
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
اللّه النّاس ِبظُلِْمِهم ما تَرك علَيها ِمن ولَو يَؤاِخذُ {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

فَِإذَا ج ىمسٍل مَأج إلَى مهَؤخّرلَِكن يٍة وآبادونتَقِْدمسالَ يةً واعس ونتَْأِخرسالَ ي ملُهَأج ا  *ءِللِّه م لُونعجيو 
َأن الْكَِذب متَِصفُ َألِْسنَتُهو ونهكْريطُونفْرم مَأنّهو الْنّار ملَه َأن مرالَ ج نَىسالْح م٦٢-٦١:سورة النحل[} لَه[.  

 أي :يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر األرض من دابة
 ، وينظر إلى أجل مسمى،ويستر ولكن الرب جل جالله يحلم ،ألهلك جميع دواب األرض تبعاً إلهالك بني آدم

  . إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً،أي ال يعاجلهم بالعقوبة
إن الظالم ": رجالً وهو يقول -مارضي اهللا تعالى عنه-سمع أبو هريرة :  عن أبي سلمة قالابن جريرروى 

 .)١("كرها بظلم الظالم لتموت في وى حتى إن الحبار،بلى واهللا:  فقال،فالتفت إليه:  قال،ال يضر إال نفسه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

  ظاهر هذه اآلية العموم،}ولَو يَؤاِخذُ اللّه النّاس ِبظُلِْمِهم ما تَرك علَيها ِمن دآبٍة{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى "من"ـ وإذا سبقت ب،عموملا  تفيد نكرة في سياق النفي"دابة"ـف

 فهذا عام لكل ،}ما تَرك علَيها ِمن دآبٍة{ ، فهي نص صريح في العموم،حيز التنصيص الصريح في العموم
 ،]٤٥:سورة فاطر[ }ابٍةما تَرك علَى ظَهِرها ِمن د{:  في اآلية األخرى-تبارك وتعالى- يدل عليه قوله ،الدواب

 وأن ، وزر أخرى تحمل وازرة الأنه واحتج بالنصوص التي تدل على ،ومن أهل العلم من خص ذلك بالكفار
 وأنتم تعرفون أن ،إن هذا العموم الظاهر في اللفظ مراد به الخصوص:  فقالوا،اهللا ال يؤاخذ أحداً بذنب غيره

 والنوع ، يعني الذي ورد ما يخصصه، والعام المخصوص،ومهالعام الباقي على عم: العموم ثالثة أنواع
:  فبعضهم يقول، يعني أنه أطلق لفظاً عاماً على معنى خاص، لكنه خاص في المعنى،هو العام لفظاً: الثالث

 المقصود الكفار؛ ألنهم هم }ما تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة{ ،إن هذا من قبيل العام المراد به الخصوص
 وإن اختلفت عبارات هؤالء العلماء في المعنى ، يهلكهم-عز وجل- فاهللا ،أصحاب الظلم واإلجرام العظيم

 ،نسلال  هالكهمبسببيهلك اآلباء فيهلك :  يعني بعضهم يقول،المعبر عنه إال أن ذلك يرجع إلى ما ذكرت
 وتدل ،ذي يدل عليه ظاهر القرآن وهو ال،- أعلمواهللا تعالى- واألقرب ،يهلك الكفار:  وبعضهم يقولوينقطع،

 والنصوص دلت على أن الظالم إذا لم يؤخذ على يده عم ،أن المراد بذلك العموم :عليه النصوص األخرى
الناسما لم يغير ويؤخذ على يد هؤالء،أن هذا الظلم والفساد واإلجرام يكون سبباً للعقوبات العامةو ، العذاب ، 

                                                
 ).٧٤٧٩(، برقم )٦/٥٤(، والبيهقي في الشعب )١٧/٢٣١(رواه ابن جرير في تفسيره  )١(
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 وإنما ،أتي البالء والعذاب عاماً شامالً للجميع في،)٢())نعم إذا كثر الخبث(( :قال" أنهلك وفينا الصالحون؟"
 فإن ،إذا نظرت إلى أعمال الخلق حتى أهل اإليمان منهمو ، الذين ينهون عن السوء-عز وجل-ينجي اهللا 

عز -اهللا  ولو يؤاخذنا ،-تبارك وتعالى- وال يخلو من تقصير في حق اهللا ،اإلنسان ال يخلو من إساءة وظلم
 قد تموت ،الكالم في الدواب ليس الكالم في الناس فحسب وإنما ، بذنوبنا لما بقي من الناس أحد-وجل

 ،-تبارك وتعالى- وبغيهم وعتوهم على اهللا ، في وكرها بسبب ظلم بني آدم والحبارى،الجعالن في جحرها
  يعني إذا منع،)٣())ا القطر من السماءإال منعو((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،وهذا أمر ال ينكر

 فإذا منع الناس القطر من السماء عم ، من السماء ولوال البهائم لم يمطروا منعوا القطر،زكاة األموال األغنياء
 واألقرب حمل اآلية ، فهذان قوالن، والبهيمة، والغني، الفقير الذي ال تجب عليه الزكاة أصالً،ذلك الجميع

 واألرض ، يرجع إلى األرض،}ما تَرك علَيها ِمن دآبٍة{: -تبارك وتعالى- قوله مير في، والض العمومعلى
 وهذا ال إشكال فيه؛ ألنه إذا كان يفهم من السياق ، فرجع الضمير إلى غير مذكور،لم يرد لها ذكر قبل ذلك

 على أحد المعنيين في -الىتبارك وتع- كقوله ، وإن لم يكن له ذكر سابق،فإنه يمكن أن يرجع الضمير إليه
 ففسر ذلك بالخير وفسر بالشمس وهو ،]٣٢:سورة ص[} حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجاِب{: -جل وعال-تفسير قوله 

 ، ولكن يفهم من السياق، فالشمس لم يرد لها ذكر قبل ذلك،}ِبالِْحجاِب{ ، الشمس: أي}حتَّى تَوارتْ{ ،األشهر
  :كقول الشاعر

اِوأمما ي إذا حشرجتْ***   عن الفتىيغني الثراءيوماً وضاق بها الصدر   
  : وكقول اآلخر، وذلك لم يرد له ذكر في كالم الشاعر قبله،يعني النفس والروح: إذا حشرجت

  هاالم الثغور ظَ عوراِتنجوَأ  *** يداً في كافرحتى إذا ألقتْ
  .إلى غير مذكور رجع الضميرف

 وهم يأنفون أن يكون ، من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده:أي} ِه ما يكْرهونويجعلُون ِللَّ{: وقوله
  .عند أحدهم شريك له في ماله

 إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا }وتَِصفُ َألِْسنَتُهم الْكَِذب َأن لَهم الْحسنَى{: وقوله
نْسان ِمنَّا إولَِئن َأذَقْنَا الْ{:  كقوله، وإخبار عن قيل من قال منهم، لهم الحسنىوإن كان ثم معاد ففيه أيضاً
 ولَِئن َأذَقْنَاه نَعماء بعد ضراء مستْه لَيقُولَن ذَهب السيَئاتُ عنِّي  *وس كَفُورُئرحمةً ثُم نَزعنَاها ِمنْه ِإنَّه لَي

ولَِئن َأذَقْنَاه رحمةً ِمنَّا ِمن بعِد ضراء مستْه لَيقُولَن هذَا ِلي {: قولهوك ،]١٠-٩:سورة هود[ }فَِرح فَخُورِإنَّه لَ
الَِّذين َئننَى فَلَنُنَبسلَلْح هِلي ِعنْد ي ِإنبتُ ِإلَى رِجعر لَِئنةً وةَ قَاِئماعالس ا َأظُنمو ملَنُِذيقَنَّهِملُوا وا عوا ِبمكَفَر 

سورة [}َأفَرَأيتَ الَِّذي كَفَر ِبآياِتنَا وقَاَل لَُأوتَين ماالً وولَداً{:  وقوله،]٥٠:سورة فصلت[}ِمن عذَاٍب غَِليٍظ

                                                
مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب و، )٣١٦٨(رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، برقم  )٢(

صلى - زوج النبي -رضي اهللا عنها-، من حديث زينب بنت جحش )٢٨٨٠(أجوج ومأجوج، برقم اقتراب الفتن وفتح ردم ي
 .اهللا عليه وسلم

، )١٣٦١٩(، برقم )١٢/٤٤٦(، والطبراني في المعجم الكبير)٤٠١٩(، كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم هرواه ابن ماج )٣(
 .رضي اهللا عنهما-عبداهللا بن عمر ، من حديث )١٠٦(وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 
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* ِسِه قَاَل ما َأظُن َأن تَِبيد هِذِه َأبداً ودخََل جنَّتَه وهو ظَاِلم ِلنَفْ{ : وقال إخباراً عن أحد الرجلين أنه،]٧٧:مريم
 فجمع هؤالء ،]٣٦-٣٥:سورة الكهف[}وما َأظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِددتُ ِإلَى ربي لََأِجدن خَيراً ِمنْها منْقَلَباً

  . وهذا مستحيل،بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً
        قراءة ابن عباس ومجاهد: قراءة غير متواترة}وتَِصفُ َألِْسنَتُهم الْكَِذب{: -تبارك وتعالى-في قوله 

  هذه،}َأن لَهم الْحسنَى بذُوتَِصفُ َألِْسنَتُهم الْكُ{ ، األلسنة الكاذبة: يعني}بذُوتَِصفُ َألِْسنَتُهم الْكُ{عالية وأبو ال
المتواترة  ولكن القراءة ، والمعنى على هذه القراءة ال إشكال فيه،ذبة تزعم أن لهم الحسنىاأللسنة الكا

}الْكَِذب متَِصفُ َألِْسنَتُهنَى وسالْح ملَه كأنه جعل قولهم هو :-واهللا تعالى أعلم-  في معناهايقاليمكن أن  }َأن 
 ، إذا نطقوا فإن نطقهم هذا يكون وصفاً لكذب،كذب فإذا نطقت به ألسنتهم كانت واصفة لهذا ال،عين الكذب

وجهه يصف :  كما يقولون، ويكون ذلك كالمبالغة في الوصف،وهذا تعبر به العرب ويعرف في كالمهم
يصف :  وجعل الوجه هو الحسن، فإذا قال،جعل العين هي الجمالف وعينها تصف السحر، ، أو الحسنالجمال

 تصف عينها السحر، يعني أن عينها هي السحر، لما فيها من مبالغة،وجهه الحسن، فإن ذلك على سبيل ال
  . يكون الكُذُب صفة لأللسن"الكُذُب"اءة قرفي والجمال والجاذبية، 

أن لهم الحسنى في ": }َأن لَهم الْحسنَى {: في قوله-رحمه اهللا- قال الحافظ ابن كثير ،وفيما يتعلق بالحسنى
 فهي ، الحسنى يمكن أن تفسر بهذا،}َأن لَهم الْحسنَى{ ،"فيه أيضاً لهم الحسنى وإن كان ثم معاد ف،الدنيا

 وفي أسماء اهللا الحسنى يعني ، أو نحو ذلك، أو الصفة الحسنى،ة الحسنى يعني أن لهم الخلّ،مؤنثة في الصيغة
 ذكر -رحمه اهللا- والحافظ ابن كثير ،فسرها بعض أهل العلم بالجنةهنا  فالحسنى ،أنها بالغة في الحسن غايته

 ]٥٠:سورة فصلت[}ولَِئن رِجعتُ ِإلَى ربي ِإن ِلي ِعنده لَلْحسنَى{: -تبارك وتعالى- كقوله ،ما يدل على هذا
 عبر بمثل هذه العبارة باعتبار أنهم ال يؤمنون باآلخرة أصالً وال -رحمه اهللا- لكن ابن كثير ، الجنة:يعني

 فإن العاقبة رض أن يكون البعث حقاً فإذا افتُ، في الدنيا: يعني}َأن لَهم الْحسنَى{:  فهو يقول،وال بالناربالجنة 
 وهذا الذي ، يعني الجنة:يوم القيامة: يقول -رحمه اهللا-رير ابن جو،  والجنة هي مآلهم ومصيرهم،تكون لهم

 أنهم ال :- قال هذا الكالمحتى -رحمه اهللا- كثير  كالم ابنهوجو ،- تعالى أعلمواهللا- ،رجحه الشنقيطي
 وإن كان هناك بعث فتكون الجنة هي ، فهم يضيفون إلى أنفسهم الكماالت في الدنيا،يؤمنون أصالً باآلخرة

إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا وإن ": -رحمه اهللا- ابن كثير قالبل  ،مصيرهم
ألن  ،وكالمه األول أعم من هذا ذكر قول ابن جرير ورجحه، ثم، " الحسنىيضاً لهم ففيه أكان ثم معاد

 اًاآلية الواحدة كالمابن جرير تجد له في تفسير و ، ويغير بين حين وآخر،المفسر أحياناً يكتب على فترات
قال أبو :  يقول-أحياناً- آخره إذا جاء يرجح  وفي،معنىويفهم من أول كالمه  ، ثم يذكر أقوال السلف،طويالً
  .فهم منه معنى آخريذكر كالماً يو ،جعفر

 يوم القيامة : أي}َأن لَهم النَّار{ ، حقاً البد منه:أي }الَ جرم{: ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك
}طُونفْرم مَأنَّهوهذا كقوله تعالى،منسيون فيها مضيعون:  قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم،}و  :
 معجلون : أي}مفْرطُون{:  وعن قتادة أيضا،]٥١:سورة األعراف[ }فَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا ِلقَاء يوِمِهم هذَا{

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وينسون ، ألنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار؛ وال منافاة، وهو السابق إلى الورد،إلى النار من الفرط
  .نفيها أي يخلدو

مفرطون ذكر الحافظ ابن و ،}َأن لَهم الْنَّار وَأنَّهم مفْرطُون{ ، حقاً: أي}الَ جرم{:  هنا-تبارك وتعالى-قوله 
أفرطت فالناً :  من قولهم،"منسيون فيها مضيعون":  قال مجاهد ومن معه، لها معنيين-رحمه اهللا- كثير

 كما ،فون في النار مخلّ، منسيون، فهذا معنى أنهم متروكون،فرطتهأ:  إذا خلفته ونسيته تقول،خلفي أي تركته
 وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير }فَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا ِلقَاء يوِمِهم هذَا{: -عز وجل-قال اهللا 

ون إلى النار من  معجل: أي}مفْرطُون{: عن قتادة":  يقول ابن كثير،-رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير 
 ولهذا يقال في ، فهذا الفارط هو الذي يسبق الناس ليستقي لهم،أفرطته في طلب الماء مثالً:  من قولهم،"الفرط

له  يقال  فالذي يتقدم الناس إلى الماء مثالً، كأنه سبق أبويه إلى اآلخرة أو الجنة،نه فرطإ :الصغير الذي يموت
نقل عن  معجلون إليها كما ، أي مقدمون إلى النار:ى هذا المعنى يكون مفرطون عل}وَأنَّهم مفْرطُون{ ،ذلك
 ، وهي سبب العذاب، أنهم مسرفون في الذنوب: أي}مفِرطون{ في رواية ورش  وفي قراءة أخرى،قتادة

 فهذه ،-جل جالله- ألمر اهللا  مضيعون: أي}ون مفَرطُوَأنَّهم{ ، لكنها ليست متواترة،وهناك قراءة أخرى
  .قراءات ثالث في هذه اآلية

:  ففي قوله، وكان لكل قراءة معنى فإنها تنزل منزلة اآليات المتعددةتتعددبالنسبة للقراءات المتواترة إذا و
}طُونفْروهذا كله ، ويحتمل معنى أنهم متروكون منسيون في النار، يحتمل معنى أنهم معجلون إلى النار}م 

واآلية إذا كانت تدل على معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من حملها  ، كالم العرب فيتدل عليه هذه اللفظة
تركون  وي، فهم معجل بهم إلى النار، وال منافاة بين هذين المعنيين، فإنها تحمل على هذه المعاني جميعاً،عليها

فاظ القليلة الدالة على  والقرآن يعبر به باألل، فكل هذا تدل عليه هذه اللفظة،وينسون فيها ال يخرجون منها
كون هذا  في، مسرفون فيها، في الذنوب والمعاصي: أي}مفِرطون وَأنَّهم{ والقراءة األخرى ،المعاني الكثيرة

  . واهللا أعلم،من قبيل ذكر السبب الذي أوجب لهم النار
 ومآ  *ان َأعمالَهم فَهو وِليهم الْيوم ولَهم عذَاب َأِليم ِإلَى ُأمٍم من قَبِلك فَزين لَهم الشّيطَاتَاللِّه لَقَد َأرسلْنَ{

ْؤِمنُونٍم يةً لّقَومحرى ودهالِّذي اخْتَلَفُواْ ِفيِه و ملَه نيِإالّ ِلتُب الِْكتَاب كلَيلْنَا عَأنْز* مالْس َل ِمنَأنْز اللّهِء ا و
ا ِبِهاميفََأح ءِتهوم دعب ضا األرونعمسٍم يآلية ِلقَو ِفي ذَِلك ٦٥-٦٣: سورة النحل[} ِإن[.  

 فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة ، فكذبت الرسل،يذكر تعالى أنه أرسل إلى األمم الخالية رسالً
م على ذلك تزيين الشيطان لهم  وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حمله،ك تكذيب قومك لكفال يهيدنّ
 وال  والشيطان وليهم وال يملك لهم خالصاً، هم تحت العقوبة والنكال: أي}فَهو وِليهم الْيوم{ ،ما فعلوه

  .}ولَهم عذَاب َأِليم{ ،صريخ لهم
 هو ،" في اآلخرة يوم القيامة:أي" }فَهو وِليهم الْيوم{:  أن قوله-رحمه اهللا-هذا المعنى الذي ذكره الحافظ و

 ،يمكن أن يكون المراد بذلك الدنيا عامةو ، واآلية تحتمل غير هذا،-رحمه اهللا-الذي اختاره ابن جرير 
حينما نزلت هذه أي  ، من الدنيااً ويمكن أن يكون المراد به بعض،ويمكن أن يراد به وقت التزيين في الدنيا

  .-واهللا أعلم- بذلك اآلخرة لعله هو األقرب ل اآلية على أن المراد وحم،}فَهو وِليهم الْيوم{ اآلية
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سورة [ }ولَا هم ينصرون{:  يقول-عز وجل- واهللا ، ومعلوم أن هؤالء ال ناصر لهم،هو الناصر: والولي
ن ينصرهم وال أن  فالشيطان ال يستطيع أ، فمعنى ذلك أنه ال ولي لهم فإذا كان الشيطان هو وليهم،]٣٩:األنبياء
ِإن اللّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم من سلْطَاٍن ِإالَّ َأن {: يقولبل  ،يمنعهم

: ]٢٢:سورة إبراهيم[}م وما َأنتُم ِبمصِرِخيدعوتُكُم فَاستَجبتُم ِلي فَالَ تَلُوموِني ولُومواْ َأنفُسكُم ما َأنَاْ ِبمصِرِخكُ
 فيما وقع في يوم -عز وجل- وكما قال اهللا ، وال يستطيع أن ينصرهم،فالشيطان يتبرأ منهم ،يعني بمنقذكم

نِّي جار لَّكُم فَلَما تَراءِت الِْفَئتَاِن وِإذْ زين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم وقَاَل الَ غَاِلب لَكُم الْيوم ِمن النَّاِس وِإ{: بدر
نوا الَ تَرى مِإنِّي َأر نكُمم ِريءقَاَل ِإنِّي بِه ويِقبلَى عع فهو ال ينصرهم وال ،]٤٨:سورة األنفال[}نَكَص 

  .يخلصهم
 فالقرآن فاصل بين الناس ،هن للناس الذي يختلفون فيإنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبي: ثم قال تعالى لرسوله

 وكما جعل ،}لّقَوٍم يْؤِمنُون{ لمن تمسك به : أي}ورحمةً{ ، للقلوب:أي} وهدى{ ،في كل ما يتنازعون فيه
 كذلك يحيي األرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ،سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها

  . يفهمون الكالم ومعناه: أي}ٍت ِلقَوٍم يسمعونِإن ِفي ذَِلك لَآيا{ماء 
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