
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٠(سورة النحل 
  

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

 هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا علَيك ِمن وعلَى الَِّذين{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
ونظِْلمي مهلَِكن كَانُواْ َأنفُسو منَاها ظَلَممُل وقَب *  ِد ذَِلكعواْ ِمن بتَاب الٍَة ثُمهِبج وءِملُواْ السع ِللَِّذين كبر ِإن ثُم

  .])١١٩-١١٨( :سورة النحل[}لَغَفُور رِحيموَأصلَحواْ ِإن ربك ِمن بعِدها 
 وإنما أرخص فيه عند ،لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به

سبحانه - ذكر -وفي ذلك توسعة لهذه األمة التي يريد اهللا بها اليسر وال يريد بها العسر-الضرورة 
صار والتضييق  وما كانوا فيه من اآل،لى اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها ما كان حرمه ع-وتعالى

 أي في سورة األنعام في :}وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا علَيك ِمن قَبُل{:  فقال،واألغالل والحرج
 الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن{: قوله

اِدقُونِوِإنَّا لَص غِْيِهمم ِببنَاهيزج ظٍْم ذَِلكا اخْتَلَطَ ِبعم ا َأوايوا َأِو الْحمهورولهذا قال ])١٤٦(: سورة األنعام[} ظُه 
 : كقوله، أي فاستحقوا ذلك:}ولَِكن كَانُواْ َأنفُسهم يظِْلمون{ فيما ضيقنا عليهم  أي:}وما ظَلَمنَاهم{: ههنا

 ،])١٦٠ (:سورة النساء[}فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنَا علَيِهم طَيباٍت ُأِحلَّتْ لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه كَِثيرا{
ثُم ِإن ربك {:  فقال، وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليهثم أخبر تعالى تكرماً

م تَابواْ ِمن بعِد ذَِلك ثُ{ ،كل من عصى اهللا فهو جاهل:  قال بعض السلف}ِللَِّذين عِملُواْ السوء ِبجهالٍَة
 أي تلك :}ِإن ربك ِمن بعِدها{صي وأقبلوا على فعل الطاعات  أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعا:}وَأصلَحواْ

  .}لَغَفُور رِحيم{الفعلة والزلة 
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 -عز وجل- أجمل اهللا :}لَيك ِمن قَبُلوعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا ما قَصصنَا ع{:  هنا-تبارك وتعالى-فقوله 

 وفصله في سورة األنعام ، في التحريم في باب المطعومات-صلى اهللا عليه وسلم-هنا ما قصه على نبيه 
 ما حملَتْ ظُهورهما َأِو وعلَى الَِّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ{

 ، فالشاهد أن هذه اآلية يستدل بها على أن سورة النحل نزلت بعد سورة األنعام،}الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم
حتاج إليه  وهذا ي،ل على هذا هذه اآلية نازلة بعد سورة األنعام والدلي وسورة النحل، من السور المكيةوكالهما

 اآلية التي ])٦٧ (:سورة النحل[} تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا{:  فعلى سبيل المثال في قوله تعالى، يقال فيه بالنسخفيما
هذه اآلية على سبيل ذكر كون ي فعلى هذا ،هذا قبل التحريم:  وقالوا،أن بعضهم فسرها بالخمرذكرنا  و،سبقت

قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه {:  يقول-عز وجل- وفي سورة األنعام اهللا ،االمتنان
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ا ممد تَةً َأويم كُونِخنِزيٍرِإالَّ َأن ي ملَح ا َأوفُوحوالمشروب هو لون ، ولم يذكر شيئاً،])١٤٥( :سورة األنعام[ }س 
سورة [} ِن اغْتَرفَ غُرفَةً ِبيِدِه يطْعمه فَِإنَّه ِمنِّي ِإالَّ مومن لَّم{: -تبارك وتعالى- بدليل قوله ،من المطعوم

 الحافظ ،}ِإن ربك ِمن بعِدها لَغَفُور رِحيم{: في قوله تعالىو ، ألنه يطعم؛ فسمى الشراب مطعوماً])٢٤٩( :البقرة
ِللَِّذين عِملُواْ السوء { ،}لَغَفُور رِحيم{ والزلة أي تلك الفعلة: }ِمن بعِدها{:  هنا قال-رحمه اهللا-ابن كثير 

 فإن مثل هذا الجهل ؛ أنه فعله وهو ال يعلم أنه محرم-كما هو معلوم-المقصود بالجهالة ليس  و،}ِبجهالٍَة
  يعني،بشرطه يكون مغتفراً؛ ألن من شروط التكليف العامة في كل تكليف من التكاليف العلم بخطاب الشارع

 وكالم أهل العلم في ، يضاف إلى ذلك اإلسالم، في كل تكليفا هذ، العقل وبلوغ الخطاب،بلوغ الخطاب
 ، فبلوغ الخطاب شرطعلى كلٍّو ، إلى آخر ما هو معروف...مسألة توجه الخطاب إلى الكفار بفروع الشريعة
 -عز وجل- كل من عصى اهللا جهالة أنال وإنما المقصود ب،وذلك بشرطه أيضاً؛ ألن المفرط له أحكام أخرى

 والجهل كما يقال لقلة العلم ، لم يجترئ على معصيتههعظمة اهللا وقدر فلو عرف ،كما قال السلف فهو جاهل
  :  كذلك يقال أيضاً للتعدي حينما يقول، أو عدم العلم،أو نقص العلم أو ذهاب العلم

أال ال يجهلنعلينا أحد ...  
ثُم ِإن ربك ِللَِّذين عِملُواْ {:  هنا قال-عز وجل- فالشاهد أن اهللا ،ا المقصود يتعدى وإنم،ليس معناه أنه ال يعلم

:  في اآلية األخرى قال}ثُم تَابواْ ِمن بعِد ذَِلك وَأصلَحواْ{:  قال، كل من عصى اهللا فهو جاهل}السوء ِبجهالٍَة
 وكل من تاب ])١٧( :سورة النساء[ }ين يعملُون السوء ِبجهالٍَة ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍبِإنَّما التَّوبةُ علَى اللِّه ِللَِّذ{

 اإلصالح هنا يشمل إصالح }ثُم تَابواْ ِمن بعِد ذَِلك وَأصلَحواْ{:  فهنا قال،قبل الغرغرة فقد تاب من قريب
سبق في الكالم على التوبة أن من شروط التوبة عنده اإلقبال  كما -رحمه اهللا- ولهذا اشترط ابن القيم ،الحال

 ،قبل اإلنسان على اهللا وأن تتغير حاله أن ي،جعل ذلك من عالمات التوبة الصادقةف ،-عز وجل-على اهللا 
 فال شك أن ما  وأما ما يتعلق بما ضرره وفساده متعٍد، يشتغل بالمعاصيبالطاعات بدالً من أن كانويشتغل 

 فالذي نشر بدعاً وأهواء ،ره متعدياً من اإلفساد والتضليل أن هذا من شرط التوبة فيه اإلصالحيكون ضر
 وأن يبين الضالل الذي بثه في ،هذا من شرط توبته أن يصلح ما أفسدهف ،ضلل الناس ونحو هذاو ،وضالالت

المقصود من بعد ذلك العمل  هل }ِمن بعِدها{ ،}ِإن ربك ِمن بعِدها لَغَفُور رِحيم{:  الشاهد هنا قال،الناس
 وعلى كل حال ، يحتمل كما قلنا في اآلية التي مضت،؟أي من بعد التوبة: }ِمن بعِدها{ أو المقصود ؟السيئ
أي : }ِإن ربك ِمن بعِدها{ ، ذكر هنا أن هؤالء الذين عملوا هذا العمل السيئ تابوا وأصلحوا-عز وجل-اهللا 

 فإن ؛السيئ التوبة والعمل ، فهذان متالزمان،}لَغَفُور رِحيم{د تلك الفعلة التي تاب أصحابها منها من بع
  . واهللا أعلم، على ذلك هنا كانت بعد التوبة-عز وجل-المغفرة التي رتبها اهللا 

 شَاِكرا لَِّأنْعِمِه اجتَباه وهداه ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم *ِكين ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً قَاِنتًا ِللِّه حِنيفًا ولَم يك ِمن الْمشِْر{
*اِلِحينالص ِة لَِمنِفي اآلِخر ِإنَّهنَةً وسا حنْيِفي الْد نَاهآتَيِنيفًا  * وح اِهيمرِملَّةَ ِإب َأِن اتَِّبع كنَا ِإلَييحَأو ا  ثُممو

  .])١٢٣-١٢٠ (:سورة النحل[ }لْمشِْرِكينكَان ِمن ا
 ويبرئه من ،-عليهم السالم- يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد األنبياء

فهو اإلمام :  فأما األمة}ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً قَاِنتًا ِللِّه حِنيفًا{:  فقال،المشركين ومن اليهودية والنصرانية
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 ولهذا ؛المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد:  والحنيف،هو الخاشع المطيع:  والقانت،لذي يقتدى بها
   . أي أمة وحده:أمة:  وقال مجاهد،}ولَم يك ِمن الْمشِْرِكين{: قال

 :سورة النجم[}لَِّذي وفَّىوِإبراِهيم ا{:  كقوله تعالى، أي قائماً بشكر نعم اهللا عليه:}شَاِكرا لَِّأنْعِمِه{: وقوله
  . أي قام بجميع ما أمره اهللا تعالى به:])٣٧(

 وهذا التفسير من أحسن ما ذكر في ،األمة هو اإلمام الذي يقتدى به:  قال}ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً{: في قوله هنا
 وسبق الكالم على ،عددة في القرآن متٍن وإال فاألمة كما هو معلوم تأتي لمعا،تفسير هذه اللفظة في هذا المقام

 وال شك أن ما ذكره الحافظ ابن ،أي كان عالماً: }كَان ُأمةً{ ، ومنهم من فسر األمة بالعالم،شيء من هذا
 قد ال و، وقد ال يعمل بعلمه، فإن العالم قد ال يقتدى به، أبلغ من مجرد العالم،اإلمام الذي يقتدى بهأنه : كثير

كان عالماً ومعلماً : يقولف وبعضهم يجمع بين األمرين ،كان معلماً للخير:  وبعضهم يقول،ع لالتباأهالًيكون 
ير ولكنه خ فإن اإلنسان قد يكون معلماً لل، أبلغ أيضاً من هذا-رحمه اهللا- وما ذكره الحافظ ابن كثير ،للخير

 فإن ،ه الناس ليأخذوا عنه يؤم: وهكذا قول من قال،م يصلح أن يقتدى به فما كل من علَّ،ليس بأهل لالقتداء
 فإن معنى ذلك أنه يرجع الناس إليه ، إذا كان معلماً للناس الخير باذالً للعلم،هذا يرجع إلى بعض ما سبق

 واألحسن ، فالسلف يفسرون الشيء أحياناً ببعض معناه، جزئية فهذه المعاني كما ترون هي معاٍن،ليأخذوا عنه
 فاألمة هو الرجل الجامع لخصال الخير التي ،ما يشمل هذه جميعاًوأن يفسر اللفظ بما هو أوسع من ذلك 

 ، فهو عالم معلم للخير يرجع الناس إليه فيما نابهم،ئتساء واالقتداء ومن هنا صار محالً لال،تفرقت في غيره
 الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في ، هذا إلى غير ذلك من المعاني التي ترجع إلى،وينتفعون بعلمه
 ومن الناس من ، ومن الناس من يتصف بنفع الناس، فتجد من الناس من يتصف بالعلم،أمة: غيره يقال له

 فالقرآن ، فصار أمة وحده بهذا االعتبارت، فهذا جامع لخصال الخير التي تفرق،يتصف بصفات أخرى
والْقَاِنِتين { ، القنوت سبق الكالم عليه وأنه يأتي لمعاٍن متعددة}اِنتًاقَ{ ،ذه الطريقةاألحسن أن يفسر به

ف رسالة في  وشيخ اإلسالم ألَّ،])٣١ (:سورة األحزاب[} ومن يقْنُتْ ِمنكُن{ ،])٣٥( :سورة األحزاب[} والْقَاِنتَاِت
 والنتيجة التي خرج ،ا دلت عليه وم، وحاول أن يستقرئ هذه اللفظة في القرآن،-عز وجل-قنوت األشياء هللا 

:  دوام الطاعة يقال له،-رحمه اهللا- وهذا الذي ذهب إليه أيضاً ابن القيم ،ها أن القنوت هو دوام الطاعةب
: -صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي ،قانت:  ال يقال له، فإن الذي يطيع فترة ثم بعد ذلك يفتر وينقطع،قنوت

  . وهكذا، يعني طول القيام:١))أفضل الصالة طول القنوت((
 المطيع الذي ،كما سبق د إلى أن يقي هذا يحتاج،القانت الخاشع المطيع:  قال،}كَان ُأمةً قَاِنتًا ِللِّه{: وقال هنا

 .-رحمه اهللا- هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير -أنه هو المطيعأي -هذا المعنى و ،يديم الطاعة
التفسير ف ، هذا مثال يصلح على التفسير بالالزم، قصداً عن الشرك إلى التوحيدالمنحرف :والحنيف: قال

 من ،هذا مثال على التفسير بالالزمو ، وقد يكون بأنواع أخرى، أو بالالزم،يكون بالمطابق أو بداللة التضمن
يد  بالتوح-تبارك وتعالى- أي مقبل على ربه : فهو حنيف،هو المقبل على الشيء: ن الحنيفإ حيث

                                                
  .مارضي اهللا عنه-من حديث جابر بن عبد اهللا ) ٧٥٦: ( برقم،باب أفضل الصالة طول القنوت) ١/٥٢٠: (رواه مسلم ١
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كون إحدى رجليه مقبلة على  ولهذا يقال فيمن ت،فٌنَح:  فاإلقبال على الشيء يقال له،واالستجابة واإلنابة
إن أمه كانت ترقصه :  يقال،األحنف لهذا السبب: -رحمه اهللا- ولهذا قيل لألحنف بن قيس ،أحنف: األخرى

  :وهو صغير وتقول
كم من مثلهما كان في فتيان **  في رجلهفٌنَواهللا لوال ح  

 ،فبعضهم فسر به الحنَف ، والزم ذلك الميل، إقبال إحدى الرجلين على األخرى،فهذا أصله بمعنى اإلقبال
 وإال ، تفسير بالالزم،التوحيدوهو المائل عن الشرك إلى اإلسالم : الحنيفو ،هو الميل عن الشرك: قال

 فإذا فسرناه بالزمه قلنا بأنه ،االنحرافوالميل ن الزم هذا اإلقبال وجود هذا  وِم،فأصله اإلقبال على الشيء
كثير و ، هذا وجه التفسير هنا بالميل، سوى التوحيد،ومنحرف عن كل ملة وشرعة ودين سوى اإلسالممائل 

 وإذا تأملت في ،ليس هذا من قبيل الخطأ إطالقاًو ، ويصح تفسير الشيء بالالزم،من المفسرين يذكرون هذا
  . من قبيل التفسير بالالزميلسلف في التفسير تجد جملة منها هاألقوال المنقولة عن ا

سورة [} ولَقَد آتَينَا ِإبراِهيم رشْده ِمن قَبُل وكُنَّا ِبه عاِلِمين{:  أي اختاره واصطفاه كقوله:}اجتَباه{: وقوله
  .ادة اهللا وحده ال شريك له على شرع مرضي وهو عب}وهداه ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم{:  ثم قال،])٥١( :األنبياء
 أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته :}وآتَينَاه ِفي الدنْيا حسنَةً{: وقوله

  . }وِإنَّه ِفي الْآِخرِة لَِمن الصاِلِحين{الطيبة 
 أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه:  قال الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا:الحسنة

 وهذه على كل حال تجدها كثيراً في هذا الكتاب ، هذا من أجمع ما يكون في التفسير،في إكمال حياته
 يفسرها }وآتَينَاه ِفي الدنْيا حسنَةً{ فبعضهم يفسر الحسنة ،-رحمه اهللا- أعني تفسير ابن كثير ،المبارك

 بل ،-رحمه اهللا- لكن ليست هذه العبارة في اإلبانة كعبارة الحافظ ابن كثير ،بالخصلة أو الحالة الحسنة
فَلَما اعتَزلَهم {:  قال-عز وجل- فإن اهللا ، الولد الصالحيالحسنة ه:  يقول،بعضهم يفسرها بأضيق من هذا

ِإس نَا لَهبهوِن اللَِّه وِمن د وندبعا يموقُوبعيقَ ووكذلك ،هذه هي الحسنة:  فيقولون،])٤٩ (:سورة مريم[ }ح 
سورة [ }ووهبنَا لَهم من رحمِتنَا وجعلْنَا لَهم ِلسان ِصدٍق عِليا{ ، في الدنياالذكر الحسن: أيضاً بعضهم يقول

 ، بمثل هذا في مواضع-يه وسلمصلى اهللا عل- أخبر عن إبراهيم -عز وجل- وكذلك اهللا ،])٥٠(: مريم
 }واجعل لِّي ِلسان ِصدٍق ِفي الْآِخِرين{ ، الحسنةوالذكر الحسن ه:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير  أنفالحاصل 

 وبعضهم فسر ذلك ، كما هو واقع عبر هذه القرون واألجيال المتعاقبة، يذكر بالخيري أ،])٨٤ (:سورة الشعراء[
الصالة :  وبعضهم يقول، وبعضهم يفسر هذا بالنبوة،لد الصالح والذكر الحسن الجميل يعني بالو،بهذا وهذا

نه  فأهل األديان جميعاً يقبلو،القبول عند أهل األديان:  وبعضهم يقول،-عليه الصالة والسالم-عليه في التشهد 
: -عز وجل- قال اهللا  ولهذا،إنه منهم:  والنصارى يقولون،إنه منهم:  ولذلك تجد اليهود يقولون،ويعظمونه

} اِهيمرِإب ا كَاناماِنيرالَ نَصا ووِديهو ])٦٧(: سورة آل عمران[} ين قالها الشاهد أن هذه العبارات التي قالها م
  . ليست كعبارة ابن كثير-مرضي اهللا عنه-من السلف 

ثُم َأوحينَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع ِملَّةَ {:  وقوله،ان صدق أي لس:}وآتَينَاه ِفي الدنْيا حسنَةً{: وقال مجاهد في قوله
خاتم الرسل وسيد  ا أوحينا إليك يا أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنّ:}ِإبراِهيم حِنيفًا
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قُْل ِإنَِّني هداِني ربي ِإلَى {: ه في األنعام كقول،}َأِن اتَِّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكين{األنبياء 
شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرلَّةَ ِإبا ممتَِقيٍم ِدينًا ِقيساٍط م١٦١( :سورة األنعام[} ِصر([.  

 -عز وجل-واهللا  ، يعني في التوحيد،في أصل الدين:  بعضهم يقول:-صلى اهللا عليه وسلم-االتباع إلبراهيم 
ُأولَِئك {:  لما ذكرهم قال،-عليه الصالة والسالم- فهو أبو األنبياء ،ن عقبهلما ذكر األنبياء الذين جاءوا بعده ِم

ِلكُلٍّ {:  قال-عز وجل-اهللا ف ، فاالقتداء بالنسبة لشرائعهم،])٩٠ (:سورة األنعام[}  اللّه فَِبهداهم اقْتَِدهالَِّذين هدى
عاجاجِمنْهةً وعِشر فمن أهل العلم من ، وأصل الدين واحد، فالشرائع مختلفة،])٤٨ (:سورة المائدة[} لْنَا ِمنكُم 
هو االقتداء به في : وا ومن قال، وأصل الدين، في التوحيد-عليه الصالة والسالم-تباع إبراهيم االمقصود : قال

إن شرع من :  وقالوا أيضاً، بعث بالحنيفية-هللا عليه وسلمصلى ا- إن النبي : قالوا، أخذوا من هذاكل شيء
وهذا  ، وبعضهم خص ذلك بالمناسك، فما لم ينسخ فنحن مأمورون باالقتداء به فيه،قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ

واتَِّخذُواْ ِمن {:  ولكن في قوله تعالى، أوسع من هذا-عليه الصالة والسالم-ملة إبراهيم ف ؛تضييق للمعنى
ىملصم اِهيمرمقام إبراهيم مفرد مضاف:  من فسره بغير المقام المعروف قال])١٢٥ (:سورة البقرة[} قَاِم ِإب، 

 والمقصود ، في منى وعرفة ومزدلفة وما أشبه ذلك، وذلك باتباعه في المناسك،يعني مقامات إبراهيم
ثُم َأوحينَا ِإلَيك { -صلى اهللا عليه وسلم-براهيم االتباع إل:  وبعضهم كابن جرير يقول،دى يعني المتعببالمصلَّ
ِنيفًاَأِن اتَِّبعح اِهيمرالنبي على كلٍّو ، والتدين بدين اإلسالم،في التبري من المشركين ومن معبوداتهم}  ِملَّةَ ِإب 

 -اهللا عليه وسلمصلى - والنبي ،-صلى اهللا عليه وسلم- مأمور باتباع ملة إبراهيم -صلى اهللا عليه وسلم-
عليه - وإبراهيم ،-عليهم الصالة والسالم-ع وأنزل على األنبياء ربعث بشريعة شاملة كاملة هي أوسع ما شُ

  . ومن معبوداتهم،راءة من المشركينبع في دعوته إلى التوحيد والبتّ إمام الحنفاء في-الصالة والسالم
  

  :أبو األنبياء: فائدة في قول
  . قبلهنليس الذيو ،وا بعدهءياء الذين جاأبو األنبإبراهيم 

عليه الصالة -وا بعد نوح ء يسمونه بآدم الصغير؛ ألن كل البشر الذين جا-عليه الصالة والسالم-نوح و
 -عليه الصالة والسالم- وإبراهيم ،])٧٧ (:سورة الصافات[}وجعلْنَا ذُريتَه هم الْباِقين{ ، هم من ذريته-والسالم
 أما الذين قبله فليس الكالم في ، لهاًمعاصركان  هنفإ لوط  كانوا من ذريته، عدااء الذين جاءوا من بعدهاألنبي
 ،-صلى اهللا عليه وسلم- وإنما المقصود أن كل من جاء بعده فهو من ذريته من ولد إسحاق إال النبي ،هذا

  . حتى الذين قبلهليس كل األنبياءو ،أبو األنبياء: فإن هؤالء من الكثرة بحيث قيل له
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