
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة النحل 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
لَكُم من بيوِتكُم سكَناً وجعَل لَكُم من واللّه جعَل {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

اِرهَأشْعا واِرهبَأوا واِفهوَأص ِمنو ِتكُمِإقَام مويو ِنكُمظَع موا يتَِخفّونَهوتاً تَسياِم بلُوِد األنْعاج تَاعاً ِإلَىمَأثَاثاً و 
 ِظالَالً وجعَل لَكُم من الِْجباِل َأكْنَاناً وجعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم الْحر وسراِبيَل  واللّه جعَل لَكُم مما خَلَقَ *ِحيٍن

ونِلمتُس لّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمي كَذَِلك كُمْأستَِقيكُم ب*  ِبينالَغُ الْمالْب كلَيا عاْ فَِإنّملّوفَِإن تَو  *ةَ يمِنع ِرفُونع
ونالْكَاِفر مهَأكْثَرا وونَهنِكري ٨٣-٨٠:سورة النحل[ }اللِّه ثُم[.  

 ، يأوون إليها، تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم-تبارك وتعالى-يذكر 
 ،ود األنعام بيوتاً أي من األدم وجعل لهم أيضاً من جل، وينتفعون بها بسائر وجوه االنتفاع،ويستترون بها

تَستَِخفُّونَها يوم {:  ولهذا قال؛يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر
والضمير - المعز : أي}وَأشْعاِرها{ ، اإلبل:أي} وَأوباِرها{ ، الغنم: أي}ظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُم وِمن َأصواِفها

 والصحيح أعم ،الثياب:  وقيل،المتاع:  وقيل، تتخذون منه أثاثاً وهو المال: أي}َأثَاثاً{ -عائد على األنعام
من هذا كله فإنه يتخذ من األثاث البرضي -  وقال ابن عباس، ويتخذ ماالً وتجارة،ط والثياب وغير ذلكس

عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي  وكذا قال مجاهد و،األثاث المتاع: -مااهللا تعالى عنه
 . إلى أجل مسمى ووقت معلوم: أي}ِإلَى ِحيٍن{:  وقوله،وعطاء الخرساني والضحاك وقتادة

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

يذكر تعالى تمام ": -رحمه اهللا- يقول الحافظ ،} سكَناًواللّه جعَل لَكُم من بيوِتكُم{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 وينتفعون بها ،نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها

 وذلك يكون في البيوت حيث إن الناس ،هو ما يسكن إليه اإلنسان ويطمئن به:  السكن،"بسائر وجوه االنتفاع
 ، والواحد منهم ربما وضع ثيابه، وال يدخل عليهم غيرهم إال باستئذان،يوتهم سكنت نفوسهم فيهاإذا أووا إلى ب

 ، وال يكون مستوفزاً يتوقع في كل لحظة أن أحداً من الناس يدخل عليه،أو جلس أو اضطجع كما يحلو له
 ،ا البيت من غير تكلف يجد نفسه في هذ، فهو سيد في بيته، دخول اآلخرين عليه بعد االستئذانوإنما يكون

 كما هو الحال لو أنه كان في مكان عام فإنه قد ال يتهيأ له ألوان ،ودون أن يقلق بسبب مالحظته لآلخرين
ها وجعَل لَكُم من جلُوِد األنْعاِم بيوتاً تَستَِخفّونَها يوم ظَعِنكُم ويوم ِإقَامِتكُم وِمن َأصواِف{: وقوله ،الراحة

اِرهَأشْعا واِرهبَأوِحيٍناو تَاعاً ِإلَىماألثاث هنا يمكن أن يحمل على هذه المعاني التي ذكرها السلف ،} َأثَاثاً و 
 وهذا التفسير هو من قبيل حمل المعنى ،أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم:  قال}ِإلَى ِحيٍن{:  وقوله،جميعاً

 ومنهم فسره ، ومنهم من فسره بالموت، بيوم القيامة}ِإلَى ِحيٍن{: سر قولهعلى األعم؛ ألن من أهل العلم من ف
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 إلى غير ذلك من ،ط وما إلى ذلك تتلف بعد مدةس فهذه الملبوسات والب،لى وما يحصل لها من الِب،بالتلف
 ، إلى الموت}ٍنمتَاعاً ِإلَى ِحي{ ، فسر ذلك بالموت-رحمه اهللا- وكبير المفسرين ابن جرير الطبري ،المعاني

أي إلى أجل ": يقول ، أوسع من هذا كله-رحمه اهللا- وكالم الحافظ ابن كثير ،إلى القيامة: وبعضهم يقول
 فهم يتمتعون بها إلى أن }متَاعاً ِإلَى ِحيٍن{:  حداً وإنما قال لم يحد-عز وجل- فاهللا ،"مسمى ووقت معلوم

الحياة التمتع بها في ألن  ؛ فهذا يصدق عليه أنه إلى حين،موت األثاث إلى أن يهيتمتع بهذفاإلنسان  ،تبلى
 لهم من هذه -عز وجل- اهللا أ بما هي، فهو متاع إلى حين، مجموع الناسمتاع بالنسبة إلىفهي  ، فحسبالدنيا

يت ِلأن ب فمن تمتع بها إلى ، فهذا يصدق على ذلك جميعاً، إلى يوم القيامة}ِإلَى ِحيٍن{األنعام التي ينتفعون بها 
 وبالنظر إلى مجموع الناس فهم يتمتعون بها ، ومن تمتع بها مدة حياته فهو متاع إلى حين،فهو متاع إلى حين

 التي ليس فيها من هذا ، وينتقلون إلى الدار اآلخرة، ثم بعد ذلك تنقضي هذه الحياة بعد جيلفي الدنيا جيالَ
  . الذي يستخرجونه من األنعامواألثاث اللباس
 حصوناً : أي}وجعَل لَكُم ِمن الِْجباِل َأكْنَاناً{ ،يعني الشجر:  قال قتادة}واللَّه جعَل لَكُم ِمما خَلَقَ ِظالالً{: هوقول

 تَِقيكُم وسراِبيَل{ ، وهي الثياب من القطن والكتان والصوف}جعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم الْحر{  كما،ومعاقل
   .رد وغير ذلك كالدروع من الحديد المصفح والز}مبْأسكُ
فرغْالِم وحلق ،لق الدروعِح: ردالز.  
}كُملَيع تَهمِنع ِتمي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عوناً لكم : أي}كَذَِلك 

 أي من }تُسِلمون{ بكسر الالم من وهءوقر ،ه الجمهور هكذا فسر}لَعلَّكُم تُسِلمون{ ،على طاعته وعبادته
  .اإلسالم
 ؛ هنا لم يحمله على أعم من هذا المعنى،"يعني الشجر: قال قتادة" ،}واللَّه جعَل لَكُم ِمما خَلَقَ ِظالالً{: قوله
ِمما خَلَقَ {و أنه اقتصر على الظالل  فل، لما خلق ظالالً،}ِمن الِْجباِل َأكْنَاناً{: قالفن اهللا ذكر بعده الجبال أل

 والجبال يوجد ، ولكن لما ذكر الجبال صار الظالل بالشجر، ولم يذكر الجبال بعده لفسر بأعم من ذلك}ِظالالً
  . بما فيها من الغيران والكهوف والتجاويف وما إلى ذلك،من المطر ومن حر الشمس فيها ما يكنهم

 ،"وهي الثياب من القطن والكتان والصوف":  قال}رمن الِْجباِل َأكْنَانًا وجعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم الْح{ :قوله
 ولم يذكر البرد مع أن الناس بحاجة إلى ما يقيهم ،}وجعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم الْحر وسراِبيَل تَِقيكُم بْأسكُم{: قال

 وكانت بالدهم ،إنه ذكر األهم باعتبار أن أول من خوطب بالقرآن هم العرب: قال بعض أهل العلم ،بردمن ال
 أي ،هذا من باب االكتفاء:  وبعضهم يقول، فهم بحاجة إلى ما يقيهم من حر الشمس،اشتهرت بذلكو ،حارة

وسراِبيَل تَِقيكُم {:  ثم قال،"بردسرابيل تقيكم الحر وال" والتقدير ،أنه ذكر أحد القبيلين ليدل به على اآلخر
كُمْأس{:  وقوله،الطعن والضرب وما إلى ذلك وهو ما يلبس في الحرب مما يتقي به اإلنسان }ب لَّكُملَع

ونِلموه بكسر الالم من ءوقر:  قال، يعني ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته،هكذا فسره الجمهور: قال }تُس
 وال -مارضي اهللا عنه- وفي قراءة عن عكرمة وهي مروية عن ابن عباس ، اإلسالم من: أي}سِلمونتُ{

مون أي من سلَهم في الحرب لعلهم يالالم يعني أن هذه السرابيل تقيهم بأس  بفتح}مونسلَلعلكم تَ{ :تصح عنه
هم السالح الذي  فال يصيب، يلبسونها من أجل السالم في الحرب، بمعنى التعليل"لعل" فتكون ،أجل أن يسلَموا
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لَعلَّكُم {القراءة المتواترة هي القراءة المعتبرة و ،موا أي من أجل أن تسلَ}مونسلَلَعلَّكُم تَ{ ،يضربهم به عدوهم
ونِلمأن اهللا هيأ لكم هذه النعم وأفاض عليكم هذه األلطاف من أجل أن تستعينوا بها على طاعة اهللا : أي}تُس 

  .-واهللا أعلم- ،ينوا بها على معصيته ال أن تستع،-عز وجل-
 وقد أديته }فَِإنَّما علَيك الْبالغُ الْمِبين{ فال عليك منهم ، البيان وهذا االمتنانذا بعد ه: أي}فَِإن تَولَّوا{: وقوله
المتفضل به   إليهم ذلك وهو يعرفون أن اهللا تعالى هو المسدي: أي}يعِرفُون ِنعمتَ اللَِّه ثُم ينِْكرونَها{ ،إليهم

  .}وَأكْثَرهم الْكَاِفرون{عليهم ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره 
أي يعرفون أن اهللا ": -رحمه اهللا- ابن كثير  قال}يعِرفُون ِنعمتَ اللَِّه ثُم ينِْكرونَها{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون ، وهو المتفضل به عليهم، المسدي إليهم ذلكتعالى هو
يعرفون نعمة اهللا مما ذكره وغير : أي ،}يعِرفُون ِنعمتَ اللَِّه ثُم ينِْكرونَها{: فقوله ،"النصر والرزق إلى غيره

 ويعبدون األحجار التي هي في األصل ،لمنعموجهون العبادة والشكر إلى غير ا ثم ينكرونها في،ما ذكر
 فاهللا أخرج إبليس وطرده من أجل أنه امتنع من ، هم دونهم في المرتبة ويعبدون الجن الذين،لهممسخرة 

عليه الصالة - أو يعبدون المالئكة الذين أمروا بالسجود ألبينا آدم ، ويعبدون بشراً مثلهم،السجود آلدم
هذا المعنى بهذا االعتبار الذي ذكره ف ، وال تصلح لهم العبادة،-عز وجل-اهللا  من خلق  وهم خلق،-والسالم

محمد األمين :  منهم من المعاصرين الشيخ، واختاره جمع من أهل العلم،الحافظ ابن كثير هو قول ظاهر
 باعتبار  فسره،-رحمه اهللا- وهذا اختيار ابن جرير ، ومن أهل العلم من فسره بالنبوة،-رحمه اهللا-الشنقيطي 

ويوم نَبعثُ ِمن كُلِّ ُأمٍة {:  ثم قال بعده،}لَعلَّكُم تُسِلمون{: قبله  قال-تبارك وتعالى-   اهللا ،ما قبله وما بعده
ونتَبتَعسي مالَ هواْ وكَفَر ِللَِّذين ْؤذَنالَ ي ا ثُمما ذكره  -واهللا تعالى أعلم- األقرب ،]٨٤:سورة النحل[ }شَِهيد

كسبه  والمفرد إذا أضيف إلى معرفة ي، لفظ الجاللةهو ، مفرد مضاف إلى معرفة"نعمة" و،الحافظ ابن كثير
عز - وهذا يشمل سائر النعم التي أنعم اهللا ، والمعنى يعرفون نعم اهللا ثم ينكرونها،العموم كما هو معروف

 ،الكافرون بالنعمة: بعضهم يقول }م الْكَاِفرونوَأكْثَره{: -تبارك وتعالى-    وقوله ، بها عليهم-وجل
ه شكر النعم إلى غير ن وج والواقع أنهم كافرون بالنعمة وكافرون باهللا؛ ألن م،الكافرون باهللا: وبعضهم يقول

وجه و ،حقق فيهم جميعاً وهذا مت، فهو كافر باهللا-عز وجل- ومن عبد غير اهللا ،المنعم فقد كفر بهذه النعمة
عبر بالكثرة : قال بعض أهل العلم ،مع أنهم كلهم كفار" وهم كافرون: "لم يقل مثالًفر عن ذلك باألكثر التعبي

 ، وال اعتبار، ألن القليل وما خرج عن الكثير ال حكم له وهذا أسلوب عربي معروف؛،وأراد بذلك الجميع
يعِرفُون ِنعمتَ {اد هنا الكفر والجحود ن ذلك باعتبار أن المرإ:  وبعضهم يقول،وإنما العبرة والنظر إلى األكثر

  وبعضهم كفر، جحوٍدربعضهم كفْف ، ولم يكن كفر الجميع من هذا القبيل، يجحدونها: أي}اللَِّه ثُم ينِْكرونَها
 غير  فيخرج من ذلك، العقالء منهم: أي}وَأكْثَرهم{ :قوله وبعضهم يقول بأن ،فرهم متنوع فك،ٍضإعرا
وَأكْثَرهم {: ن قولهإ : ولو قيل،بها الكلما يعبر بالكثرة ويراد  القرآن كثيراًو ،المجانين واألطفالك نالمكلفي

ونولكنه يعبد مع اهللا غيره،-عز وجل- ويضيف ذلك إلى اهللا ،أن منهم من يقر بالنعمة بهالمراد  }الْكَاِفر ، 
 من أن من أقر بهذه النعم ،-واهللا أعلم-  ذكرتُنه لما ولكن ما قبله أولى م،فهذا الكالم على كل حال له وجه

ألنه ؛ أظلم الظلم من خلق فإنه ال يكون شاكراً بل يكون كافراً؛ ولهذا كان الشركه العبادة إلى غيرثم وج 
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اهللا هو الذي ينعم عليه ويتفضل عليه ويرزقه ثم يعبد ف ،يضع العبادة في غير من خلق ورزق وأنعم وتفضل
  . من ال يضره وال ينفعه،يشكر غير اهللاو ،جراًحجراً أو ش
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