
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
واْ ماذَا َأنْزَل ربكُم قَالُواْ خَيراً لّلِّذين وِقيَل ِللِّذين اتّقَ{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

تِّقينالْم ارد ملَِنعو راآلخرة خَي ارلَدنَةٌ وسا حنْيِذِه الْدنُواْ ِفي هسا  *َأحِتهِري ِمن تَحا تَجخُلُونَهدٍن يدنّاتُ عج 
 الِّذين تَتَوفّاهم الْمآلِئكَةُ طَيِبين يقُولُون سالم علَيكُم  *يجِزي اللّه الْمتِّقينون كَذَِلك اءاألنْهار لَهم ِفيها ما يشَ

لُونمتَع ا كُنْتُمنّةَ ِبمخُلُواْ الْج٣٢-٣٠:سورة النحل[}اد[.  
 قالوا }َل ربكُمماذَا َأنْز{:  فإن أولئك قيل لهم،شقياءهذا خبر عن السعداء بخالف ما أخبر به عن األ

 أي ، أي أنزل خيراً،}خيراً{:  وهؤالء قالوا،لم ينزل شيئاً إنما هذا أساطير األولين: معرضين عن الجواب
ِللَِّذين َأحسنُوا {:  ثم أخبر عما وعد اهللا عباده فيما أنزله على رسله فقال،رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به

من عِمَل صاِلحاً ِمن ذَكٍَر َأو ُأنْثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً {:  كقوله تعالى،اآلية }ِفي هِذِه الدنْيا حسنَةٌ
لُونمعا كَانُوا يِن مسِبَأح مهرَأج منَّهِزيلَنَجمن أحسن عمله في الدنيا أحسن اهللا إليه عمله في الدنيا : أي}و 

:  كقوله، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، من الحياة الدنيا:أيخير خبر بأن دار اآلخرة  ثم أ،واآلخرة
}راللَِّه خَي ابثَو لَكُميو ُأوتُوا الِْعلْم قَاَل الَِّذين{:  وقال تعالى،اآلية ]٨٠:سورة القصص[ }و راللَِّه خَي ا ِعنْدمو

صلى - وقال لرسوله ،]١٧:سورة األعلى[ }والْآِخرةُ خَير وَأبقَى{:  وقال تعالى،]١٩٨:سورة آل عمران[ }ِللَْأبراِر
ولَِنعم دار {:  ثم وصف الدار اآلخرة فقال،]٤:سورة الضحى[}ولَلْآِخرةُ خَير لَّك ِمن الُْأولَى{ :-اهللا عليه وسلم

تَِّقينالْم{.  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد،الصالة والسالم على رسول اهللا و،الحمد هللا
 ،}وِقيَل ِللِّذين اتّقَواْ ماذَا َأنْزَل ربكُم قَالُواْ خَيراً لّلِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الْدنْيا حسنَةٌ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
ثم أخبر عما وعد اهللا ":  يقول-رحمه اهللا-ابن كثير  الحافظ ،}لّلِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الْدنْيا حسنَةٌ{: قوله

أن الحافظ ابن ذلك  ومقتضى ،"}لّلِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الْدنْيا حسنَةٌ{ :عباده فيما أنزله على رسوله فقال
وهذا  ، وليس من كالم الذين اتقوا،-عز وجل- يرى أن هذا الجزء من اآلية من كالم اهللا -رحمه اهللا-كثير 

 ]٥٢:سورة يوسف[ }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب{قول امرأة العزيز ك ، التي مر بعضها،كنظائره في القرآن
قَالُواْ خَيرا لِّلَِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الدنْيا {من كالم الذين اتقوا يحتمل أن يكون و ،إلى غير هذا من األمثلة

 انتهى كالمهم ،-تبارك وتعالى- ويحتمل أن يكون من كالم اهللا ،} ولَِنعم دار الْمتَِّقين ولَدار اآلِخرِة خَيرحسنَةٌ
وهي  ،}لّلِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الْدنْيا حسنَةٌ{:  بين الفريقين فقال-عز وجل- ثم حكم اهللا }خيراً{: عند قوله

 ،]٩٧:سورة النحل[}من عِمَل صاِلحا من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً{: -تبارك وتعالى-كقوله 
 ولو كان هذا ،المقصود بالحسنة والحياة الطيبة أنه يعيش في ترف ورغد من العيش ينعم به بدنهال يفهم من و
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 ومعلوم أن الحكم المعلق على ،-صلى اهللا عليه وسلم- هو المقصود لكان أولى الناس به هو رسول اهللا
 هذا هو }ِفي هِذِه الْدنْيا حسنَةٌ{ ، هذا هو الوصف}لّلِّذين َأحسنُواْ{ ،وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه

 فعلى قدر إحسانهم على قدر ما يكون لهم من هذا الجزاء من هذه الحسنة التي ، حكم لهم بالحسنة،الحكم
صلى اهللا عليه - األبدان لكان أعظم الناس في هذا الباب هو رسول اهللا  فلو كان هذا يقصد به نعيم،ذكرها
 يمر الهالل  وكان، حتى يؤثر في جنبه-عليه الصالة والسالم- ومعلوم أنه كان ينام على الحصير ،-وسلم

 ، وحياة أصحابة أيضاً كذلك، معروفة-صلى اهللا عليه وسلم- وحياته ،د في بيته ناروالهالل والهالل وما يوقَ
يدخل فيها النصر على   بها-عز وجل-هذه الحسنة التي وعد اهللا و ،ما كانوا أهل ترف وتوسع في المالذ

وعدهم بالمباءة  ]٤١:سورة النحل[ }لَنُبوَئنَّهم{: -عز وجل- كما قال اهللا ، وما حصل لهم من الفتوح،األعداء
 لهم من جراء ذلك من الواليات يحصلو ، وبتمكينهم في األرض،رهم على أعدائهمالحسنة التي تكون بظهو

ذباب :  والعرب يقال لهم في الجاهلية،ليس لهم شأنو ، بعد أن كانوا ال يعبأ بهم،حتى صاروا أئمة يقتدى بهم
 - أعظموهو-أضف إلى ذلك  ، ثم بعد ذلك لما أحسنوا هذا اإلحسان العظيم حصل لهم ما تعرفون،الصحراء

 فال يكون تمكين لألمة إذا ، وإنما على مستوى الواحد المعين فحسباإلحسان ليس على مستوى األمة هذاأن 
 وانشراح الصدر  فتكون الحسنة بالنسبة لهؤالء ما يحصل لهم من لذة اإليمان،كان الصالح صالح أفراد

 أخبر عما يحصل -تبارك وتعالى- واهللا ،خرة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة اآل،والنعيم القلبي
 فيقع ،سر ذنوبهأ ويعيش غيره في ، حياة طيبة، مما يقع في قلبه فيعيش في حياة كريمة،للمؤمن من االنشراح

 والراحة واللذة هي لذة ، والسرور، فالنعيم هو نعيم القلب،في قلبه من الوحشة والظلمة وإن كان بدنه منعماً
بمن أسر قلبه وأظلم ووضعته في أعظم المالذ في الدنيا فإن كآبته ال تزول إال إن كانت  ولو أتيت ،القلب

س  ال باالجتماع بالنا، ال تزولته وإال فظلمة القلب ووحش،كآبته بسبب عارض من ضيق عيش أو نحو ذلك
 فيفهم ،يث حلوا وتحل ح، فوحشتهم وآالمهم وهمومهم والظلمة التي في قلوبهم تتنقل معهم،وال بتنعيم البدن

 ليس هذا هو المراد ،من الناس من يكون تقياً محسناً ومع ذلك يكون فقيراً:  وال يقال،هذا على هذا المعنى
 :كما في الحديث ، إذا أحب عبداً-عز وجل- واهللا ، أضف إلى ذلك ما يكون لهم من الذكر الجميل،بالحسنة

صحاب أل وبقي الذكر الجميل ،ع له القبول في األرض فيوض، إلى آخره)١())نادى جبريل إني إحب فالناً((
إذا ذكروا ترضى الناس  عليها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث اهللا األرض ومن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي

 كل من كان متصفاً باإلحسان على قدر ، وهكذا لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة،محبة األمة لهمبقيت وعنهم، 
  .إحسانه
  .قام يدخلونها أي م، بدل من دار المتقين أي لهم في اآلخرة جنات عدن}جنَّاِت عدٍن{: وقوله

                                                
   ، من حديث أبي هريرة )٢٦٣٧( رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب إذا أحب اهللا عبدا حببه إلى عباده، برقم -  ١
إني أحب فالنا فأحبه، : إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-
ثم يوضع له القبول في : إن اهللا يحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ل، ثم ينادي في السماء فيقولفيحبه جبري: قال

فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن اهللا : إني أبغض فالنا فأبغضه، قال: األرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول
 .)) البغضاء في األرضفيبغضونه ثم توضع له: يبغض فالنا فأبغضوه، قال
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  . جنات إقامة، بالمكان أي أقام بهند ع،العدن هو اإلقامة
}ارا الَْأنْهِتهتَح ِري ِمن{ بين أشجارها وقصورها : أي}تَجونشَاءا يا مِفيه ما {:  كقوله تعالى،}لَها مِفيهو

إن السحابة لتمر (( : وفي الحديث،]٧١:سورة الزخرف[ }خَاِلدونتَشْتَِهيِه الَْأنْفُس وتَلَذُّ الَْأعين وَأنْتُم ِفيها 
 فال يشتهي أحد منهم شيئاً إال أمطرته عليه حتى إن منهم ،بالمأل من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم

  .)٢())أتراباً فيكون ذلكأمطرينا كواعب  :لمن يقول
 كما في -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ويقول ،}لِّلَِّذين َأحسنُواْ ِفي هِذِه الدنْيا حسنَةٌ{: -تبارك وتعالى-قوله و

 ، يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها في اآلخرة،إن اهللا ال يظلم مؤمناً حسنة((: -رضي اهللا عنه-حديث أنس 
مثل هذا الحديث يفسر و ،)٣())عم بحسناته حتى إذا وافى يوم القيامة لم يكن له عند اهللا حسنةوأما الكافر فطُ

  . يعطي المؤمن في الدنيا ويعطيه في اآلخرة-عز وجل- واهللا ،المراد
}تَِّقينالْم ِزي اللَّهجي عن  ثم أخبر تعالى، كذلك يجزي اهللا كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله: أي}كَذَِلك 

 وأن المالئكة تسلم عليهم ،صون من الشرك والدنس وكل سوءحالهم عند االحتضار أنهم طيبون أي مخلَّ
ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْمالِئكَةُ َألَّا تَخَافُوا وال {:  كقوله تعالى،وتبشرهم بالجنة

نُوا وزتَحوندتُوع نَِّة الَِّتي كُنْتُموا ِبالْجِشرا  *َأبا مِفيه لَكُمِة وِفي الْآِخرا ونْياِة الديِفي الْح اُؤكُمِليَأو ننَح 
ونعا تَدا مِفيه لَكُمو كُمِحيٍم *تَشْتَِهي َأنْفُسغَفُوٍر ر الً ِمن٣٢-٣٠:سورة فصلت[ } نُز[.   

}الَِّذينِبينآلِئكَةُ طَيالْم مفَّاهإنما يحصل هذا االتصاف إذا كان اإلنسان متحققاً باإليمان ]٣٢:سورة النحل[ } تَتَو 
ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل {: اهللا ولهذا قال ،-تبارك وتعالى-واالستقامة على طاعة اهللا 

 }تَتَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ طَيِبين{: في قوله  وما قاله السلف، وتبشرهم بالجنة،}لْمالِئكَةُ َألَّا تَخَافُوا وال تَحزنُواعلَيِهم ا
 بوعد اهللا ثقةوان نفوسهم طيبة  بأوقيل ،من الذنوب والمعاصي:  قالبعضهم و،أي طاهرين من الشرك: قالوا

الشرك نجاسة مغلظة ال تطهرها مياه و ، وما إلى ذلك من األقوال،ن يعني ألهل اإليما، لهم-عز وجل-
 وذلك باإليمان وخلوصهم ، زاكية أفعالهم وأقوالهم: أي}تَتَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ طَيِبين{ وهؤالء أهل اإليمان ،البحار

  .من الشرك
يثَبتُ اللَّه الَِّذين آمنُوا {: تعالىفي قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله  وقد قدمنا األحاديث الواردة

شَاءا يم ُل اللَّهفْعيو الظَّاِلِمين ِضلُّ اللَّهيِة وِفي الْآِخرا ونْياِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْح٢٧:سورة إبراهيم[}ِبالْقَو[.  
ِتي َأمر ربك كَذَِلك فَعَل الِّذين ِمن قَبِلِهم وما ظَلَمهم اللّه ولَِكن كَانُواْ هْل ينْظُرون ِإالّ َأن تَْأِتيهم الْمالِئكَةُ َأو يْأ{

ونظِْلمي مهَأنْفُس* ِزُئونتَهسا كَانُواْ ِبِه ياقَ ِبِهم محِملُواْ وا عَئاتُ ميس مهاب٣٤-٣٣:سورة النحل[} فََأص[.  
هل ينتظر هؤالء إال المالئكة أن : كين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيايقول تعالى مهدداً للمشر

  .  يوم القيامة وما يعاينونه من األهوال: أي}َأو يْأِتي َأمر ربك{ . قاله قتادة،؟تأتيهم لقبض أرواحهم
                                                

ثنا عمر بن عبد الرحمن األبار، حد: ، من طريق الحسن بن عرفة، قال)٢١/٦٤٢( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره - ٢
 . عن محمد بن سعد األنصاري، عن أبي ظبية السلفي

خرة وتعجيل حسنات الكافر في رواه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا واآل -  ٣
 ). ٢٨٠٨(الدنيا، برقم 
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 }َأو يْأِتي َأمر ربك{ ،ألرواح تأتي لقبض ا المالئكة أن:-رحمه اهللا- ذكره الحافظ ابن كثير الذيهذا المعنى 
 والقول ،المقصود به العذاب المستأصل الذي يحصل لهم في الدنيا:  ومن السلف من يقول،يعني يوم القيامة

     وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ،لعله هو األقرب -اهللارحمه -األول الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
  .-رحمه اهللا-

 هكذا تمادى في شركهم أسالفهم ونظراؤهم وأشباههم من : أي}ذَِلك فَعَل الَِّذين ِمن قَبِلِهمكَ{: وقوله
 ألنه تعالى أعذر ؛}وما ظَلَمهم اللَّه{ ،المشركين حتى ذاقوا بأس اهللا وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال

 بمخالفة الرسل : أي}ِكن كَانُوا َأنْفُسهم يظِْلمونولَ{ ،إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه
 ، أحاط بهم من العذاب األليم: أي}وحاقَ ِبِهم{ ، فلهذا أصابتهم عقوبة اهللا على ذلك؛والتكذيب بما جاءوا به

}ِزُئونتَهسا كَانُوا ِبِه ييوم القيامة فلهذا يقال لهم ؛ يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب اهللا: أي}م :
}ونا تُكَذِّبِبه الَِّتي كُنْتُم ِذِه النَّار١٤:سورة الطور[ }ه[.  
  

  :فائدة
  : يجزي عباده بأحسن ما كانوا يعملون-تبارك وتعالى-معنى كون اهللا 

أتي ينه قد إ و، مطلق االتصافهفضيل المقصود بن أفعل التإ و،ن أحسن بمعنى حسنإ: من أهل العلم من قال
سورة [ }وسيجنَّبها الَْأتْقَى{: ومنه قوله تعالى ، هذا معروف في كالم العرب، به مطلق االتصافمراداً
  : ومنه قول الشاعر، التقي: يعني]١٧:الليل

   فيها بأوحد لستُفتلك سبيٌل  *** أمت أن أموت وإنتمنى رجاٌل
أن :  والمعنى الثاني، باألعمال الحسنة: يعني]٩٦:ة النحلسور[ }سِن ما كَانُواْ يعملُونِبَأح{ فيكون ،يعني بواحِد

منها  ، يعني هم قدموا أعماالً متفاوتة،اهللا يتفضل عليهم فيعاملهم في العطاء والجزاء والثواب بمعيار األحسن
 وهي أعمال عظيمة بحسب متعلقها مما قام بقلوبهم من اإلخبات عند العمل بها مع ،ما كان في غاية اإلحسان

 فهذا في ، وما إلى ذلك،]٦٠:سورة المؤمنون[ }يْؤتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ{ ،متابعة مع عظيم اإلخالصال
رفع  في،األكملواألفضل وكون المعاملة لهم باألحسن ت ف،اك أعمال دون ذلك وهن،الدرجة العليا في اإلحسان

  .واهللا أعلم ،معاني اسمه الجبار من  وهذا،جبره ويالنقصلهم 
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