
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٢(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
ن السماِء مآء لّكُم منْه شَراب وِمنْه هو الِّذي َأنْزَل ِم{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

ونِفيِه تُِسيم رآلية  *شَج ِفي ذَِلك اِت ِإنرِمن كُّل الثّمو نَاباألعالنِّخيَل وو تُونيالزو عرِبِه الز نِبتُ لَكُمي 
ونتَفَكّرٍم ي١١-١٠:سورة النحل[ }لّقَو[. 

 عليهم من األنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء لما ذكر تعالى ما أنعم به
 جعله عذباً زالالً يسوغ : أي}لَكُم ِمنْه شَراب{:  فقال، ومتاع لهم وألنعامهم،ةغَلْ مما لهم فيه ب-وهو العلو-

 وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه :ي أ}وِمنْه شَجر ِفيِه تُِسيمون{ ، ولم يجعله ملحاً أجاجاً،لكم شرابه
ِفيِه { : وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-  كما قال ابن عباس،أنعامكم
ونالرعي:  والسوم،ه اإلبل السائمة ومن، ترعون: أي}تُِسيم. 

 يخرجها من األرض بهذا : أي}الَْأعنَاب وِمن كُلِّ الثَّمراِتينِْبتُ لَكُم ِبِه الزرع والزيتُون والنَِّخيَل و{: وقوله
ِإن ِفي ذَِلك لَآيةً {:  ولهذا قال؛الواحد على اختالف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها الماء

ونتَفَكَّرٍم ي{ : كما قال تعالى، داللة وحجة على أنه ال إله إال اهللا: أي}ِلقَونَأم ضالَْأراِت واومخَلَقَ الس 
 مقَو مْل هاللَِّه ب عم ا َأِإلَههرتُنِْبتُوا شَج َأن لَكُم ا كَانٍة مجهاِئقَ ذَاتَ بدتْنَا ِبِه حفََأنْب اءاِء ممالس ِمن َل لَكُمَأنْزو

ِدلُونع٦٠:سورة النحل[ }ي[.  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا هللا،حمدال
 هذه اآلية ،}هو الِّذي َأنْزَل ِمن السماِء مآء لّكُم منْه شَراب وِمنْه شَجر ِفيِه تُِسيمون{: -تبارك وتعالى-قوله ف

 وخلق ،اوات واألرض وهي خلق السم،اشتملت على ثالثة من براهين البعث المعروفة التي تتكرر في القرآن
 وما يحصل به ، وذكر في هذه اآلية إنزال المطر من السماء، وإحياء األرض بعد موتها،اإلنسان من النطفة

 -عز وجل- وقد ورد من براهين البعث وقدرة اهللا ، ثم ذكر بعدها آيات أورد فيها تلك البراهين،من اإلنبات
اِء مآء لّكُم منْه هو الِّذي َأنْزَل ِمن السم{: ىتبارك تعال وقوله ،على إحياء الموتى في سورة البقرة خمسة

ابا تَْأكُُل {: -عز وجل- كقوله ،إلى آخره }شَرعرِبِه ز ِز فَنُخِْرجرِض الْجاء ِإلَى الَْأروقُ الْما َأنَّا نَسوري لَمَأو
نُخِْرج ِل * اً ثَجاجءآوَأنزلْنَا ِمن الْمعِصراِت م{:  وكقوله،]٢٧:سورة السجدة[}نِمنْه َأنْعامهم وَأنفُسهم َأفَلَا يبِصرو

ونَزلْنَا ِمن السماء ماء مباركًا فََأنبتْنَا ِبِه جنَّاٍت {: كقولهو ،]١٦- ١٤:سورة النبأ[ }وجنَّاٍت َألْفَافًا*  ِبِه حبا ونَباتًا
  .إلى غير ذلك من اآليات، ]١٠- ٩:سورة ق[}  والنَّخَْل باِسقَاٍت لَّها طَلْع نَِّضيد*يِدوحب الْحِص

 :أي" }تُِسيمون{: قالف -رحمه اهللا-فسر الحافظ ابن كثير ، }لّكُم منْه شَراب وِمنْه شَجر ِفيِه تُِسيمون{: يقول
. الرعي:  والسوم،"ومنه اإلبل السائمة":  قال، بالرعي فسر ذلك،"وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم
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 ،مة وهي العالمةالسوم من الس:  وبعضهم يقول،إنه اإلبعاد في المرعى:  يقول بعض أهل اللغة:أصل السوم
 هكذا قال أهل ،سائمة بهذا االعتبار:  فقيل لها،وذلك أن هذه البهائم والدواب السارحة تترك أثراً في األرض

  .-تبارك وتعالى- والعلم عند اهللا ،واألول أشهر ،اللغة
ينِبتُ لَكُم ِبِه الزرع والزيتُون والنَِّخيَل {:  في قولهالعلماء يتكلمون على سبب تقديم الزرع على بقية األشياء

نَاباَألعإنه أصل الغذاء بالنسبة لإلنسان وما بعده كالزيتون هو فاكهة:  ويقولون}و.  
وسخّر لَكُم اللّيَل والْنّهار والشّمس والْقَمر والْنّجوم مسخّراتٌ ِبَأمِرِه ِإن ِفي ذَِلك آليات لّقَوٍم { :عالىثم قال ت
ِقلُونعي* ونذّكّرٍم يآلية لّقَو ِفي ذَِلك ِإن انُهخْتَِلفاً َألْوِض مِفي األر َأ لَكُما ذَرم١٣-١٢:نحلسورة ال[ } و[. 

 والشمس والقمر ،ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان
 وكل منها ،وات نوراً وضياء ليهتدى بها في الظلماتا والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السم،يدوران

 والجميع تحت ،رة ال يزيد عليها وال ينقص عنها يسير بحركة مقد،يسير في فلكه الذي جعله اهللا تعالى فيه
ِإن ربكُم اللَّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض ِفي ِستَِّة {:  كقوله،قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله

والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِه َأال لَه َأياٍم ثُم استَوى علَى الْعرِش يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثاً 
الَِمينالْع بر اللَّه كارتَب رالَْأم{:  ولهذا قال؛]٥٤:سورة األعراف[ }الْخَلْقُ وِقلُونعٍم يلَآياٍت ِلقَو ِفي ذَِلك أي}ِإن : 

 .عظيم لقوم يعقلون عن اهللا ويفهمون حججهلدالالت على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه ال

وات نبه على ما خلق في ا لما نبه تعالى على معالم السم} مختلفاً ألوانهوما ذَرَأ لَكُم ِفي الَْأرِض{: وقوله
 والنباتات والجمادات على اختالف ، واألشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن،األرض من األمور العجيبة

 آالء اهللا ونعمه : أي}ِإن ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يذَّكَّرون{ وما فيها من المنافع والخواص ،كالهاألوانها وأش
  .فيشكرونها

 على }والْنّجوم مسخّراتٌ ِبَأمِرِه{:  ثم قال}وسخّر لَكُم اللّيَل والْنّهار والشّمس والْقَمر{: -تبارك وتعالى-قوله 
 وقرأ من السبعة ابن عامر ، يكون ذلك لالستئناف}والْنّجوم{قراءة التي هي قراءة حفص عن عاصم هذه ال
 وقراءة الجمهور ،بالرفع } والْنّجوم والْقَمروالشّمس{ :}والشّمس والْقَمر والْنّجوم{: -تبارك وتعالى-قوله 

وسخّر لَكُم اللّيَل والْنّهار والشّمس { وهذه اآلية ،}سخّر{أن ذلك من المفعول للفعل قبله وهو على بالنصب 
َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن السماء {:  كقوله،-تبارك وتعالى- من آيات اهللا }والْقَمر والْنّجوم مسخّراتٌ ِبَأمِرِه

سورة [ }واخِْتلَافُ َألِْسنَِتكُم وَألْواِنكُم{: قولهو ،]٢٧:سورة فاطر[ }وانُهاماء فََأخْرجنَا ِبِه ثَمراٍت مخْتَِلفًا َألْ
   . نظائره وقد مضى أيضاً،-عز وجل- كل هذا من آيات اهللا ،]٢٢:الروم

لْبسونَها وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وهو الِّذي سخّر الْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحماً طَِرياً وتَستَخِْرجواْ ِمنْه ِحلْيةً تَ{
ونتَشْكُر لّكُملَعِلِه وتَغُواْ ِمن فَضِلتَبو* ونتَدتَه لّكُمالً لّعبساراً وَأنْهو ِبكُم َأن تَِميد اِسيوِض رِفي األر َألْقَىو  

*ونتَدهي مِم هِبالنّجاٍت والمعو * ن يَأفَم ونخْلُقُ َأفَال تَذَكّرن الّ يةَ اللِّه الَ  *خْلُقُ كَممواْ ِنعدِإن تَعو 
ِحيمر لَغَفُور اللّه آ ِإنوهص١٨-١٤:سورة النحل[ }تُح[. 

 ، وتيسيرهم للركوب فيه، ويمتن على عباده بتذليله لهم،يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتالطم األمواج
 وما يخلقه فيه من ، وإحالله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل واإلحرام،وجعله السمك والحيتان فيه
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 وتسخيره البحر لحمل ، وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسونها، والجواهر النفيسةئلالآل
ره بجؤجئها وهو صدرها تمخ : وقيل، وكالهما صحيح، تمخر الرياح: وقيل،السفن التي تمخره أي تشقه

 فإنه أول من ،-عليه السالم- وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح ، الذي أرشد العباد إلى صنعتهامالمسنَّ
 يسيرون من قطر ، وجيالً بعد جيل، ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن، وله كان تعليم صنعتها،ركب السفن

 ولهذا قال ؛ هناك وما هنا إلى، لجلب ما هناك إلى هنا، إقليم إلى ومن إقليم، ومن بلد إلى بلد،إلى قطر
   . نعمه وإحسانه: أي}وِلتَبتَغُوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تَشْكُرون{ :تعالى

 أي ، لتقر األرض وال تميد، والجبال الراسيات،ثم ذكر تعالى األرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات
سورة [ }والِْجباَل َأرساها{:  ولهذا قال؛الحيوانات فال يهنأ لهم عيش بسبب ذلكتضطرب بما عليها من 

  .]٣٢:النازعات
 ينبع في موضع ، جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباد: أي}وَأنْهاراً وسبالً{: وقوله

 فيصل إلى البلد الذي ،كامخترق الجبال واآل وي، فيقطع البقاع والبراري والقفار،وهو رزق ألهل موضع آخر
ما بين صغار وكبار، وشرقاً وغرباً، وجنوباً وشماالً،خر ألهله وهي سائرة في األرض يمنة ويسرةس ، 

ئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ي السير وبط وقوي، وما بين نبع وجمع،وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت
وكذلك جعل فيها سبالً أي طرقاً يسلك فيها من بالد إلى بالد حتى إنه ،سواه فال إله إال هو وال رب ،رويس 

سورة [ }وجعلْنَا ِفيها ِفجاجاً سبالً{:  كما قال تعالى،تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاً
  .اآلية]٣١:األنبياء
 يستدل بها المسافرون براً وبحراً إذا ،ونحو ذلكن جبال كبار وآكام صغار  دالئل م: أي}وعالماٍت{: وقوله

   .ضلوا الطرق
  .-مارضي اهللا تعالى عنه-  قاله ابن عباس، في ظالم الليل: أي}وِبالنَّجِم هم يهتَدون{: وقوله
ِرجواْ ِمنْه ِحلْيةً تَلْبسونَها وهو الِّذي سخّر الْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحماً طَِرياً وتَستَخْ{: -تبارك وتعالى-قوله 

ال يفهم من و ،ذا ال يخفى أنه في سياق االمتنان ه،}ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحما طَِريا{: فقوله ،}وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه
ما ذكر على سبيل  وإن،ال يؤكل قديداً مثالً أو مجففاً هذا بحال من األحوال أن ما يستخرج مما يؤكل من البحر

  . فهو يؤكل وهو طري ويؤكل أيضاً من غير طراوة، اللحم الطريركَ ذَ،االمتنان واهللا أعلم
 ،" تمخر الرياح: وقيل،تمخره أي تشقه":  الحافظ ابن كثير رحمه اهللاقال ،}وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه{: قولهو
 وفسر بصوت ،مخر:  إذا اشتد هبوبها يقال له،ريحالمخر في كالم العرب يفسره بعضهم بصوت هبوب الو

 أنها حينما -رحمه اهللا- وبعضهم يفسره كما ذكر أيضاً الحافظ ابن كثير ،السفينة عند هبوب الرياح تسيرها
 فهي تشق الماء فيكون له -كما هو معلوم-مقدمتها لتي في امنقورة ل وهو الخشبة ا،تشق الماء بجؤجئها

:  كل ذلك له صوت يقال له،هذه أمور متالزمةف ، وهذا صحيح"اة بين المعنيينوال مناف":  يقول،صوت
 يحتمل أن تكون الواو }وِلتَبتَغُواْ ِمن فَضِلِه ولَعلّكُم تَشْكُرون{:  ثم قال،}وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه{ ،المخر

يكون ف ،}ماً طَِرياً وتَستَخِْرجواْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحوهو الِّذي سخّر الْ{:  وهو قوله،عاطفة على ما ذكر قبله
 ،}وِلتَبتَغُواْ ِمن فَضِلِه{ ،}تَستَخِْرجواْ ِمنْه ِحلْيةًوهو الِّذي سخّر الْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحماً طَِرياً و{: المعنى هكذا
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 ، ما ذكر بعد الحلية من قبيل االعتراض للتوضيح والبيانيكونو ،إنه معطوف على مقدر: وبعضهم يقول
}اً وماً طَِريلَح ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه رحالْب خّرالِّذي س وهةًوِحلْي واْ ِمنْهتَخِْرجا {:  استطرد في وصفها فقال}تَسونَهستَلْب

وِلتَبتَغُواْ ِمن {في ن الواو إ:  وبعضهم يقول،تفسير السابقهذا كله اعتراض على ال }وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه
وهو الَِّذي سخَّر { ، ولتبتغوا،"لتنتفعوا"  هذه العلة المحذوفة يمكن أن تقدر بـ،على علة محذوفةعاطفة } فَضِلِه

 ، وإن كان يحتمل هذا،ه خالفُ األصُل: ذلك بمقدٍرطُ ورب،}وِلتَبتَغُواْ{ إلى آخره }الْبحر ِلتَْأكُلُواْ ِمنْه لَحما طَِريا
واهللا - ولعل األحسن ، فعل ذلك لتبتغوا من فضله:أنه يقال  أو،}وِلتَبتَغُواْ ِمن فَضِلِه{ لتنتفعوا بذلك :يعني
ْأكُلُواْ ِمنْه لَحما طَِريا وهو الَِّذي سخَّر الْبحر ِلتَ{ فيكون المعنى هكذا }وِلتَبتَغُواْ{:  أنه معطوف على قوله-أعلم

 سخر البحر لتأكلوا :يعني }وتَستَخِْرجواْ ِمنْه ِحلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتَبتَغُواْ ِمن فَضِلِه
  . ذلك يحصل من ألوان االبتغاء كركوب البحر للتجارة ونحو بما،لتبتغوا من فضلهوتستخرجوا وأيضاً 
 ونحو ذلك ،أي دالئل من جبال كبار وآكام صغار":  الحافظ رحمه اهللاقال }وعالماٍت{: وهنا في قوله تعالى

  ." المسافرون براً وبحراًايستدل به
وعالماٍت وِبالنَّجِم  * نوَألْقَى ِفي اَألرِض رواِسي َأن تَِميد ِبكُم وَأنْهارا وسبالً لَّعلَّكُم تَهتَدو{: تفسير قوله تعالى

ونتَدهي مفهي عالمة، اقتصر على العالمات األرضية من الجبال التي يعرف المسافرون فيها طريقهم}ه ، 
 ، في هذه األرض بحيث يميز الناس فيها المسالك واألماكن بهذه العالمات-عز وجل- وما جعله اهللا واآلكام

:  وهو قوله،هذا مرتبط بما قبله:  فبعضهم قال،}وعالماٍت{: قالف ،لعالمات أطلق في ا-عز وجل-مع أن اهللا 
}ونتَدتَه لَّكُمالً لَّعبسا وارَأنْهو ِبكُم َأن تَِميد اِسيوِض رَألْقَى ِفي اَألراٍت{:  ثم قال،}والمعثم ذكر ،}و 

أي ":  فقال، فدل على أن األول هي العالمات األرضية،}وِبالنَّجِم{: العالمات السماوية العلوية وهي قوله
 ومن أهل العلم كابن جرير من حمل ،"دالئل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون

عموماً النهارستدل به من أدلة العالمات على ما هو أعم من هذا مما ي، }ونتَدهي مِم هِبالنَّجاٍت والمعفي  ف،}و
 وحمله بعضهم على نوع من النجوم يهتدى ،يحمل على النجوم عموماًأن  والنجم يمكن ،الليل يهتدون بالنجم

 فالعرب كانت تصف األماكن وصفاً دقيقاً ،ببعضها وال يختص ذلك ، ال شك أنه يهتدى بهاالنجومو ،بها
 فإذا ،هو تحت النجم الفالني:  قال لبعض العرب أو نحو ذلك أو منزالً إذا أراد أن يصف لك محالً،بالنجوم

 ها هذه العالمات هي التي ذكر، وال زال هذا لدى بعض الناس إلى يومنا هذا،تبعته وجدته كما وصف بدقة
على  احملهرحمه اهللا ابن جرير ف  ،}وِبالنَّجِم هم يهتَدون{: قالف بعد العالمات األرضية -عز وجل-    اهللا 

ففي  ، وهناك عالمات أخرى، نوع منهافهي ،مات النهار ال تختص باآلكام والجبال وعال،عالمات النهار
 ،الجنوب فالتراب يكون مموجاً فتنظر إلى طرفه الممتد فهذا هو ،يعرف الشمال باتجاه الترابمثالً النهار 

و الشمال؛ ألن  فالمرتفع ه، يكون وجهه محفوراً حفراً طبيعياًيبوالكث ، الشمالهوووجهه الذي يستقبل يكون 
 . وهذا ما يسمى بعالمات التعرية،جدها محفورةولذا ن الجبال ا من جهة الشمال فتواجههغالباً ما تأتي الرياح
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