
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
  )٣٣(ية اآلإلى ) ٢٢( من اآلية النازعاتسورة 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 المكذبين حينما تقوم لا هذه األقسام الخمسة على قضية البعث أخبر عن ح-عز وجل-بعد أن أقسم اهللا ف

 ،تكون في حال من االضطراب والقلقف ]٨:النازعات[ }قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ{ ،الساعة وينفخ في الصور
 بالبعث  المكذبونهؤالءو ، فتخشع أبصارهم،الذل ما يبدو على ظواهرهم ويحصل لهم من ،والخوف المزعج

بالية قد صارت بها ثقوب :  أي]١١:النازعات[ }ا ِعظَاما نَِّخرةًَأِئذَا كُنَّ{يتساءلون على سبيل االستبعاد 
 بل ، فلم تكن تلك العظام سوية على حالها،استبعاد البعثنه من صفتها إمعاناً في  وهذا يذكرو،وتجاويف

  .تغيرت
نا وصارت ت من الحياة بعد أن م نرجع إلى ما كنا عليه،]١٠: النازعات[ }يقُولُون َأِئنَّا لَمردودون ِفي الْحاِفرِة{

  إن كان ما يقوله محمدو ،ة بعثإن كان ثم:  يعني]١٢:النازعات[ }ِتلْك ِإذًا كَرةٌ خَاِسرةٌ{ ،!؟عظامنا بهذه المثابة
 ولم يكن لهم رصيد من ، ولم يؤمنوا، حقاً فهذه رجعة خاسرة؛ ألنهم كذبوا بها- صلى اهللا عليه وسلم –

فَِإنَّما ِهي { األمر في غاية اليسر : يقول-تبارك وتعالى- واهللا ، فهم إلى خسران،صالحاإليمان والعمل ال
 }فَِإذَا هم ِبالساِهرِة{ ، صيحة واحدة ثم بعد ذلك يقومون أحياء، نفخة في الصور،]١٣:النازعات[ }زجرةٌ واِحدةٌ

  .دهم أصبحوا أحياء على ظاهرها في قبورهم ولحو،بعد أن كانوا في بطن األرض ]١٤: النازعات[
هْل أتَاك { ، فكذب به ولم يؤمن-صلى اهللا عليه وسلم-خبر فرعون لما جاءه موسى  -عز وجل-كر اهللا ثم ذ

 بصوت يسمعه -عز وجل- ناداه اهللا ،]١٦-١٥:النازعات[ }ِإذْ نَاداه ربه ِبالْواِد الْمقَدِس طُوى* حِديثُ موسى 
 على كل من ملك  وفرعون لقب،]١٧:النازعات[ }اذْهب ِإلَى ِفرعون ِإنَّه طَغَى{:  قال له،سمى بطوىبالواِد الم

 فقل له على سبيل العرض ،-تبارك وتعالى- تجاوز الحد في الطغيان والعتو على ربه }ِإنَّه طَغَى{ ،مصر
 تؤمن فتتطهر نفسك من أدناس الشرك والكفر ،]١٨ :النازعات[ }هل لَّك ِإلَى َأن تَزكَّى{: والتلطف في العبارة

 أدلك على اهللا فتؤمن ]١٩-١٨: النازعات[ }وَأهِديك ِإلَى ربك فَتَخْشَى{ ، وتزكو وتطيب باإليمان،والمعاصي
ة ما جاء  ثم بين له البرهان الساطع على نبوته وحقي،وتعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فتخشاه

 ،ه تخرج بيضاء من غير سوء وأراه يد،حيث تنقلب حيةأراه العصا  ،]٢٠: النازعات[ }راه الْآيةَ الْكُبرىفََأ{ ،به
  .]٢١:النازعات[ }ثُم َأدبر يسعى* فَكَذَّب وعصى{

السحرة ليقابلوا ما عه في مقابلة الحق بالباطل، وهو جم: أي ]٢٢: النازعات[} ثُم َأدبر يسعى{:  تعالىوقوله
  .ات الباهرات من المعجز-عليه السالم-جاء به موسى 



 عموج ، في مقابلة الحق بالباطل،}َأدبر يسعى{ ،بعد أن كذب وعصى ]٢٢: النازعات[} ثُم َأدبر يسعى{
  ره ابن كثير  هذا حاصل ما ذك،-صلى اهللا عليه وسلم- ليبطل ما جاء به موسى ،في الكيد وسعى ،السحرة

  .رحمه اهللا-
 كالم ابن ، وفيما يسخطه عليه،-عز وجل- يعني في معصية اهللا :يسعى:  يقول-رحمه اهللا– ابن جريرو

  .جرير أعم من كالم ابن كثير
صلى اهللا - ومما يسخط اهللا عليه هو الكيد والسعي في إبطال ما جاء به موسى ومن أعظم معصية اهللا تعالى

  .  ما ذكره ابن كثير أخص فيكون،-عليه وسلم
 ، وترتيب ما بعدها على ما قبلها،الفاء تدل على التعليل ]٢٣- ٢٢:النازعات[ }فَحشَر فَنَادى * ثُم َأدبر يسعى{

ثُم { ، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيباً عند العقالء:داللة اإليماء والتنبيهوهذا يسمى ب
ي ربىَأدعى * سفَنَاد شَرا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه{ ، فدل على أن هذا السعي يطلق ويراد به العمل}فَحوعسورة [ }فَاس
هذا كثيراً ، والبيع والشراء وما إلى ذلك ب وترك االشتغال عنها،اعملوا على حضور الجمعة:  يعني]٩:الجمعة

 ولهذا قال النبي ؛ السعي هو ضرب من المشي بإسراعأصلو ،-عز وجل-ما يأتي بهذا المعنى في كتاب اهللا 
فَاسعوا ِإلَى {:  مع قوله في الجمعة،تسرعون:  يعني)١())ال تأتوها وأنتم تسعون((: -صلى اهللا عليه وسلم-

إلسراع في وليس المراد هو ا ،بادرواو ،على حضورها  اعملوا:أي: يقول ابن كثير ،]٩:الجمعة[ }ِذكِْر اللَِّه
  .سراعاإلفالمقصود أن أصل كلمة السعي فيه معنى  ،المشي

:  ويقول، يدعوه إلى توحيد اهللا واإليمان به-صلى اهللا عليه وسلم-هذه الدعوة من موسى  فرعون لما سمعف
 وجمع قومه وقال هذه المقالة  فرعون ذهب، فأدلك عليه من أجل أن تخشاه،-عز وجل-إنما أنت عبد هللا 

 لكن هذا فيما يظهر كان قبل تحديد الموعد الذي ،]٢٤: النازعات[ } ربكُم الَْأعلَىَأنَا{ ،ةالتي هي في غاية الشناع
 فعندها دعا فرعون الناس ،]٥٩:طـه[ }وَأن يحشَر النَّاس ضحى{ -صلى اهللا عليه وسلم-تواعد به مع موسى 

صلى اهللا عليه - ما جاء به موسى  السحرة من أجل المضادة والعمل على إبطالرشَ وح،من أجل الحضور
جمع قومه وأتباعه فقال : يعني ]٢٣: النازعات[ }فَحشَر فَنَادى{ - رحمه اهللا –  ابن جرير يقول؛ ولهذا-وسلم
  .} ربكُم الَْأعلَىَأنَا{: لهم
: قال ابن عباس ومجاهد ]٢٤:زعاتالنا[ }فَقَاَل َأنَا ربكُم األعلَى{في قومه، :  أي]٢٣:النازعات[}فَحشَر فَنَادى{

  . بأربعين سنة]٣٨:القصص[ }ما عِلمتُ لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري{: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله
ما عِلمتُ { وفي اآلية األخرى ،هذا صريح في أنه ادعى الربوبيةو ،-واهللا أعلم- من اإلسرائيليات مأخوذهذا 

ِإلٍَه غَي ِمن وهذا يرد على من قال من ،-قبحه اهللا- فادعى اإللهية والربوبية ،]٣٨:القصص[ }ِريلَكُم 
 ،ك المِل: فمن معاني الرب،كأنا المِل: ]٢٤:النازعات[ }َأنَا ربكُم الَْأعلَى{: ن فرعون قصد حينما قالإ: المفسرين

 }ان ِليْأخُذَ َأخَاه ِفي ِديِن الْمِلِكما كَ{ :ومنه قوله سبحانه ، أنا ملككم األعظم، أنا سيدكم:أي ،والسيد
   وفي عهد إبراهيم ، هو ملك، وال منافاة،]٤٣:يوسف[ }وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت{ :وقوله ،]٧٦:يوسف[

                                                
ب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة، والنهـي عـن إتيانهـا سـعيا               أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، با       -١
 ).٦٠٢(، رقم )١/٤٢١(



مرأة راد أن يأخذ ا في خبره لما أ-صلى اهللا عليه وسلم- في الحديث الذي ذكره النبي -صلى اهللا عليه وسلم-
يا قَوِم لَكُم الْملْك الْيوم {:  ومؤمن آل فرعون قال،هؤالء الفراعنة هم ملوك جاء في تسميته بالملك، فإبراهيم

 ويدل على أنهم امتداد لألولين الذين كانوا في ، فكان ذلك من قبيل الملك،]٢٩:غافر[ }ظَاِهِرين ِفي الَْأرِض
 أن مؤمن آل فرعون قال مخاطباً لهؤالء -هما الصالة والسالمعلي- ثم في زمن يوسف ،زمن إبراهيم

ولَقَد جاءكُم يوسفُ ِمن قَبُل ِبالْبينَاِت فَما ِزلْتُم {:  قال،-عليه الصالة والسالم-الفراعنة لما أرادوا قتل موسى 
 فدل على أن هؤالء ،]٣٤:غافر[ }للَّه ِمن بعِدِه رسولًاِفي شَك مما جاءكُم ِبِه حتَّى ِإذَا هلَك قُلْتُم لَن يبعثَ ا

 فإن األبناء ،ئك من أسالفهم وأجدادهم وآبائهم قطعاً فهذا الخطاب ال يتوجه إليهم إال إذا كان أوال،امتداد له
 ،بناء وأما النعمة الالحقة لآلباء فهي الحقة لأل،إذا كانوا على طريقتهم في المذمة يخاطبون بخطاب اآلباء

 والذين أنجاهم هم ،]١٤١: األعراف[} وِإذْ َأنجينَاكُم من آِل ِفرعون{ولهذا تجد الخطاب كثيراً في بني إسرائيل 
حتَّى وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك { ،]٦١:البقرة[ }وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نَّصِبر علَى طَعاٍم واِحٍد{ ،أجدادهم

 والذين فعلوا ذلك هم ،-صلى اهللا عليه وسلم- خطاب للمعاصرين للنبي  فهذا،]٥٥ :البقرة[ }نَرى اللَّه جهرةً
  .إذا كانوا على طريقتهم في المذمة األبناء يخاطبون بخطاب اآلباء  أن فكل هذا بناء على،أجدادهم و،أسالفهم

ون ما كان يدعي الربوبية؛ ألنه يوجد من كبار السن من كانوا ن فرعإ: فالمقصود أن هؤالء المفسرين يقولون
َأنَا {:  أن قولهبمعنى:  فكيف يكون هو الرب األعلى؟ قالوا، وفرعون ما ولد،يعرفون أن هذه األكوان مخلوقة

ما {:  وقال،]٢٤: النازعات[ }َأنَا ربكُم الَْأعلَى{:  وهذا الكالم غير صحيح؛ ألنه هنا قال،أنا سيدكم }ربكُم الَْأعلَى
 ويمكن أن ، وفعل بالسحرة ما فعل؛ ألنهم توجهوا بالعبادة إلى غيره،]٣٨: القصص[} عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري

 }فَاستَخَفَّ قَومه فََأطَاعوه{ ، ويجد من يصفق له،يصل الغرور والجنون ببعض الناس إلى أن يدعي هذا
  . المستعان واهللا،]٥٤: الزخرف[

 فهو ، فهذا ال إشكال فيه]١٢٧: األعراف[ }ويذَرك وآِلهتَك{:  عن قيل المأل لفرعون-تبارك وتعالى-وأما قوله 
 فهو يعبد ،]٣٨: القصص[} ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري{يخاطب قومه بهذا  ولكنه كان أيضاً ، يعبدهاةله آله
  . واهللا المستعان،}َأنَا ربكُم الَْأعلَى{:  ويقول،}عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِريما {:  لكنه يقول،آلهة

 جعله به عبرة انتقم اهللا منه انتقاماً:  أي]٢٤:النازعات[ }فََأخَذَه اللَّه نَكَاَل اآلِخرِة واألولَى{: قال اهللا تعالى
:  كما قال تعالى،]٩٩:هود[ }وم الِْقيامِة ِبْئس الرفْد الْمرفُودوي{ ألمثاله من المتمردين في الدنيا، ونكاالً

}ونرنْصِة ال يامالِْقي مويِإلَى النَّاِر و ونعدةً يَأِئم ملْنَاهعج٤١:القصص[ }و[.  
ى  وهذا في الواقع معنً، واألولى هي الدنيا،اليوم اآلخرو يوم القيامة  كالم ابن كثير أن اآلخرة هياآلن ظاهر

  . نكالذَأخذه أخْ:  يعني،مكن أن يكون نعتاً لمصدر محذوفيو ،مصدر:  النكال،ذكره جماعة من السلف
النَّار يعرضون علَيها غُدوا وعِشيا ويوم تَقُوم الساعةُ َأدِخلُوا { : قال سبحانه، عذاب النارونكال اآلخرة هو

وعذَاِبآَل ِفرالْع َأشَد وهذا قال به جمع من السلف، ونكال الدنيا الغرق، فهذا نكال اآلخرة،]٤٦:غافر[} ن ، 
  . والحسن، وقال به قتادة، الذي مشى عليه ابن كثيروهو

ِخرِة نَكَاَل اآل{ ، وإنما في أول حياته وآخرها، ليس اآلخرة يوم القيامة}نَكَاَل اآلِخرِة واألولَى{: وبعضهم يقول
  . واهللا تعالى أعلم، لكن الذي قبله هو المتبادر،ه مجاهدهذا قالو ، عذاب أول عمره وآخر عمره}واألولَى



 : واألولى،}َأنَا ربكُم الَْأعلَى{ :فاآلخرة حينما قال لهم ،المراد باآلخرة واألولى من الكلمتين: وبعضهم يقول
روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد و -رحمه اهللا- هذا يقوله ابن جرير ،}ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري{

  .والشعبي والضحاك
 أن : يعني،-صلى اهللا عليه وسلم-هي تكذيبه لموسى :  واألولى،}َأنَا ربكُم الَْأعلَى{ :اآلخرة: وبعضهم يقول

  . وقبح مقاله أوالً وآخراً، نكّل به لسوء صنيعه-عز وجل-اهللا 
 وطائفة ، وهو الذي سبقه إليه ابن عباس، هو األقرب وهو المتبادر-رحمه اهللا-ي ذكره ابن كثير المعنى الذو

  .من التابعين كما سمعتم
 .لمن يتعظ وينزجر:  أي]٢٦:النازعات[ }ِإن ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلمن يخْشَى{: وقوله

}ِفي ذَِلك ةً ِإنروما ذكره من خبر موسى ، من خبر اآلخرة والقيامة-عز وجل-فيما ذكره اهللا :  يعني}لَِعب 
  .وفرعون

 واألرض بعد * وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها * رفَع سمكَها فَسواها * َأِم السماء بنَاها اًَأَأنْتُم َأشَد خَلْق{
 .]٣٣-٢٧:النازعات[ } لَكُم وألنْعاِمكُماً متَاع* والِْجباَل َأرساها *ا  َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاه*ذَِلك دحاها 

؟ } َأِم السماءاًشَد خَلْقَأ{ أيها الناس }َأَأنْتُم{:  على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئهاًيقول تعالى محتج
 } السماواِت واألرِض َأكْبر ِمن خَلِْق النَّاِسلَخَلْقُ{:  منكم، كما قال تعالىاًبل السماء أشد خلق: يعني

َأولَيس الَِّذي خَلَقَ السماواِت واألرض ِبقَاِدٍر علَى َأن يخْلُقَ ِمثْلَهم بلَى وهو الْخَالقُ {:  تعالى، وقال]٥٧:غافر[
ِليم٨١:يس[ }الْع[.  

 التي هي أشد خلقاً من اإلنسان هو واحد من ذه األجرام العظيمةهو بهذه السماء،  على منكري البعثاالحتجاج
  . عليهم بها-عز وجل-األدلة التي احتج اهللا 

جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية :  أي}رفَع سمكَها فَسواها{:  فسره بقوله}بنَاها{:  تعالىقولهو
كللة بالكواكب في الليلة الظلماءاألرجاء، م. 

 وهذا ،صل إليه الناسي ال ،جعله عالياًو ،أعاله في الهواء:  رفعه يعني،}رفَع سمكَها{: -تبارك وتعالى-قوله 
وعلى هذا  ،مرتفع: يأ هذا بناء مسموك،: يقال ،}رفَع سمكَها{ ، إعالء البناء،إعالؤه أي ،كمع السمعنى رفْ

  :قول الفرزدق
إنالذي سم كنا  لى بن السماء ***بيتاً دعائموأطوُله أعز   

  . رفع السماء:  يعني،إن الذي سمك السماء
 }رفَع سمكَها{ : وهذا ال يعارض قول من قال كالبغوي،} رفَع سمكَها*َأَأنْتُم َأشَد خَلْقاً َأِم السماء بنَاها {

وجعلْنَا { ، رفع سقفها، رفع السماء: يعني} سمكَهارفَع{ ،المعنى واحد؛ ألن الرفع مذكور قبلهو ،سقفها: يعني
إن :  وهذا كله يرد على أهل الفلك من القدماء الذين يقولون، فهي سقف،]٣٢: األنبياء[ }السماء سقْفًا محفُوظًا

يرهم كثير من المسلمين ممن يشتغلون بعلوم الفلك فضالً عن غال ولألسف ، وإنما غازات،السماء ليست بسقف
 فمن ، يتكلمون عن اإلعجاز العلمي ظاهر كالمهم أنهم ال يثبتون سقفاً حتى بعض الذين،يتابعونهم في هذا

وجعلْنَا {:  يقول-عز وجل-اهللا و ،هذه هي السماء:  أنهم يتحدثون عن غازات ويقولونواضحثنايا الكالم 



 ومحكمة ، متقنة الصنع: أي،]٧: الذاريات[ } ذَاِت الْحبِكالسماِءو{:  ويقول،]٣٢: األنبياء[} السماء سقْفًا محفُوظًا
  . الرمال إذا جاء عليها الهواء يكون فيها نوع من التمويجمثلفيها تمويج التي  أو ،البناء

 ، في حال من االستواء اهللاعلها ج،]٢٨-٢٧: النازعات[ }رفَع سمكَها فَسواها* َأَأنتُم َأشَد خَلْقًا َأِم السماء بنَاها {
ليس فيها ضعف في البناء كما يحصل في و ، وال تصدع، ليس فيها تفاوت، وقوته، واعتداله،اكتمال الخلقو

  . ال اعوجاج فيها وال فطور، فجعلها مستوية معتدلة،البناء الذي يبنيه الناس
، ونهارها  حالكاً أسوداًجعل ليلها مظلم: أي ]٢٩: نازعاتال[} وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها{{:  تعالىوقوله
  . واضحاًراً ني مشرقاًمضيئاً

جعلها و ،رفع من شيءى السماء فال شيء أسو:  يعني}رفَع سمكَها{ن معنى إ:  يقول-رحمه اهللا-بن جرير ا
عها  فجمي،}فَسواها{ ،رتفعات ومنخفضات كما هي في األرضمو ليس فيها تضاريس ،في حال من االستواء

  .هي مستوية األرجاء واألبعادف ، في ارتفاعها وامتدادهامستٍو
 ونهارها مضيئاً مشرقاً ، حالكاًجعل ليلها مظلماً أسود: قال ،]٢٩: النازعات[} وَأغْطَشَ لَيلَها وَأخْرج ضحاها{

  . أظلمه: أغطش ليلها: قال ابن عباس ،نيراً واضحاً
 }وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً{ ،القمر:  يعني}فَمحونَا آيةَ اللَّيِل{: يقول-عز وجل- اهللا ، أظلمه} لَيلَهاوَأغْطَشَ{
  .هي الشمس ،]١٢: اإلسراء[

وأضاف الليل إلى السماء؛ ألن الشمس تشرق وتغرب في السماء، فإذا أشرقت الشمس طلع النهار، وإذا  
 فأضيف ،وطلوعها يساوي طلوع النهار ، فالليل هو غروب الشمس،أضاف ذلك إليها ف،غربت جاء الليل

 والنهار عبر عنه بالضحى مع أن الضحى هو جزء من ،نجوم الليل؛ ألنها تطلع في الليل:  كما قيل،إليها
  وهناك الضحى الكبير أو، وله أوسط،له أولو ،ترتفع الشمس قدر رمح أن بعد من ووقته ،أجزاء النهار

 اإلبل الصغار ال ،)٢())صالض الِفمرحين تَ((األكبر الذي يكون في آخره؛ ولهذا جاء في صالة األوابين 
  . إذا رمضت الفصال، فتصيبها الرمضاء فتحرك قوائمها،تحتمل حرارة الشمس
 ، واالنطالق، والنشاط،من حيث البركة  ألنه أشرف أوقات النهار عبر بالضحى؛:قال بعض أهل العلم

  . أمير النهار أوله:ن أمثالهم وال زال الناس ِم،)٣())بورك ألمتي في بكورها(( ، والسعي،لعملوا
تبارك -هذا كله من دالئل قدرته ، أبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمس:  يعني}وَأخْرج ضحاها{ :فقوله

  . على بعث األجسام وإعادتها من جديد-وتعالى
 . وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وجماعة كثيرون،لمهأظ: أغطش ليلها: قال ابن عباس

 .أنار نهارها:  أي}وَأخْرج ضحاها{

                                                
 )٧٤٨: (رقم) ١/٥١٥( أخرجه مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب صالة األوابين حين ترمض الفصال - ٢
الجهاد، باب فـي االبتكـار فـي       ، وأخرجه أبو داود، كتاب      )٧٥٤: (، رقم )١/٢٢٩( أخرجه الطبراني في المعجم األوسط       - ٣

، باب ما جـاء فـي التبكيـر        -صلى اهللا عليه وسلم   -، والترمذي، أبواب البيوع عن رسول اهللا        )٢٦٠٦: (، رقم )٣/٣٥(السفر  
 )).اللهم بارك ألمتي في بكورها: ((، بلفظ)١٢١٢: (، رقم)٣/٥٠٩(بالتجارة 



} َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاها{:  تعالى فسره بقوله]٣٠: النازعات[} والَْأرض بعد ذَِلك دحاها{:  تعالىوقوله
أن األرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق " السجدةحم "وقد تقدم في سورة  ]٣١:النازعات[

وهذا معنى قول ابن عباس، وغير واحد، واختاره  ،رج ما كان فيها بالقوة إلى الفعلالسماء، بمعنى أنه أخ
  .ابن جرير

 }رج ِمنْها ماءها ومرعاهاَأخْ{ ، أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل،]٣٠: النازعات[} والَْأرض بعد ذَِلك دحاها{
هي أيضاً قابلة  و، فيها ماء، بهذه المثابة-عز وجل- قد جعلها اهللا ، فيهاًأكان ذلك مهي:  يعني،]٣١: النازعات[

 فجعله اهللا ،}َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاها{ ،جرت العيون وجرت على ظهرها فهذا إخراج بالفعل فإذا فُ،للنبات
 ، وهذه األوصاف كامنة فيها، لذلكًأ خلقها خلقاً مهي،}َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاها * دحاها{ ،مناً فيهاكا

  .فخروجها هذا هو الخروج بالفعل
 والواقع أن هذا من ،}َأخْرج ِمنْها ماءها ومرعاها{ :هو ما ذكره اهللا في قولهالدحو : بعض أهل العلم قال

  .مما يدخل فيهوحو الد
قررها وأثبتها وأكَّدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم، الرءوف : أي] ٣٢:النازعات[ }والِْجباَل َأرساها{: وقوله

  .بخلقه الرحيم
دحا األرض فأنبع عيونها، وأظهر مكنونها، وأجرى : أي] ٣٣:النازعات[ }متَاعا لَكُم وألنْعاِمكُم{وقوله 

وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها، وثبت جبالها، لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا أنهارها، 
ا يحتاجون إليه من األنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ملخلقه وِل

 .ينتهي األمد، وينقضي األجل


