
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

   . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
سورة [} كَمن الَّ يخْلُقُ َأفَال تَذَكَّرونَأفَمن يخْلُقُ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

  .اآلية ]١٧:النحل
 بل هم ،ثم نبه تعالى على عظمته وأنه ال تنبغي العبادة إال له دون ما سواه من األوثان التي ال تخلق شيئاً

مه عليهم وإحسانه  كثرة نع ثم نبههم على،}َأفَمن يخْلُقُ كَمن ال يخْلُقُ َأفَال تَذَكَّرون{:  ولهذا قال؛يخلقون
 ولو ، يتجاوز عنكم:أي ]١٨:سورة النحل[}وِإن تَعدوا ِنعمةَ اللَِّه ال تُحصوها ِإن اللَّه لَغَفُور رِحيم{:  فقال،إليهم

 ولو عذبكم لعذبكم وهو ، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم،طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك
 إن اهللا لغفور :يقول:  وقال ابن جرير، يغفر الكثير ويجازي على اليسير، ولكنه غفور رحيم،لم لكمغير ظا

 رحيم بكم ال يعذبكم ،لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته
  .بعد اإلنابة والتوبة

َأمواتٌ   * والِّذين يدعون ِمن دوِن اللِّه الَ يخْلُقُون شَيئاً وهم يخْلَقُون *ونواللّه يعلَم ما تُِسرون وما تُعِلنُ{
ثُونعبي انَأي ونرشْعا يمآٍء ويَأح ر٢١-١٩:سورة النحل[}غَي[.  

 إن خيراً ،يامة وسيجزي كل عامل بعمله يوم الق،يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر
 كما قال ، ثم أخبر أن األصنام التي يدعونها من دون اهللا ال يخلقون شيئاً وهم يخلقون،فخير وإن شراً فشر

:  وقوله،]٩٦-٩٥:سورة الصافات[ } واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون *َأتَعبدون ما تَنِْحتُون{: -عليه السالم- الخليل
} راتٌ غَيواٍءَأمي{ ،فال تسمع وال تبصر وال تعقل ، هي جمادات ال أرواح فيها: أي}َأح انَأي ونرشْعا يمو

ثُونعب؟ إنما يرجى ذلك تجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء فكيف ير، ال يدرون متى تكون الساعة: أي}ي
  .من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،مد هللالح

صلى اهللا عليه - هورد أيضاً في قول اإلحصاء ،}وِإن تَعدوا ِنعمةَ اللَِّه ال تُحصوها{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 : اإلحصاءنيامعومن  ،نوأي أسماء اهللا الحسنى التسعة والتسع )١())من أحصاها دخل الجنة((: -وسلم
ال تطيقون و ، عدها وحصرهانال تستطيعو: أي }وِإن تَعدوا ِنعمةَ اللَِّه ال تُحصوها{: وقوله ،اإلطاقةو ،معالج

: -تبارك وتعالى- وقوله ،}ال تُحصوها{: -تبارك وتعالى- فهذا كله داخل في قوله ،القيام بحقها وشكرها
                                                

قرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال  في اإل والثُّنْيا رواه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من االشتراط- ١
، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، )٢٥٨٥(مائة إال واحدة أو ثنتين، برقم 

 ). ٢٦٧٧(برقم 
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 ، معلوم أن األموات غير أحياء،-عز وجل-يعبدونها من دون اهللا عن المعبودات التي  }َأمواتٌ غَير َأحياٍء{
 فهي غير قابلة ، أنه لم يكن فيها حياة ففقدتها: أي}غَير َأحياٍء{ ذكر ذلك في حقها -عز وجل-ولكن اهللا 

 و الذي وه،القابلية أصالً للحياة ومن األشياء ما ال يكون فيه ،الميت كان حياً ثم ماتبخالف  ،للحياة أصالً
 ما -المناطقةفي الرد على كالتدمرية -شيخ اإلسالم ردود  كتب وموجود في ،يعبر عنه أهل الكالم والمنطق

 السارية ف، فرق بين هذا وهذا،وتزيد ال يم: قيل و،هذه السارية ال تموت: فلو قيل ،يسمى بالعدم والملكة
 ، يقبله وصففهذا نفي عن زيد الحياة ىفنتُنما  لكن حي، أصالًللحياةغير قابلة هي   الحياةحينما تنفى عنها

 لم تكن ، هي غير قابلة للحياة أصالً، هذه أحجار وأخشاب وأشجار وما إلى ذلك،}َأمواتٌ غَير َأحياٍء{ :قولهو
وما يشْعرون َأيان {: قولهف ،}َأمواتٌ غَير َأحيآٍء وما يشْعرون َأيان يبعثُون{: ال فق،فيها الحياة ثم فارقتها

ثُونعبوالمعنى الثاني، هذا معنى،ما تشعر هذه المعبودات أيان يبعث من عبدها: األول : يحتمل معنيين}ي  :
ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه {:  قال-عز وجل-متى تبعث هي باعتبار أن اهللا  وما تشعر هذه المعبودات

نَّمهج بصقُ{:  وقال عن النار،]٩٨:سورة األنبياء[}حةُوارالِْحجو ا النَّاسهوفسرت ،]٢٤:سورة البقرة[}ود 
 النار يلقى فيها العابد ،لقى فهذه كلها تُ، وال منافاة بين القولين، وفسرت باألصنام،الحجارة بأحجار الكبريت

سورة [}بقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى ُأولَِئك عنْها مبعدونِإن الَِّذين س{:  قال-عز وجل- إال أن اهللا ،والمعبود
 وما تشعر هذه المعبودات بوقت بعث من }وما يشْعرون{ ، فالشاهد أن اآلية تحتمل المعنيين،]١٠١:األنبياء
شْعرون َأيان وما ي{: فقوله ، والمعنى األول أقرب،وما تشعر بوقت بعثها هي:  والمعنى الثاني،يعبدها
ثُونعبفليست ،ال فهم وال إدراك يعني متى يبعث هؤالء الذين يعبدونها ويتقربون إليها فهي ال عقل لها و}ي 

القرآن يعبر باأللفاظ القليلة الدالة على ف ،ولو حملت اآلية على المعنيين لم يكن ذلك بعيداً ،بأهل للعبادة
 ، وهذه ال حياة فيها أصالً، اإلحياء:بعث؛ ألنه قد يفهم من ال أقربألولان كان المعنى  وإ،المعاني الكثيرة

يظن أن  ف}وما يشْعرون{: ربما يشكل على القارئ أو السامع قول اهللا و،وإنما تؤخذ وتلقى في النار فحسب
 باعتبار أن ،ثون متى يبعكفار ما يشعر هؤالء ال: أي}وما يشْعرون َأيان يبعثُون{ ،الكالم يرجع إلى المشركين

 ، يبعثون، يشعرون، ومثل هذه الصيغ في الجموع إنما تأتي للعقالء،}وما يشْعرون{العبارة جاءت هكذا 
 ولكن يأتي ،لعاقل لغير ا"ما" و، للعاقل"من" كما أنه تستعمل لفظة ،وما تشعر أيان تبعث: وغير العقالء يقال

 جمادات فهذه المعبودات ، لغير العقالء إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل-قالء للعفيما كان-  االستعمالهذا 
 ،-عز وجل-دون اهللا   وعبدوها من، بل جعلوها آلهةةقلا لكن هؤالء الكفار لم يجعلوها مجرد ع،لةقاغير ع

مس والشَّ{: -صلى اهللا عليه وسلم- كما قال يوسف ، من العباراتفأجري عليها ما يجرى على العقالء
اِجِدينِلي س متُهَأير رالْقَموإنما يقال،ساجدة؛ ألنها غير عاقلة: واألصل أن يقال ]٤:سورة يوسف[ }و  :

}اِجِدينء وهو السجود أجرى عليها ما يجري عليهم من  لكن لما أضاف إليها شيئاً من أفعال العقال، للعقالء}س
 وتارة ، وتارة بحسب اعتقاد المخاطب، المتكلمبحسب اعتقاد تارة ، والخطاب يكون وهذا كثير،العبارات

  .}وما يشْعرون َأيان يبعثُون{ فعاملها هذه المعاملة ،هنا بحسب ما يعتقد فيها عبادهاو ،لمعنى آخر
 الَ جرم َأن اللّه يعلَم ما يِسرون  *ِبرونِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَالِّذين الَ يْؤِمنُون باآلخرة قُلُوبهم منِكرةٌ وهم مستَكْ{

تَكِْبِرينسالْم ِحبالَ ي ِإنّه ِلنُونعا يم٢٣-٢٢:سورة النحل[}و[.  
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 كما أخبر ، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك،هو الواحد األحد الفرد الصمدإال يخبر تعالى أنه ال إله 
وِإذَا {:  وقال تعالى،]٥:سورة ص[ }عَل الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإن هذَا لَشَيء عجابَأج{عنهم متعجبين من ذلك 

ونِشرتَبسي موِنِه ِإذَا هد ِمن الَِّذين ِإذَا ذُِكرِة وِبالْآِخر ْؤِمنُونال ي الَِّذين تْ قُلُوبَأزاشْم هدحو اللَّه سورة [ }ذُِكر
ِإن الَِّذين {:  عن عبادة اهللا مع إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال: أي}وهم مستَكِْبرون{: وقوله ]٤٥:الزمر

اِخِريند نَّمهج خُلُونديِتي سادِعب نع ونتَكِْبرس{ : ولهذا قال ههنا؛]٦٠:سورة غافر[}يمر{ ، حقاً: أي}ال ج َأن
ا يم لَمعي اللَّهِلنُونعا يمو ون{ وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء : أي}ِسرتَكِْبِرينسالْم ِحبال ي ِإنَّه{.  

  .-عز وجل- والعلم عند اهللا ،أوضح ما فسرت بهوهذا أحسن و ، تفسر بمعنى حقاً،}ال جرم{ :قوله
}اِطيرقَالُواْ َأس كُمبَل راذَآ َأنْزم مِإذَا ِقيَل لَهوِليناألو *  اِر الِّذينزَأو ِمنِة وامالِْقي موكَاِملَةً ي مهارزِملُواْ َأوحِلي 

ونِزرا يم آءِر ِعلٍْم َأالَ سِبغَي مِضلّونَه٢٥-٢٤:سورة النحل[ }ي[.  
 }َأساِطير الَْأوِلين{ : عن الجوابمعرضين} ماذَآ َأنْزَل ربكُم قَالُواْ{ :وإذا قيل لهؤالء المكذبين: يقول تعالى

:  كما قال تعالى، أي مأخوذ من كتب المتقدمين، إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير األولين، لم ينزل شيئاً:أي
فترون على الرسول  ي: أي]٥:سورة الفرقان[}وقَالُوا َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا{

انْظُر كَيفَ ضربوا لَك الَْأمثَاَل فَضلُّوا فَال {:  كما قال تعالى،ويقولون أقواالً متضادة مختلفة كلها باطلة
:  وكانوا يقولون، وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ،]٩:سورة الفرقان[}يستَِطيعون سِبيال

م استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن  ث،ساحر وشاعر وكاهن ومجنون
 ثُم  * ثُم عبس وبسر *ثُم نَظَر*  ثُم قُِتَل كَيفَ قَدر  * فَقُِتَل كَيفَ قَدر *فَكَّر وقَدر{المغيرة المخزومي لما 

 رتَكْباسو ربذَا ِإلَّا* َأده فَقَاَل ِإن ْؤثَري رفتفرقوا عن قوله ، ينقل ويحكى: أي]٢٤-١٨:سورة المدثر[ }ِسح 
  .ورأيه قبحهم اهللا

جمع أسطورة :  األساطير،}وِإذَا ِقيَل لَهم ماذَآ َأنْزَل ربكُم قَالُواْ َأساِطير األوِلين{: -تبارك وتعالى-في قوله 
كتب في كتب و أن ذلك مما سطر : أي}َأساِطير األوِلين{ ـ ف، السطر وهو الكتابةذلك من وأصل ،أو إسطارة

رضي اهللا -ال سيما األقوال المنقولة عن السلف - في كتب التفسير بعض من فسر ذلك يوجدو ،األولين
ن أساطير األولين أي ما سطر في كتب إ: ا ال يخالف قول من قال وهذ،هات واألباطيل التره بأن-معنه

وقَالُوا َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبها فَِهي تُملَى {: -عز وجل- كما قال اهللا }َأساِطير األوِلين{: الوا فالذين ق،األولين
 ، فهم يقصدون أن ذلك من األباطيل التي في كتب األولين التي ال خطام لها وال زمام،}علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا

 ال يعتمد ، بل فيها من األباطيل أشياء كثيرة، هل هي حق أو باطل يعرفإنما هي حكايات وأقوال ووقائع ال
أنه مما كتب ب ومن فسره ، بمعنى األكاذيب واألباطيل،}قَالُواْ َأساِطير األوِلين{ :قوله ف،عليها وال يوثق بها

تبارك -له  ثم في قو، يعني هم قصدوا الوصول إلى هذا المعنى، المعنىنفسوسطر من كتب األولين فهو 
  وفي جواب أهل اإليمان،هناالجواب يالحظ  }وِإذَا ِقيَل لَهم ماذَآ َأنْزَل ربكُم قَالُواْ َأساِطير األوِلين{: -وتعالى

جاءت  }َأساِطير األوِلين{ـف ،]٣٠:سورة النحل[ }ماذَا َأنزَل ربكُم قَالُواْ خَيرا{إليهم هذا السؤال حين وجه 
 الحافظ ابن قال ولذلك ؛إنها منزلة: هنا هؤالء الكفار أصالً ال يقولونف ،جاءت منصوبة }خَيرا{ و،فوعةمر

 ال يؤمنون أنه فهم ،" أي لم ينزل شيئاً إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير األولين": فيها -رحمه اهللا-كثير 
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 بينما أهل ،لهذه أساطير األولين لم تنز: أنهم يقولون يعني ك،}َأساِطير األوِلين{:  ولهذا قالوا،منزل أصالً
ا{ ،لاإليمان يعتقدون أنه منزرهذا الفرق بين الجوابين، أنزل خيراً: أي}قَالُواْ خَي .  

 إنما قدرنا عليهم : أي} ِعلٍْمِليحِملُوا َأوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن َأوزاِر الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر{: قال تعالى
 أي يصير عليهم خطيئة ضاللهم ،أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم

   . وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم،في أنفسهم
ما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك إن" : أي}ِليحِملُوا َأوزارهم{: قوله في -رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 

 ،ن هذا من أجل أن يحملوا أوزارهمهم ال يقولوو ، فتكون الالم على هذا التفسير للعاقبة،"ليتحملوا أوزارهم
فَالْتَقَطَه آُل ِفرعون ِليكُون {: -عز وجل- كما قال اهللا ، عليهم ذلك ليحملوا أوزارهم في عاقبة األمرقدرلكن 

ودع منًالَهزحبل التقطوه ، ومعلوم أنهم ما التقطوه من أجل أن يكون لهم عدواً وحزناً،]٨:سورة القصص[ }ا و 
 ويحتمل أن تكون الالم الم األمر ، ولكنه في العاقبة كان عدواً لهم وحزناً، وينتفعوا به،من أجل أن يسعدوا به

  .- تعالى أعلمواهللا- ، واألول أقرب،ليحملوا أوزارهمأي 
 ال ينقص ذلك من أجورهم ،من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه(( : جاء في الحديثكما

 وقال ،)٢()) ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً، ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من اتبعه،شيئاً
 ]١٣:سورة العنكبوت[}ِهم ولَيسَألُن يوم الِْقيامِة عما كَانُوا يفْتَرونولَيحِملُن َأثْقَالَهم وَأثْقَاالً مع َأثْقَاِل{: تعالى
ِليحِملُوا َأوزارهم كَاِملَةً يوم { :في اآلية -مارضي اهللا تعالى عنه-روى العوفي عن ابن عباس  وهكذا

 وقال ،}ولَيحِملُن َأثْقَالَهم وَأثْقَاالً مع َأثْقَاِلِهم{:  أنها كقوله} ِعلٍْمالِْقيامِة وِمن َأوزاِر الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر
  . وال يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئاً، ذنوبهم وذنوب من أطاعهم:يحملون أثقالهم: مجاهد

 فال أحد يحمل وزر غيره ،]١٨:اطرسورة ف[}ولَا تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى{: -تبارك وتعالى-هذا ال ينافي قوله 
 أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم باعتبار أن تلك األوزار هؤالء يحملون ولكن ، أوزارهوإنما كل أحد يحمل

 ، فأولئك يعذبون عليها،التي عملوها هي أيضاً من عملهم؛ ألنهم هم الذين دعوا إليها وأوقعوا هؤالء فيها
 وكما قال اهللا ،في اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها سنن  وم،وهؤالء أيضاً يعذبون عليها

 ،ن تحت يده يضل ولده وم، باعتبار أنه ال يخلو من إضالل]٣٨:سورة األعراف[ }ِلكُلٍّ ِضعفٌ{: -عز وجل-
 هذه "نِم" ،} الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْمِليحِملُوا َأوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن َأوزاِر{: فالشاهد أن قوله

 فهم ال يحملون كل أوزار الذين يضلونهم بغير علم؛ ألن بعض أعمال أولئك ليست ،تحتمل أن تكون تبعيضية
 وإنما يحملون من تلك األوزار ما كانوا متسببين بوقوعهم ، أعمال أولئك كثيرة متنوعة،من إضالل هؤالء

 ،}وِمن َأوزاِر الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْم{ ، ويحتمل أن تكون هذه بيانية، هذا النوع من األوزار يحملون،افيه
 أنهم يقومون باإلضالل بغير : أي}يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْم{ يمكن أن تكون من الفاعل ، حال}ِبغَيِر ِعلٍْم{: وقوله
من هؤالء أي   منهم، ألنهم يقومون بإضالل الناس بغير علماراً مع األوزار؛ وأوز،ن األوزار يحملوفهم ،علم

ِليحِملُوا َأوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن َأوزاِر الَِّذين { ،أن تكون حاالً من المفعول:  المعنى الثاني،ينالمضلِّ

                                                
٢ - رواه مسلم، كتاب العلم، باب م٢٦٧٤( برقم  سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة،ن سن.( 
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اً جهلة ال يعرفون التوحيد واإليمان والوحي فيضللونهم بهذه األباطيل  أقوام فهم يضللون،}يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْم
 ، واآلية تحتمل المعنيين، إلى من يقع عليهم الضاللاً عائد}ِبغَيِر ِعلٍْم{ فيكون ،-عز وجل- باهللا والشرك

ك بغير  يفعل ذل-ل أو الذي يقع عليه اإلضاللِضسواء كان الذي ي-ويؤخذ منها أن كون الكافر أو الضال 
 يكفي أنه تبلغه الدعوة ويفهم منها ما يفهم أو ما يصلح لمثله في ،علم أن ذلك ال يكون بمجرده عذراً يعذر فيه

:  يقول-عز وجل- ولهذا تجد اهللا ، ليس شرطاً في قيام الحجة عليها أما كونه يقتنع فهذ، يكفي هذا القدر،الفهم
}آهِلِه فَرمع وءس لَه نين زنًاَأفَمسوعبادة غير اهللا كفر فهو يرى هذا العمل السيئ من ال]٨:سورة فاطر[ } ح  
 ويبذل ، ويموت دونه، ويدعو إلى هذا،على الباطل  وأن غيره، يرى أنه على الحق، يراه حسناً-عز وجل-

 تجد من  ولذلك،هم من الخطاب ما يصلح لمثله وفَ،عذر إذا بلغته الدعوةليس له  فهذا ،ال في سبيلهاألمو
 ،وا عليه وهم يعتقدون أنهم على حقئهؤالء الكفار من اليهود والنصارى تربوا على هذا ونش: الناس من يقول

ما من يهودي ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  لكن على باطل، ، وأن ما عداهم،وأنهم على دين صحيح
وما َأكْثَر النَّاِس ولَو { :ويقول اهللا ،)٣())لناروال نصراني يسمع بي من هذه األمة ثم ال يؤمن بي إال دخل ا

ْؤِمِنينتَ ِبمصرويستنكفون عن الحق،-عليهم الصالة والسالم- وهم يجادلون األنبياء ،]١٠٣:سورة يوسف[}ح ، 
 وإنما يكفي ،اً إطالق، فليس من شرط قيام الحجة االقتناع]٥:سورة ص[ }َأجعَل الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا{: نويقولو

كونه يمأل رأسه من األباطيل و ، فتقوم عليه الحجة، وأن يفهم منها ما يصلح لمثله في الفهم فقط،بلوغ الحجة
القضية ينبغي أن  وهذه ، هذا مما يزيد في ضالله ووزره وهلكته،وينشأ على هذا ويربى عليه صباح مساء

فال يصح أن ،تفطن لهايهذه اآليات  لهم فيقال،ض الكفار بأنهم هكذا كانواعتذر عن الكفار أو عن بع ي 
  .}ِليحِملُوا َأوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن َأوزاِر الَِّذين يِضلُّونَهم ِبغَيِر ِعلٍْم{ :والنصوص القرآنية

                                                
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والنسائي : ، وقال)٣٣٠٩(، برقم )٢/٣٧٢(رواه الحاكم في المستدرك  - ٣

 ).٣٠٩٣(جموع طرقه برقم ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة بم)١١٢٤١(، برقم )٦/٣٦٣(في السنن الكبرى 
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