكارج، كالركافض، كالهرجتة، ريًهيى ببدعة، أك تي 
 .(ُ)كالجبرية، كالجٍهية، كالهعتزلة((

فالسَّمؼ إ ف هصطمنه ييطمىؽ عمى الهتقدهيف ًهف الصحابة كالتابعيف 
كتابعيٍـ،كٌيـ اله ككركف في حديثً صمى ا عميً كسمـ: ))خيريكـ قرىي، ثـ 

 .(ِ)ال يف يمكىٍـ، ثـ ال يف يمكىٍـ((
كه ٌب السَّمىؼ ٌك ه ٌب الصحابة الكراـ، كالتابعيف كتابعيٍـ ًهف األتهة 

 اله ككريف الهتٍكريف.
 أعثاب االختالف يف تفغري انغهف

ك هف قدر ا فيٍـ.  كجكد ا ختالؼ هف طباتخ البتر التي   تىفؾ عىٍـ، ٌك
ـ ... قاؿ  إلخ، ففي ألسىتٍـ اختالؼ، كفي ألكاىٍـ، كفي عقاتدٌـ، كفي أفكاٌر

ـٍ ًإفَّ ًفي  ىًلؾى تعالي  ـٍ كىأىٍلكىاًىكي ؼي أىٍلًسىىًتكي ٍمؽي السَّهىكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى ًً خى ًهٍف آىيىاًت ﴿ كى

                                                           

 . (ُُص) بكطاهي آؿ حجر بف ألحهد كالىقمية العقمية السمفيةبأدلتٍا العقاتد (ُْ)
 كهسػمـ ،ٓٗٔٔ رقػـ ُُْ/ٖالبخارم فى صػحيحً بػاب اثػـ هػف   يفػى بالىػ ر أخرجً (ِْ)

ٍيف بف ًعهراف ديثح ًهف ِّٓٓرقـ ُْٔٗ/ْفى صحيحً   عىً . ا رضي حيصى
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٖ 
 

ىيىاتو ًلٍمعىاًلًهيفى  كالهقصكد أف كقكع ا ختالؼ بيف عمهاء األهة ليس  ٌهان  (ُ) ﴾  ى
 عميٍـ، إ    أحد هف الهجتهعات يسمـ هىً.

قخ ا ختالؼ في التفسير كها كقخ في األحكاـ، كلٍ ا ا ختالؼ أسباب كقد ك 
أكجبتً، كعمؿ أكجدتً، كاألهر في ا ختالؼ في الىص إ ا كاف هعمكهان لمهجتٍديف 

 يرجخ إلى أحد تيتيف:
 اختالؼ الهجتٍديف هف العمهاء.األكؿ : 
 أف يككف الىص هحتهالن ألكثر هف هعىى.الثاىي : 

 ا يرجخ إلى الهجتٍد، كهىً ها يرجخ إلى الىص.إ ان فالخالؼ هىً ه
كالهؤلفات في أسباب ا ختالؼ في التفسير ىادرة، كقد سرد بعض ٌ ي 

، كقد أيلؼ في أسباب ا ختالؼ رسالة (ِ)األسباب ابف جزم في هقدهة تفسيري
 «اختالؼ الهفسريف: أسبابً كآثاري»عمهية بعىكاف: 

 : كهف أسباب ا ختالؼ بيف هفسرم السمؼ  -
 االشرتاك: وهى انهفظ انذال ػهً أكثش يٍ يؼىن يف نغح انؼشب. - 1

كالهتترؾ قد يككف هف أحرؼ التضاد، كقد   يككف. كا  ا كاف هف أحرؼ 
التضاد فقد يجكز حهؿ ا ية عمى الهعىييف الهتضاديف، كيككىاف بهثابة التفسيريف 

عميٍها هعان: كيمـز هف  لآلية،  كيككف ٌ ا إ ا اختمؼ الهحؿ. كقد يهتىخ حهؿ ا ية
 القكؿ بأحدٌها ىفي ا خركتكضين  لؾ ها يمى : 

                                                           

 .ِِسكرة الرـك آية  (ُ)
 . ُٖ/ُالتسٍيؿ لعمكـ التىزيؿ  بف جزم  ( ِ)



 الثالثم اجلسء 9102 العدد السادش عشر  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٗ 
 

أػ هف الهتترؾ الهتضاد ال م يجكز حهؿ ا ية عمى هعىييً الهتضاديف، كيككىاف بهثابة 
﴾ ﴾ في قكلً تعالى: ﴿كىالمٍَّيًؿ ًإ ىا عىٍسعىسى ، فقد  (ُ)التفسيريف لآلية لفظ ﴿عىٍسعىسى

أقبؿ، كفسر بأىً أدبر، كباألكؿ قاؿ ابف عباس، فسر لفظ ﴿ عىٍسعىسى ﴾ بأىً 
 كقتادة، كابف جبير؛ كبالثاىي قاؿ ابف عباس، كابف زيد .

 ﴾ كهثؿ ٌ ا يجكز حهؿ ا ية عمى ٌ يف الهعىييف الهتضاديف، فيككف لفظ ﴿عىٍسعىسى
دا ِّ عمى أف اإلقساـ هراد بً أكؿ الميؿ كآخري، فدؿ عمى ٌ يف الهعىييف بمفظة 

(.ك جاء بٍها بمفظيٍها لكاف: )كىالمٍَّيًؿ إ ىا أىٍقبىؿى  كاحدة، كلك  أىٍدبىرى
ب ػ كهف الهتترؾ الهتضاد ال م يهتىخ حهؿ ا ية عمى هعىييً، بؿ يمـز هف القكؿ 
ًٍفَّ  بٍَّصفى ًبأىٍىفيًس بأحدٌها ىفي ا خر لفظة )قرء( في قكلً تعالى: ﴿كىاٍلهيطىمَّقىاتي يىتىرى

كءو﴾ ثىالىثىةى قيري
 قد كرد في لغة العرب بهعىى: الطٍر، كبهعىى: الحيض.، ف (ِ)

رم.   ركم الهعىى األكؿ عف زيد بف ثابت كابف عهر كعاتتة كالٌز
كركم الهعىى الثاىي عف عهر، كعمي، كابف هسعكد، كأبي هكسى، كعبادة بف 

 الصاهت، كأبي الدرداء، كعكرهة، كالضحاؾ، كسفياف الثكرم، كالسدم .
حهؿ ا ية عمى الهعىييف هعان؛ ألف القكؿ بأحدٌها  كفي ٌ ا الهثاؿ يهتىخ

هَّا ثالث  يستمـز ىفي ا خر، فالهطمكب هف الهرأة أف تتربص؛ إها ثالثة أطٍار، كا 
 حيض.

ك كثير ػ لفظ ﴿اٍلعىًتيًؽ﴾ هف قكلً  .جػ كهف الهتترؾ ال م ليس هف أحرؼ التضاد ػ ٌك
فيكا ًباٍلبىٍيًت اٍلعىًتيًؽ﴾ ٍليىطَّكَّ ك قكؿ  (ّ)تعالى: ﴿كى ، فقيؿ: العتيؽ بهعىى: القديـ، ٌك

                                                           

 . ُٕسكرة التككير آية  (ّْ)
 . ِِٖسكرة البقرة آية  (ْْ)
 . ِٗسكرة الحل آية  (ْٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْْ 
 

الحسف، كابف زيد. كقيؿ: العتيؽ الهعتؽ هف الجبابرة، بهعىى: أىً هحرر   يهمكً 
أحد، كبً قاؿ هجاٌد، كقتادة، كابف الزبير ، ٌك ا هها يجكز حهؿ ا ية عمى 

 هعىييً.
لمىٍار كا تتراؾ قد يككف في األسهاء؛ كقسكرة: لؤلسد كالراهي. كالصريـ: 

 .(ُ) كالميؿ. كقد يككف في األفعاؿ؛ كظف: لمتؾ كاليقيف
 انضًري، وهى أَىاع: يشجغاالختالف يف  - 2

 أف يككف في ا ية ضهير يحتهؿ عكدي إلى أكثر هف ه ككر.األكؿ : 
ا  بّْؾى كىٍدحن ٍىا اإًلٍىسىافي ًإىَّؾى كىاًدحه ًإلىى رى كهثالً قكلً تعالى: ﴿يىاأىيُّ

﴾ًً فىهيالىًقي
 .قيؿ: تالقي ربؾ.كقيؿ: تالقي عهمؾ .(ِ)

 ككالٌها صحين هحتهؿ؛ ألف اإلىساف سيالقي ربً، كعهمً.
يده﴾ ًٍ مىى  ىًلؾى لىتى ًي عى ىَّ ففي هرجخ ٌاء الكىاية   (ّ)كهثمً قكلً تعالى: ﴿كىاً 

 قك ف:
o أف هرجعٍا إلى ا، كبً قاؿ ابف عباس، كابف جريل.القكؿ األكؿ : 
o :إلى اإلىساف الكىكد، ركم ٌ ا عف ابف عباس.  أف هرجعٍا القكؿ الثاىي 
 أف يككف في ا ية ضهيراف، ككؿ كاحد هىٍها يرجخ إلى هرجخ   يرجخ إليً الثاىي :

ا خر، فيككف لآلية أكثر هف هعىى، فيىص كؿ كاحد هف الهفسريف عمى أحد ٌ ي  
 الهعاىي.

                                                           

  ٖٗ:  ٕٖ/ُسميهاف ابف ىاصر طيار هساعد ابف  –( اىظر فصكؿ فى أصكؿ التفسير  ُ)
 . ٔسكرة ا ىتقاؽ آية  (ْٔ)
 . ٕسكرة العاديات آية  (ْٕ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْْ 
 

ـي الطَّيّْبي  ًً يىٍصعىدي اٍلكىًم اًلني  هثالً: قكلً تعالى: ﴿ًإلىٍي  كىاٍلعىهىؿي الصَّ
ًي﴾  .(ُ)يىٍرفىعي

ًي﴾ ضهيراف، ككؿ كاحد هىٍها يرجخ إلى هرجخ   يرجخ إليً  ففي قكلً: ﴿ يىٍرفىعي
 ا خر:

 ك في هحؿ ىصب هفعكؿ بً، كيعكد عمى األكؿ ك الٍاء، ٌك : الضهير الظاٌر، ٌك
 الكمـ الطيب، كيككف الهعىى: كالعهؿ الصالن يرفخ الكمـ الطيب.

 ك في هحؿ رفخ فاعؿ، يعكد عمى ا سبحاىً، كيككف  :الثاىي الضهير الهستتر، ٌك
 الهعىى: كالعهؿ الصالن يرفعً ا، كبً قاؿ قتادة، كالسدم.

كيحتهؿ عكدي ك لؾ إلى الكمـ الطيب، كيككف الهعىى: كالعهؿ الصالن يرفعً 
 .بف سالـ ؿ، كبً قاؿ الحسف، كيحيىالكمـ الطيب، كبٍ ا يككف هعاكسان لمقكؿ األك

 أٌ يكىٌ يف اجلًهح حزف: - 3
 كيحتهؿ في تقديري أكثر هف هعىى، في كر كؿ كاحد أحد الهعاىي الهحتهمة.

﴾ كٌيفَّ تىٍرغىبيكفى أىٍف تىٍىًكحي  .(ِ)كهثالً: قكلً تعالى: ﴿كى
 تقديراف:« ترغبكف»ففي هتعمؽ 

 ترغبكف في ىكاحٍف، ٌك ا قكؿ عاتتة كعبيدة. األكؿ : 
 عف ىكاحٍف، ٌك ا قكؿ الحسف .: ترغبكف الثاىي 

ففي األكؿ: صارت الرغبة في زكاجٍف، كفي الثاىي: ًصٍرفى غير هرغكب 
 فيٍف.

                                                           

 . َُسكرة فاطر آية  (ْٖ)
 . ُِٕسكرة الىساء آية  (ْٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْْ 
 

﴾ مىى ًعٍمـو ًي عى ًي المَّ مَّ  قيؿ في هرجخ عمـ قك ف:  (ُ)كهثمً: قكلً تعالى: ﴿كىأىضى
 عمى عمـ هف العبد بضاللً، ٌك ا قكؿ هقاتؿ.األكؿ : 
 ٌك ا قكؿ ابف عباس.: عمى عمـ هف ا بضاللًالثاىي ، 

 أٌ حتتًم انهفظح أكثش يٍ تظشيف يف انهغح: - 4
 كيحهؿ كؿ كاحد هف الهفسريف ا ية عمى أحد التصريفات.

﴾ في قكلً تعالى: ﴿ كهثالً: لفظة ﴿ آرَّ يده﴾ ييضى ًٍ آرَّ كىاًتبه كى ى تى  .(ِ)كى ى ييضى
ر(، كتحتهؿ أ { تحتهؿ أف تككف )ييضارى آرَّ ف تككف فتصريؼ لفظة }ييضى

)يضاًرر( فعمى ا حتهاؿ األكؿ يككف الىٍي كاقعان عمى أف ييضر بالكاتب أك 
التٍيد؛ أم: أف الضرر يقخ عمى الكاتب كالتٍيد، ٌك ا قكؿ ابف عباس، كهجاٌد، 

 كعطاء، كعكرهة، كالضحاؾ، كالسدم، كالربيخ.

يد؛ أم: كعمى ا حتهاؿ الثاىي: يككف الىٍي كاقعان عمى أف يىضرَّ الكاتب كالتٍ
 أف الضرر يقخ هف الكاتب كالتٍيد، ٌك ا قكؿ طاكس، كالحسف، كقتادة .

لىًدًي﴾ ًي ًبكى ٌىا كى ى هىٍكليكده لى لىًد آرَّ كىاًلدىةه ًبكى كهثمً: قكلً تعالى: ﴿ ى تيضى
(ّ). 

                                                           

 . ِّسكرة الجاثية آية  (َٓ)
 . ِِٖسكرة البقرة آية  (ُٓ)
 . ِّّسكرة البقرة آية  (ِٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْْ 
 

تُىع االعتؼًال انؼشتي نهفظح يف إسادج املؼاَي انقشيثح واملؼاَي  - 5
 انثؼيذج:

ظة عمى الهعىى القريب الظاٌر، كيحهمً آخركف عمى فيحهؿ بعضٍـ المف
 الهعىى البعيد، ٌك ا الىكع قريب هف الهتترؾ.

ٍٍّْر﴾ كهثالً: قكلً تعالى: ﴿ ًثيىابىؾى فىطى  .(ُ)كى
هف الهفسريف هف فسر الثياب بالهعركؼ الهتبادر، كركم ٌ ا عف ابف 

 عباس، كطاكس،  كابف سيريف، كابف زيد.
ك هركم كهىٍـ هف فسر الثياب ب الىفس، ٌك ا الهعىى بعيد غير هتبادر، ٌك

 عف هجاٌد كقتادة.
ٍهىىاؾى  هثاؿ آخر: في قكلً تعالى: ﴿ ٌٍطيؾى لىرىجى لىٍك ى رى في قصة تعيب،   (ِ)﴾ كى

 قيؿ في الهراد بالرجـ قك ف:
 لرجهىاؾ بالحجارة.ألكؿا : 
 لرجهىاؾ بالسب، كالتتـ.الثاىي : 
ك الظاٌر .ٌك الهعىى القريب الهتب: كاألكؿ  -  ادر لم ٌف، قاؿ ابف عطية: ٌك
ف كاف هحتهالن إ  أىً أبعد هف األكؿ. : كالثاىي -  كا 

 أٌ يذوس حكى اآليح تني اإلحكاو وانُغخ: - 6
 فيحكـ بعضٍـ بالىسخ، كيحكـ ا خر باإلحكاـ.

﴾ تَّى ييٍؤًهفَّ كا اٍلهيٍتًركىاًت حى كهثالً: قكلً تعالى: ﴿كى ى تىٍىًكحي
(ُ). 

                                                           

 . ْسكرة الهدثر آية  (ّٓ)
 . ُٗسكرة ٌكد آية  (ْٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْْ 
 

﴾قيؿ: ٌي هى ىىاتي ًهفى الًَّ يفى أيكتيكا اٍلًكتىابى سكخة بقكلً تعالى: ﴿كىاٍلهيٍحصى
(ِ) .

رم.  ٌك ا هركم عف الحسف، كعكرهة، كالٌز
 كقيؿ: ٌي هحكهة   ىسخ فيٍا.

﴾ يىٍسأىليكىىؾى هىا ىا ييٍىًفقيكفى قيًؿ اٍلعىٍفكى كهثمً: قكلً تعالى: ﴿كى
(ّ). 

السدم؛ ألىً يرل أىً فرض قيؿ: ٌي هىسكخة بآية الزكاة، ٌك ا هركم عف 
 ىزؿ قبؿ الزكاة، فىسخ بالزكاة.

ي في الصدقة العاهة الهىدكب إليٍا، ٌك ا هركم عف  كقيؿ: ٌي هحكهة، ٌك
 ابف عباس، كهقاتؿ بف حياف .

 أٌ يذوس حكى اآليح تني انؼًىو واخلظىص: - 7
تَّى ييٍؤًهفَّ  كا اٍلهيٍتًركىاًت حى  .(ْ)﴾كهثالً: قكلً تعالى: ﴿كى ى تىٍىًكحي

ىىاتي ًهفى  قيؿ: ٌ ي ا ية حكهٍا عاـ، ثـ خصَّصٍا قكلً تعالى: ﴿كىاٍلهيٍحصى
﴾ ، ٌ ا هركم عف عثهاف، كح يفة، كجابر، كابف عباس،  (ٓ)الًَّ يفى أيكتيكا اٍلًكتىابى
 كقتادة، كابف جبير.

كقيؿ: إىٍا ليست هخصَّصة، بؿ الهتركات ٌفَّ عابدات األكثاف هف العرب 
ـ ههف ل  يس لٍـ كتاب، ٌك ا هركم عف قتادة، كسعيد بف جبير.كغيٌر

 أف ي كر الكصؼ الهحتهؿ ألكثر هف هكصكؼ: - ٖ
                                                           

 . ُِِسكرة البقرة آية  (ٓٓ)
 . ٓسكرة الهاتدة آية  (ٔٓ)
 . ُِٗسكرة البقرة آية  (ٕٓ)
 . ُِِسكرة البقرة آية  (ٖٓ)
 . ٓسكرة الهاتدة آية  (ٗٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٓ 
 

ك  يحدد هكصكفً في ا ية، فيحهؿ كؿ هفسر ٌ ا الكصؼ عمى ها يحتهمً 
 هف الهكصكفات.ٌك ا الىكع قريب هف ال م قبمً، بؿ ٌك باب هىً ، كهف أهثمتً:

 .(ُ)ٍرقنا *كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾قكلً تعالى: ﴿كىالىَّازًعىاًت غى 
 قيؿ في ٌ ي األكصاؼ: ٌي لمهالتكة، كقيؿ: لؤلىجـ، كقيؿ: لمهكت ... إلخ.

ىًَّس﴾ (ِ)كهثمً: ﴿كىال َّاًريىاًت﴾  .(ّ)، كهثمً: ﴿... ًباٍلخي
 أف يككف في ا ية حرؼ لً قراءتاف : - ٗ

 التأكيؿ. فيفسر أحدٌـ إحدل القراءتيف؛ كيفسر ا خر األخرل، فيختمؼ
﴾ ًىيفو مىى اٍلغىٍيًب ًبضى ٌيكى عى هىا  كهثالً: قكلً تعالى: ﴿كى
، ففي قكلً تعالى:  (ْ)

( قراءتاف: ًىيفو  )ضى
 ها ٌك ببخيؿ»: بالضاد، كيككف الهعىى: األكلى.» 
 كها ٌـ بهتٍـ»: بالظاء، كيككف الهعىى: الثاىية.» 

ا د.هساعد الطيار  في كت ابً فصكؿ ٌ ي بعض أسباب ا ختالؼ التي  كٌر
  (ٓ)في اصكؿ التفسير

                                                           

 . ِ،  ُسكرة الىازعات آيتى  (َٔ)
 . ُسكرة ال اريات آية  (ُٔ)
 . ُٓسكرة التككير آية  (ِٔ)
 . ِْسكرة التككير آية  (ّٔ)
، هقدهػػً فػػى أصػػكؿ التفسػػير  بػػف تيهيػػة  ٔٗ: ٕٖ/ُ التفسػػير اصػػكؿ فػػى فصػػكؿ (ْٔ)

ُ/ُِٓ . 
يىظػػر أسػػباب أخػػتالؼ الهفسػػيريف لؤلسػػتا  الػػدكتكر / هحهػػد ابػػف التػػايخ ، كأخػػتالؼ 

 الهفسريف أسبابً كأثاري لؤلستا  الدكتكر / سعكد ابف الفىيساف .
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٔ 
 

ك ا يككف قد استعرضىا أسباب ا ختالؼ فى التفسير ال ل هستىدي الىقؿ  ٌك
كال ل رأيىا هف خاللً أف هآؿ ٌ ي ا ختالفات فى الغالب إلى التىكع   إلى التضاد 

 أك التعارض .
ٌك ي ٌى السهً العاهة لتفسير السمؼ   سيها الصحابً رضكاف ا عميٍـ 

 لتابعيف .كا
 فا ختالؼ الحقيقى فى التفسير قميؿ عىدٌـ عىد الىظر كالتحقيؽ .

قاؿ ابف تيهية رحهً ا : " الخالؼ بيف السمؼ فى التفسير قميؿ ، كخالفٍـ 
فى األحكاـ أكثر هف خالفٍـ فى التفسير ، كغالب هايصن عىٍـ هف الخالؼ يرجخ 

 .(ُ)إلى إختالؼ تىكع   إختالؼ تضاد " 
رابً فى  لؾ ألف األحكاـ الهختمؼ فيٍا هسمكٍا اإلجتٍاد فيتصكر كقكع ك  غ

 اإلختالؼ فى الفٍـ كاإلستىباط .
ىها ٌك القكؿ  أها التفسير فهعمـك هف تكرع السمؼ عف القكؿ فيً بالرآم كا 
بالهأثكر أك التعبير حسب أصكؿ المغة ٌك اف   يهكف أف يؤديا إلى تىاقض أك 

 كها رأيىا . تعارض حقيقى فى الغالب
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُّٕ/ُّهجهكع الفتاكل  ( ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٕ 
 

 انقغى انثاًَ
 انذساعح انتطثيقيح الختالف انغهف فً تفغري عىسج ) انُاصػاخ (

قبؿ البدء فى  كر الهكاضخ التى كقخ فيٍا اختالؼ بيف السمؼ فى تفسير 
سكرة " الىازعات " التى ٌى هحؿ الدراسة التطبيقية ، أ كر تهٍيدا هكجزا عف 

 السكرة الكريهة .
 ذأوال : انتًهي

 تني يذي انغىسج انكشميح 
 : اعى انغىسج انكشميح -ُ

بإضافة سكرة إلى  (ُ)سهيت في الهصاحؼ كأكثر التفاسير )سكرة الىازعات(
ا. عؿ لفظ )الىازعات( عمهان عميٍا ألىً لـ ي كر في غيٌر  الىازعات بدكف كاك، كجي

كعىكىت في كتاب التفسير في )صحين البخارم( كفي كثير هف كتب 
 بإثبات الكاك عمى حكاية أكؿ ألفاظٍا. (ِ)كرة )كالىازعات(الهفسريف بس

 (ّ)كقاؿ سعد ا التٍير بسٍعًدم كالخفاجي: إىٍا تسٌهى )سكرة الساٌرة(
ا هف السكر.  لكقكع لفظ )الساٌرة( في أثىاتٍا كلـ يقخ في غيٌر

)أم لكقكع لفظ الطاٌهة فيٍا كلـ يقخ في  (ُ)كقا : تسهى سكرة الطاهة
ا(. كل ا في )اإًلتقاف( في عداد السكر التي لٍا أكثر هف اسـ.غيٌر  ـ ي كٌر

                                                           

 .ِْٖ/ِبيدة، هجاز القرآف ألبكع ٓٔٓ/ِهعاىى القرآف لالخفش (ٖٔ)
 . ّْٓ/ّ، تفسير عبدالرازؽ َُٕ/ُ، تفسير هجاٌد ُٔٔ/ٔصحين البخارل (ٗٔ)
، فػػػػتن البيػػػػاف فػػػػى هقاصػػػػد القػػػػرآف هحهػػػػد صػػػػديؽ  ُّٕ/ٓفػػػػتن القػػػػدير لمتػػػػككاىى (َٕ)

 . ْٗ/ُٓخاف
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٖ 
 

 (ِ)كرأيت في هصحؼ هكتكب بخط تكىسي عىكفى اسهٍا )سكرة فالهدبرات(
ا. ك غريب، لكقكع لفظ الهدبرات فيٍا كلـ يقخ في غيٌر  ٌك

 : يكاٌ َضول انغىسج -ِ
بأصكؿ ، تأىٍا تأف ساتر السكر الهكية، التي تيعىى  (ّ)سكرة الىازعات هكية

العقيدة "الكحداىية، الرسالة، البعث كالجزاء" كهحكري السكرة يدكر حكؿ القياهة 
كأحكالٍا، كالساعة كأٌكالٍا، كعف هآؿ الهتقيف، كهآؿ الهجرهيف، كها يالحظ أيضا 
قصر آياتٍا هخ قكة األلفاظ ككقعٍا ، كبالغة الهعىى ، هخ تأكيد الهعاىى بالقسـ ، 

 ص التىزيؿ الهكى .كغير  لؾ هها ٌك هف خصات
 : تشتيثها -ّ

، أها  سكرة الىازعات ٌي السكرة التاسعة كالسبعكف في ترتيب الهصحؼ     
ترتيبٍا في الىزكؿ فٍي السكرة الحادية كالثهاىكف هف بيف السكر الهكية، ككاف 

، أل: أف سكرة الىازعات تعتبر « ا ىفطار»، كقبؿ سكرة « الىبأ»ىزكلٍا بعد سكرة 
 .(ْ)سكر الهكية ىزك هف أكاخر ال

 : ػذد آياتها  -ْ
كعدد آياتٍا خهس كأربعكف عىد الجهٍكر، كعدٌَّا أٌؿ الككفة ستان كأربعيف 

                                                           

 الهرجخ السابؽ . (ُٕ)
 . ٗٓ/َّالتحرير كالتىكير (ِٕ)
 ّّٗ/ْسير في عمـ التفسير  بػف الجػكزل، زاد اله َُْ/ٓاىظر الهحرر الكجيز  بف عطية (ٓٔ)

 . ٗٓ/َّ،التحريركالتىكير بف عاتكر
 . ُِٔ/ُٓ، التفسير الكسيط لطىطاكل ٗٓ/َّاىظر التحرير كالتىكير  (ٔٔ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٗ 
 

 .(ُ)آية
 كسبب ا ختالؼ :
﴾ ﴿أف الجهٍكر اعد  ـٍ ـٍ كىأًلىٍىعىاًهكي تىاعنا لىكي فىأىهَّا هىٍف  ﴿آية ، كعد الككفي  هى

 .(ِ)آية  طىغىى﴾
 : يُاعثح انغىسج ملا قثهها -ٓ

، فى أخر سكرة الىبأها  كر سبحاىً يـك يقـك الركح كيتهىى الكافر العدـ ل
أقسـ أكؿ ٌ ي بىزع األركاح عمى الكجً ال م  كري بأيدم الهالتكة عميٍـ السالـ 
عمى ها يتأثر عىً هف البعث كساقً عمى كجً التأكيد بالقسـ ألىٍـ بً هك بكف 

 .(ّ)فقاؿ تعالى : " كالىازعات"
لها أكضحت سكرة الىبأ حاؿ الكافر في قكلً: ﴿يىا لىٍيتىًىي كيٍىتي :  كقاؿ الغرىاطي

 (ْ) تيرىابنا﴾
 كر  عىد ىظري ها قدهت يداي، كهعايىتً هف الع اب عظيـ ها يراي، كبعد

تفصيؿ أحكاؿ كأٌكاؿ، أتبخ  لؾ بها قد كاف حالً عميً في دىياي هف استبعاد 
ٌيكى عكدتً في أخراي، ك كر قرب  لؾ عميً سبحاىً  كها قاؿ في الهكضخ ا خر "كى

                                                           

 الهرجخ السابؽ . (ٕٔ)
 . ُّٗ/ُفىكف األفىاف فى عيكف عمكـ القرآف  بف الجكزل  ( ِ)
   ُِٕ/ُِقاعىىظـ الدرر في تىاسب ا يات كالسكر لمب( ّٕ)
 . َْسكرة الىبأ آية  ( ْ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْٓ 
 

في  ٌٍكى " أى ًً مىٍي ك لؾ بالىظر إليىا كلها عٍدىاي، كا   فميس عىدي سبحاىً تىء  (ُ) عى
﴾ ًي كيٍف فىيىكيكفي  .(ِ) أٌكف هف تيء ﴿ ًإىَّهىا أىٍهرييي ًإ ىا أىرىادى تىٍيتنا أىٍف يىقيكؿى لى

ٍرقنا﴾  ... إلى قكلً ٍرديكديكفى ًفي فقاؿ تعالى: ﴿كىالىَّازًعىاًت غى : ﴿يىقيكليكفى أىًإىَّا لىهى
اًفرىًة * أىًإ ىا كيىَّا ًعظىاهنا ىىًخرىةن ﴾  اٍلحى

إ  يستعبدكف  لؾ كيستدفعكىً، "فإىها ٌى زجرة كاحدة" أم صيحة "فإ ا ٌـ 
بالساٌرة" أم األرض قياها يىظركف ها قدهت أيديٍـ، كيتهىكف أف لك كاىكا ترابا 

تعالى هف قصة فرعكف كطغياىً ها يىاسب الحاؿ في قصد ك  يىفعٍـ  لؾ، ثـ  كر 
ًلؾى لىًعٍبرىةن ًلهىٍف ا تعاظ كا عتبار، كلٍ ا أتبخ القصة بقكلً سبحاىً ﴿ًإفَّ ًفي  ى 

 . (ّ)﴾يىٍختىى
كجً كضعٍا عقب الىازعات هخ تآخيٍها في الهقطخ؛ لقكلً ٌىاؾ: ﴿فىًإ ىا 

اءىًت الطَّاهَّةي﴾، كقكلً ٌىا: ﴿فىًإ ىا ها هف أسهاء يـك  جى ةي﴾ ، ٌك اخَّ اءىًت الصَّ جى
 .  (ْ)القياهة

 : تؼذهايُاعثح انغىسج ملا  -ٔ
 لها قاؿ سبحاىً: ﴿ًإفَّ ًفي  ىًلؾى لىًعٍبرىةن ًلهىٍف يىٍختىى﴾ .

ٌىا ﴾  . كقاؿ بعد ﴿ًإىَّهىا أىىتى هيىً ري هىف يىٍختىا
ختية بهثاؿ يكتؼ عف الهقصكد هف حاؿ أٌؿ الت كر كال سكرة عبسافتتحت 

ف كاىكا في دىياٌـ  كم خهكؿ   يؤبً لٍـ  كجهيؿ ا عتىاء الرباىي بٍـ كأىٍـ كا 
                                                           

 . ِٕ( سكرة الرـك أية  ُ)
 . ِٖسكرة يس آية  ( ِ)
اف في ترتيب سكر القرآف (ٖٕ)  . ّٔٓ،  ّٓٓ/ُالبٌر
 . ُّٓ/ُلمسيكطى القرآف ترتيب اسرار (ٕٗ)
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جابة رسكلً صمى  ٌَّمً لطاعتً كا  فٍـ عىدي سبحاىً في عداد هف اختاري لعبادتً كأ
ا عميٍـ كسمـ، كأعمى هىزلتً لديً "رب أتعث أغبر   يؤبً بً لك أقسـ عمى ا 

 ألبري "
صمى ا  -األعهى رضى ا عىً هؤ ف رسكؿ ا  كهىٍـ ابف أـ هكتـك

ك ال م بسببً ىزلت السكرة ككردت-عميً كسمـ   ، ٌك
كتىبيٍا عمى أف  -صمى ا عميً كسمـ  -بطريؽ العتب كصاة لىبي ا 

يحهؿ ىفسً الكريهة عمى هصابرة أهثاؿ ابف أـ هكتـك كأف   يحتقري كحاتاي عميً 
ف لـ يكف كقخ يتعر بعظيـ الصالة كالسالـ هف  لؾ، ك  لكف التح ير هف ٌ ا كا 

لىًتٍف أىٍترىٍكتى لىيىٍحبىطىفَّ عىهىميؾى ﴾ ا عتىاء بهف ح ر، كهىً قكلً سبحاىً: ﴿
كى ى  ﴿  (ُ)

رى  ٍنا آخى ًً ًإلٰى ا  (ِ)﴾ ۚ  تىٍدعي هىخى المَّ  ﴾ ۚ  ﴿كى ى تىٍهًش ًفي اأٍلىٍرًض هىرىحن
ك كثير، كبسط ٌ ا الضرب   يالتـ هق  .(ّ)صكدىا في ٌ ا التعميؽٌك

ي عبس ألىً تعالى  كر ٌىاؾ أف الىبي صٌمى  بعدٌالٍ ي السكرة تعمؽ بها  ٌك
ـ ال يف  ىا  كر هف يىفعً اإلى ار، ٌك ا عميً كسٌمـ هى ر هف يختى الساعة، ٌك
ـ  ـ إليً ٌك كاف رسكؿ ا صٌمى ا عميً كسٌمـ يىاجيٍـ في أهر اإلسالـ كيدعٌك

ىا ربيعة كأبك جٍؿ كالعباس بف عبد الهطمب كأهية بف خمؼ كالكليد عتبة كتيبة اب
                                                           

 . ٓٔ آية الزهر سكرة (ْٕ)
 . ٖٖ آية القصص سكرة (ٕٓ)
اف اىظر( ٕٔ)  تىاسػب فػى الػدرر ىظػـ ، ّٕٓ:  ّٓٓ/ُ لمغرىػاطى القػرآف سػكر تىاسػب فى البٌر

 .َُّ/ٖكالسكر ا يات
 . ٔٓ/َّ، التفسير الهىير ّٖ/َّاىظر: تفسير الهراغى (ٕٕ)
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بف الهغيرة. كها أف بيىٍها تتابٍا في هكضكع الحديث عف يـك القياهة كأٌكالٍا، 
ثبات البعث بهخمكقات ا في اإلىساف كالككف، فٍىاؾ كصفت القياهة بقكلً  كا 

ىا  كصفت بقكلً سبحاىً: فىًإ ا جاءىًت تعالى: فىًإ ا جاءىًت الطَّاهَّةي اٍلكيٍبرل ، ٌك
ىاؾ أثبت ا البعث بخمؽ السهاء  ها هف أسهاء يـك القياهة. ٌك ةي ، ٌك اخَّ الصَّ

ىا أثبتً بخمؽ اإلىساف كالىبات كالطعاـ  .(ُ)كاألرض كالجباؿ، ٌك
 : يقاطذها – ٖ

 إثبات البعث ، كبياف أٌكاؿ يـك القياهػة .
 في  قصة فرعكف .بياف هصارع الهك بيف بالبعث ، كها 

ية. كها  كهف هقاصدٌا أيضان : تقرير تكحيد الربكبية، الهقتضي لتكحيد اإللٌك
ٍمقنافي قكلً في بقية السكرة : ﴿  ﴾ ، كها بعدٌا . إثبات أفعاؿ العباد  أىأىٍىتيـٍ أىتىدُّ خى
 . (ِ)، كترتب الثكاب كالعقاب عميٍا

 الىازعات ثاىيا : هكاضخ ا ختالؼ بيف السمؼ فى تفسير سكرة

                                                           

 
 . ٗٓ/َّاىظر التحرير كالتىكير  (َٖ)
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 املىضغ األول
ا ﴾  اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل :

ً
ق
ْ
ش
َ
اخِ غ

َ
اصِػ

َّ
انُ

َ
 ﴿ و

 اختمؼ السمؼ فى تفسير قكلً تعالى : ﴿كىالىَّازًعىاًت غىٍرقنا ﴾عمى خهس أقكاؿ : -
الهالتكة تىزع ركحى الكفار، قاؿ ابف هسعكد ، كابف عباس ، كهسركؽ، -ُ
 . (ُ)كهجاٌد
ك قكؿ هجاٌدالهكتي يىزع ا-ِ  . (ِ)لىفكس، ٌك
ك قكؿ الحسف ، كقتادة-ّ الىجكـي تىًزعي هف أيفيؽو إلى أيفيؽ، ٌك

(ّ) . 
ك قكؿ عطاء ، كعكرهة-ْ  . (ْ)الًقًسيُّ تىزع بالسٍـ، ٌك
ك قكؿ السُّدّْم-ٓ  . (ٓ)الىفكس حيف تغرؽ فى الصدكر، ٌك

 : ىكع ا ختالؼ -
عىاًت﴾ ٌك اختالؼ تىكع ا ختالؼ اله ككر بيف السمؼ فى تفسير ﴿الىَّازً 

 كليس تضاد.
ٌك ا هف اختالؼ التىكع ال م يرجخ إلى أكثر هف هعىى ، كسبب ٌ ا الخالؼ 
ي صالحة ألف تحهؿ عمى كؿ ها قيؿ فيٍا  أف ٌ ي أكصاؼ لـ ي كر هكصكفٍا ، ٌك

 . (ُ)كعميً فٍي هف قبيؿ الهتكاطئ –كها قاؿ ابف جرير  –
                                                           

،  ُِّ/ٖ، تفسير ابف كثيػر ُٖٓ/ِْ، جاهخ البياف َُٗ/ُٗاىظر: تفسير القرطبى (ْٖ)
 .ّّٗ/ْزاد الهسير فى عمـ التفسير

 . ُِّ/ٖ، تفسير ابف كثير ِّٕ/ٓاىظر::تفسير القرطبى ، فتن القدير (ٖٓ)
 . ُِِ/َُ، تفسير الثعمبى ُٖٔ/ِْ، جاهخ البياف َِْ/ٓاىظر:تفسير البغكل (ٖٔ)
 ،  ِّٕ/ٓ، تفسير فتن القدير ُُٗ/ُٗاىظر:تفسير القرطبى (ٕٖ)
 .ُٖٔ/ِْبياف، جاهخ ال ِّٕ/ٓ، فتن القدير َِْ/ٓاىظر:تفسير البغكل (ٖٖ)
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 :عثة االختالف  -
ي األقكاؿ كعادتً قاؿ: ا لـ يحدد كاحدان هىٍا، فيهكف ابف جرير لها  كر ٌ 

، (ِ)أف يككف ك ا، كيهكف أف يككف ك ا، كيهكف أف يككف ك ا، كيهكف أف يككف ك ا
يعىي كأىً يرل أف تحديد أحد ٌ ي الهعاىي هف قبيؿ التحكـ بغير دليؿ، ها عىدىا 

يقة ابف القيـ أدؽ، دليؿ عمى أف الهراد ك ا، فيقكؿ: يجكز ك ا، كيجكز ك ا، كطر 
حيث كجٍٍا ٌ ا التكجيً، كجعؿ  لؾ هف قبيؿ التفسير بالهثاؿ، ككالـ ابف القيـ   
تجدكىً في تيء هف كتب التفسير أبدان، حتى الكالـ عمى الىفكس، يعىي ال م 
ي كري الهفسركف عادة كيىاقتكىً حتى ال يف ييضعفكف كيردكف قكؿ السدم، 

ان في تضعيفً ٌ ـ يتكمهكف عف أف الىفس تتفرؽ في الجسد، كي كركف كجٌك
كيقكلكف: الهعىى قاصر، غير هتعدٍّ، كابف القيـ  كر تيتان آخر، اىتقاؿ الىفكس، 
حركة الىفكس، اىتقاؿ الىفكس إلى ربٍا، كؿ  لؾ جعمً أكصافان لمىفس، لـ يجعؿ 
- لؾ في كصؼ كاحد كها يقكؿ الهفسركف عادة، ٌك ا كثير في كالـ ابف القيـ 

 .(ّ)هً ارح
 انذساعح : -

ٌ ا هجهؿ ها  كري السمؼ فى تفسير )الىَّازًعىاًت( هف قكلً تعالى ﴿كىالىَّازًعىاًت 
                                                           

ػك هتػتؽ هػف التكاطػؤ  (ٖٗ) الهتكاطئ : ٌك المفظ الهكضكع لهعىى كمى هستك في هحالػً ٌك
بهعىى التكافؽ كمفظ اىساف فػاف كػؿ فػرد هػف أفػرادي   يزيػد عمػى ا خػر فػي الحيكاىيػة 
كالىاطقيػػة ، كالقػػدر الهتػػترؾ بػػيف أفػػػرادي كمٍػػا ٌػػك هعىػػى اإلىسػػاىية )اىظػػػر:اختالؼ 

 ( .ُّٖبيف الىظرية كالتطبيؽ ص السمؼ في التفسير
 . ُٖٔ/ِْاىظر تفسير الطبرل (َٗ)
 . ّٖ/ُاىظر التبياف في أقساـ القرآف (ُٗ)
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ٍرقنا﴾ كالىازعات فى كالـ العرب ٌك : : ىىزىعى التيء هف هكاىً قمعً هف باب  غى
ضرب كقكلٍـ فالف في الىٍَّزًع أم في قىٍمخ الحياة ، ك ػ التيءى هف هكاىً ىىٍزعان: 

 .(ُ)بً كقمعًج 
كالتابعيف هف أف الهراد  -رضي ا عىٍـ-ها  كر ٌىا عف ٌؤ ء الصحابة 

ب لؾ الهالتكة ٌ ا ٌك قكؿ الجهٍكر، لكف بعضٍـ يكردي هطمقان، يقكؿ: الهالتكة 
ٍرقنا﴾ يقكؿ: تىزع أركاح  تىزع األركاح، كبعضٍـ يقيدي في األكؿ ﴿كىالىَّازًعىاًت غى

، كفي الثاىي ﴿كىالىَّاًتطىاًت﴾ يقيدي بالهؤهىيف كها سيأتي، الكفار، يقيد  لؾ بالكفار
: ٌك -رحهً ا-ك كري الحافظ ابف القيـ -ك لؾ أف الىزع كها يقكؿ أٌؿ المغة 

، كهف ثىـٌ قاؿ هف قاؿ: إف الهراد الهالتكة تىزع أركاح (ِ)اجت اب التىء بقكة
كها -زعان كها ييىزع السَّفيكد الكافريف؛ ألىٍا تتفرؽ في أجسادٌـ، فتىزعٍا الهالتكة ى

هف الصكؼ الهبمكؿ، تيىزع هف أقاصي الجسد،  -صمى ا عميً كسمـ-قاؿ الىبي 
ك  يبعد أف يككف قكؿ هف قاؿ: إىٍا الهالتكة بإطالؽ أىٍـ يقصدكف في األكؿ 
يعىي تىزع أركاح الكافريف، كفي الثاىي تىىًتط أركاح الهؤهىيف، هف أجؿ أف   

كرار،   يككف الثاىي ٌك عيف األكؿ، ك لؾ أف الىتط كها سيأتي يككف ٌىاؾ ت
ؤ ء أٌؿ لغة يهيزكف بيف ٌ ي الهعاىي، فقالكا: تىزع أركاح  أخؼ هف الىزع، ٌك

 الكافريف كتج بٍا بقكة ج بان تديدان 
ٍرقنا﴾ تج بٍا ج بان قكيان هف أقاصي الجسد، ٌك ا قكؿ   ﴿كىالىَّازًعىاًت غى

ؿ كالسدم: إىٍا الىفكس، الىازعات ٌي الىفكس حيف تغرؽ الجهٍكر، كبعضٍـ يقك
                                                           

رل ّْٗ/ٖاىظر:لسػػػاف العػػػرب  بػػػف هىظػػػكر (ّٗ) ، هختػػػار  ُِٖٗ/ّ، تػػػاج المغػػػة لمجػػػٌك
 .  َّٖ/ُالصحاح لمرازل

 . ُّّ/ُالتبياف فى أقساـ القرآف (ْٗ)
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في الصدكر، كبٍ ا ا عتبار يككف الىازعات هف قبيؿ الالـز كليس الهتعدم، يعىي 
إ ا قمىا: الهالتكة تىزع األركاح فٍ ا هتعدٍّ، أها إ ا قيؿ: ٌي الىفكس تغرؽ في 

ٌك خالؼ قكؿ عاهة األجساد فيككف هف قبيؿ الالـز ٌ ا قكؿ السدم كفيً بيعد، ك 
 أٌؿ العمـ عمى تفرؽ أقكالٍـ.

كهىٍـ هف يقكؿ كهجاٌد: ٌك الهكت يىزع الىفكس، ٌ ا يهكف أف ييربط 
بالهعىى األكؿ بكجً هف الكجكي، باعتبار أف الهالتكة تستخرج الىفكس هف 
األجساـ، تىزعٍا ىزعان قكيان عىد الهكت، فيككف عٌبر بالهكت بٍ ا ا عتبار، لكف 

فَّاكيـ هَّمىؾي اٍلهىٍكًت﴾الهكت  أف يأتي الهمؾ كيىتزع الركح، ﴿قيٍؿ يىتىكى
، كلي الهكت  (ُ)
﴾ ـٍ  ى ييفىرّْطيكفى ٌي ًي ريسيميىىا كى فٍَّت بىفسً ٌك ال م يخرج الركح، ﴿تىكى
، أعكاف همؾ (ِ)

ك همؾ الهكت،  الهكت، عمى أحد القكليف، أك أف الهقصكد بالهجهكع كاحد ٌك
 كؿ ب لؾ كلً أعكاف.كاألقرب: أىً همؾ هك 

، تىزع هف ىاحية إلى  كبعضٍـ كقتادة كالحسف يقكؿ: ﴿كىالىَّازًعىاًت﴾ ٌي الىجـك
ىاحية، هف الهترؽ إلى الهغرب، فيككف هعىى  لؾ حيىها تتٍيأ لمهغيب فإف  لؾ 
، فٍي تغرب كتغيب  يككف، تىزع هف أفؽ إلى أفؽ، فغرقا يعىي: غركب ٌ ي الىجـك

 ا قاؿ بً جهخ هف أصحاب الهعاىي كأبي عبيدة هعهر كتطمخ هف أفؽ  خر، ٌك
 بف الهثىى في كتابً هجاز القرآف، كك لؾ قاؿ بً األخفش، كغير ٌؤ ء.

كبعضٍـ يقكؿ كعطاء كعكرهة: إف الىازعات ٌي الًقًسٌي، كيقاؿ: القىسي بمغة 
أٌؿ هصر قديهان قىسي، كالهتٍكر عىد الهحدثيف الًقسي، ٌي الًقسي حيىها تىزع 

                                                           

 . ُُسكرة السجدة آية  (ٓٗ)
 . ُٔسكرة األىعاـ آية  (ٔٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٓ 
 

لسٍاـ، فٍك الراهي يبمغ بٍا إلى الهىتٍى إ ا أراد الرهي، باعتبار أىٍا تىزع با
بالسٍاـ، القسي تىزع بالسٍاـ، فىسب  لؾ إليٍا، قيؿ: كالىازعات، هخ أف بعض 
أٌؿ العمـ يقكؿ: ٌىا  بد هف تقدير إضافة إليٍا، يعىي:  كات الىزع، يعىي يىزع 

 لؾ هف صفتٍا، ك  يحتاج إلى تقدير.بٍا، لكف إ ا قيؿ: تىزع بالقسي، يككف  
: "قمت: الىازعات اسـ فاعؿ هف ىزع، كيقاؿ: ىزع -رحهً ا-قاؿ ابف القيـ 

ك ا، إ ا اجت بً بقكة، كىزع عىً إ ا خالي كتركً بعد هالبستً لً، كىزع إليً إ ا 
 ٌب إليً كهاؿ إليً، ٌك ا إىها تكصؼ بً الىفكس التي لٍا حركة إرادية لمهيؿ إلى 

 .(ُ)التيء، أك الهيؿ عىً"
 بدأ يهٍد لمهعىى ال م سي كري في الجهخ.

 .(ِ): "كأحؽ ها صدؽ عميً الكصؼ الهالتكة"-رحهً ا-كقاؿ 
قكلً: "أحؽ" يعىي: ليس لمحصر، أحؽ يعىي: أكلى بً الهالتكة، كلكف   

 يىفي عها عداي، العبارة دقيقة.
ؿ، كهكضخ ا ية فيٍا أعظـ، : "كألف ٌ ي القكة فيٍا أكه-رحهً ا-كقاؿ 

فٍي التي تيغًرؽ في الىزع إ ا طمبت ها تىزعً أك تىزع إليً، كالىفس اإلىساىية 
 .(ّ)أيضان لٍا ٌ ي القكة، كالىجـك أيضان تىزع هف أفؽ إلى أفؽ"

 فقكؿ السدم: الىفس اإلىساىية تىزع في الجسد تغرؽ فيً.
اىت هف همؾ، أك ىفس : "فالىزع حركة تديدة، سكاء ك-رحهً ا-كقاؿ 

لى هألفٍا، كعىد الهكت تىزع إلى  إىساىية، أك ىجـ، كالىفكس تىزع إلى أكطاىٍا، كا 
                                                           

 . ُّْ/ُالتبياف في أقساـ القرآف (ٕٗ)
 الهرجخ السابؽ .( ٖٗ)
 اىظر الهرجخ السابؽ . (ٗٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٓ 
 

ربٍا، الهىايا تىزع الىفكس، كالًقًسٌي تىزع بالسٍاـ، كالهالتكة تىزع هف هكاف إلى 
كمت بىزعً، كالخيؿ تىزع في أعٌىتٍا ىزعان تغرؽ فيً األعىة لطكؿ  هكاف، كتىزع ها كي

ٍا، فالصفة كاقعة عمى كؿ هف لً ٌ ي الحركة التي ٌي آية هف آيات الرب أعىاق
تعالى، فإىً ٌك ال م خمقٍا كخمؽ هحمٍا، كخمؽ القكة كالىفس التي بٍا تتحرؾ، 

 .(ُ)كهف  كر صكرة هف ٌ ي الصكر فإىها أراد التهثيؿ"
ء يعىي ها ألغى األقكاؿ األخرل، قاؿ: ٌ ا كمً يصدؽ عميً الىزع، فكأف ٌؤ 

فسركا بالهثاؿ، يعىي جعمً هف قبيؿ اختالؼ التىكع   اختالؼ التضاد، فها احتاج 
ف كاف يقكؿ: إف الهالتكة أحؽ بٍ ا الكصؼ  إلى الترجين بيف ٌ ي األقكاؿ، كا 

 كأكلى بً.
 اجلًغ تني األقىال : -

ا السمؼ يجد أىٍا أقكاؿ هتقاربة فى  الىاظر فى األقكاؿ السابقة التى  كٌر
ف اختمفت فى المفظ ، كالجاهخ بيىٍا أف كال هىٍا يهثؿ هرحمة هف  الهعىى كا 

 الهراحؿ التى يهر بٍا الىزع ، كأغمب ٌ ي الهعاىى هرجعٍا إلى المغة 
 فا ختالؼ تىكع لكؿ هفسر  كر هعىى هف الهعاىى .

ٍرقنا﴾ ، الهالتكة تىزع أركاح الكفار، كعمى كالـ ابف  قكلً تعالى: ﴿كىالىَّازًعىاًت غى
 ـ في الجهخ بيف ٌ ي األقكاؿ أف  لؾ يصدؽ عمى كؿ ها يهكف أف يتصؼ ب لؾالقي

ٍرقنا﴾ ، غرقان ٌىا بعضٍـ يقكؿ: هصدر، كابف   فالحاصؿ أف ٌىا ﴿كىالىَّازًعىاًت غى
ٍرقنا﴾ ، هصدر، أك اسـ هصدر أقيـ هقاـ (ِ)القيـ يقكؿ: اسـ هصدر ،﴿كىالىَّازًعىاًت غى

                                                           

 . ُّٓ/ُالتبياف في أقساـ القرآف (ََُ)
 .ّٖ/ُالتبياف في أقساـ القرآف  (ِٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٓٗ 
 

ٍرقنا﴾ أم: إغراقان، إغراقان في الىزع، إ ا قمىا: الهصدر، يعىي إغراقان، ﴿كىالىَّازً  عىاًت غى
الهالتكة تىزع األركاح هف األجساد، أك أركاح الكفار يككف إغراقان في الىزع، حيث 
تىزعٍا، تىزع األركاح هف أقاصي األجساد، أك أىً حاؿ يعىي: ﴿كىالىَّازًعىاًت غىٍرقنا﴾ 

ؽى في التيء: أ  كغؿ فيً، كبمغ هداي كغايتً كىٍايتً .أم:  كات إغراؽ، هعىى أٍغرى
 انشاجح : -

غير أف الراجن هف أقكاؿ الهفسريف ، أف الىازعات كها بعدٌا هف األكصاؼ 
ٌي الهالتكة ، كعمة  لؾ أف الهفسريف أجهعكا عمى أف الهدبرات ٌي الهالتكة ، 

جهمة : كدلت الفاء في قكلً تعالى ﴿فىاٍلهيدىبّْرىاًت أىٍهرنا﴾ عمى أىٍا هتفرعة عف 
ا﴾ ،  اًت سىٍبحن ﴿فىالسَّاًبقىاًت سىٍبقنا﴾ ، ٌك ي الجهمة هتفرعة عف جهمة : ﴿كىالسَّاًبحى
كعميً فٍ ي األكصاؼ الثالثة في الهالتكة ، كككف الكصفيف األكليف فيٍها أيضاى 
أكلى ؛  تحاد ٌ ي األكصاؼ في هكصكؼ كاحد . كتفريؽ األكصاؼ عمى أجىاس 

 غير هتهكف ، ك  دليؿ عميً ، كا أعمـ .  هختمفة ، هخ ٌ ا التأكيؿ
ك أف الهراد  ٌ ي أقكاؿ خهسة ، كأقرب ٌ ي األقكاؿ ٌك القكؿ األكؿ ، ٌك

 بالىازعات الهالتكة حيف تىزع أركاح الكفار هف أجسادٌـ .
كا  ا تأهمىا ٌ ي األقكاؿ، فإىىا سىجدٌا جاءت عمى د لة اسـ الفاعؿ؛ أم أىٍا 

 م ال م حهؿ اسـ الفاعؿ عمى الهفعكؿ، كفيً ىظر. ىازًعة، عدا قكؿ السد
 ﴾ كها أىٍا جعمت فعؿ الىازعات هف قبيؿ الهتعدّْم؛كقكلً تعالى: ﴿تىٍىزىعي الىَّاسى

، فالفعؿ عىدي  زـه   يحتاج إلى هفعكؿ.   سكل قكؿ هف قاؿ ٌي الىجـك
ها كجاء اسـ الفاعؿ، كلـ ي كر هفعكلً؛ ألف الىزع ٌك الهقصكد في الهقاـ، ك

 جاء جهعان لتأكيمً بالجهاعات الىازعات.
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْٔ 
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 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل ﴿و

 اختمؼ الهفسركف فى هعىى الىاتطات عمى أربعة أقكاؿ : -
ك قكؿ ابف عباس-ُ ك الراجن كها سبؽ في الىازعات. (ُ)الهالتكة، ٌك  ، ٌك
ك قكؿ -ِ  .(ِ)هجاٌدالهكت، ٌك
ك قكؿ قتادة كالحسف-ّ  . (ّ)أىٍا الىجـك تىتط هف أفؽ إلى أفؽ، ٌك
ي الحبؿ ييرهى في أيىتكطة، فتؤخ  بً الدابة أك (ْ)أىٍا األىٍكٌاؽ-ْ ، ٌك

ك قكؿ عطاء  . (ٓ)اإلىساف، ٌك
 : َىع االختالف -

ا ختالؼ الكارد بيف السمؼ فى تفسير )كىالىَّاًتطىاًت(اختالؼ تىكع كليس تضاد 
 ها جاء فى الحديث عف )الىَّازًعىاًت( .ك

                                                           

، تفسػػػػير  ّْٗ/ْ، زاد الهسػػػػير فػػػى عمػػػػـ التفسػػػير ُٕٖ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (َُُ)
 .ّٔ/َّ، التحرير كالتىكير ُِٗ/ُٗطبىالقر 

، تفسػػػػير  ّْٗ/ْ، زاد الهسػػػػير فػػػى عمػػػػـ التفسػػػير ُٕٖ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (َُِ)
 . ِّٕ/ٓ،فتن القدير ُِّ/ٖ، تفسير بف كثير  ُِٗ/ُٗالقرطبى

، زاد الهسػير فػى عمػـ  َْٓ/ٓ، فتن القدير لمتػككاىى ُٕٖ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (َُّ)
 .ُِٗ/ُٗتفسير القرطبى،     ّْٗ/ْالتفسير

ٍهخي  (َُْ) ٌىؽو، جى قىدٍ  ًبالتٍَّحًريًؾ، كى ٌيكى  ييسىٍكفي  كى بىؿه  كى ؿ حى ًً  تيتىدُّ  كالطّْكى ٍيؿي  اإًلبؿ ًب  تىًىدَّ  ًلتىالَّ  كىاٍلخى
 (.ّٖٔ/َُ)لساف   العرب         

 .ِّٕ/ٓ، فتن القدير ُِٗ/ُٗ، تفسير القرطبى ُٖٖ/ِْااىظر تفسير الطبرل (َُٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْٔ 
 

 : عثة االختالف -
ي التي تىتط هف هكضخ إلى  إف ا جٌؿ ثىاؤي أقسـ بالىاتطات ىتطا، ٌك
هكضخ، فت ٌب إليً، كلـ يخصص ا ب لؾ تيتا دكف تيء، بؿ عـ القسـ بجهيخ 
الىاتطات كالهالتكة تىتط هف هكضخ إلى هكضخ، كك لؾ الهكت، كك لؾ الىجـك 

اؽ كبقر الكحش أيضا تىٍىتيط .  كاألٌك
عطؼ ىكع عمى ىكع أك عطىؼ صىؼ (الىَّازًعىاًت  )كأيَّان هىا كاف فعطفٍا عمى 

 عمى صىؼ .
كالسادة الهفسركف عمى أف الىازعات غرقا ٌي الهالتكة التي تىزع أركاح 
الكافريف فتبالغ في ىزعٍا كأف الىاتطات ىتطا ٌي التي تىزع أركاح الهؤهىيف 

 .ىزعٍا ىزعا ٌيىا ليىافت
 انذساعح : -

الىتط فى المغة يستعهؿ أصال فى العقد ال ل يسٍؿ حمً ، كهىً األىتكطة : 
ا بج بة كاحدة . ثـ قيؿ  العقدة يسٍؿ حمٍا . كبتر ىتاط : قريبة القعر يخرج دلٌك
: أىتط البعير حمً . فىتط أل اىطمؽ فى سٍكلة . كهىً ثكر ىاتط خارج هف 

 . (ُ)أرض إلى أرض
كالتفت )الراغب( إلى ها فى استعهاؿ الىتط ٌىا هف تىبيً عمى السٍكلة 

 كاليسر .
التعبير عف الهعىى الكاحد بألفاظ هتقاربة حيث عبر كؿ كاحد هف هفسرل 

الىَّاًتطىاًت(  السمؼ عف الهعىى الهراد فى قكلً : )ى

                                                           

 . َٕٖ/ُاىظر الهفردات في غريب القرآف (َُٔ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٔ 
 

اط كالىاظر في هعاف الىتط في المغة يجد أىٍا تدكر في فمؾ الحركة كالىت
 كا ىتقاؿ ٌك ا ها تقـك بً الهالتكة فٍي تىتط كتتحرؾ كتىتقؿ .

فقكلً تعالى ﴿كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾ أم تىتط ىفس الهؤهف بقبضٍا، كها في 
المساف، كزاد ابف عرفة أم تحمٍا حال رقيقا. كقاؿ الزجاج: ٌي الهالتكة تىتط 

بتر، أك الىاتطات: الىفكس األركاح ىتطا، أم تىزعٍا ىزعا كها تىزع الدلك هف ال
الهؤهىة تىتط عىد الهكت ىتاطا أم تخؼ لً. كقيؿ: الىاتطات: الهالتكة تعقد 
ك العقد ال م يسٍؿ حمً  األهكر، هف قكلٍـ: ىتطت العقدة. كتخصيص الىتط ٌك

 .(ُ)تىبيً عمى سٍكلة األهر عميٍـ
حال رفيقا  ﴿كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾: الهالتكة تىتط ىفس الهؤهف ، أم تحؿ 

فتقبضٍا ، كها يىتط العقاؿ هف يد البعير ، أم يحؿ برفؽ ، حكى الفراء ٌ ا 
القكؿ ، ثـ قاؿ : كال م سهعت هف العرب أف يقكلكا : أىتطت العقاؿ ، إ ا 

، كأىتطتً : إ ا عقدتً بأىتكطة . كفي الحديث : " كأىها أىتط هف  (ِ)حممتً
 عقاؿ". 

في تفسير ٌ ي ا ية: "الهالتكة تىتط ىفسى قاؿ البغكمُّ رحهً ا تعالی 
الهؤهف، أم: تحؿ حالِّ رفيقنا فتقبضٍا، كها يىتط العقاؿ هف يد البعير، أم: يحؿ 

 .(ّ)بًرفؽ"

                                                           

 . ُُْ/َِ، تاج العركس ُْٓ/ٕاىظر : لساف العرب (َُٕ)
 . َِّ/ّاىظر هعاىى القرآف لمفراء  (َُٖ)
 . َِْ/ٓلمبغكم التىزيؿ هعالـ (َُٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٔ 
 

كركم عف ابف عباس رضي ا تعالی عىٍها في تفسير قكلً تعالی: "﴿  
كها يىتط كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا ﴾، يعىي: الهالتكة تىتط ىفس الهؤهف فتقبضٍا 

 .(ُ)العقاؿ هف يد البعير: إ ا حؿ عىً"
رحهٍها ا تعالی: "ال م سهعت  (ِ)كىقؿ اإلهاـ ابف جرير الطبرم عف الفرَّاء 

ٍبطيٍا: ىتطٍا، كالرابط:  هف العرب أف يقكلكا: أىتطت، ككأىها أىتط هف عقاؿ، كرى
بىٍطتى الحبؿ في يد البعير فقد ىتطتً تى تطً، كأىت ىاتط، كا  ا الىَّاًتط؛ قاؿ: كا  ا رى

 .(ّ)حممتً فقد أىتطتً"

                                                           

 .  ُٕٖ،  ُٖٔ/ِْ"القرآف تأكيؿ في البياف جاهخ" تفسيري في الطبرم أخرجً( َُُ)
 الػػديمهي، األسػػمهي، هػػركاف بػػف هىظػكر بػػف عبػػدا بػػف زيػاد بػػف يحيػػى: ٌػػك ، الفػراء (ُُُ)

 الكػكفييف، إهػاـ بػالفراء، الهعػركؼ زكريػا أبػك ،(هىقػر بىي أك) أسد بىي هكلى الككفي،
 إلػػػى يهيػػػؿ هػػػتكمّْـ بػػػالخالؼ، عػػػالـ فقيػػػً األدب، كفىػػػكف كالمغػػػة، بػػػالىحك، كأعمهٍػػػـ
 بػػف كهىػػدؿ الربيػػخ، فبػػ قػػيس عػػف كركل يػػكىس، كعػػف الكسػػاتي، عػػف أخػػ  ا عتػػزاؿ،

ها، الىهرم الجٍـ بف كهحهد عاصـ، بف سمهة عىً كأخ  عمي، : تصػاىيفً كهػف كغيٌر
 (.كا بتداء الكقؼ كتاب)ك ،(المغات كتاب)ك ،(القرآف في الهصادر)ك ،(القرآف هعاىي)

/ ٖ) لمزركمػي، ؛"األعػالـ"ك ،(ُُِ :ُُٖ/ َُ) لمػ ٌبي ؛"الىػبالء أعػالـ سير: "راجخ
ُْٓ، ُْٔ.) 

 القػػرآف؛ كهعػػاىي ،(ُٕٖ/ ِْ) الطبػػرم، جريػػر  بػػف القػػرآف تأكيػػؿ فػػي البيػػاف جػػاهخ (ُُِ)
 ،(َِّ/ ّ)  الفػػػراء الػػػديمهي هىظػػػكر بػػػف عبػػػدا بػػػف زيػػػاد بػػػف يحيػػػى زكريػػػا ألبػػػي

 دار التػمبي، إسهاعيؿ عبدالفتاح/ الىجار عمي هحهد/ الىجاتي يكسؼ أحهد: الهحقؽ
 .األكلى: عةالطب هصر، كالترجهة لمتأليؼ الهصرية
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 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٔ 
 

ًتكىةى تىٍىًتطي ىىٍفسى   كقاؿ ابف عىبَّاسو رضي ا تعالی عىٍها: "يىٍعًىي: اٍلهىالى
ًي" ٍى ؿَّ عى ٍىا كىهىا ييٍىتىطي اٍلعقىاؿي ًهٍف يىًد اٍلبىًعيًر: ًإ ىا حي اٍلهيٍؤًهًف فىتىٍقًبضي
(ُ). 

ا ركم عف ابف عباس رضي ا ت  عالی عىٍها في تفسير ٌ ي ا ية: كأيضن
رييي  ًي هىا ًهٍف هيٍؤًهفو ﴿يىٍحضي كًج؛ كى ىًلؾى أىىَّ ري ٍكًت تىٍىتىطي ًلٍمخي يى أىٍىفيسي اٍلهيٍؤًهًىيفى ًعٍىدى اٍلهى ًٌ "

ًي  ًي لى ٍىا هىا أىعىدَّ المَّ ، فىيىرىل ًفي ىَّةي قىٍبؿى أىٍف يىهيكتى ًً اٍلجى مىٍي تيٍعرىضي عى ﴾ ًإ َّ كى ًهٍف  اٍلهىٍكتي
ـٍ ىىًتطىةه أىٍف تىٍخريجى  ًٍ ًي ًإلىٍي ٍىا، فىىىٍفسي ًي ًإلىٍي ـٍ يىٍدعيكىى ٍي كًر اٍلًعيًف، فى ًً ًهفى اٍلحي ًم ٌٍ ًً كىأى أىٍزكىاًج

" ـٍ ٍي فىتىٍأًتيى
(ِ). 
رحهً ا تعالی بيف قكلي ابف عباس رضي  (ّ)كجهخ أبك الميث السهرقىدم 

كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا ﴾، يعىي: الهالتكة ا تعالی عىٍها في تفسير قكلً تعالی: "﴿ 
ال يف يقبضكف أركاحى الهؤهىيف بالتيسير؛ ك لؾ أىً ها ًهف هؤهف يحضري الهكت، 
ـ يدعكف إلى  إ  كيرل هىزلتً في الجىَّة، كيرل فيٍا أقكاهنا هف أٌؿ هعرفتً، ٌك

ع الىفس أىفسٍـ، فعىد  لؾ يىتط إلى الخركج، كيقاؿ: الىَّازًعات: الهالتكة تىز 

                                                           

/ ُٗ) لمقرطبػػي، ؛"القػػرآف ألحكػػاـ الجػػاهخ" عبػػاس؛ ابػػف إلػػى كىسػػبً القرطبػػي أكردي (ُُّ)
ُُٗ.) 

 .الهرجخ السابؽ  (ُُْ)
 أبػك السػهرقىدم، إبػراٌيـ بػف أحهػد بػف هحهػد بػف ىصػر: ٌػك ، السهرقىدم الميث أبك (ُُٓ)

هػة،: الٍػدل بإهػاـ الهمقػب الميػث،  لػػً الهتصػكفيف، ادالزٌَّػ هػف الحىفيػة، أتهػة هػف عالَّ
ػػك( القػػرآف تفسػػير) هىٍػػا ىفيسػػة، تصػػاىيؼ ( الفقػػً خزاىػػة)ك( البسػػتاف) كبيػػر، غيػػر ٌك

 (.الغافميف تىبيً)ك
 (.ِٕ/ ٖ) لمزركمي ؛"األعالـ"ك ،(ِّّ ،ِِّ/ ُٔ) لم ٌبي، ؛"الىبالء أعالـ سير: "راجخ



 الثالثم اجلسء 9102 العدد السادش عشر  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٔٓ 
 

إغراقنا، كها يغرؽ الىازع في القكس، كىالىَّاًتطات: الهالتكة تقبض ىفسى الهؤهف، 
 .(ُ)كها يىتط العقاؿ"

كالخالصة أف الىتط: ٌك الج ب، يقاؿ: ىتطت الدلك أىتيطٍا كأىتطتٍا ىتطا:  -
ىها  ىزعتٍا برفؽ، كالهراد ٌي: الهالتكة التي تىتط ركح الهؤهف فتقبضٍا، كا 

الهؤهف، كاألكؿ بالكافر؛ لها بيف الىزع كالىتط هف الفرؽ، فالىزع خصصىا ٌ ا ب
ج ب بتدة، كالىتط ج ب برفؽ كليف، فالهالتكة تىتط أركاح الهؤهىيف، كها تىتط 
ٍرقنا * كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾ قسـ  الدلك هف البتر، فالحاصؿ أف قكلً: ﴿كىالىَّازًعىاًت غى

إتارة إلى كيفية قبض أركاح الكفار، كالثاىي بهمؾ الهكت كأعكاىً، إ  أف األكؿ 
 إتارة إلى كيفية قبض أركاح الهؤهىيف.

 اجلًغ تني األقىال : -
ي التي تىتط هف هكضخ إلى  إف ا جٌؿ ثىاؤي أقسـ بالىاتطات ىتطا، ٌك
هكضخ، فت ٌب إليً، كلـ يخصص ا ب لؾ تيتا دكف تيء، بؿ عـ القسـ بجهيخ 

هف هكضخ إلى هكضخ، كك لؾ الهكت، كك لؾ الىجـك الىاتطات كالهالتكة تىتط 
اؽ كبقر الكحش أيضا تىٍىتيط، فكؿ ىاتط داخؿ فيها أقسـ بً إ  أف تقـك  كاألٌك

 حجة يجب التسميـ لٍا بأف الهعىٌي بالقسـ هف  لؾ بعض دكف بعض.
الىاتطات ههكف أف تككف الهالتكة كههكف أف تككف الىجـك كههكف أف تككف 

تككف السٍاـ كمٍا يصن فيٍا لك أردىا التأكيؿ فيها يتعمؽ بسياؽ  الخيؿ كههكف أف
هطمخ السكرة فقط أها لك أخ ىا السياؽ بكاهمً لمسكرة فكها  كرت األقرب أف 

                                                           

/ ّ) الحىفػي، لفقيػًا السػهرقىدم إبراٌيـ بف هحهد بف ىصر الميث ألبي ؛"العمـك بحر" (ُُٔ)
 .هطرجي  هحهكد. د: تحقيؽ بيركت ، الفكر ( ، ط .دارُٗٓ
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ِْٔٔ 
 

الهقصكد بٍا ىزع الهالتكة ألركاح بىي آدـ كيىاسب  لؾ أف الصفة ٌىا أخص بٍ ي 
ٍرقنا﴾ الحاؿ بتكؿ ظاٌر بهعىى أف ﴿ ٌىاؾ ىزع تديد كالهقصكد بً  كىالىَّازًعىاًت غى

ٌىا ىزع أركاح الكافريف ٌؤ ء الكفار حيىها تيىزع أركاحٍـ كد تؿ  لؾ كثير في 
السيىة أف أركاح الكافريف حيىها تٍـٌ الهالتكة بأخ ٌا أىٍا تىزع إلى أطراؼ الجسد 
تىتتر ت ٌب في أطراؼ أصابخ األيدم كأطراؼ أصابخ األرجؿ خكفان هف هالتكة 

إ ا أرادت الهالتكة أف تقبض أركاحٍـ ىزعتٍا ىزعان تديدان فقاؿ ا عز الع اب ف
ٍرقنا﴾ كجؿ ﴿ فيىاسب ٌ ي الحاؿ. ثـ قاؿ﴿كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾ الهقابؿ  كىالىَّازًعىاًت غى

ل لؾ ٌي أركاح الهؤهىيف ألف أركاح الهؤهىيف لها ترل ىعيـ ا عز كجؿ حاؿ 
ىعيـ فتريد أف تخرج إلى ٌ ا الىعيـ أف تبادر إليً أف تىٌزؿ همؾ الهكت عميٍا ترل ال

  تىتظر كلك لحظة يسيرة طهعان أف تىتقؿ هف سجف الدىيا إلى سعة كىعيـ ا خرة 
قاؿ تعالى ﴿كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾ كالىتط هعركؼ. الىتط ٌك فٌؾ العقاؿ هف أجؿ أف 

ها جاءت هالتكة الهكت يىطمؽ ال م عيًقؿ فركح الهؤهف كأىٍا عقمت في جسدٌا فم
لتقبضٍا كأىٍا فكت العقاؿ هجرد أف فٌكت عقاؿ ٌ ا الجسد ال م حبس ٌ ي الركح 
اىطمقت الركح بىفسٍا بادرت إلى ىعيـ ربٍا كل لؾ هف الهعمـك أف العرب تقكؿ عف 

كأىً ىتط “البعير إ ا فٌؾ عقالً ىتط هف عقالً كتقكؿ أيضان عف اإلىساف بىفسً 
د ٌ ا التقابؿ هىاسب جدان في ٌ ا الهكضخ، تمؾ تغرؽ خكفان فالهقصك ” هف عقاؿ

 كفزعان هها رأت كتمؾ تتطمخ كتىتط لتخرج طهعان فيها عىد ا .
 انشاجح : -

﴿كىالىَّاًتطىاًت ىىٍتطنا﴾ أحسف ها قيؿ فيٍا : الهالتكة حيىها تسؿ أركاح 
 الهؤهىيف سالن رقيقان. 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٔ 
 

هؤهىيف هف أبداىٍـ . كقيؿ فيٍا فأقسـ ا بالهالتكة حيىها تسؿ أركاح ال
أيضان ها قيؿ في سابقتٍا ؛ أف الهقصكد بالىاتطات الهكت ، أك الىجـك حيىها 
اؽ، يعىي  تىتط هف جٍة إلى جٍة، كقيؿ فيٍا أيضان الهقصكد بالىاتطات : األٌك
الحباؿ التي ترهى بٍا األىتكطة، فيسحب بٍا هثالن الصيد ، كاألىتكطة : حبؿ 

 قدة، يرهى عمى التيء البعيد، فيجر بً .يككف فيً كالع
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 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٔ 
 

 املىضغ انثانث
ا﴾ .

ً
ح

ْ
ث
َ
اخِ ع

َ
اتِح

َّ
انغ

َ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل : ﴿و

اًت( عمى أربعة أقكاؿ : -  اختمؼ السمؼ فى هعىى )كىالسَّاًبحى
ك قكؿ هجاٌد-ُ . كقد  كر ابف كثير أىً قكؿ ابف هسعكد، كركم (ُ)الهالتكة، ٌك

 . (ِ)مي كهجاٌد كسعيد بف جبير كأبي صالنعف ع
ك قكؿ هجاٌدو أيضان -ِ ، كقد اختيمؼ (ّ)أىٍا الهكتي يسبني في جسد اإلىساف، ٌك

عميً، كيظٍر أف ٌ ا القكؿ ٌك اختياري؛ ألىً هرَّ باألساىيد ىفسٍا في تفسير 
الىازعات كالىاتطات أىٍا الهكت، كككف ٌ ا أتبً بها قبمً عىدي أظٍر هف 

 اؿ بغيري ها داـ قد كرد عىً. ككىً ق
 (ْ)كقد عمَّؽ أبك جعفر الطبرم عمى ٌاتيف الركايتيف بقكلً: )ٌك ا كجدتً في كتابي(

 ٌك ا يدؿ عمى استتكالً في الركاية التي عىدي عف هجاٌد. 
ك قكؿ قتادة هف طريؽ هعهر كسعيد-ّ أىٍا الىجكـي تسبني في فىمىًكٍا، ٌك

(ٓ) . 
ك قكؿ عطاءأىٍا السففي تسبني في -ْ  . (ُ)الهاء، ٌك

                                                           

، تفسػػػير  ّٓ/ُٓ، فػػػتن البيػػػاف فػػػى هقاصػػػد القػػػرآفُٖٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ُُٕ)
 .ُّٗ/ُٗ، تفسير القرطبى ُِّ/َُالثعمبى 

 . ُِّ/ٖتفسير بف كثير (ُُٖ)
 ، ّّٕ/ٓالقػػدير فػػتن ، ُّٗ/ُٗالقرطبػػى تفسػػير ، ُٖٗ/ِْالطبػػرل تفسػػير:اىظػػر (ُُٗ)

 . ّٓ/ُٓالقرآف هقاصد فى البياف فتن
 . ُٖٗ/ِْتفسير الطبرل (َُِ)
 ُّٗ/ُٗ، تفسير القرطبػى ُِّ/َُ، تفسير الثعمبى ُٖٗ/ِْاىظر تفسير الطبرل (ُُِ)

 . ّٓ/ُٓ، فتن البياف  ّّٕ/ٓ، فتن القدير
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 فى تفسير سورة النازعات

ِْٔٗ 
 

 : َىع االختالف -
ا ختالؼ الكاقخ بيف السمؼ فى تفسير قكلً تعالى "كالسابحات سبحا" 
اختالؼ تىكع )حيث عبر كؿ كاحد هف السمؼ عف الهعىى الهراد بعبارة تختمؼ 
عف عبارة غيري تدؿ عمى هعىى فى الهسهى غير الهعىى ا خر هخ اتحاد 

 .(ِ)الهسهى(
 ف :عثة االختال -

إف ا جؿ ثىاؤي أقسـ بالسابحات سبحا هف خمقً ، كلـ يخصص هف 
  لؾ بعضا دكف بعض ، ف لؾ كؿ سابن ، لها كصفىا قبؿ في الىازعات .

 كر الكصؼ الهحتهؿ ألكثر هف هكصكؼ ، كعدـ تحديد هكصكؼ بعيىً 
هها جعؿ كؿ هفسر هف السمؼ ي كر هكصكفا هختمفا عها ي كري غيري هخ 

 اتحاد 
ك ها يعبر عىً بالهتكاطئفى   .(ّ)الكصؼ . ٌك

 انذساعح : -
األصؿ في السبن العـك في الهاء، كأيضان في الٍكاء ، فالسبن   يككف فقط 
في الهاء، بؿ يككف في الٍكاء أيضان، كلٍ ا يكصؼ الجكاد بأىً سابن ، ك السٍَّبني 

 لً تعالى ﴿الفراغ كالسٍَّبني أيضا التصرؼ في الهعاش كبابٍها قطخ كقيؿ في قك 

                                                           

 ُّٗ/ُٗالقرطبػى، تفسير  ُِّ/َُ، تفسير الثعمبى ُٖٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (ُِِ)
 . ّٓ/ُٓ، فتن البياف  ّّٕ/ٓ، فتن القدير

 . ُُاىظر هقدهة في أصكؿ التفسير ص (ُِّ)
 سبؽ تكضيحً . (ُِْ)
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 فى تفسير سورة النازعات

َِْٕ 
 

﴾ أم فراغا طكيال كقاؿ أبك عبيدة هتقمبا طكيال كقيؿ ٌك الفراغ  ا طىًكيالن سىٍبحن
ةي خرزات يسبن بٍا الراغب  . (ُ)كالهجيء كال ٌاب ك السٍُّبحى

هعىى  لؾ أف السبن يطمؽ عمى العـك في الهاء كالهركر في السهاء ؛ 
،  (ِ)ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى ﴾ كيؿّّ  كاستعير اهر الىجـك في الفمؾ كها قاؿ تعالى : ﴿

 كلجرم الفرس 
ا﴾  اًت سىٍبحن ، كلسرعة ال ٌاب في العهؿ ىحك: ﴿ًإفَّ لىؾى ًفي  (ّ)ىحك: ﴿كىالسَّاًبحى

ا طىًكيال﴾ ٍىاًر سىٍبحن  .  (ْ)اىلىَّ
كالسابحات ٌي الهالتكة ٌىا سبحت بٍ ي األركاح إلى بارتٍا جٌؿ كعال فا 

ة بىزع أركاح الهؤهىيف ثـ ٌي تصعد بٍا في السهاء سبحاىً كتعالى أهر الهالتك
إها يفتن لٍا أك   يفتن فأركاح الهؤهىيف سيفتن لٍا ترتقي حتى ترل ها ال م لٍا 

 عىد ربٍا أها أركاح الكافريف فإىٍا سترهى رهيان حالً تديد .
اًت﴾ أيضان ها قيؿ في ها قبمٍا؛ أف الهراد بٍا الهكت، كق يؿ كقيؿ في ﴿كىالسَّاًبحى

أف الهراد بٍا الىجـك ؛ ألىٍا تسبن في فضاء ا ، كقيؿ فيٍا أيضان السفف؛ ألىٍا 
 تهخر اليـ فٍي تسبن فيً في الكاقخ .

 اجلًغ تني األقىال : -
أقكاؿ السمؼ فى هعىى السابحات يجكز أف تككف صفات لهكصكفات هف ىكع 

ا تمؾ الصفات .   كاحد لً أصىاؼ تهيٌز
                                                           

 . ِِِ/ُ، القاهكس الهحيط َُْ/ُ، هختار الصحاح ُِٔ/ّاىظر هقاييس المغة (ُِٔ)
 . ّّسكرة األىبياء آية  (ُِٕ)
 . ّسكرة الىازعات آية  (ُِٖ)
 . ٕهؿ آية سكرة الهز  (ُِٗ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْٕ 
 

صكفات هختمفة األىكاع بأف تككف كؿ صفة كيجكز أف تككف صفات لهك 
 خاصية هف خكاص ىكع هف الهكجكدات العظيهة قكاهً بتمؾ الصفة . 

كال م يقتضيً غالب ا ستعهاؿ أف الهتعاطفات بالكاك صفات هستقمة 
لهكصكفات هختمفة أىكاع أك أصىاؼ ، أك لهكصكؼ كاحد لً أحكاؿ هتعددة ، كأف 

عف الكصؼ ال م عطفت عميً بالفاء ، فٍي الهعطكفات بالفاء صفات هتفرعة 
صفات هتعددة هتفرع بعضٍا عف بعض لهكصكؼ كاحد فيككف قسها بتمؾ األحكاؿ 

 العظيهة باعتبار هكصكفاتٍا . 
كلمسمؼ هف الهفسريف أقكاؿ في تعييف هكصكفات ٌ ي األكصاؼ كفي تفسير 

الكاك هرادا هعاىي األكصاؼ ، كأحسف الكجكي عمى الجهمة أف كؿ صفة هها عطؼ ب
بٍا هكصكؼ غير الهراد بهكصكؼ الصفة األخرل ، كأف كؿ صفة عطفت بالفاء 
أف تككف حالة أخرل لمهكصكؼ الهعطكؼ بالكاك كها تقدـ ، كسىعتهد في  لؾ 
أظٍر الكجكي كأىظهٍا كى كر ها في  لؾ هف ا ختالؼ ليككف الىاظر عمى سعة 

 بصيرة .
 انشاجح : -

، أف الهراد بٍا الهالتكة حيىها تعرج في أجكاز كأكلى األقكاؿ، كها أسمفىا
بكطان، بأهر ا  ، فإف الهالتكة كها أخبر ا :﴿تىٍعريجي اٍلهىالًتكىةي  الفضاء صعكدان، ٌك
هىا أىٍدرىاؾى هىا لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر *  ًً﴾ ، كقاؿ : ﴿ ًإىَّا أىٍىزىٍلىىايي ًفي لىٍيمىًة اٍلقىٍدًر * كى كحي ًإلىٍي كىالرُّ

ٍىا ﴾لىيٍ  كحي ًفي ًتكىةي كىالرُّ ؿي اٍلهىالى رو * تىىىزَّ ٍٍ ٍيره ًهٍف أىٍلًؼ تى مىةي اٍلقىٍدًر خى
، فالهالتكة  (ُ)

 تصعد كتٍبط بأهر ا.

                                                           

 سكرة القدر . (ُِٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٕ 
 

 املىضغ انشاتغ
ا﴾

ً
ق
ْ
ث
َ
اخِ ع

َ
اتِق

َّ
انغ

َ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل : ﴿ف

 اختمؼ السمؼ فى هعىى )فىالسَّاًبقىاًت( عمى أربعة أقكاؿ : -
ك قكؿ هجاٌد-ُ كم عف عمي كهسركؽ كهجاٌد (ُ)الهالتكة، ٌك ، قاؿ ابف كثير: )كري

 . (ِ)كأبي صالن كالحسف البصرم(
ك قكؿي هجاٌد-ِ ، ٌك  .(ّ)الهكتي
ك قكؿ عطاء-ّ ، ٌك  . (ْ)الخيؿي
ك قكؿ قتادة هف ركاية هعهر كسعيد-ْ ، ٌك  . (ٓ)الىجـك

                                                           

،  ُّٗ/ُٗ، تفسير القرطبػى َِٓ/ٓ، تفسير البغكل َُٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (َُّ)
    ّٓ/ُٓفتن الباف

 . ُِّ/ٖتفسير بف كثير (ُُّ)
،  ّْٗ/ْ، زاد الهسػػػير ُّٗ/ٔ، تفسػػػير الهػػػاكردل َُٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ُِّ)

 . ّٓ/ُٓ، فتن البياف ّّٕ/ٓ، فتن القدير ُّٗ/ُٗتفسير القرطبى
،  َِٓ/ٓ، تفسػير البغػكل ُِْ/َُ، تفسػير الثعمبػى َُٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (ُّّ)

، فػػػتن  ُِّ/ٖ، تفسػػػير بػػػف كثيػػػر ُّٗ/ُٗ، تفسػػػير القرطبػػػى ّْٗ/ْزاد الهسػػػير
 . ّٓ/ُٓ، فتن البياف ّّٕ/ٓالقدير

،  َِٓ/ٓبغػكل، تفسػير ال ُّٗ/ٔ، تفسير الهاكردل َُٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (ُّْ)
، فػػػتن  ُِّ/ٖ، تفسػػػير بػػػف كثيػػػر ُّٗ/ُٗ، تفسػػػير القرطبػػػى ّْٗ/ْزاد الهسػػػير

 . ّٓ/ُٓالبياف
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٕ 
 

 َىع االختالف : -
بقات( اختالؼ تىكع كليس تضادا يرجخ ا ختالؼ بيف السمؼ فى هعىى )السا

ك التقدـ فى السير كالهسارعة  إلى هعىى كاحد ٌك
 عثة االختالف : -

التعبير عف الهعىى الكاحد بألفاظ هتقاربة ، حيث عبر كؿ كاحد هف هفسرل 
السمؼ عف الهعىى الهراد فى قكلً )سبقا( بألفاظ هختمفة لكىٍا هتقاربة فى الهعىى 

ف سبب ا ختالؼ ا تتراؾ فى المغة لمفظ )سبقا( ال ل يأتى ، ك  هاىخ هف أف يكك
 بهعىى التقدـ.

 انذساعح : -
ٌى ىا اأٍلىهر سيٍبقةه  ًي: ًفي  ًفي كؿّْ أىٍهر، تقكؿي لى أصؿ السبؽ التقدـ في السير، كى
كسابقةه كسىٍبؽ، كالجهيخ األسباؽ، كالسكابؽ ، ىحك قكلً تعالى : ﴿هىا سىبىقيكىىا 

﴾ًً ٍيرىاًت﴾ (ِ)السَّاًبقىاًت سىٍبقنا﴾ ، ﴿فى  (ُ)ًإلىٍي ، ﴿ييسىارًعيكفى ًفي اٍلخى
(ّ) . 

ًي ًفي كيؿّْ  : لى ؛ تىقيكؿي ًفي كيؿّْ تىٍيءو ٍرم كى قاؿ بف هىظكر : السٍَّبؽ: القيٍدهةي ًفي الجى
ٍهخي األىٍسباؽ كالسَّكاًبؽي. كالسٍَّبؽي: هىٍصدىري سىبىؽى.  قىٍد أىٍهرو سيٍبقةه كساًبقةه كسىٍبؽه، كىاٍلجى كى
 .  (ْ)سىبىقىً يىٍسبيقيً كيىٍسًبقيً سىٍبقان: تقدَّهً، كالسبؽ الهتقدـ فى الخير كفى كؿ تىء

                                                           

 . ُُسكرة األحقاؼ آية  (ُّٓ)
 . َُسكرة الكاقعة آية  (ُّٔ)
 . ُُْسكرة آؿ عهراف آية  (ُّٕ)
  . ُْْ/ُ، الهعجـ الكسيط ُِٗ/ّ، هقاييس المغة ُُٓ/َُاىظر:لساف العرب (ُّٖ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٕ 
 

السبؽ التقدـ ، همحكظا فيً هعىى السرعة كالهبادرة . كاستعهالً فى الخيؿ 
كاضن كقريب ، لكف ال يف فسركا الىازعات بالهالتكة أك بالىجـك أك با جاؿ 

كيؿ السابقات ، إلى أىٍا كصؼ لٍ ي أك تمؾ ، فالهالتكة كالهىايا ،  ٌبكا فى تأ
تسبؽ إلى تدبير تتكف الككف بأهر ا ، "كالىجـك سابقات فى سبحٍا فتتـ دكرتٍا 
ا ، كالقهر يتهـ دكرتً فى تٍر  حكؿ ها تدكر عميً فى هدة أسرع هها يتهـ غيٌر

 ارات .قهرل ، ككاألرض تتهـ دكرتٍا فى سىة تهسية ، كىحك  لؾ هف السي
كهىٍا ها   يتهـ دكرتً إ  فى سىيف ، لكف السابقات ٌى التى اىفردت بتدبير 

 . (ُ)بعض األهكر الككىية فى عالهىا األرضى"
ك الهالتكة أك  ك تأكيؿ اقتضاي تكجيً كاك القسـ إلى تعظيـ الهقسـ بً ٌك ٌك

تقاف ىظاهٍا كغزارة فكاتدٌا كأىٍا هسخرة تعالى  –لً  الىجـك "إظٍارا لعظـ تأىٍا كا 
 . (ِ)خاضعة ألهري " –

كىفٍـ السبؽ ٌىا ، أثرا لها جهعت الخيؿ هف قكاٌا فى ىزعٍا الهغرؽ ، 
 كسبحٍا الىاتط .

 

 اجلًغ تني األقىال :  -
أم : الهالتكة تتسابؽ في اهتثاؿ أهر ا ، كتىفي  ها  ﴿فىالسَّاًبقىاًت سىٍبقنا﴾

بٍا. كقيؿ أيضان أف الهراد  يطمب هىٍا هف أىكاع الكظاتؼ التي أىاطٍا ا
بالسابقات: الهكت كها قيؿ فيها هضى ، كقيؿ الهراد بٍا الخيؿ ؛ ألف السابقات 

                                                           

 لتيخ هحهد عبدي تفسير جزء عـ سكرة الىازعات .ا (ُّٗ)
 الهصدر السابؽ . (َُْ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٓ 
 

ٍبحان﴾فٍف يعدكف  هها تكصؼ بً الخيكؿ كها قاؿ ا تعالى : ﴿ كىاٍلعىاًديىاًت ضى
 كيتسابقف، كقيؿ أيضان: الهراد بٍا الىجـك ؛ لتسابقٍا في الهطالخ كالهغارب .

 ألقكاؿ ٌك القكؿ األكؿ كها أسمفىا.كأكلى ا
 انشاجح : -

﴿فىالسَّاًبقىاًت سىٍبقنا﴾ٌ ي الفاء لمتفريخ تدلىا عمى أف جهيخ اله ككرات تيء 
كاحد ، كصفات لهكصكؼ كاحد ، فاله ككرات السابقة الىازعات ، كالىاتطات ، 
ي الهالتكة عمى القكؿ الراجن ، كأىٍا ليست  كالسابحات ٌي لهكصكؼ كاحد ٌك
أىكاعان يعىي ليست الىازعات تيء ، كالىاتطات تيء ، كالسابحات تيء ، بؿ كؿ 

 ٌ ي صفات لجىس كاحد ؛ ألىً أتى بعد  لؾ بالفاء لمتفريخ عمى ها هضى .
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٔ 
 

 املىضغ اخلايظ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل:

ٍىا الرَّاًدفىةي ﴾ *﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي    تىٍتبىعي
 اختمؼ السمؼ فى هعىى )الرَّاًجفىةي ، الرَّاًدفىةي( عمى أربعة أقكاؿ : -
ك ا قاؿ هجاٌد كالحسف كقتادة كالضحاؾ  - ُ  (ُ)ٌها الىفختاف األكلى كالثاىية، ٌك

. 
 -ٌها صيحتاف فاألكلى تهيت كؿ تيء ، كاألخرل تحيي كؿ تيء بإ ف ا  - ِ

ك قكؿ قتادة -عز كجؿ   .  (ِ)، ٌك
ك قكؿ هجاٌد"الرا – ّ  . (ّ)جفة" ا رض ، الرادفة السهاء ، ٌك
ك قكؿ عطاء - ْ  .  (ْ)" الراجفة " القياهة ك " الرادفة " البعث ، ٌك
 َىع االختالف : -

ا ختالؼ اله ككر بيف السمؼ فى تفسير"الراجفة ، الرادفة" ٌك اختالؼ 
 تىكع كليس تضاد يرجخ إلى الصكت كا ضطراب فى الحركة .

                                                           

، تفسػػػير بػػػف  ِْٓ/ّ، بحػػػر العمػػػكـ لمسػػػهرقىدل ُُٗ/ِْاىظػػػر: تفسػػػير الطبػػػرل (ُُْ)
 ،. ُّّ/ٖكثير

،  ُٓٗ/ُٗ، تفسػػير القرطبػػى َِٓ/ٓ، تفسػػير البغػػكل ُُٗ/ِْاىظػػر: تفسػػير الطبػػرل (ُِْ)
 . َْٔ/ٖالدر الهىثكر

، تفسػػػػػػػػػير  ُِْ/َُ، تفسػػػػػػػػػير الثعمبػػػػػػػػػى  ُِٗ/ِْتفسػػػػػػػػػير الطبػػػػػػػػػرلاىظػػػػػػػػػر:  (ُّْ)
 . ُٓٗ/ُٗالقرطبى

 .َّْ/ٓ، الهحرر الكجيز َِٓ/ٓ، تفسير البغكل ُِْ/َُاىظر: تفسير الثعمبى (ُْْ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٕ 
 

 الف :عثة االخت -
التعبير عف الهعىى الهراد بألفاظ هتقاربة ، حيث عبر كؿ كاحد هف السمؼ 

 عف الهعىى الهراد بعبارة تختمؼ عف عبارة صاحبً هخ التقارب فى الهعىى .
 انذساعح : -

: الرٍَّجفىةي ًفي اٍلقيٍرآًف كؿُّ عى ىابو أىخى ى  أىصؿ الرٍَّجؼ الحركةي كا ٍضًطرابي ، المٍَّيثي
ٌىدىًتً قىٍكهنا، فى  ٌىٍد ٍيحةه كصاًعقةه. كالرٍَّعدي يىٍرجيؼي رىٍجفان كرىًجيفان: كى ىًلؾى تىرىدُّدي  يى رٍجفىةه كصى ًٍ

: رىجىؼى التيءي ًإ ىا  ٍىا تىٍحريؾ األىرًض، ييقىاؿي ًفي السَّحاًب. اٍبفي األىىبارم: الرٍجفةي هىعى
؛ كأىىتد: رَّؾى  تىحى

لىٍيسى ًلدىاًء الرٍُّكبىتىٍيًف طىبيبي تٍحيًي الًعظاـ الرَّاجفات هفى الًبمى، .  .. كى
فىٍت كأيٍرًجفىٍت  فىت األىرضي كأىٍرجى قىٍد رىجى ، كى ؿى ؼى اٍلبىمىدي ًإ ىا تىزىٍلزى قاؿ اٍبفي األىعرابي: رىجى

ً ٍكًر الفتىًف.  كا ًفي األىخبار السَّيّْتىًة كى ؼى القكـي ًإ ىا خاضي : أىٍرجى  ًإ ىا تىزىٍلزىلىٍت. المٍَّيثي
ًديىىًة﴾، كالرادفة هف الرٍدؼ ام ها يتبخ  قىاؿى  ًي تىعىالىى: ﴿كىاٍلهيٍرًجفيكفى ًفي اٍلهى المَّ

ي اتارة الى الىفخة الثاىية التي تتبخ الىفخة ا كلى  (ُ)ا كؿ ، كالترادؼ التتابخ ٌك
كالرادفة التابعة كالهتأخرة ٌك ا يىطبؽ عمى قكلً تعالى " كىفخ في الصكر فصعؽ 

هف في األرض ا  هف تاء ا ثـ ىفخ فيً اخرل فا ا ٌـ قياـ هف في السهكات ك 
 يىظركف " فالراجفة عمى ٌ ا ٌي الىفخة ا كلى كالرادفة ٌي الىفخة الثاىية .

                                                           

 . ُُِ/ُ، هختار الصحاح ُُّ/ٗاىظر:لساف العرب (ُْٕ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٖ 
 

 انشجفح يف انهغح حتتًم وجهني :  -
  الحركة لقكلً :﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي األىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي﴾ :أحدٌها

(ُ) . 
  صكت الٍاتؿ هف قكلٍـ : رجؼ الرعد يرجؼ رجفا الٍدة الهىكرة كال :الثاىي

دٌدتً في السحاب، كهىً قكلً تعالى :   كرجيفا، ك لؾ تردد أصكاتً الهىكرة ٌك
﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي ﴾
فعمى ٌ ا الكجً الراجفة صيحة عظيهة فيٍا ٌكؿ  (ِ)

م : جاء كتدة كالرعد، كأها الرادفة فكؿ تيء جاء بعد تيء آخر يقاؿ : ردفً، أ
 . (ّ)بعدي،

كظاٌر كالـ أٌؿ المغة أىً فعؿ قاصر كلـ أر هف قاؿ : إىً يستعهؿ هتعديان ، 
فم لؾ يجكز أف يككف إسىاد } ترجؼ { إلى } الرَّاًجفىةي { حقيقيان ، فالهراد ب } 

اًجفىةي { : األرض ألىٍا تضٌطرب كتٍتٌز بالز زؿ التي تحصؿ عىد فىاء العالـ الرَّ 
﴾ الدىيكم كالهصير إلى العالـ األخركم قاؿ تعالى :﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي األىٍرضي كىاٍلًجبىاؿي
(ْ) 

ا ﴾ ًت األٍرضي رىجِّ كتأىيث } الرَّاًجفىةي { ألىٍا األرض ، كحيىت   (ٓ) كقاؿ :﴿ ًإ ىا ريجَّ
 ىى فهع

ٍىا الرَّاًدفىةي﴾ { الرَّاًجفىةي أف رجفة أخرل تتبخ الرجفة السابقة ألف صفة }  ﴿ تىٍتبىعي
 تقتضي كقكع رجفة ، فالرادفة رجفة ثاىية تتبخ الرجفة األكلى .

                                                           

 . ُْسكرة الهزهؿ آية( ُْٖ)
 . ٔسكرة الىازعات آية  (ُْٗ)
 . ُّ/ُُ يب المغةاىظر تٍ (َُٓ)
 . ُْسكرة الهزهؿ آية( ُُٓ)
 . ْسكرة الكاقعة آية (ُِٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٗ 
 

كيجكز أف يككف إسىاد } ترجؼ { إلى } الرَّاًجفىةي { هجازان عقميان ، أطمؽ } 
 الرَّاًجفىةي { عمى سبب الرجؼ.

اد ب } الرَّاًجفىةي { الصيحة كالزلزلة التي ترجؼ األرض بسببٍا جعمت ٌي فالهر 
ٍىا  الراجفة هبالغة كقكلٍـ : ﴿ًعيتىةو رَّاًضيىةو﴾ ، ٌك ا ٌك الهىاسب لقكلً : ﴿ تىٍتبىعي

 أم تتبخ تمؾ الراجفة ، أم هسٌببة الرجؼ رادفة ، أم كاقعة بعدٌا . الرَّاًدفىةي﴾
ران لتدة الصكت فتبً الصكت التديد بالرجؼ كيجكز أف يككف الرجؼ هستعا

ك التزلزؿ .  ٌك
 كتأىيث } الرَّاًجفىةي { عمى ٌ ا لتأكيمٍا بالكاقعة أك الحادثة .

ٍىا الرَّاًدفىةي﴾: التالية، يقاؿ: ردؼ بهعىى تبخ، كالرديؼ: التابخ لغيري، قاؿ  ﴿ تىٍتبىعي
ًتكى  ، أم تتبخ الرجفة األكلى،  (ُ) ًة هيٍرًدًفيفى ﴾تعالى: ﴿ أىىّْي هيًهدُّكيـ ًبأىٍلؼو هّْفى اٍلهىالى

ىيًفخى ًفي  ها الىفختاف المتاف في قكلً تعالى:﴿ كى ثاىية، فالهراد: رادفة هف جىسٍا ٌك
 ًً ًي ثيَـّ ىيًفخى ًفي هىٍف ًفي األىٍرًض ًإ  هىٍف تىاءى المَّ ًعؽى هىٍف ًفي السَّهىاكىاًت كى كًر فىصى الصُّ

ـٍ ًقيى  ٌي كفى ﴾أيٍخرىل فىًإ ىا  اـه يىٍىظيري
(ِ). 

كجهمة تتبعٍا الرادفة حاؿ هف الراجفة كتىكير قمكب لمتكثير، أم قمكب كثيرة 
ك ىكرة إلرادة الىكعية  .(ّ)كل لؾ كقخ هبتدأ ٌك

كالهتٍكر أف الهقصكد بالراجفة الىفخة األكلى، كالرادفة الىفخة الثاىية، في 
 األكلى يهكتكف، كفي الثاىية يبعثكف.

                                                           

 . ٗسكرة األىفاؿ آية (ُّٓ)
 . ٖٔسكرة الزهر آية(ُْٓ)
 . ٕٔ/َّالتحرير كالتىكير (ُٓٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْٖ 
 

: ﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي ﴾الرجفاف يعىي ا ضطراب، يـك -كتعالى تبارؾ-قكلً 
ترجؼ الراجفة الهضطربة يعىي الصيحة العظيهة التي تتردد أك فيٍا تردد كاضطراب 
كالرعد، ترجؼ الراجفة، تتبعٍا الرادفة الهقصكد بٍا الىفخة األكلى، كالرادفة؛ ألىٍا 

﴾ : -تبارؾ كتعالى-أردفتٍا، في قكلً  ﴿أىىّْي هيًهدُّكيـ ًبأىٍلؼو هّْفى اٍلهىآلًتكىًة هيٍرًدًفيفى
هردفيف يعىي أف بعضٍـ يردؼ بعضان، يعىي يتبخ بعضان، ( ٗ) سكرة األىفاؿ:

فاأللؼ يككف بعدٌـ هدد إلى ثالثة آ ؼ إلى خهسة آ ؼ؛ كلٍ ا قاؿ: ﴿بىمىى ًإٍف 
ـٍ  ـٍ ًهٍف فىٍكًرًٌ يىٍأتيككي تىتَّقيكا كى كا كى ﴾ سكرة آؿ عهراف تىٍصًبري ـٍ بُّكي ـٍ رى ، بٍ ي (ُِٓ)ٌى ىا ييٍهًدٍدكي

ٌى ىا عمى أحد القكليف يعىي: يأتيكـ هدد الكفار ال يف  ـٍ  ـٍ ًهٍف فىٍكًرًٌ القيكد يىٍأتيككي
تىتَّقيكا  كا كى كعيدكا بٍـ، الكفار كيعدكا بهدد فخاؼ الهسمهكف فقاؿ: ﴿بىمىى ًإٍف تىٍصًبري

ـٍ ًهٍف فىٍكًرًٌ  يىٍأتيككي ـٍ ﴾أيضان يأتيكـ هدد آخر هف الهالتكة ألؼ كى بُّكي ـٍ رى ٌى ىا ييٍهًدٍدكي ـٍ 
 يتبعٍـ آ ؼ إلى ثالثة إلى خهسة، ٌ ا عمى أحد القكليف الهتٍكريف في ا ية.

-رحهً ا-فٍ ي ردفت الىفخة األكلى فقيؿ لٍا: الرادفة، ٌىا يقكؿ ابف كثير 
ك ا قاؿ هجاٌد إلى آخري، كعف : قاؿ ابف عباس: ٌها الىفختاف األكلى كالثاى ية ٌك

ي قكلً:﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي﴾ فكقكلً:﴿يىٍكـى تىٍرجيؼي اأٍلىٍرضي  هجاٌد: أها األكلى ٌك
كىاٍلًجبىاؿي﴾ ، كالثاىية ٌي الرادفة، "كحهمت األرض كالجباؿ فدكتا دكة كاحدة"، لكف 

ادر، فالىفختاف: األكلى ٌ ا عمى خالؼ قكؿ عاهة أٌؿ العمـ، بؿ إىً خالؼ الهتب
 ٌي الراجفة، كالثاىية ٌي الرادفة.

:﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي﴾ ٌ ا الظرؼ "يـك ترجؼ -تبارؾ كتعالى-كقكلً 
الراجفة" إها أىً هتعمؽ بجكاب القسـ الهقدر، باعتبار أىً هقدر يعىي لتبعثف يـك 

أف  لؾ الهتعمؽ فعؿ هقدر ترجؼ الراجفة، فيككف هىصكبان بجكاب القسـ الهقدر، أك 
 هح كؼ، أم كا كر يـك ترجؼ الراجفة، ٌك ا كثير قبؿ الظرؼ.
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْٖ 
 

 ﴾ ـٍ ﴿ًإٍ  تىقيكؿي ًلٍمهيٍؤًهًىيفى أىلىف يىٍكًفيكي
ٍ  غىدىٍكتى ًهٍف  )ُ( ، أم: كا كر إ  تقكؿ، ﴿كىاً 
ًٌٍمؾى تيبىكّْئي اٍلهيٍؤًهًىيفى هىقىاًعدى ًلٍمًقتىاًؿ﴾  أى

ٌمؾ تبكئ، فإها أف ، كا كر إ  غدكت هف أ )ِ(
يربط بها قبمً هف ه ككر، أك هح كؼ هقدر، أك يقاؿ: إىً هعهكؿ لفعؿ هقدر 

ك أسٍؿ، كا كر ك ا.  هح كؼ، ٌك ا ٌك الغالب ٌك
﴿يىٍكـى تىٍرجيؼي الرَّاًجفىةي﴾ ا كر يـك ترجؼ الراجفة، يعىي  ات الصكت الٍاتؿ 

ٌاتؿ   يطيؽ الىاس العظيـ ال م فيً اضطراب   ييقادىر قدري في تردد صكت 
سهاعً ك  يحتهمكىً، فٍ ي ٌي الىفخة األكلى التي يهكت فيٍا جهيخ الخالتؽ، ثـ 

 تككف الرادفة عىد البعث قد ردفت التي قبمٍا.
ف قاؿ بعضٍـ -كا تعالى أعمـ-كسهيت بٍ ا  ، ٌك ا قكؿ عاهة أٌؿ العمـ كا 

ٌي الساعة،﴿ يىٍكـى تىٍرجيؼي خالؼ  لؾ، كقكؿ ابف زيد: الراجفة ٌي األرض، كالرادفة 
الرَّاًجفىةي﴾ األرض تضطرب كتٍتز، تتبعٍا الرادفة يعىي تتبعٍا الساعة، تتبعٍا 
القياهة، تضطرب األرض فتقـك القياهة، "إ ا زلزلت األرض زلزالٍا"، فجعؿ الرجفاف 
ك ا ها جاء عف هجاٌد هف أف الراجفة ٌي  لؤلرض، كيتبخ  لؾ قياـ الساعة، ٌك

تتبعٍا الرادفة يعىي الصيحة، ابف زيد قاؿ: القياهة، ٌك ا قاؿ: الصيحة، الزلزلة 
ها بهعىى كاحد، فإف القياهة تقـك بالصيحة، بالىفخ في الصكر.  ٌك

كبعضٍـ يقكؿ: الراجفة اضطراب األرض كالرادفة الزلزلة، ككأف  لؾ يرجخ إلى 
ا الرادفة يعىي هعىى كاحد في قكؿ ٌ ا القاتؿ، يعىي الراجفة ترجؼ األرض تتبعٍ

 الزلزلة، كالرٍجؼ ٌك بهعىى الزلزلة كا ضطراب.

                                                           

 .ُِْآية  سكرة آؿ عهراف(ُ)
 .ُُِآية  سكرة آؿ عهراف(ِ) 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٖ 
 

كالهتٍكر أف الهقصكد بالراجفة الىفخة األكلى، كالرادفة الىفخة الثاىية، في 
 األكلى يهكتكف، كفي الثاىية يبعثكف.

هف )الرجؼ(، بهعىى اإلضطراب كالتزلزؿ، كل ا يقاؿ لؤلخبار «: الرَّاًجفىةي » 
 اب بيف أكساط الىاس بػ )األراجيؼ(.التي تكقخ اإلضطر 

ك التخص أك التيء ال م يأتي بعد ىظيري «: الرَّاًدفىةي » هف )الردؼ(، ٌك
 تتابعان، كل ا يقاؿ لهف يركب خمؼ آخر، )رديفً(.

ٌي الصيحة كىفخة الصكر «: الرَّاًجفىةي  »كيعتقد كثير هف الهفٌسريف بأٌف 
ٌي الصيحة كىفخة «: الرادفة»ك ا يكلى التي تعمف عف هكت جهيخ الخالتؽ،

 الصكر الثٌاىية التي يبعث فيٍا الخمؽ هٌرة ايخرل ليعيتكا يـك القياهة.
( هف سكرة ٖٔكعميً، فا يتاف تتيراف إلى ىفس ها أتارت إليً ا ية )

هىٍف ًفي اأٍلىٍرًض ًإ َّ هىٍف  ًعؽى هىٍف ًفي السَّهىاكىاًت كى كًر فىصى ىيًفخى ًفي الصُّ تىاءى الزهر: ﴿كى
 ﴾ كفى ـٍ ًقيىاـه يىٍىظيري ٌي ًً أيٍخرىل فىًإ ىا  ًي ثيَـّ ىيًفخى ًفي  .المَّ

«: الرَّاًدفىةي  »إتارة إلى الزلزلة التي تدٌهر األرض، ك «: الرَّاًجفىةي  »كقيؿ: 
 إتارة إلى الزلزلة التي تدٌهر السهاكات..

 كالٌتفسير األٌكؿ كها يبدك أقرب لمصكاب.
 انشاجح : -

السمؼ عف الراجفة بأىٍا الىفخة األكلى، كالراًدفة: الىفخة  عبَّر جهٍكر
الثاىية، كردى  لؾ عف ابف عباس هف طريؽ عمي بف أبي طمحة كالعكفي، كعف 
اؾ هف  الحسف هف طريؽ أبي رجاء، كعف قتادة هف طريؽ سعيد، كعف الضحَّ

 طريؽ عبيد الهكتب.
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٖ 
 

ٌك ا غير هخالؼ  كعبَّر هجاٌد كابف زيد عف الراجفة بأىٍا األرض ترجؼ،
لؤلكؿ؛ ألىٍا ترجؼ بسبب الىفخة، كها في القكؿ األكؿ، كجعؿ هجاٌد كقت الراًدفة 

ٌك قكلً: ﴿ًإ ىا السَّهىاءي اٍىتىقٍَّت﴾»هقركىان باىتقاؽ السهاء، فقاؿ: 
فىديكَّتىا دىكَّةن  ﴿  (ُ)

أٌؿ القكؿ ؛ أم: الرادفة ٌي دؾُّ األرًض بالجباؿ. ٌك ا خالؼ لها عمية « كىاًحدىةن ﴾
ـ الجهٍكر، إ  أف يقاؿ إف ٌ ا يككف بعد الىفخة الثاىية فيمتًتـ قكلً هخ  األكؿ، ٌك

 قكلٍـ، كا أعمـ.
أها ابف زيد فعبَّر عف الرادفة بالساعة، ٌك ا غير هخالؼ، ألف الساعةى   

تقكـي إ  بالىفخة الثاىية، كا أعمـ
(ِ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُسكرة ا ىتقاؽ آية   (ُْٓ)
 . ّٖ/ُعد الطيار تفسير جزء عـ لمتيخ هسا ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٖ 
 

 املىضغ انغادط
 ً تفغري قىنه تؼاىل :اختالف انغهف ف

اًفرىًة ﴾ ٍرديكديكفى ًفي اٍلحى  ﴿ يىقيكليكفى أىًتىَّا لىهى
 كقد كرد خالؼ بيف السمؼ في تفسير الحافرة عمى أقكاؿ :

ك قكؿ ابف عباس ، كقتادة ، كالسدم    -ُ  . (ُ)الحياة بعد الهكت ، ٌك
ك قكؿ هجاٌد ، كقاؿ : "األرض ، ىبعث خمقان جديدان" - ِ  . (ِ)األرض ، ٌك
ك قكؿ ابف زيد - ّ  ( .ّ)الىار ، ٌك

 َىع االختالف : -
 ٌك ا هف اختالؼ التىكع ال م يككف التعبير فيً عف الهعىى بألفاظ هتقاربة.

 عثة االختالف : -
اف اقكاؿ السمؼ فى تفسير الحافرة يعبركف عف الهسهى بعبارة تدؿ عمى 

 عيىً ، كاف كاف فيٍا هف الصفة ها ليس فى ا سـ  ا خر .

                                                           

 ، ّٓٗ/ْ، زاد الهسػػػػير ُٓٗ/ٔ، تفسػػػػير الهػػػػاكردل ُْٗ/ِْاىظر:تفسػػػػير الطبػػػػرل (ُ)
 .ُّّ/ٖ،تفسير بف كثير ُٕٗ/ُٗالقرطبى تفسير

،  ّٓٗ/ْالهسػػػػير ، زاد ُِٓ/َُ، تفسػػػػير الثعمبػػػػى ُٓٗ/ِْاىظر:تفسػػػػير الطبػػػػرل (ِ)
 ، ُٕٗ/ُٗالقرطبى تفسير

،  ُٓٗ/ٔالهػاكردل ، تفسػير ُِٓ/َُالثعمبػى ، تفسير ُٓٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (ّ)
،البحػػػػػر  ُٕٗ/ُٗ، تفسػػػػػير القرطبػػػػػى ّٓٗ/ْالهسػػػػػير ، زاد َِٔ/ٓتفسػػػػػيرالبغكل

 .ُّّ/ٖكثير بف ، تفسير ّٕٗ/َُالهحيط
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٓ 
 

 انذساعح : -
الحفرة فى المغة هعركفة ، كالحفر : اخراج التراب هف الحفرة ، كالهحفرة : 
الهسحاة أك ها يحفر بً ، كسهى حافر الفرس لحفري فى عدكي . كسهكا القبر 

 .كال ل يحفر القبكر حفارا  (ُ)حفيرا
 كأها الحافرة فأصؿ استعهالٍا أف العرب كاىت   تبين الخيؿ ىسيتة بؿ تقكؿ :
الىقد عىد الحافرة تعىى أ  يزكؿ حافر الحصاف عف هكاىً حتى يىقد ثهىً ، ثـ ىقؿ 

 ( .ِ)استعهالً إلى كؿ حالة أكلى ، كهىً قيؿ لمخمقة األكلى حافرة
ا كأثر   كقالكا : رجخ فالف فى حافرتً . أل فى طريقً التى جاء فيٍا فحفٌر

 . (ّ)فيٍا بهتيً . جعمكا أثر قدهيً حفرا
 املادج فً انقشآٌ يشتني :وقذ جاءخ  -

 ﴿ ﴾ ٍفرىةو مىٰى تىفىا حي كيىتيـٍ عى كى
(ْ) . 

 ﴾ اًفرىًة ٍرديكديكفى ًفي اٍلحى  . (ٓ) ﴿ أىًتىَّا لىهى
اًفرىًة { كثيرة في كالـ العرب   تتهيز الحقيقة هىٍا عف الهجاز  طالقات } اٍلحى كا 

ة عمى قأتار إلى أف كصؼ الطريؽ بأىٍا حافر « : الكتاؼ»، كاألظٍر ها في 
هعىى  ات حفر ، كجيكز أف يككف عمى الهجاز العقمي كقكلٍـ : عيتة راضية ، 
أم راض عاتتيٍا ، كيقكلكف : رجخ إلى الحافرة ، تهثيالن لهف كاف في حالة ففارقٍا 

                                                           

 . ّٓٔ/ِاىظر الصحاح (ُ)
 . ّٖٕ/ُاىظر القاهكس الهحيط (ِ)
 . ْٗٔ/ْالكتاؼ(ّ)
 . َُّسكرة آؿ عهراف آية (ْ)
 سكرة الىازعات آية (ٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٔ 
 

خى في الحافرة ، كريٌد إلى الحافرة ، جاريان هجرل الهثؿ ، ثـ رجخ إليٍا فصار : رىجى
(ُ) 

. 
ٍرديكدي  اًفرىًة رجخ فالف إلى حافرتً يعىي إلى حالً األكلى، أىًتىَّا لىهى كفى ًفي اٍلحى

كيهكف أف يقاؿ ٌ ا في األهكر الحسية، رجخ في حافرتً أم الهكضخ ال م جاء 
هىً، فالحافرة عىد العرب اسـ ألكؿ التيء، كابتداء األهر، ٌ ا أصمً إ ان أىًتىَّا 

اًفرىًة يككف بٍ ا ا  ٍرديكديكفى ًفي اٍلحى ـ يعبركف لىهى عتبار، كالقرآف جاء بمغة العرب، ٌك
بٍ ا، كأىً يتبخ حفر قدهيً في األرض، ٌ ا ال م رجخ هف حيث أتى، فٍىا جاءت 

، كهف ثىـٌ   حاجة إلى القكؿ بأىً القبر (ِ)-رحهً ا-لفظة الحفر هف ابف جرير 
تى ، ٌ ا ال م رجخ هف حيث جاء قيؿ: رجخ في حافرتً، رجخ هف حيث أ-الحفرة–

 كأىً يتبخ حفر قدهيً، الحافرة.
ٍرديكديكفى أحياء بعد هكتىا كتفرؽ  يعىي ىعكد إلى ها كىا عميً، يعىي أىًتىَّا لىهى
أبعاضىا كأجساهىا في التراب؟ ٌؿ ىرجخ هف جديد إلى الحياة؟ ٌ ا هعىاي، ٌك ا 

 ال م قالً ابف جرير، كقاؿ بً كثير هف أٌؿ العمـ هف السمؼ كهف بعدٌـ.
: ىرجخ يعىي إلى -كها جاء عف هجاٌد-ىظر إلى لفظ الحفر فقاؿ كبعضٍـ 

اًفرىًة يعىي األرض، ك  القبكر أحياء في قبكرىا، كبعضٍـ يقكؿ: لىهىٍرديكديكفى ًفي اٍلحى
ـ، سهيت حافرة بٍ ا ا عتبار، يعىي  قيؿ لٍا: حافرة؛ قيؿ: ألىٍا تيحفر بٍا قبكٌر

أجزاؤىا في التراب، كفارقىا الحياة، ىرجخ في قبكرىا أحياء بعدها تفتتت كتفرقت 
ك في القبر،   يقصدكف ترجخ إليىا الحياة كقد  ليس الهقصكد أىً يبقى حيِّا ٌك

                                                           

 . ْٗٔ/ْاىظر الكتاؼ (ُ)
 . ُّٗ/ِْاىظر تفسير الطبرل (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٕ 
 

صرىا إلى تمؾ الحاؿ في القبكر، فٍـ أيف ٌـ حتى ترجخ إليٍـ الحياة، فيقكلكف: 
 ٌؿ ترجخ لىا الحياة في قبكرىا بعد أف صرىا رهيها أك رهادان؟ ٌ ا هقصكد هف قاؿ:
ىها يقصدكف الحياة التي يحصؿ  ترجخ لىا في القبكر،   يقصدكف حياة برزخية، كا 
بٍا الجزاء كالحساب، الحياة األخركية يعىي البعث، ٌ ا هرادٌـ، ٌك ا يرجخ لمهعىى 
األكؿ، يعىي قكؿ هجاٌد: ترجخ لىا الحياة في القبكر، بٍ ا ا عتبار، ٌك ا قاؿ بً 

بً الخميؿ بف أحهد، كقاؿ بً الفراء في هعاىي آخركف هف أصحاب الهعاىي، قاؿ 
، كؿ ٌ ا ىظركا فيً باعتبار الحافرة، الحفر يعىي الحفرة التي ديًفٌىا بٍا، (ُ)القرآف

القبكر التي اٍىهىاعت أجساهىا كتحممت أبعاضىا كأجزاؤىا فيٍا فصرىا ترابان، ٌؿ ترجخ 
 يرجخ إلى الهعىى السابؽ. لىا الحياة بعد ٌ ي الحاؿ فىقـك هف قبكرىا أحياء؟، إ ان 

ك قكؿ ابف زيد، كقد جعؿ  لكف هىٍـ هف قاؿ كابف زيد: الحافرة ٌي الىار، ٌك
ك هخالؼ لقكؿ الجهٍكر، كلك لـ يىص عمى أىٍا هف  الحافرة اسهان لمىار، ٌك
أسهاء الىار   حتهؿ أف يككف تفسيري هقبك ن عمى أىً أراد التىبيً عمى الهآؿ ال م 

افر، فيككف تفسيري عمى الهعىى،   عمى هطابؽ المفظ، كسياؽي يصيري إليً الك
يى زىٍجرىةه كىاًحدىةه  ًٌ ا يات بعدىٌا ييضعؼ أف يككف الهراد بالحافرة الىار؛ لقكلً: ﴿فىًإىَّهىا 

رىًة﴾ * ًٌ ٌيـ ًبالسَّا فىًإ ىا 
(ِ) .   

 ٌك ا خالؼ قكؿ عاهة أٌؿ العمـ، كفيً بيعد. 

                                                           

 . ِِّ/ّاىظر هعاىى القرآف لمفراء (ُ)
 . ُْ،  ُّسكرة الىازعات ا يتاف  (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٖ 
 

 اجلًغ تني األقىال : -
في ها يظٍر   يخالؼ القكؿ األكؿ إ  في العبارة ، كالىتيجة كاحدة في  كقكلً

القكليف ؛ ألف العكد لمحياة سيككف عمى األرض ، ٌك اف القك ف يىاسباف الهعىى 
 . المغكم لمحافرة ؛ ألىٍا يد ف عمى أف اإلىساف يعكد إلى ها كاف عميً قبؿ هكتً

ك هخال ؼ لقكؿ الجهٍكر ، كلك لـ يىص كقد جعؿ الحافرة اسهان لمىار ، ٌك
عمى أىٍا هف أسهاء الىار  حتهؿ أف يككف تفسيري هقبك ن عمى أىً أراد التىبيً 
عمى الهآؿ ال م يصير إليً الكافر ، فيككف تفسيري عمى الهعىى ،   عمى هطابؽ 
المفظ ، كسياؽ ا يات بعدٌا يضعؼ أف يككف الهراد بالحافرة الىار ؛ لقكلً : 

ًٌيى زىٍجرىةه كىاًحدىةه ﴿فىًإىَّ  رىًة ﴾ *هىا  ًٌ ـٍ ًبالسَّا ٌي فىًإ ىا 
ا ، كا   (ُ) عمى ها سيرد في تفسيٌر

 أعمـ .
 انشاجح : -

جهٍكر السمؼ يقكلكف : الحافرة )الحالة األكلى( ، يعىكف : الحياة بعد 
الهكت . فإف قمت : ها حقيقة ٌ ي الكمهة ؟ قمت : يقاؿ : رجخ فالف في حافرتً ، 

ا ، أم : أثر فيٍا بهتيً فيٍا : جعؿ أثر أم :  في طريقً التي جاء فيٍا فحفٌر
قدهيً حفرا ، كها قيؿ : حفرت أسىاىً حفرا : إ ا أثر ا كاؿ في أسىاخٍا . كالخط 
الهحفكر في الصخر . كقيؿ : حافرة ، كها قيؿ : عيتة راضية ، أم : هىسكبة 

ثـ قيؿ لهف كاف في أهر فخرج إلى الحفر كالرضا ، أك كقكلٍـ : ىٍارؾ صاتـ ، 
هىً ثـ عاد إليً : رجخ إلى حافرتً ، أم طريقتً كحالتً األكلى . قاؿ : أحافرة 

 هعا  ا هف سفً كعار عمى صمخ كتيب

                                                           

 . ُْ،  ُّسكرة الىازعات ا يتاف ( ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٗ 
 

يريد : أرجكعا إلى حافرة . كقيؿ : الىقد عىد الحافرة ، يريدكف عىد الحالة 
ي الصفقة كقرأ أبك حيكة ) في الحفرة ( ك  الحفرة بهعىى : الهحفكرة . األكلى : ٌك

ي حفرة ؛ ٌك ي القراءة دليؿ عمى أف الحافرة  يقاؿ : حفرت أسىاىً فحفرت حفرا ، ٌك
 .  (ُ)في أصؿ الكمهة بهعىى الهحفكرة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ْٗٔ/ْاىظر الكتاؼ لمزهخترل  (ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْٗ 
 

 املىضغ انغاتغ
﴾ 

ً
ج
َ
خِش

َ
ا َ

ً
اي

َ
ا ػِظ

َّ
ُ
ُ
ا ك

َ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل : ﴿ َأئِز

 قراءتاف :  كقد كرد في لفظ )ىىًخرىةن( -
 ك قكؿ هجاٌد  . (ُ)األكلى: بال ألؼ.فالىخرة ، البالية ٌك
  فة التي تىخر الرين في جكًفٍا إ ا كالثاىية: بألؼ عمى كزف فاعؿ، فالىاخرة ، الهجكَّ

ك قكؿ قتادة  . (ِ)هرت بٍا ٌك
 َىع االختالف : -

 اختالؼ السمؼ فى هعىى ىخرة اختالؼ تىكع .
 عثة االختالف : -

 عىى الهراد بألفاظ هتفاربة .التعبير عف اله
 انذساعح : -

ـٌ يفٌرع هىً.  ىخر : أصؿ صحين يدٌؿ عمى صكت هف األصكات ، ث
الىخير : صكت يخرج هف الهىخريف. كسٌهى الهىخراف هف جٍة الىخير الخارج 
هىٍها. كفٌرع هىً فقيؿ لخرقي األىؼ الىخرتاف. كالىخكر : الىاقة   تدٌر حٌتى تدخؿ 

ا . كيقكلكف : الىخرة : األىؼ ىفسً. كيقكلكف لٍبكب الرين اإلصبخ في هىخٌر
 ىخرة.

                                                           

، ُٖٗ/ُٗالقرطبػى ، َْْ/ٓ، الهحررالػكجيز ِْٓ/ّاىظر:تفسيرالطبرل ، تفسػير بحػر العمػـك  (ُ)
 .ٖٓ/ُٓالبياف فتن

 .ّٕٓ/ٓالقدير ، فتن ُّّ/ٖكثير تفسيربف،  ُٓٗ/ِْاىظر:تفسير الطبرل  (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْٗ 
 

فأٌها التجرة الىخرة كالعظـ الىخر فهف ٌ ا أيضا ، ألٌف  لؾ يتجٌكؼ فتدخمً 
الرين كيككف لٍا عىد  لؾ ىخرة ، أم صكت. كيقكلكف الىخر : البالي. كالىاخر : 

 .(ُ)داٌل م تدخؿ فيً الرين كتخرج هىً كلٍا ىخير. كالقياس كاح
ك الصكت هف   الهىخر هثاؿ هسجد : خرؽ األىؼ ، كأصمً هكضخ الىخير ٌك

األىؼ ، يقاؿ ىخر يىخر هف باب قتؿ : إ ا هٌد الىفس في الخياتيـ ، كالهىخر 
لالتباع لغة ، كهثمً هىتف ، قالكا ك  ثالث لٍها ، كالهىخكر هثؿ عصفكر لغة طٌي 

هف باب تعب : بمى كتفٌتت ، فٍك ، كالجهخ هىاخر كهىاخير. كىخر العظـ ىخرا 
 .(ِ)ىخر كىاخر

 اجلًغ تني األقىال : -
قاؿ ٌىا: قرئ ىاخرة قراءة الجهٍكر ىاخرة، كالقراءة األخرل أيضا هتكاترة 
سبعية لحهزة كالكساتي، كأيضا ألبي بكر عف عاصـ ٌاتاف القراءتاف ا ف أىًت ىا كيىَّا 

يقكؿ: ٌها بهعىى كاحد، ىخرة كىاخرة يعىي ًعظىاهنا ىًَّخرىةن كىاخرة، كبعض أٌؿ العمـ 
بالية، كبعضٍـ يفرؽ بيىٍها في الهعىى فيقكؿ: إف هعىى ىخرة يعىي بالية أصابٍا 

 الًبالء فتفتتت كتالتت، ٌ ا هعىى ىخرة عىدٌـ.
فٍىا يقكلكف: ىاخرة يعىي هجكفة تىخر فيٍا الرياح، ىخرة في جكفٍا، ٌك ا 

: ىخرة بالية، ىاخرة -رحهً ا-ابف جرير ٌك ال م  ٌب إليً كبير الهفسريف 
يعىي قد ىخرتٍا أك هجكفة تىخر الرياح في جكفٍا، كبعضٍـ يقكؿ: إف الىاخرة 

                                                           

 . ِّْ/ٓاىظر هعجـ هقاييس المغة  بف فارس  (ُ)
 . ٔٗٓ/ِاىظر الهصباح الهىير لمفيكهى  (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِِْٗ 
 

التي لـ تيىخر بعد، ىاخرة يعىي سيككف لٍا  لؾ، ستصير إلى  لؾ، لـ يحصؿ لٍا 
 الًبالء بعد، كلكىٍا في الطريؽ، ٌ ي الىاخرة.

ٌ ا قالً أبك عهرك بف العالء، كبعض أٌؿ كأها الىخرة فٍي التي قد بميت، 
 العمـ يقكؿ: ٌها بهعىى كاحد ىخرة كىاخرة.

قرأ أٌؿ الككفة إ  حفصا )عظاها ىاخرة( بألؼ، الباقكف )ىخرة( بال ألؼ هف 
 -بال ألؼ  -قرأ )ىاخرة( اتبخ رؤس ا م ىحك )الساٌرة، كالحافرة( كهف قرأ ىخرة 

ها ركم عف عمي عميً السالـ اىً قرأ )ىخرة( قاؿ ألىً األكثر في كالـ العرب، كل
 . ُكقاؿ الىحكيكف: ٌها لغتاف هثؿ باخؿ كبخؿ، كطاهخ كطهخ

 .(ِ)كقاؿ الفراء الىخرة البالية كالىاخرة الهجكفة
أىًت ىا كيىَّا ًعظىاهنا ىىًخرىةن ﴾كقرئ ىاخرة ﴿

بهعىى البمى ،  ، ككالٌها هف الىخر (ّ)
 لكف ىخرة أبمغ هف ىاخرة.

صؿ استعهالً المغكل فى الىخير : الصكت يىبعث هف تىء أجكؼ ، كلعؿ أ
كالهىخر األىؼ ، كالىاخرة هف العظاـ : الهجكفة فيٍا ثقب . كربها لحظ فى التئ 
األجكؼ أك الهثقكب ، الٍتاتة كسرعة التفتت ، فأطمؽ الىخر كالىاخر عمى البالى 

 الهتفتت ، كالىخرة هف العظاـ : البالية
 هادة فى القرآف ، غير "ىخرة" فى آية الىازعات .كلـ يأت هف ال

ا الراغب بأىٍا هف قكلٍـ : ىخرت التجرة أل بميت .  فسٌر
                                                           

 . ُٓٗ/ِْاىظر تفسير الطبرل (ُ)
 . ِِّ/ّاىظر هعاىى القراء لمفراء (ِ)
ٌى قراءة ابى بكر كحهزة كالكساتى . كقرأٌا الباقكف بغير ألؼ ) اىظر تحبيرالتيسير فى  (ّ)

 ( َْٔ/ُالقراءات العتر
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِّْٗ 
 

 كاألقرب عىدىا أف يفسر با ستعهاؿ المغكل ، فى التفتت كالبمى .
قراءتاف: األكلى بال ألؼ، كالثاىية بألؼ عمى كزف « ىًخرة»كقد كرد في لفظ 

اختالفٍها في الهعىى. فالىًَّخرىة: البالية، كالىَّاًخرة، فاعؿ، كهعىاٌها كاحد، كقيؿ ب
فة التي تىخر الرين في جكًفٍا إ ا هرت بٍا، كتفسير السمؼ يدؿ عمى أف  الهجكَّ

 هعىاٌها كاحد، إ  لـ يرد عىٍـ التفريؽ بيف الهعىييف، كا أعمـ.
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْْٗ 
 

 املىضغ انثايٍ
إِ 
َ
جِ ﴾اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل :﴿ ف

َ
اهِش

َّ
 تِانغ

ْ
ى

ُ
ا ه

َ
 ر

 اختمؼ الهفسركف فى هعىى )الساٌرة( عمى أربعة أقكاؿ : -
  ، ا . كبً قاؿ ابف عباس ، كهجاٌد األكؿ : الساٌرة : كجً األرض كظٌٍر

 . (ُ)كعكرهة كالضحاؾ ، كأٌؿ الهعاىى
 ًب بف هىب  . (ِ)الثاىى : الساٌرة : جبؿ عىد ببيت الهقدس . قالً ٌك
 اسـ هكاف هف األرض بعيىً بالتاـ . قالً عثهاف بف أبى  الثالث : الساٌرة :

 .(ّ)العاتكة ، كسفياف الثكرل
 الرابخ : الساٌرة : جٍىـ . قالً قتادة(ْ) . 
 َىع االختالف : -

 اختالؼ السمؼ فى تفسير الساٌرة اختالؼ تىكع لمتقارب فى الهعىى .

                                                           

،  ُٗٗ/ُٗ،  تفسػػػير القرطبػػػى ّٓٗ/ْ، زاد الهسػػػير ُٖٗ،ُٕٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ُ)
، ركح  َْٖ/ٖ، الػػػػػػػدر الهىثػػػػػػػكر ُّْ/ٖ، تفسػػػػػػػيربف كثيػػػػػػػر ُّْ/ٖالبحػػػػػػػر الهحػػػػػػػيط

 .  ِْٖ/َُالبياف
، تفسػػػير  ّٓٗ/ْ، زاد الهسػػػير ُِٔ/َُ، تفسػػػير الثعمبػػػى ُٗٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ِ)

، الػػػػػػػدر  ُّْ/ٖ، تفسػػػػػػػير بػػػػػػػف كثػػػػػػػر ُّْ/ٖ، البحػػػػػػػر الهحػػػػػػػيط ََِ/ُٗالقرطبػػػػػػػى
 . ِْٖ/َُ، ركح البياف َْٗ/ٖالهىثكر

، البحػػػر  ََِ/ُٗ، تفسػػػير القرطبػػػى ّٓٗ/ْ، زاد الهسػػػير ُٗٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ّ)
 . ِْٖ/َُ، ركح البياف ُّْ/ٖ، تفسير بف كثير ُّْ/ٖلهحيطا

، البحػػػر  ََِ/ُٗ، تفسػػػير القرطبػػػى ّٓٗ/ْ، زاد الهسػػػير ُٗٗ/ِْاىظر:تفسػػػير الطبػػػرل (ْ)
 . َْٗ/ٖ، الدر الهىثكر ُّْ/ٖ، تفسير بف كثير ُّْ/ٖالهحيط
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٗٓ 
 

 انذساعح : -
ا ساٌرة ألف فيٍا  ـ . قاؿ قاؿ بعض أٌؿ المغة تراٌـ سهٌك ىـك الحيكاف كسٌٍر

 سفياف: ٌي أرض التاـ. كقاؿ قتادة: ٌي جٍىـ.
، فإ ا  ُفابف فارس يرل أف هعظـ باب السٍر ٌك في األرؽ أم عدـ الىـك

ا   ىجدٌا تخرج عف ٌ ا الهعىى  ىحف ىظرىا في باقي الهعاجـ هثؿ المساف أك غيٌر
  عالقة لٍا باألرؽ ،  ، كلكىا ىعكد فىجدٌـ يكردكف تحت ٌ ا األصؿ هعاف أخرل

 فىجد عمى سبيؿ الهثاؿ في المساف : 
" ..... كقاؿ الفراء: الساٌرة كجً األىرض، كأىىٍا سهيت بٍ ا ا سـ ألىف فيٍا 

ـ فىخرج هف تجهيخ ٌ ي الهعاىي أف الهراد هف الساٌرة  ،( ِ)الحيكاف ىكهٍـ كسٌٍر
كف ها قالً الهفسركف فعال ٌك األرض الميىة)لطيف( أك األرض عاهة ، كبٍ ا يك

في ٌ ا الهعىى صحين عمى الرغـ هف حيرتٍـ التديدة في العالقة بيف الساٌرة 
كاألرض كظىٍـ أف   عالقة بيىٍها ! كأف األهر هف باب التكقيؼ ، ل لؾ ىجد 
بعضٍـ يجعمٍا أرضا هخصكصة أك أرض يـك القياهة إلخ تمؾ األقكاؿ التي لـ 

 كاألرض . تعرؼ كتحدد العالقة بيف السٍر
الساٌرة ٌي كجً األرض األعمى، ٌ ا ٌك استعهاؿ العرب لمفظ، كلً  -

 تكاٌد كثيرة في المغة، ٌك ا القكؿ ٌك اختيار ابف كثير كالسعدم رحهٍها ا.
ي كجً األرض. كهىً  كفي الصحاح. كيقاؿ : الساٌكر : ظؿ الساٌرة ، ٌك

رىًة﴾ ، قاؿ ًٌ ـٍ ًبالسَّا ٌي  أبك كبير الٍ لي :  قكلً تعالى : ﴿فىًإ ىا 

                                                           

 . َُٖ/ّاىظر هقاييس المغة (ُ)
 . ّّٖ/ْلساف العرب(ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٗٔ 
 

 . (ُ)يرتدف ساٌرة كاف جهيهٍا ... كعهيهٍا أسداؼ ليؿ هظمـ
كيقاؿ لؤلرض: الٌساٌرة، سهّْيت ب لؾ ألف عهمٍا في الىَّبت داتهان ليالن كىٍاران. 
ٍىد إ ا  ، كتت ٍىري إ ا ًىهتى رٌارة، في أرض خكَّارة، تىٍس ير الهاًؿ عيفه خى كل لؾ يقاؿ:"خى

". كقاؿ أهيٌ   ة بف أبي الصمت:ًغٍبتى
ـي ساٌرةو كبحرو  ًً لٍـي هقيـ  كفيٍا لىٍح ٌيكا ًب  كها فا

هيرى كٍحش:  كقاؿ آخر، ك كر حى
ًهيهىٍا أسداؼي ليؿو هظمـً      يرتىٍدفى ساٌرةن كأفَّ عهيهىٍا  كجى

 ًٌ ًي: ﴿فإىَّهىا  يى زىٍجرىةه ثـ صارت الٌساٌرةي اسهان لكؿّْ أرض. قاؿ ا جؿَّ جاللي
رىًة﴾ ًٌ ـٍ ًبالسَّا ٌي كىاًحدىةه. فىًإ ىا 
(ِ()ّ) . 

 اجلًغ  تني األقىال : -
ك بالتاـ ، كرد  لؾ عف     الساٌرة اسـ هكاف هعركؼ هف األرض ، ٌك

عثهاف بف أبي العاتكة كسفياف الثكرم ، ٌ ا القكؿ يهكف أف يحتهؿ عمى أىٍـ 
ض،   أف الساٌرة عمـ هخصص أرادكا تعييف أرض الهحتر ، كأىٍا جزء هف األر 

 بٍ ا الهكاف دكف األرض .
ب بف هىبً : ٌك جبؿ إلى جىب بيت الهقدس ، ٌك ا إف كاف أراد أف  كقاؿ ٌك
ك هخالؼ لها عميً جهٍكر  ٌ ا الجبؿ بعيىً ٌك الساٌرة ، فإىً غير صحين ، ٌك

 السمؼ ، 

                                                           

 . ّّٖ/ْ، لساف العرب ُٗٔ/ِرلاىظر: الصحاح لمجٌك (ُ)
 . ُْ،ُّسكرة الىازعات ا يتاف (ِ)
 . ّٖ/ّهعجـ هقاييس المغة (ّ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٕٗ 
 

ف كاف إىها  كر جزءان هف أرض الهحتر التي يحتر الىاس إليٍا ، فيهكف  كا 
 أف يحتهؿ قكلً عمى ٌ ا التكجيً .

الساٌرة ٌي كجً األرض، كتقييد  لؾ بالتاـ كأىً أخ ي باعتبار آخر ٌك أف 
التاـ ٌي أرض الهحتر كا   فاألصؿ أف الساٌرة ٌي كجً األرض، فا يتحدث 
ىها يتحدث عف إحياتٍـ بعد هكتٍـ، يعىي يقكهكف  ـ كا  ليس عف هكاف هحتٌر

 ألرض يىظركف.أحياء عمى كجً ا
بالساٌرة: يعىي بظٍر األرض، كالعرب تسهي الفالة ككجً األرض: ساٌرة، 
ك  ًصؼى بصفة ها فيً، ٌك ا، فكي كلعمٍـ سهكا  لؾ بٍا، ألف فيٍا ىـك الحيكاف كسٌٍر
قكؿ عكرهة كالحسف كالضحاؾ كابف زيد، كبً أخ  اإلهاـ الطبرم. أها القكؿ بأىٍا 

أك جبؿ إلى جاىب بيت الهقدس، أك أىٍا  أرض التاـ، أك أرض بيت الهقدس،
 جٍىـ، فكمٍا أقكاؿ ضعيفة، كا أعمـ.

كقاؿ قتادة : في الساٌرة : في جٍىـ . ٌك ا هخالؼ لها كرد عف     
 الجهٍكر ، ك  يظٍر هكافقتً لقكلٍـ هف أم كجً . كا أعمـ .

 انشاجح : -
ك قكؿ جهٍكر السمؼ ، ٌك القكؿ الراجن  ك الهعركؼ القكؿ األكؿ ، ٌك ، ٌك

 هف لغة العرب ، قاؿ أهية بف أبي الصمت :
 كها فاٌػكا بػً أبػد هقيػػـ   كفيٍػػا لحػـ ساٌػرة كبحػػر    

ـ ىها سهيت األرض بٍ ا ا سـ ؛ ألف فيٍا ىـك الحيكاف كسٌٍر  .  (ُ)كا 
ا فى قكؿ الجهيخ -رحهً ا  –قاؿ الكاحدل   .(ُ): يعىى كجً ا رض كظٌٍر

                                                           

 . ِِّ/ّ، هعاىى القرآف لمفراء ُٖٗ/ِْاىظر: تفسير الطبرل (ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٖٗ 
 

   يسمـ لً ، لكجكد الخالؼ . –هف أىً قكؿ الجهيخ  –ها  كري الكاحدل 
ك قد رجن الحافظ بف كثير رحهً ا تعالى، القكؿ األكؿ ، ك ٌك أف الهراد 

 .(ِ)بالساٌرة، ٌي كجً األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُْٗ/ْالتفسير الكسيط لمكاحدل (ُ)
 . ُّْ/ٖاىظر تفسير  بف كثير (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ِْٗٗ 
 

 املىضغ انتاعغ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل :

ًي ًباٍلكى  بُّ  اًد اٍلهيقىدًَّس طيكنل﴾﴿ ًإٍ  ىىادىايي رى
 كقخ خالؼ بيف السمؼ في ﴿طيكنل﴾ عمى أربعة أقكاؿ : -
 أىً اسـ الكادم الهقدس ، قالً هجاٌد كقتادة كعكرهة . األكؿ : 
 أىً أهر لهكسى بأف يطأ بقدهيً ، قالً عكرهة كهجاٌد . الثاىي : 
 أىً هر بالكادل فطكاي ، قالً ابف عباس . الثالث : 
 هعىى هرتيف ، قالً الحسف .: أف طكل ب الرابخ 

ٌك ي التفاسير هبىية عمى قراءة طكل ، فقرتت بالتىكيف طكل ،           
  . (ُ)كبتركً

 َىع االختالف : -
ك هف  ا ختالؼ الكاقخ بيف ٌ ي التفسيرات هف قبيؿ اختالؼ التىكع، ٌك

سـ ا ختالؼ ال م يرجخ إلى أكثر هف هعىى، فٍ ي األقكاؿ هردٌُّا لهعىييف:اىً ا
 لهكاف ، كأىً بهعىى هرتيف .

 عثة االختالف : -
 التعبير عف الهعىى الهتقارب بألفاظ هتقاربة.

 انذساعح : -
الثىي، أم ثىيت في البركة   : الٌطكل هف الٌطٌي، هف هعاىي الٌطٌي في الٌمغة

  .(ُ)كالتقديس
                                                           

 . ُٕٗ/ٔ، تفسير الهاكردل ََِ/ِْاىظر:تفسير الطبرل (ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ََِٓ 
 

، كفي (ِ)ٌك كاد في أصؿ الٌطكر  : طكل جبؿ بالٌتاـ، كقيؿ  : كفي الٌمساف
  .(ّ)  ﴾ ًإىَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلهيقىدًَّس طيكلن  ﴿   : ىزيؿ العزيزالتٌ 

 . (ْ)قاؿ الفراء : طكل ٌك كاد بيف الهديىة كهصر
ي   : كفي هعجـ ياقكت الحهكمٌ  ا عبد تهس بف عبد هىاؼ، ٌك الٌطكل بتر حفٌر

  . (ٓ)اٌلتي بأعمى هٌكة عىد البيضاء دار هحٌهد بف سيؼ
 لفً. الطي يعىي طكم التيء؛ ام:

ك طكم البتر؛ أم: رص  ككمهة الطي تعىي هعىى آخر عىد اصحاب البىاء ٌك
 جكاىبٍا بالحجر حتى   يدفىٍا التراب، فيقاؿ عىٍا بتر هطكية.

  . ك ك طكنل كاد بهٌكة 
ك ال م طكم فيً التٌر عف بىي  كقكلً تعالى: }طكل{ اسـ الكادم ٌك

 . (ٔ)إسراتيؿ
 م في هٌكة دكف غيري هف الهعاىي كالهقصكد بٍ ا الهصطمن الهكضخ الٌ 

  . الٌمغكٌية

                                                           

 . ّٖ/ُّهفاتين الغيب (ُ)
 . ُِ/ُٓلساف العرب (ِ)
 سكرة الىازعات آية (ّ)
 . ِِّ/ّهعاىى القرآف لمفراء (ْ)
 . ُٓ/ْهعجـ البمداف (ٓ)
 . ْٖٕ/ْالسراج الهىير لمخطيب التربيىى (ٔ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َُِٓ 
 

ك أيضا الهسرل  كالكادل : ٌك فى األصؿ هسيؿ الهاء بيف الجباؿ كاألكاـ ، ٌك
كاله ٌب ، يقاؿ : فالف كفالف فى كاد كاحد ، أل : عمى هسرل كه ٌب كاحد . 

 كالهقدس : ٌك الهطٍر كالىقى .
، يقاؿ : طكت الفرس كأها كمهة )طكل( فهأخك ة هف طكل بهعىى : جهخ 

األرض رطبا ، أل : جهعت ها تقطعً هىٍا بعضً إلى بعض . كتككف كمهة 
)طكل( الكاردة ٌىا هبيىة حاؿ سيدىا هكسى عميً السالـ فى تىقمً بالكهاؿ هف حاؿ 

 إلى حاؿ .
كطكل: اسـ هكاف كلعمً ٌك ىكع هف األكدية يتبً البتر الهطكية، كقد سهي 

ا. كقرأ الجهٍكر طكل بال هكاف بظاٌر هكة  ا طكل  بضـ الطاء كبفتحٍا ككسٌر
تىكيف عمى أىً ههىكع هف الصرؼ لمعمهية كالتأىيث بتأكيؿ البقعة، أك لمعدؿ عف 
طاك، أك لمعجهة. كقرأي ابف عاهر كعاصـ كحهزة كالكساتي كخمؼ هىكىا باعتباري 

 .(ُ)اسـ كاد ه كر المفظ
يؿ يا رجؿ، كقيؿ الهعىى أف الكادم كقيؿ "طكل هعىاي بالعبراىية يا رجؿ فكأىً ق

 .(ِ)الهقدس بكرؾ فيً هرتيف كاألكؿ أكلى"
 اجلًغ تني األقىال : -

ك اسـ الكادم عمى الصحين كها تقدـ في سكرة طً.  طيكنل ٌك
ي أقكاؿ بعيدة كضعيفة لكف ٌك اسـ  اسـ الكادم ك  حاجة لؤلقاكيؿ األخرل ٌك

يىة كهصر ًباٍلكىاًد اٍلهيقىدًَّس طيكنل ك  الكادم، كالفراء يقكؿ: ٌ ا الكادم بيف الهد

                                                           

 . ٕٓ/َّاىظر التحرير كالتىكير (ُ)
 . َٔ/ُٓفتن البياف في هقاصد القرآف (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِِٓ 
 

حاجة لالتتغاؿ بالتعييف كالتحديد كىحك  لؾ، فٍ ا ليس عميً دليؿ بٌيف، ك  فاتدة 
 هف  لؾ.

 كالقكؿ بأىً الكادم ٌ ا قكؿ الجهٍكر.
 انشاجح : -

﴿ ًباٍلكىاًد اٍلهيقىدًَّس طيكنل﴾: الهقدس: الهطٍر، كاسهً طكل ، ٌك ا رجن ابف 
 كغيري. كثير، ، 

 كقيؿ : أىً بهعىى طء ، يعىي أهر لهكسى بالكطء، كالسير عميً. 
 كقيؿ: هعىى طكل : ال م طكيتً، أم طكيتً يا هكسى كسرت فيً. 

كقيؿ : أف طكل: بهعىى هرتيف ، يعىي: إ  ىادي ربً بالكاد الهقدس هرتيف، 
 ككأىً قصد بالهرتيف الهىاداة، كالهىاجاة، 

 طكل " أربعة، أقربٍا أىٍا اسـ لمكادم . فصارت األقكاؿ في هعىى "
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِّٓ 
 

 املىضغ انؼاشش
﴾ً

َ
ون اأْلُ

َ
جِ و

َ
 اآْلَخِش

َ
ال

َ
ك
َ
 اختالف انغهف فً تفغري قىنه تؼاىل ﴿ َ

 كقخ خالؼ بيف السمؼ في ا خرة كاألكلى عمى أربعة أقكاؿ : -
 ﴾ٍيًرم ًو غى ـٍ ًهٍف ًإل ًمٍهتي لىكي األكؿ : أف األكلى قكلً: ﴿ها عى

كلً: كا خرة ق  (ُ)
ـي اأٍلىٍعمى﴾ بُّكي ﴿أىىىا رى
 قالً ابف عباس، كعكرهة، كالتعبي، كهقاتؿ، كالفراء. ( ِ)

  ،كالثاىي: جعمً ا ىكاؿ الدىيا كا خرة، أغرقً في الدىيا، كع َّبً في ا خرة
 . (ّ)قالً الحسف، كقتادة

  ـي اأٍلى بُّكي ٍعمى، قالً أبك كالثالث: أف األكلى تك يبً كعصياىً. كا خرة قكلً: أىىىا رى
 . (ْ)رزيف

 ا، ركاي هىصكر عف هجاٌد  . (ٓ)كالرابخ: أىٍا أكؿ أعهالً كآخٌر
 َىع االختالف : -

ا ختالؼ اله ككر بيف السمؼ فى تفسير " ا خرة ، األكلى " ٌك اختالؼ 
 تىكع كليس تضاد .

                                                           

 . ّٖصص آية سكرة الق (ُُٓ)
 . ِْسكرة الىازعات آية  (ُُٔ)
، البحػر  َِِ/ُٗ، تفسػير القرطبػى ّٔٗ/ْالهسػير زاد ، َِٕ/ٓالبغكل تفسير:اىظر (ّ)

 . ّٗٗ/َُالهحيط
 . ّٗٗ/َُ، البحر الهحيط ّٔٗ/ْ، زاد الهسير َِٓ/ِْاىظر تفسير الطبرل (ْ)
 ّٗٗ/َُهحيط، البحر ال ّٔٗ/ْ، زاد الهسير َِٓ/ِْاىظر تفسير الطبرل (ٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِْٓ 
 

 عثة االختالف : -
ف السمؼ التعبير عف الهعىى الهراد بألفاظ هتقاربة ، حيث عبر كؿ كاحد ه

 عف الهعىى الهراد بعبارة تختمؼ عف عبارة صاحبً هخ التقارب فى الهعىى .
 انذساعح : -

كقخ خالؼ بيف السمؼ في ا خرة كاألكلى ، كسببً أىً كصؼ لهكصكؼ 
هح كؼ ، فقاؿ كؿ هىٍـ ها يىاسب ٌ ا الهكصكؼ عمى سبيؿ التكاطؤ ، ككؿ 

ًي ىىكىاؿى اٍ ىًخرىًة كىاأٍليكلىى ﴾األقكاؿ هحتهمة ،قاؿ ا تعالى : ﴿فىأىخى ىيي   . المَّ
ى ٌىا بهعىى أهاتً كردي إليً هف بعد أف  أخ ي : أل اىتزعً هف هكضعً ، ٌك

 هتعً فى ٌ ي الحياة .
كالىكاؿ : ٌى العقكبة التى تىزؿ بتخص فتجعمً عبرة لغيري كتح ر الىاس هف 

لفرعكف عمى أعهالً هجازاتً فى فعمً ، كقد جعؿ ا تعالى ٌ ا الىكاؿ عقكبة 
األخيرة التى قاـ بٍا بعد أف جاءي رسكؿ ربً ، ك لؾ ها ىفٍهً هف كمهة )ا خرة( 

 كها جعمً عقكبة لً عمى أعهالً األكلى التى سبقت التح ير ال ل ح ري هىً .
أم : اىتقـ ا هىً اىتقاها جعمً بً عبرة كىكا  ألهثالً هف الهتهرديف في  

 هة بتس الرفد الدىيا ،" كيـك القيا
، كها قاؿ تعالى : " كجعمىاٌـ أتهة يدعكف إلى الىار كيـك  (ُ)الهرفكد "

. ٌ ا ٌك الصحين في هعىى ا ية ، أف الهراد بقكلً :  (ِ)القياهة   يىصركف"

                                                           

 . ٗٗسكرة ٌكد آية  (ُٓٓ)
  . ُْسكرة القصص آية  (ُٔٓ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِٓٓ 
 

﴿ىىكىاؿى اٍ ىًخرىًة كىاأٍليكلىى﴾ أم : الدىيا كا خرة ، كقيؿ : الهراد ب لؾ كمهتاي األكلى 
 . (ُ)يؿ : كفري كعصياىً . كالصحين ال م   تؾ فيً األكؿكالثاىية . كق

ىها في أكؿ  كبعضٍـ يقكؿ: ىىكىاؿى ا ًخرىًة كىاألكلىى ليس ا خرة يـك القياهة، كا 
ا، ﴿ىىكىاؿى اٍ ىًخرىًة كىاأٍليكلىى﴾  ع اب أكؿ عهري كآخر عهري، ٌك ا قالً  حياتً كآخٌر

  تعالى أعمـ.، لكف ال م قبمً ٌك الهتبادر، كا(ِ)هجاٌد
كبعضٍـ يقكؿ: الهراد با خرة كاألكلى هف الكمهتيف، فا خرة حيىها قاؿ لٍـ: 
ًو غىٍيًرم"، ٌ ا يقكلً ابف جرير  ًمٍهتي لىكيـ هٍّْف ًإلى ـي اأٍلىٍعمىى"، كاألكلى: "هىا عى بُّكي -"أىىىا رى

 .(ّ)كركم  لؾ عف ابف عباس كهجاٌد كالتعبي كالضحاؾ -رحهً ا
ـي اأٍلىٍعمىى، كاألكلى: ٌي تك يبً لهكسى كبعضٍـ ي بُّكي صمى -قكؿ: ا خرة: أىىىا رى
ىٌكؿ بً لسكء صىيعً، كقبن هقالً  -عز كجؿ-، يعىي: أف ا -ا عميً كسمـ

 أك ن كآخران.
ك  -رحهً ا-كالهعىى ال م  كري ابف كثير  ك الهتبادر، ٌك ٌك األقرب ٌك

 ف التابعيف .ال م سبقً إليً ابف عباس، كطاتفة ه
كقٌدـ ىكاؿ ا خرة عمى ىكاؿ األكلى، ألف ع اب ا خرة أتد كأقسى،   يكاد ها 
لقيً فرعكف هف ع اب فى الدىيا يعٌد تيتا بالىسبة سيمقاي لها فى ا خرة ، كألف 

 . (ْ)أهر ا خرة أعظـ

                                                           

 . ُّٓ/ٖتفسير بف كثير (ُٕٓ)
  . ّٗٗ/َُ، البحر الهحيط ّٕٔ/ٓ، فتن القدير َِِ/ُٗاىظر:ا تفسير القرطبى (ُٖٓ)
 . َِْ/ِْاىظر جاهخ البياف (ُٗٓ)
 . ِٖ/َّ، التحرير كالتىكير َُْْ/ُٔاىظر : التفسير القرآىى لمقرآف (َُٔ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِٓٔ 
 

 اجلًغ تني األقىال : -
ًي ىىكىاؿى اٍ ىًخرىًة اختمؼ الهفٌسركف في هعىى قكؿ ا تعالى: ﴿فىأىخى ىيي ا لمَّ

 كىاأٍليكلىى﴾ عمى ثالثة أقكاؿ: 
  ك أسمكب ا؛ ٌك القكؿ األكؿ: الهراد أٌف ا عاقبً عمى أٌكؿ أعهالً كآخٌر

عربي هعركؼ يراد بً استغراؽ أعهالً بالهؤاخ ة؛ فال يعفى عف تيء 
 هىٍا، ٌك ا القكؿ ركاية هىصكر بف الهعتهر عف هجاٌد. 

 هراد أف ا عاقبً عمى كمهتً األكلى ككمهتً ا خرة ، كقد كالقكؿ الثاىي: ال
 كر جهاعة هف الهفسريف أٌف كمهتً األكلى قكلً: }ها عمهت لكـ هف إلً 
غيرم{ ككمهتً ا خرة قكلً: }أىا ربكـ األعمى{ كقد  كر غير كاحد هف 
الهفٌسريف أٌف بيىٍها أربعيف سىة، ٌك ا القكؿ هركم عف ابف عباس 

 لتعبي كركاية عف هجاٌد. كالضحاؾ كا
  كالقكؿ الثالث: الهراد عقكبة الدىيا كا خرة ، ٌك ا قكؿ الحسف البصرم

 كقتادة. 
 ٌك ي األقكاؿ كمٍا صحيحة، كلفظ ا ية يحتهمٍا. 

يىٍكـى  ىها قدهٍا ألف عقابٍا طكيؿ: ﴿كى ك )ا خرة( ٌي الدار ا خرة، كا 
، )كاألكلى( ٌي الدىيا؛ ألف (ُ)أىتىدَّ اٍلعى ىاًب﴾ تىقيكـي السَّاعىةي أىٍدًخميكا آؿى ًفٍرعىٍكفى 

عقابٍا هٍها طاؿ فٍك يسير، فٍك غرؽ في الهاء، ككاف ٌ ا عقابً كعقاب 
 هف بعدي. ٌك ا اختيار ابف كثير كجهاعة.

                                                           

 . ْٔسكرة غافر آية (ُ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِٕٓ 
 

كالطبرم رحهً ا كرضي عىً يقكؿ: )) ىىكىاؿى اٍ ًخرىًة(( أم: الكمهة 
ـي اأٍلى  بُّكي ًو ا خرة ٌ ي: )) أىىىا رى ًمٍهتي لىكيـ هٍّْف ًإلى ٍعمىى((، كاألكلى قكلً: )) هىا عى

ٍيًرم((، ٌك ا لً كجً، كأكلى هىً ها قالً هجاٌد : أف الهقصكد بػ ))  غى
اٍ ًخرىًة كىاأٍليكلىى(( يعىي: أخ ي ا عقكبة األكؿ كا خر هف أعهالً، ٌك ا 

كيؿ بإىساف، كقد كثير ها يستخدهً الىاس كيستخدهً العرب، إ ا أرادكا التى
حمهكا عميً، كطكلكا الىفس، ككسعكا الصدر، يقكؿ: يا فالف! ترل إ ا 
عاقبتؾ سكؼ أعاقبؾ عقكبة ا خر كاألكؿ هف أعهالؾ، يعىي: كؿ عهؿ 

 عهمتً كأسمفتً هف األخطاء كال ىكب.
كيبدك لىا أف التفسير األكؿ ٌك األقرب إلى ها تفيدي ا ية الكريهة ، إ  هف 

ى دار الدىيا ، كل ا قاؿ اإًلهاـ ابف  الهعركؼ أف ا خرة ، ٌى ها تقابؿ األكلى ٌك
: ) فىأىخى ىيي ا ىىكىاؿى ا خرة كاألكلى ( أل : اىتقـ ا هىً  -تعالى  -كثير : قكلً 

اىتقاها جعمً بً عبرة كىكا  ألهثالً هف الهتهرديف فى الدىيا . كيـك القياهة بتس 
يىٍكـى  -تعالى  -الرفد الهرفكد ، كها قاؿ  ـٍ أىًتهَّةن يىٍدعيكفى ًإلىى الىار كى ٌي عىٍمىىا جى : ﴿ كى

كفى ﴾ ٌ ا ٌك الصحين فى هعىى ا ية ، أف الهراد بقكلً : ) ىىكىاؿى  ري القياهة  ى ييىصى
ا خرة كاألكلى ( أل : الدىيا كا خرة . كقيؿ الهراد ب لؾ كمهتاي األكلى كالثاىية . 

 كالصحين ال ل   تؾ فيً األكؿ . . كقيؿ : كفري كعصياىً ،
 انشاجح : -

ًعؿى ىىكىا ن  ٌيكى اٍسـه ًلهىا جي  : ًي ىىكىاؿى اٍ ًخرىًة كىاأٍليكلىى﴾ الىَّكىاؿي ًي تىعىالىى: ﴿فىأىخى ىيي المَّ قىٍكلي
ًهىٍ  ، كىاٍلكىًمهىةي ًهٍف اً ٍهًتىىاعي، كى ًً تَّى ييٍعتىبىرى ًب ًي حى ًي الىُّكيكؿي عىًف ًلٍمغىٍيًر، أىٍم: عيقيكبىةن لى
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِٖٓ 
 

ًي اٍلقيٍرطيًبيٌ   .(ُ)اٍليىًهيًف، كىالىٍَّكؿي اٍلقىٍيدي. قىالى
تىاًف  تىاًف اٍلعىًظيهى ـي اٍلكىًمهى ٌي ـٍ  ـي الدٍُّىيىا كىاٍ ًخرىةي؟ أى ٌي كىاٍختيًمؼى ًفي اٍ ًخرىًة كىاأٍليكلىى: أى

مً  ًً: ﴿هىا عى هىا ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًل ًٍ ـى ًب ٍيًرم﴾ .المَّتىاًف تىكىمَّ ًو غى ـٍ ًهٍف ًإلى  ٍهتي لىكي
ـي اأٍلىٍعمىى﴾. بُّكي ًي: ﴿أىىىا رى  كىالثَّاًىيىةي قىٍكلي

ؿ فقاؿ  قىًد اٍختىارى اٍبفي كىًثيرو اأٍلىكَّ ٍيهىا أىٍربىعيكفى سىىىةن. كى كىافى بىٍيىى : كى قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو
ًي  ، كىاٍختىارى اٍبفي  (ِ)عف ٌ ا الهعىى) الصحين ال ل   تؾ فيً( هىعى ، كى ًريرو الثَّاًىيى جى

.  كىًثيره ًهفى اٍلهيفىسًّْريفى
ـى اٍ ًخرىةى، هىخى أىفَّ تىٍعً يبى ًفٍرعىٍكفى  : أىفَّ السّْيىاؽى قىدَّ مىى اٍخًتيىاًر اٍبًف كىًثيرو لىًكٍف ييرىدُّ عى كى

ًٌيى الدٍُّىيىا. ًً ىىكىاؿي اأٍليكلىى، كى ـه ًفي  هيقىدَّ
مىى اٍختً  ًً كىهىا ييرىدُّ عى ، ًليىٍعتىًبرى ًب عىؿى أىٍخ ىيي ًإيَّايي ىىكىا ن ًى تىعىالىى جى ، أىفَّ المَّ ًريرو يىاًر اٍبًف جى

. ًً ًى كىًمهىتىايي ًقيمىتىا ًفي زىهى  هىٍف يىٍختىى، كىاٍلًعٍبرىةي تىكيكفي أىتىدَّ ًباٍلهىٍحسيكًس، كى
، ًفي قىٍكلً  ًي اٍبفي كىًثيرو ٍىدي ًلهىا قىالى يؾى ًببىدىًىؾى ًلتىكيكفى كىاٍلقيٍرآفي يىٍت ًً تىعىالىى: "فىاٍليىٍكـى ىيىىجّْ

ٍمفىؾى آيىةن  ًلهىٍف خى
ؿُّ اً ٍعًتبىاًر. (ّ) ٌيكى هىحى ٌى ىا   "، كى

قىٍد قىاؿى تىعىالىى بىٍعدى اٍ يىًة: ﴿ًإفَّ ًفي  ىًلؾى لىًعٍبرىةن ًلهىٍف يىٍختىى﴾ كى
(ْ). 

: }ًإفَّ ًفي  ًً تىارىًة ًفي قىٍكًل ـي اإلًٍ ٍيًف، كىاٍس {: رىاًجخه ًإلىى اأٍلىٍخً  كىالىَّكىاًؿ اٍلهىٍ كيكرى  ىًلؾى
 : {، بىٍؿ ًإفَّ : }ىىكىاؿى ًً قىٍكًل ًي{ كى ًً تىعىالىى: }فىأىخى ىيي المَّ ٍيكـي ًضٍهىنا ًفي قىٍكًل ٍف أىًم: اٍلهىٍصدىري اٍلهى

، كى  ًً ىىكَّؿى ًب ًي كى ، أىٍم: فىأىخى ىيي المَّ ًً { هىٍصدىره ًبىىٍفًس عىؿى ىىكىالى }ىىكىاؿى ًً ًعٍبرىةن ًلهىٍف يىٍختىىجى  .ًي ًب
                                                           

 . َِّ/ُٗاىظر تفسير القرطبى (ُ)
 . ُّٓ/ٖتفسير بف كثير (ِ)
 سكرة يكىس آية (ّ)
 سكرة الىازعات آية (ْ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِٓٗ 
 

 عثة انرتجيح : -
إف ظاٌر كالـ ابف كثير أف ا خرة ٌي يـك القياهة كاليـك ا خر، كاألكلى ٌي 

 الدىيا، ٌك ا في الكاقخ هعىنى  كري جهاعة هف السمؼ.
ٍىا غي  مىٍي كفى عى ديكِّا كىكاؿ ا خرة ٌك ع اب الىار، قاؿ سبحاىً: "الىَّاري ييٍعرىضي

يىٍكـى تىقيكـي السَّاعىةي أىٍدًخميكا آؿى ًفٍرعىٍكفى أىتىدَّ اٍلعى ىاًب" كىعىًتيِّا كى
، فٍ ا ىكاؿ ا خرة، (ُ)

 كىكاؿ 
ك ال م هتى عميً ابف كثير،  الدىيا الغرؽ، ٌك ا قاؿ بً جهخ هف السمؼ، ٌك

 .(ِ)كقاؿ بً قتادة، كالحسف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْٔسكرة غافر آية  (ُ)
 . ّٗٗ/َُالهحيط البحر ، ّٕٔ/ٓالقدير فتن ، َِِ/ُٗالقرطبى تفسير: اىظر (ِ)
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َُِٓ 
 

 اخلامتح

ا حهدىاي فى البداية، كصمى ا كتبارؾ كتعالى عمى كالحهد  فى الىٍاية كه
إهاـ الٍدل كالتقى كهعمـ الديف، كهخرج الىاس هف الظمهات إلى الىكر سيدىا 
كهك ىا كىبيىا هحهد كعمى آلً كصحابً، كهف تبعٍـ بإحساف إلى يـك الديف كأعىا 

 ف.هعٍـ بفضمؾ ككرهؾ يا ارحـ الراحهيف كياأكـر األكرهيف... المٍـ آهي

ك ا ترىـ القمـ عمى قيثارة الفكر كالتجف  ؛ ، هتجك  حيىا ، كهتأهال أحياىا ٌك

ا هتعة ل ي ة ، فحقا  فالهكضكع كالدكحة الهثهرة ، أغصاىٍا كارفة ، كثهاٌر
ا ، فها بالىا بظاللٍا الكارفة .  تحتاج إلى صفحات كصفحات كي ىأتي عمى ثهاٌر

فا عبر أتجاف كأفكار فٍ ا جٍد هتكاضخ ، لعمً أىار غصىا هف أغ صاىٍا ، ٌك
هتدافعة ، لعمىي قدهت تيتا ىافعا . كا أسأؿ : أف يكفقىا عبر صفحات الحياة 

 لتغدك خراتط األهؿ زاٌية هتألقة في عالـ الحقيقة ، ليسعد الجهيخ.

 -:عدة ىتاتل كتكصيات أٌهٍا ها يمي كبعد دراسة ٌ ا الهكضكع خمصت إلى

صيؿ، كركف ركيف هف أصكؿ التفسير، ك  يجكز لطالب أك ن: تفسير السمؼ أصؿ أ
الحؽ إٌهالً، أك تركً؛ إ  بتركً يقخ الباحث في هزالؽ خطيرة، كبإٌهالً 

 يرتكب أخطاء كبيرة.

ثاىيان: قمة الخطأ في تفاسير السمؼ خاصية هف أٌـ الخصاتص، كهزية هف أٌـ 
ـ.   الهزايا التي اهتازت بٍا تفاسيٌر
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُُِٓ 
 

السمؼ ، حيث ترجخ أٌهية ٌ ا التفسير إلى أف غالب أقكاؿ  ثالثا : أٌهية تفسير
الصحابة هستقاة هها تعمهكي هف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ ، كها 

 استىبطكي هف اجتٍاداتٍـ كثقافتٍـ العربية .

رابعا : أف اختالؼ السمؼ فى التفسير كاف اختالؼ تىكع كليس تضادا ، ٌك ا 
 عىى الهراد هف ا ية .راجخ إلى تفاكتٍـ فى فٍـ اله

خاهسا: ضركرة هعرفة الباحث ألساليب السمؼ كطرقٍـ في تفسير ا يات؛ إ  
بٍ ي الهعرفة ترتقي هدارؾ الباحث، كتتأصؿ عىدي هىمىكىة التفسير، التي هف 
خاللٍا ييٍحًسف فٍـ كتاب ا، كأف عدـ هعرفة طرقٍـ في التعبير عف 

دكف فٍـ كالهٍـ، كها أف الجٍؿ بٍا  الهعاىي هف أكبر العكاتؽ التي تحكؿ
يكقخ في إيٍاـ الخالؼ ككثرتً بيىٍـ، كك ا يكقخ في تخطتتٍـ دكف كجً 

 حؽ.

سادسا: ضركرة تبىي الجاهعات كالهراكز العمهية لهكضكع الخالؼ بيف السمؼ في 
تاحة دراستً التطبيقية لمباحثيف؛ ليفيدكا هف طراتؽ السمؼ  التفسير، كا 

ير، كليكتسبكا الخبرة الكافية بأصؿ هف أٌـ أصكؿ كأساليٍـ في التفس
 التفسير.

كأسأؿ ا تعالى في ختاـ بحثي ٌ ا أف يكفقىا جهيعا لها يحبً 
 كيرضاي ، كأف يرزقىا القبكؿ كالتكفيؽ في هعاتىا كهعادىا 

" المٍـ إىي أسألؾ رحهة هف عىدؾ تٍدم بٍا قمبي كتجهخ بٍا تهمي 
ف عىي كتصمن بٍا ديىي كتحفظ بٍا غاتبي كتمـ بٍا تعثي كترد بٍا الفت
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِِٓ 
 

كترفخ بٍا تاٌدم كتزكي بٍا عهمي كتبيض بٍا كجٍي كتمٍهىي بٍا رتدم 
   ُكتعصهىي بٍا هف كؿ سكء "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 فػػي السػػيكطي أكردي عىٍهػػا ا رضػي عبػػاس بػػف ا عبػػد القػرآف ترجهػػاف دعػػاء هػف (ُ)
 كالترهػػ م الكبيػر الهعجػػـ كفػي الػػدعاء كتػاب فػػي الطبراىػي إلػػى كعػزاي الصػػغير الجػاهخ
 الدعكات. في كالبيٍقي الكبير في الطبراىي الصالة في ىصر بف كهحهد
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِّٓ 
 

 فهشط املشاجغ واملظادس
 0: انقشآٌ انكشيى جم يٍ أَضنه  أوالً 

 : كتة انتفغري وػهىو انقشآٌ :  ثاَياً 

اف فى تىاسب سكر الق .ُ تأليؼ. أحهد بف إبراٌيـ بف الزبير الثقفي  -رآفالبٌر
ط. كزارة األكقاؼ  -تحقيؽ: هحهد تعباىي -الغرىاطي، أبك جعفر

 كالتؤكف اإلسالهية ػ الهغرب .
هحهد بف أبي بكر أيكب  -التبياف فى أقساـ القرآف  بف قيـ الجكزية   .ِ

 .دار الفكر-ط  –الزرعي أبك عبد ا 
تأليؼ تيخ ا سالـ جالؿ الديف عبد الرحهف  –ا تقاف فى عمـك القرآف  .ّ

ط . الٍيتة الهصرية  -تحقيؽ. هحهد أبك الفضؿ إبراٌيـ –السيكطى 
 العاهة لمكتاب.

 -تأليؼ. عبد الرحهف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي -الدر الهىثكر .ْ
 بيركت . –ط. دار الفكر 

ؿ الديف تأليؼ. عبد الرحهف بف أبي بكر، جال  -أسرار ترتيب القرآف .ٓ
 . ط. دار الفضيمة لمىتر كالتكزيخ -السيكطي 

 أبك الميث ىصر بف هحهد بف أحهد بف إبراٌيـ السهرقىدم. -بحر العمـك .ٔ
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِْٓ 
 

أبك حياف هحهد بف يكسؼ بف عمي بف  -البحر الهحيط في التفسير .ٕ
 -تحقيؽ. صدقي هحهد جهيؿ -يكسؼ    بف حياف أثير الديف األىدلسي

 بيركت. –ط. دار الفكر 
تحرير الهعىى السديد كتىكير العقؿ الجديد هف تفسير »حرير كالتىكير الت .ٖ

تأليؼ. هحهد الطاٌر بف هحهد بف هحهد الطاٌر بف  -«الكتاب الهجيد
 تكىس . –ط. الدار التكىسية لمىتر  -عاتكر التكىسي

أبك القاسـ، هحهد بف أحهد بف هحهد بف عبد  -التسٍيؿ لعمـك التىزيؿ .ٗ
ط.  -تحقيؽ. الدكتكر عبد ا الخالدم -الغرىاطي ا، ابف جزم الكمبي

 بيركت. –تركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 
ط. دار الفكر  -تأليؼ .عبد الكريـ يكىس الخطيب -التفسير القرآىي لمقرآف .َُ

 القاٌرة . –العربي 
الهؤلؼ: د هساعد بف سميهاف بف  -تفسير جزء عـ لمتيخ هساعد الطيار .ُُ

ط. دار ابف  -هساعد بف سميهاف بف ىاصر الطيارتأليؼ. د  -ىاصرالطيار
 الجكزم .

تحقيؽ  –اسهاعيؿ بف عهر بف كثير الدهتقى  –تفسير القرآف العظيـ  .ُِ
 ط . دار طيبة لمىتر كالتكزيخ . -ساهي بف هحهد سالهة 

أبك هحهد عبد الرحهف بف هحهد بف  -تفسير القرآف العظيـ  بف أبي حاتـ .ُّ
تحقيؽ.  -لحىظمي، الرازم ابف أبي حاتـإدريس بف الهى ر التهيهي، ا
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِٓٓ 
 

الههمكة العربية  -ط. هكتبة ىزار هصطفى الباز  -أسعد هحهد الطيب
 السعكدية .

تأليؼ. أبك الحسف عمي بف هحهد بف  -تفسير الهاكردم = الىكت كالعيكف .ُْ
تحقيؽ. السيد  -هحهد بف حبيب البصرم البغدادم، التٍير بالهاكردم

بيركت /  -ط. دار الكتب العمهية  -الرحيـابف عبد الهقصكد بف عبد 
 لبىاف .

تأليؼ. أبك الحجاج هجاٌد بف جبر التابعي الهكي القرتي  -تفسير هجاٌد  .ُٓ
ط. دار الفكر  -تحقيؽ. الدكتكر هحهد عبد السالـ أبك الىيؿ -الهخزكهي

 اإلسالهي الحديثة، هصر
الحهيرم تأليؼ. أبك بكر عبد الرزاؽ بف ٌهاـ بف ىافخ  -تفسير القرآف .ُٔ

ط. هكتبة الرتد  -تحقيؽ: د. هصطفى هسمـ هحهد -اليهاىي الصىعاىي
 . الرياض –

الهؤلؼ: عبد الرحهف بف  -تيسير الكريـ الرحهف في تفسير كالـ الهىاف .ُٕ
 -الهحقؽ: عبد الرحهف بف هعال المكيحؽ -ىاصر بف عبد ا السعدم

د بف أبى هحهد بف أحه –الجاهخ ألحكاـ القرآف  -ط. هؤسسة الرسالة
ط . دار عالـ الكتب، الرياض،  –بكر بف فرح القرطبى أبك عبدا 

 تحقيؽ. ٌتاـ سهير البخارم . –الههمكة العربية السعكدية 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِٓٔ 
 

هحهد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  -جاهخ البياف في تأكيؿ القرآف .ُٖ
ط. هؤسسة  -تحقيؽ. أحهد هحهد تاكر -ا همي، أبك جعفر الطبرم

 الرسالة .
الهؤلؼ: إسهاعيؿ حقي بف هصطفى اإلستاىبكلي الحىفي  -ركح البياف .ُٗ

 بيركت . –ط. دار الفكر  -الخمكتي ، الهكلى أبك الفداء
هحهكد األلكسى  –ركح الهعاىى فى تفسير القرآف العظيـ كالسبخ الهثاىى  .َِ

 ط . دار إحياء  التراث العربى .بيركت . –أبك الفضؿ 
جهاؿ الديف أبك الفرج عبد الرحهف بف عمي  -زاد الهسير في عمـ التفسير .ُِ

ط. دار الكتاب العربي  -تحقيؽ. عبد الرزاؽ الهٍدم -بف هحهد الجكزم
 بيركت. –

السراج الهىير في اإلعاىة عمى هعرفة بعض هعاىي كالـ ربىا الحكيـ  .ِِ
تأليؼ. تهس الديف، هحهد بف أحهد الخطيب التربيىي  -الخبير

 القاٌرة -هيرية( ط. هطبعة بك ؽ )األ -التافعي
تأليؼ. أبك الطيب هحهد صديؽ خاف بف  -فتني البياف في هقاصد القرآف .ِّ

الىاتر:  -حسف بف عمي ابف لطؼ ا الحسيىي البخارم الًقىَّكجي
يدىا   بىيركت . –الهىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌىٍتر، صى

هحهد بف  –فتن القدير الجاهخ بيف فىى الركاية كالدراية هف عمـ التفسير  .ِْ
 ط . دار الفكر . بيركت . –عمى بف هحهد التككاىى 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِٕٓ 
 

تأليؼ. د هساعد بف سميهاف بف ىاصر  -فصكؿ في أصكؿ التفسير .ِٓ
 .ط. دار ابف الجكزم -تقديـ: د. هحهد بف صالن الفكزاف -الطيار

 -ط . دار إحياء التراث العربي  –التفسير الكبير لالهاـ الفخر الرازل   .ِٔ
 لثة .الطبعة الثا –بيركت 

بة بف  -التفسير الهىير في العقيدة كالتريعة كالهىٍل .ِٕ تأليؼ. د ٌك
دهتؽ الطبعة الثاىية ،  –ط. دار الفكر الهعاصر  -هصطفى الزحيمي

 ٌػ . ُُْٖ
ط. دار  -الهؤلؼ: هحهد سيد طىطاكم -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ .ِٖ

بعة القاٌرة.  الط –ىٍضة هصر لمطباعة كالىتر كالتكزيخ، الفجالة 
 األكلى .

تأليؼ أبى القاسـ جار ا  –الكتاؼ عف حقاتؽ التىزيؿ كعيكف األقاكيؿ  .ِٗ
 –تحقيؽ. عبد الرزاؽ الهٍدم  –هحهكد بف عهر الزهخترل الخكارزهى 
 ط .دار إحياء التراث العربى.بيركت .

الهؤلؼ: أبك هحهد عبد الحؽ  -الهحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .َّ
  -تحقيؽ.عبد السالـ عبد التافي هحهد -األىدلسيبف غالب بف عطية 
 .ـ الطبعة: األكلىٌُّٗٗػ ػ ُُّْ -لبىاف  -ط. دار الكتب العمهية 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِٖٓ 
 

هحيي السىة ، أبك  -هعالـ التىزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم .ُّ
تحقيؽ.  -هحهد الحسيف بف هسعكد بف هحهد بف الفراء البغكم التافعي

 بيركت .–ر إحياء التراث العربي ط. دا -عبد الرزاؽ الهٍدم
 هجهخ البياف لمطبرسى . .ِّ
تأليؼ. أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد ا بف هىظكر  -هعاىي القرآف .ّّ

تحقيؽ. أحهد يكسؼ الىجاتي / هحهد عمي الىجار / عبد  -الديمهي الفراء
 هصر. –ط. دار الهصرية لمتأليؼ كالترجهة  -الفتاح إسهاعيؿ التمبي

 –تحقيؽ الدكتكر عدىاف زرزكر  –صكؿ التفسير  بف تيهية هقدهة فى أ  .ّْ
 .ط. دار الرسالة ، هكة الهكرهة

تأليؼ. إبراٌيـ بف عهر بف حسف  -ىظـ الدرر في تىاسب ا يات كالسكر .ّٓ
تحقيؽ. عبد الرزاؽ غالب  -الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي

 .ُُْٓ –بيركت  -ط. دار الكتب العمهية  -الهٍدم

 : تة انغُحثانثا: ك
ط .  –هحهد بف اسهاعيؿ أبك عبدا البخارل الجعفى  –صحين البخارل  .ُ

 –ـ  ٌُٕٖٗػ  َُِْالطبعة الثالثة  –دار بف كثير . بيركت ، اليهاهة 
 تحقيؽ د / هصطفى ديب البغا

ط  –هسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القتيرل الىيسابكرل  –صحين هسمـ  .ِ
 تحقيؽ هحهد فؤاد عبد الباقى –ركت . دار إحياء التراث العربى . بي
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِٓٗ 
 

تأليؼ. أبك بكر هحهد بف إسحاؽ بف خزيهة بف  -صحين ابف خزيهة .ّ
تحقيؽ. د. هحهد  -الهغيرة بف صالن بف بكر السمهي الىيسابكرم

 بيركت -ط. الهكتب اإلسالهي  -هصطفى األعظهي
ط .  -سميهاف بف األتعث أبك داكد السجستاىى األزدل   –سىف أبى داكد  .ْ

 تحقيؽ هحهد هحيى الديف عبد الحهيد –ر الفكر دا
أحهد بف الحسيف بف عمى بف هكسى أبك بكر  –سىف البيٍقى الكبرل  .ٓ

ـ  ٌُْٗٗػ  ُُْْط . هكتبة دار الباز . هكة الهكرهة سىة  –البيٍقى 
 تحقيؽ هحهد عبد القادر عطا –

الطبعة األكلى  –ط .دار العصيهى . الرياض  –سىف سعيد بف هىصكر  .ٔ
 تحقيؽ د / سعد بف عبد ا بف عبد العزيز آؿ حهيد – ُُْْ

هحهد بف عبد ا أبك عبد ا الحاكـ  –الهستدرؾ عمى الصحيحيف  .ٕ
 ُُُْالطبعة األكلى  –ط . دار الكتب العمهية . بيركت  –الىيسابكرل 

 تحقيؽ هصطفى عبد القادر عطا –ـ  ٌَُٗٗػ 
ط.  -رىؤكط كآخركفتحقيؽ. تعيب األ  -هسىد اإلهاـ أحهد بف حىبؿ .ٖ

 هؤسسة الرسالة .
تأليؼ. أبك هحهد عبد ا بف  -هسىد الدارهي الهعركؼ بػ )سىف الدارهي( .ٗ

عبد الرحهف بف الفضؿ بف بىٍراـ بف عبد الصهد الدارهي، التهيهي 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

َِِٓ 
 

ط. دار الهغىي لمىتر  -تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراىي -السهرقىدم
 ة.كالتكزيخ، الههمكة العربية السعكدي

 :انهغح : كتة ساتؼاً 
تأليؼ. هحٌهد بف هحٌهد بف عبد  -تاج العركس هف جكاٌر القاهكس .ُ

 ط. دار الٍداية  -تضى، الزَّبيدمالرزٌاؽ الحسيىي، أبك الفيض، الهمٌقب بهر 
رم الٍركم، أبك هىصكر -تٍ يب المغة .ِ  -تأليؼ. هحهد بف أحهد بف األٌز

 بيركت . –اث العربي ط. دار إحياء التر  -الهحقؽ: هحهد عكض هرعب
تأليؼ . أبك ىصر إسهاعيؿ بف حهاد  -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية .ّ

رم الفارابي ط. دار العمـ  -تحقيؽ: أحهد عبد الغفكر عطار -الجٌك
 بيركت . –لمهالييف 

تأليؼ. هجد الديف أبك طاٌر هحهد بف يعقكب  -القاهكس الهحيط .ْ
ث في هؤسسة الرسالة بإتراؼ: تحقيؽ: هكتب تحقيؽ الترا -الفيركزآبادل

ط. هؤسسة الرسالة لمطباعة كالىتر كالتكزيخ،  -هحهد ىعيـ العرقسيكسي
 لبىاف . –بيركت 

تأليؼ. عمي بف هحهد بف عمي الزيف التريؼ  -كتاب التعريفات .ٓ
 لبىاف . –ط. دار الكتب العمهية بيركت  -الجرجاىي

ط . دار  –صرل هحهد بف هكـر بف هىظكر األفريقى اله –لساف العرب  .ٔ
 . ُُْْالطبعة الثالثة –صادر . بيركت 
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 اختالف السلف

 فى تفسير سورة النازعات

ُِِٓ 
 

ط . هكتبة  –هحهد بف أبى بكر بف عبد القادر الرازل  –هختار الصحاح  .ٕ
 –ُٓٗٗ - ُُْٓالطبعة طبعة جديدة،  -بيركت -لبىاف ىاتركف 

 تحقيؽ هحهكد خاطر.
ر فى عمـك المغة كأىكاعٍا لمسيكطى عبد الرحهف جالؿ الديف .ٖ  الهٌز
ط . الهكتبة  –أحهد بف هحهد بف عمى الهقرل الفيكهى  –هىير الهصباح ال .ٗ

 العمهية . بيركت
 ط. دار الدعكة . -هجهخ المغة العربية بالقاٌرة -الهعجـ الكسيط .َُ
أحهد بف فارس بف زكرياء القزكيىي الرازم، أبك  -هعجـ هقاييس المغة  .ُُ

 ط. دار الفكر . -تحقيؽ .عبد السالـ هحهد ٌاركف -الحسيف
تأليؼ أبك القاسـ الحسيف بف هحهد الهعركؼ  -ت في غريب القرآفالهفردا .ُِ

ط. دار القمـ،  -الهحقؽ: صفكاف عدىاف الداكدم -بالراغب األصفٍاىى
 دهتؽ بيركت . -الدار التاهية 

 
 
 

 
 
 


