
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٤(سورة النحل 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 ِمن كُلِّ ُأمٍة شَِهيدا ثُم الَ يْؤذَن ِللَِّذين ويوم نَبعثُ{ : تعالى في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 
 ونتَبتَعسي مالَ هواْ وكَفَر* وننظَري مالَ هو منْهخَفَّفُ عفَالَ ي ذَابواْ الْعظَلَم أى الَِّذينِإذَا رو*   أى الَِّذينِإذَا رو

 *  هُؤالء شُركَآُؤنَا الَِّذين كُنَّا نَدعو ِمن دوِنك فَألْقَوا ِإلَيِهم الْقَوَل ِإنَّكُم لَكَاِذبونَأشْركُواْ شُركَاءهم قَالُواْ ربنَا
ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو لَمِئٍذ السمواْ ِإلَى اللِّه يَألْقَوِبيِل اللِّه  *ون سواْ عدصواْ وكَفَر الَِّذين منَاهِزد 

ونفِْسدا كَانُواْ يذَاِب ِبمقَ الْعا فَوذَاب٨٨-٨٤: (سورة النحل[ }ع[(.  
 ، وأنه يبعث من كل أمة شهيداً وهو نبيها،يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار اآلخرة

 ألنهم يعلمون ؛ أي في االعتذار:}ِذين كَفَرواْثُم الَ يْؤذَن ِللَّ{: يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن اهللا تعالى
 فلهذا ])٣٦-٣٥(: سورة المرسالت[}ولَا يْؤذَن لَهم فَيعتَِذرون  *هذَا يوم لَا ينِطقُون{:  كقوله،بطالنه وكذبه

 أي ال :}الْعذَاب فَالَ يخَفَّفُ عنْهم{  الذين أشركوا: أي:}وِإذَا رأى الَِّذين ظَلَمواْ *والَ هم يستَعتَبون {: قال
 ، ال يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بال حساب: أي:}والَ هم ينظَرون{ ،يفتر عنهم ساعة واحدة

 فيشرف عنق منها على ، مع كل زمام سبعون ألف ملك،فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام
كلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع اهللا إلها إني و:  فتقول،يبقى أحد إال جثا لركبتيه وتزفر زفرة ال ،الخالئق

 ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف ، كما جاء في الحديث، وتذكر أصنافاً من الناس،آخر وبكذا وبكذا
وِإذَا ُألْقُوا ِمنْها   *وا لَها تَغَيظًا وزِفيراِإذَا رَأتْهم من مكَاٍن بِعيٍد سِمع{:  قال اهللا تعالى،كما يلتقط الطائر الحب

: سورة الفرقان[ }لَا تَدعوا الْيوم ثُبورا واِحدا وادعوا ثُبورا كَِثيرا  *مكَانًا ضيقًا مقَرِنين دعوا هنَاِلك ثُبورا
سورة [ }ر فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها ولَم يِجدوا عنْها مصِرفًاورَأى الْمجِرمون النَّا{:  وقال تعالى،])١٤-١٢(

لَو يعلَم الَِّذين كَفَروا ِحين لَا يكُفُّون عن وجوِهِهم النَّار ولَا عن ظُهوِرِهم ولَا هم {:  وقال تعالى])٥٣( :الكهف
ونرنصغْتَةً فَ  *يْل تَْأِتيِهم ببوننظَري ملَا ها وهدر ونتَِطيعسفَلَا ي متُهه٤٠(: سورة األنبياء[ }تَب([.  

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

 -عز وجل- اهللا :الترتيب المجيء بثم هنا التي تدل على }ثُم الَ يْؤذَن ِللَِّذين كَفَرواْ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 كأنه }ثُم الَ يْؤذَن ِللَِّذين كَفَرواْ{ ، فيشهد عليهم وعلى إجابتهم وأعمالهم}ويوم نَبعثُ ِمن كُلِّ ُأمٍة شَِهيدا{: قال

 ،من المنع من االعتذار يضاف إليه ما هو أشد عليهم من ذلك به وننَمأن ما ي على -واهللا تعالى أعلم-يدل 
 يحصل ،أنهم بعد أن يشهد عليهم األنبياء بأعمالهمو ، يحصل لهم القنوط-نسأل اهللا العافية-وهو أن هؤالء 

  عذاب اهللا فكاك من  األمر الذي يؤذن بقنوطهم ويأسهم من الخالص واالن،لهم فوق ذلك المنع من االعتذار
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 ألن العتاب حينما يقع إنما ؛ ال يستعتبون،}عتَبونوالَ هم يستَ{:  هنا-تبارك وتعالى- وقوله ،-تبارك وتعالى-
 فهو يعاتب من قصر أو أخطأ من أجل أن يرجع ، ألجل العود إلى ما يرضي المعاتب-غالباً أو عادةً-يكون 

على السخط فإنه ال يجدي و أما إذا كان هذا العتاب متوجهاً على العزم ،إلى ما يرضيه فيرتفع عنه العتاب
 ال تطلب منه االعتذار لترضى عنه  فحينما تقول لمن،يكون للتبكيت فيكون ذلك زيادة في الحسرة إنما ،شيئاً

ما الذي حملك على كذا؟ وما الذي حملك على كذا؟ :  والمسامحة تقول لهانوإنما أنت عازم على عدم الغفر
 والمقصود ال ، المبتلى وهذا ال شك أنه من زيادة العناء والشقاء على هذا،فيكون فيه زيادة في التبكيت

ال يذكرون األعذار التي يستجلبون بها ف ،-تبارك وتعالى-أي ال يطلب منهم أن يسترضوا ربهم : يستعتبون
 ،كلفون أن يرضوا ربهمفهم ال ي ، ال يرضى عنهم-عز وجل- فهم مهما قالوا ومهما تكلموا فإن اهللا ،رضاه

 رجع إلى مسرته ،عاتب وإذا رجع إلى ما يرضي الم،دةلموِج وأصل هذه الكلمة من العتب وهو ا،ال يستعتبون
ب هو  والمستعِت، يعني صدر منه ما يرضي من عاتبه،عاتبته فأعتبني:  ولهذا تقول،أعتبه:  يقال،ومرضاته

والَ هم { ، والسين والتاء كما هو معلوم للطلب،بمستعِت:  يقال له، الذي يطلب االعتذار،طالب العتبى
 هنا يشير إلى حديث أبي ،وكلت بكذا وكذا: أنه يخرج عنق من النار ويقول:  وأشار إلى الحديث،}بونيستَعتَ

أنه يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق ((:  وفيه،)١( عند الترمذي-رضي اهللا عنه-هريرة 
 وكل ،المصورين: اًوذكر أيض ،)) والمشرك، آخراًمن دعا مع اهللا إله(( وذكر ))إني وكلت بثالثة: فيقول

  .جبار عنيد
 :}وِإذَا رأى الَِّذين َأشْركُواْ شُركَاءهم{: ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال

وِنك فَألْقَوا ِإلَيِهم الْقَوَل قَالُواْ ربنَا هُؤالء شُركَآُؤنَا الَِّذين كُنَّا نَدعو ِمن د{ الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا :أي
ونلَكَاِذب و {:  كما قال تعالى،كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا: ة اآلله قالت لهم: أي:}ِإنَّكُمعدن يلُّ ِممَأض نمو

وِإذَا حِشر النَّاس كَانُوا لَهم  * ِفلُونِمن دوِن اللَِّه من لَّا يستَِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَا
كَاِفِرين ِتِهمادكَانُوا ِبِعباء ود{:  وقال تعالى])٦-٥( :سورة األحقاف[} َأع مكُونُوا لَهةً لِّيوِن اللَِّه آِلهاتَّخَذُوا ِمن دو

عليه الصالة - وقال الخليل ،])٨٢-٨١(: سورة مريم[} م ِضداكَلَّا سيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِه *ِعزا 
وِقيَل ادعوا {:  وقال تعالى، اآلية])٢٥(: سورة العنكبوت[} ِة يكْفُر بعضكُم ِببعٍضثُم يوم الِْقيام{ :-والسالم

كَاءكُمواآليات في هذا كثيرة،اآلية ])٦٤ (:سورة القصص[} شُر .  
وِإذَا رأى   *وِإذَا رأى الَِّذين ظَلَمواْ الْعذَاب فَالَ يخَفَّفُ عنْهم والَ هم ينظَرون{: -تبارك وتعالى-  في قولههنا

ِهما ِإلَيفَألْقَو وِنكِمن د وعكُنَّا نَد كَآُؤنَا الَِّذينُؤالء شُرنَا هبقَالُواْ ر مكَاءهكُواْ شُرَأشْر الَِّذينونلَكَاِذب َل ِإنَّكُمالْقَو  
* لَمِئٍذ السمواْ ِإلَى اللِّه يَألْقَوكَآُؤنَا الَِّذ{ :يقولونو ،يعترفون هنا في هذا المقام ،}وُؤالء شُرِمن ه وعكُنَّا نَد ين

وِنك{ ، وفي بعض المواضع ينكرون اإلشراك أصالً،])٨٦(: سورة النحل[} دباللِّه روشِْرِكينا كُنَّا مسورة [ }نَا م

                                                
صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة ) ٢٥٧٤: (باب ما جاء في صفة النار:  سنن الترمذي١

بكل : إني وكلت بثالثة: ذنان تسمعان، ولسان ينطق يقولتخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأ((: - وسلم
 وصححه . هذا حديث حسن غريب صحيح:قال أبو عيسى. ))جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهللا إلها آخر، وبالمصورين

 ).٥١٢(رقم ) ٢/٢٥(انظر السلسلة الصحيحة . األلباني
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 فإذا قامت عليهم الحجج وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجوارحهم ، فهم في البداية ينكرون،])٢٣( :األنعام
فَألْقَوا {نهم ينكرون عبادة هؤالء إ عن هؤالء المعبودين -عز وجل- وهنا قال اهللا ،عندئذ يقرون ويعترفون

عن ل وي، عنهم في يوم القيامة أنهم يكفر بعضهم ببعض-عز وجل- كما أخبر اهللا ،}كُم لَكَاِذبونِإلَيِهم الْقَوَل ِإنَّ
سورة [ }بْل كَانُوا يعبدون الِْجن{: عبدون سواء كانوا من المالئكة حينما يقولون فهؤالء الذين ي،بعضهم بعضاً

 من األصنام واألحجار واألشجار وا أو كان،-سلمصلى اهللا عليه و- أو كانوا من غيرهم كعيسى ،])٤١(: سبأ
؟ أما من ال يرضى بعبادتهم  فما المراد بذلك، فيقولون هذا،ون منهم ومن عبادتهمء فهؤالء يتبر،أو غير هذا
سورة [} ما كَانُوا ِإيانَا يعبدون{: فكيف قال ،هو غير راٍض بهذاو ، لكن هم وجهوا العبادة إليه،فهذا ظاهر

أنهم في الواقع إنما :  كيف أنكروا هذا؟ الجواب])٢٨( :سورة يونس[} ما كُنتُم ِإيانَا تَعبدون{ ،])٦٣ (:صالقص
 ،بدوا الذين ع-عليهم الصالة والسالم- فهؤالء المالئكة أو األنبياء ،عبدوا الشيطان الذي زين لهم هذا العمل

 وإنما زين لهم ، ولم يقروهم على ذلك، ولم يدعوا الناس إليها، العبادةه بهذنن لم يكونوا يرضووأو الصالح
عليه الصالة - إبراهيم قال  ولهذا، فاستجابتهم هذه هي عبادة للشيطان،الشيطان هذا العمل فاستجابوا له

ن في الظاهر  مع أن أباه ما كان يعبد الشيطا])٤٤( :سورة مريم[} بِت لَا تَعبِد الشَّيطَانيا َأ{ : ألبيه-والسالم
 فهذه األحجار ، فسماها عبادة للشيطان])٧٤(: سورة األنعام[} َأتَتَِّخذُ َأصنَاما آِلهةً{وإنما كان يعبد األصنام 

 فيكون هؤالء من حزب ، وإنما الذي يزين عبادتها هو الشيطان،واألشجار التي ال تعقل هي ال تصلح للعبادة
 فقطع السمرات  خالد بن الوليد إلى العزى-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي  ولما بعث ا،الشيطان وأتباعه وعابديه

 أنه لم يفعل شيئاً -صلى اهللا عليه وسلم- فأخبره النبي ، وأخبره-صلى اهللا عليه وسلم-ثم رجع إلى النبي 
يه صلى اهللا عل- فلما رجع إلى النبي ، فعالها بالسيف، تولول،فرجع إليها فوجد امرأة سوداء ناشرة شعرها

؛ ولهذا من المعروف عند العرب في أخبارهم أنهم ربما  شيطان هي))تلك العزى((:  قال، وأخبره-وسلم
      وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،سمعوا من هذه المعبودات من األحجار واألصنام من يجيبهم ويرد عليهم

 ويعبدون من ،-عز وجل-اهللا  ويعبدونها من دون ، أيضاً عن أولئك الذين يعظمون القبور-رحمه اهللا-
 فإذا ركب الواحد منهم البحر وهاجت الريح وارتفع الموج ،يسمونهم باألولياء أنه ربما تالعب بهم الشيطان

 يا ، يا فالن: مستغيثاً بذلك المعبود من دون اهللام ربما صاح الواحد منه،وأوشكوا على الغرق والهلكة
 ،س عليهم يلب، ويكون هذا من عمل الشيطان، في هذا المركب فتخرج لهم يد تنتشلهم، يا بدوي،جيالني
في أن يكون وشيخه بعيد يمكن - أن الواحد منهم ربما كان يجلس على الطعام فيرى يد شيخه واوذكر

 والواقع أن هذا ، فيظهر له أن ذلك على سبيل الكرامة، تأكل معه،- وهذا في المشرق،المغرب أو نحو هذا
  . واهللا المستعان، فحيله كثيرة ويأتي لكل أناس من الطريق الذي يميلون إليه،بهمهو الشيطان يتالعب 

 أي استسلموا هللا جميعهم ،ذلوا واستسلموا يومئذ: قال قتادة وعكرمة} لَى اللِّه يومِئٍذ السلَموَألْقَواْ ِإ{: وقوله
 أي ما أسمعهم :])٣٨ (:سورة مريم[} ر يوم يْأتُونَنَا وَأبِصَأسِمع ِبِهم{:  وكقوله تعالى،فال أحد إال سامع مطيع

سورة [} بنَا َأبصرنَا وسِمعنَاوِسِهم ِعند ربِهم رءولَو تَرى ِإِذ الْمجِرمون نَاِكسو ر{ : وقال،وما أبصرهم يومئذ
 وذلت واستكانت  أي خضعت:])١١١ (:سورة طه[} وِملْوجوه ِللْحي الْقَيوعنَِت ا{:  وقال، اآلية])١٢ (:السجدة

  .وأنابت واستسلمت
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 أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه :}وَألْقَواْ ِإلَى اللِّه يومِئٍذ السلَم وضلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرون{ :وقوله
هللا فال ناصر لهم وال معين وال مجيرا على افتراء.  

ر المعبودون عبادة العابدين  يعني بعد أن أنك، بمعنى االستسالم:لم هنا الس،} ِإلَى اللِّه يومِئٍذ السلَموَألْقَواْ{
  .-عز وجل-وا منهم عندئذ استسلم الجميع هللا ءوتبر

}ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو لَمِئٍذ السمواْ ِإلَى اللِّه يَألْقَولَّ{ معنى }ومضنْهت واضمحلتأي ذهب: } ع 
ُؤالء ه{ ])٣( :سورة الزمر[} ربونَا ِإلَى اللَِّه زلْفَىما نَعبدهم ِإلَّا ِليقَ{:  التي كانوا يرجونها ويقولونالمعبودات

هم وال  فال يشفعون ل، ذلك وتالشىم إذا جاء في القيامة ذهب عنه،])١٨ (:سورة يونس[} شُفَعاُؤنَا ِعند اللِّه
واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ يقْبُل { :-عز وجل- ولهذا قال اهللا ،ينفعونهم وال يدفعون عنهم

ونرنصي مالَ هٌل ودا عْؤخَذُ ِمنْهالَ يةٌ وا شَفَاعفنفى عنهم كل أسباب الخالص وعند،])٤٨(: سورة البقرة[} ِمنْه  
 ،أي ذهب واضمحل: }ضلَّ عنْهم{معنى ف ، ويذلون ويخضعون ويستسلمون،ذلك يعرفون حقيقة ما هم عليه

غَيِر المغضوِب { ، ويأتي كثيراً بمعنى الذهاب عن الحق خاصة،هذا أصل معنى كلمة الضالل في كالم العرب
الِّينالَ الضو لَيِهمالقرآن على أصل معناه في اللغة وهو الذهاب عن  ولكن يأتي في ،])٧( :سورة الفاتحة[} ع

ِإنَّك {: -عليه الصالة والسالم- كقول أبناء يعقوب ليعقوب ،ضمحاللواال أو الذهاب عن الشيء ،حقيقة الشيء
 وإنما قصدوا بذلك أنه ذاهب عن ، ليس المقصود أنه ضال عن الهدى،])٩٥ (:سورة يوسف[} لَِفي ضالَِلك الْقَِديِم

؛ ألنهم لو اتهموه بأنه ضال عن }ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَِديِم{ -عليه الصالة والسالم-ي شأن يوسف الحق ف
 وإنما المقصود هنا الذهاب ،-عليهم الصالة والسالم- فهو نبي من أنبياء اهللا ،الهدى واإليمان لكفروا بذلك

له شواهد كثيرة في كالم و .. وهكذا،ضل الماء في اللبن بمعنى ذهب واضمحل:  تقول،عن حقيقة الشيء
  .العرب

 وعذاباً على ، أي عذاباً على كفرهم:اآلية} يِل اللِّه ِزدنَاهم عذَاباالَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِب{: ثم قال تعالى
 أي ينهون :])٢٦ (:رة األنعامسو[} وهم ينْهون عنْه وينَْأون عنْه{:  كقوله تعالى،صدهم الناس عن اتباع الحق

 ])٢٦( :سورة األنعام[} وِإن يهِلكُون ِإالَّ َأنفُسهم وما يشْعرون {،الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً
 كما قال ،هموهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاِت

  .])٣٨ (:سورة األعراف[} كُلٍّ ِضعفٌ ولَِكن الَّ تَعلَمونقَاَل ِل{: تعالى
تأتي الزمة وتأتي :  صد، كفروا وصدوا،}يِل اللِّه ِزدنَاهم عذَاباالَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِب{: في قوله هنا

 ،ا معنى كونها الزمة فصد في نفسه هذ، وصد في نفسه،صد عن الحق:  وتقول،صد صدوداً:  تقول،متعدية
 فكلمة صد تأتي ، يعني صد غيره، هذه متعدية إلى المفعول، أو صد الناس، وصد زيداً، أعرض:أي

اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن {:  عن المنافقين-عز وجل- كقول اهللا ، صد في نفسه وصد غيره:للمعنيين
 وصدوا المؤمنين عن ، صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن اتباع الحق])٢(: سورة المنافقون[ }سِبيِل اللَِّه

 :سورة النساء[}  ِمنكُم لَمن لَّيبطَِّئنوِإن{ ،طوهم عن ذلكبفث ، والعمل بطاعته-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 هنا في هذا الموضع ،])١٨ (:سورة األحزاب[} ِنِهم هلُم ِإلَينَاِإخْواقَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين ِل{ ])٧٢(

 أن تحمل هنا على أنها -واهللا أعلم-حمل صد على الالزمة أو المتعدية أو على المعنيين؟ األحسن هل تُ
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ني في أنفسهم فإن ذلك يكون يع: }صدواْ{لو قلنا بأنها الزمة ف ،}يِل اللِّهالَِّذين كَفَرواْ وصدواْ عن سِب{ ،متعدية
 ،؛ ألن الذي كفر ال شك أنه صد عن الحق في نفسه فإن كفرهم صدود،}كَفَرواْ{:  مع قوله،من قبيل التكرار

نشئ معنى جديداً أن الكلمة الثانية أو الجملة الثانية تُالقول ب :أي" أن التأسيس مقدم على التوكيد: "والقاعدة
:  فإذا قلنا بأن صد هنا الزمة فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله،للمعنى األولأولى من القول بأنها مؤكدة 

 فإذا كانت متعدية ،"التأسيس مقدم على التوكيد: "تعدية أولى بناء على القاعدةالقول بأن صد هنا مف }كَفَرواْ{
تبارك -اء بعده من قوله  ويدل على هذا المعنى ما ج، غيرهم}الَِّذين كَفَرواْ وصدواْ{ :يكون المعنىفس

 فالزيادة في العذاب بأي اعتبار؟ باعتبار أنهم }ِزدنَاهم عذَابا فَوقَ الْعذَاِب ِبما كَانُواْ يفِْسدون{ :-وتعالى
سورة [} ِهمَأثْقَالًا مع َأثْقَاِلولَيحِملُن َأثْقَالَهم و{ ، وتسببوا في ضاللهم،تحملوا أوزار اآلخرين الذين صدوهم

  . واهللا أعلم،المراد بصد هنا المتعديةأن  تدل على  فهذه قرينة،])١٣ (:العنكبوت
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