
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

 ٧٤ إلى آية ٦٠سورة الحج من آية 

خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    
  .وبعد ،آله وعلى ،اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد

 سِميع اللَّه وَأن اللَّيِل ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{: -تعالى اهللا رحمه- المؤلف قال
ِصيرب * ذَِلك ِبَأن اللَّه وقُّ هالْح َأنا وم ونعدوِنِه ِمن يد واِطُل هالْب َأنو اللَّه وه ِليالْع سورة[ }الْكَِبير 
 ماِلك اللَّهم قُِل{: قال كما يشاء، بما خلقه في المتصرف الخالق أنه على منبها تعالى ، يقول]٦٢-٦١ :الحـج
 كُلِّ علَى ِإنَّك الْخَير ِبيِدك تَشَاء من وتُِذلُّ تَشَاء من وتُِعز تَشَاء ِممن الْملْك وتَنزع تَشَاء من الْملْك تُْؤِتي الْملِْك
 الْحي ِمن الْميتَ وتُخِْرج الْميِت ِمن الْحي وتُخِْرج اللَّيِل ِفي النَّهار وتُوِلج النَّهاِر ِفي لَّيَلال تُوِلج * قَِدير شَيٍء

: الليل في والنهار النهار، في الليل إيالجه ومعنى ،]٢٧-٢٦ :عمران آل سورة[ }ِحساٍب ِبغَيِر تَشَاء من وتَرزقُ
  .هذا في هذا ومن هذا، في اهذ من إدخاله
  :بعد أما اهللا، رسول على والسالم والصالة ،هللا الحمد

 لَينصرنَّه علَيِه بِغي ثُم ِبِه عوِقب ما ِبِمثِْل عاقَب ومن ذَِلك{:  بالنصر في قوله-تبارك وتعالى–لما وعد اهللا ف
اللَّه ِإن اللَّه فُولَع { : بعدهاقال، ]٦٠:لحجا سورة[ }غَفُورذَِلك ِبَأن اللَّه وِلجَل ياِر ِفي اللَّيالنَّه وِلجيو ارِفي النَّه 
ه ألنني قادر اذلك النصر الذي نصرنف }النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{ ، ألني قادر:كأنه يقولف }اللَّيِل

 }بِصير سِميع اللَّه وَأن اللَّيِل ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{ :لهذا قالف ،على ذلك
 هو اللَّه ِبَأن ذَِلك{ : ثم قال،النصراً على وإنما ينصر من كان قادر ،ومن كان بهذه المثابة فله القدرة التامة

لما قال في اآلية  الذي فعلت من إيالجي هذا الفعل :كأنه يقولف ،}الْباِطُل هو دوِنِه ِمن ونيدع ما وَأن الْحقُّ
ذلك  }الْحقُّ هو اللَّه ِبَأن ذَِلك{ : قال}اللَّيِل ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{ :التي قبلها
   .ذلك الفعل ألني أنا الحقف ، ألني أنا الحق، وإيالج النهار في الليل،ه من إيالج الليل في النهارالذي فعلت

ومعنى إيالجه " : هنا يقول-رحمه اهللا- والحافظ ابن كثير ،ىِضمالفي يعني  :معنى إيالج الليل في النهار
 فتارة يطول الليل ويقصر ،ا في هذا ومن هذ، والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا،الليل في النهار

 ، بمعنى أن الليل يمتد فيأخذ من النهار،" وتارة يطول النهار ويقصر في الليل، كما في الشتاء،النهار
 فيكون إدخال هذا في هذا لهذا ، وعكسه، ويكون ذلك منصرفاً إلى الليل، وتقل ساعاته،النهار فيتقاصر

-ينظر لكالم ابن القيم أن يمكن و ، وهذا عكسه،النور في الظلمةخر من إدخال آ ويحتمل معنىاالعتبار، 
 ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج{ :تعالى اهللا قال: - اهللارحمه-، حيث قال  في هذا المعنى-رحمه اهللا

   :قوالن وفيه }اللَّيِل
 واحد كل فيدخل ،اآلخر ظلمة مكان في هذا ضياءو ،ذلك ضياء مكان في هذا ظلمة يدخل المعنى أن :حدهماأ

  .ونهار ليل كل في عامة فهي هذا وعلى ،صاحبه موضع في منهما
   وعلى جملة، يذهب ال ،اآلخر في يلج منه ينقص فما ،اآلخر من ينقصه ما أحدهما في يزيد أنه: الثاني القول



 وفي الزمان في خاصة فهي االعتدال، زمن غير في والنهار الليل من كل ساعات ببعض خاصة فاآلية هذا
 ساعة، عشرة خمس الزيادة تنتهي ما غاية المعتدلة األقاليم في وهو ،اآلخر من أحدهما في يلج ما مقدار
 إلى ينتهي أن إلى البرودة أو الحرارة في اإلقليم ذلك انحرف ذلك على زاد فإذا ساعات، تسع اآلخر فيصير

 نبات؛ وال حيوان فيه يعيش ال الشمس عليه تقع ال موضع وكل ،النبات فيه يتكون وال اإلنسان، يسكنه ال حد
 والنبات الحيوان فيها يعيش التي والمواضع ويبسه، حره لفرط كذلك تفارقه ال موضع وكل ويبسه، برده لفرط
 فيها ويكون األربعة الفصول عليها تتعاقب التي المواضع وأعدلها وتغيب، الشمس عليها تطلع التي هي
  .)١("وربيعين خريفين عتداالنا

 ذكر }اللَّيِل ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{: قوله": -رحمه اهللا-وقال اإلمام الشنقيطي 
 المذكور المؤمنين عباده من لمظُ من نصرة إلى راجعة "ذلك": قوله في اإلشارة أن: المفسرين من واحد غير
   .)٢("اآلية }اللَّه لَينصرنَّه علَيِه بِغي ثُم ِبِه عوِقب ما ِبِمثِْل عاقَب ومن ذَِلك{: قوله في قبله

  .-رحمه اهللا-وهذا اختيار ابن جرير 
 نصرته، شاء من نصرة عن يعجز ال قادر أنه بسبب كائن المذكور النصر ذلك: أي: "-رحمه اهللا-ثم قال 

 الليل خالق أنه بسبب أو الليل في النهار ويولج النهار، في الليل يولج أنه: الباهرة قدرته عالمات منو
 واالنتصار، والبغي والشر الخير من عباده أيدي على فيهما يجري ما عليه يخفى فال ومصرفهما، والنهار،

 فيهما، يجري بما واإلحاطة والليل النهار بخلق الوصف وذلك: أي يفعلون بما بصير يقولون، لما سميع وأنه
 ما كل وأن وحده، للعبادة واالستحقاق اإللهية الثابت: أي الحق هو اهللا أن بسبب وفعل قول بكل واإلحاطة

كل من ىأعل هو الذي الكبير، العلي هو -وعال جل- وأنه صاحبه، على ووبال وكفر، باطل غيره إلهاً دعىي 
  .كبيرا علوا وتعالى سبحانه ،وأكبر وأعظم شيء
 ِبَأن ذَِلك{ :بقوله وآلخره اآلية، }النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه ِبَأن ذَِلك{ :بقوله ذكرنا ما ألول تعالى أشار وقد
اللَّه وقُّ هالْح{.  

 :قولهل ترجع وأنها المظلوم، نصرة من أعم هو ما إلى راجعة: "ذلك" قوله في اإلشارة أن: عندي واألظهر
}لْكِئٍذ الْممولِّلَِّه ي كُمحي منَهيكون من المذكور ذلك: أي المظلوم نصرة من ذكره ما إلى ،]٥٦ :الحج سورة[ }ب 

 الذين والمعذب ،النعيم جنات الصالحين لدِخالم وأنه خلقه، بين وحده الحاكم وأنه القيامة، يوم وحده له الملك
 أدلة ومن شيء، كل على القادر أنه بسبب المؤمنين، عباده من عليه غيب نم صروالنا المهين، العذاب كفروا
  ...ذكرنا ما آخر إلى النهار في الليل يولج أنه: ذلك
 يِلاللَّ ِفي النَّهار ويوِلج النَّهاِر ِفي اللَّيَل يوِلج اللَّه َأن تَر َألَم{: فقال والبعث، الخلق على قدرته على استدل ثم

خَّرسو سالشَّم رالْقَمِري كُلٌّ وجٍل ِإلَى يى َأجمسم َأنو ا اللَّهِبم لُونمتَع خَِبير  *ذَِلك ِبَأن اللَّه وقُّ هالْح َأنو 

                                                             

 .)٢١٠-١/٢٠٩ (واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح - ١

 .)٥/٢٩٣ (الشنقيطي لإلمام بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء - ٢



 كمال على الدالة الصفات فهذه ،]٣٠-٢٩:لقمان سورة[ }الْكَِبير الْعِلي هو اللَّه وَأن الْباِطُل دوِنِه ِمن يدعون ما
  :معنيان فيه اآلخر في والنهار الليل من كل وإيالج ،"لقمان" وفي ،"الحج" في قدرته على بها استدل قدرته،
 وبذلك فيه، منه جزء بإدخال هو إنما اآلخر، في منهما واحد كل إيالج أن هو :-األكثر قول وهو- األول
 من شيء فيه ولجُأ ألنه; الشتاء في الليل ويطول ،الليل من شيء فيه ولجُأ ألنه; الصيف في النهار يطول
  .الكاملة قدرته أدلة من وهذا النهار،
 الشمس، بغيبوبة ذلك، ضياء مكان في هذا ظلمة تحصيل هو اآلخر، في أحدهما إيالج أن هو: الثاني المعنى
 الزمخشري، الوجه هذا ذكر ،بفقده ويظلم ،بالسراج المغلق البيت يضيء كما هذا ظلمة مكان في ذلك وضياء
  .)٣("تعالى اهللا عند والعلم قائال، وأكثر أظهر، واألول ،إليه يميل وكأنه
سميع بأقوال عباده، بصير بهم، ال يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم :  أي}وَأن اللَّه سِميع بِصير{: وقوله

  .وحركاتهم وسكناتهم
اإلله :  أي}ذَِلك ِبَأن اللَّه هو الْحقُّ{: ف في الوجود، الحاكم الذي ال معقب لحكمه، قالولما بين أنه المتصر

الحق الذي ال تنبغي العبادة إال له؛ ألنه ذو السلطان العظيم، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل 
من األصنام واألنداد واألوثان، وكل :  أي}و الْباِطُلوَأن ما يدعون ِمن دوِنِه ه{شيء فقير إليه، ذليل لديه، 

  .ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ ألنه ال يملك ضرا وال نفعا
الْكَِبير { : ، وقال]٢٥٥:سورة البقرة[ }وهو الْعِلي الْعِظيم{: ، كما قال}وَأن اللَّه هو الْعِلي الْكَِبير{: وقوله
 فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، ال إله إال هو، وال رب سواه؛ ألنه العظيم ]٩:سورة الرعد[ }الْمتَعاِل

الذي ال أعظم منه، العلي الذي ال أعلى منه، الكبير الذي ال أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه، وعز وجل عما 
  .يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا

لَه ما ِفي السماواِت *  ِمن السماِء ماء فَتُصِبح األرض مخْضرةً ِإن اللَّه لَِطيفٌ خَِبير َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل{ 
 ِميدالْح الْغَِني ولَه اللَّه ِإنِض وا ِفي األرمِري * وتَج الْفُلْكِض وا ِفي األرم لَكُم خَّرس اللَّه َأن تَر ِفي َألَم

 ِحيموفٌ رءِبالنَّاِس لَر اللَّه ِض ِإال ِبِإذِْنِه ِإنلَى األرع تَقَع َأن اءمالس ِسكميِرِه وِر ِبَأمحالْب * اكُميالَِّذي َأح وهو
لَكَفُور اناإلنْس ِإن ِييكُمحي ثُم ِميتُكُمي ٦٦-٦٣:سورة الحج[ }ثُم[.  

 الداللة على قدرته وعظيم سلطانه، فإنه يرسل الرياح، فتثير سحابا، فيمطر على األرض وهذا أيضا من
سورة [ }فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ{الجرز التي ال نبات فيها، وهي هامدة يابسة سوداء قحلة، 

  .]٥:الحج
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ {: هاهنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كما قال، الفاء }فَتُصِبح األرض مخْضرةً{: وقوله

  .]١٤:سورة المؤمنون[ }علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً
: ومع هذا هو معقب بالفاء، وهكذا هاهنا قال" أن بين كل شيئين أربعين يوما: "وقد ثبت في الصحيحين

  .خضراء بعد يبسها ومحولها: أي }فَتُصِبح األرض مخْضرةً{
                                                             

 .)٢٩٤-٥/٢٩٣ (بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء - ٣



  .أنها تصبح عقب المطر خضراء، فاهللا أعلم: وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز
 أنزل من السماء ماء ،يررهذا االستفهام للتق }ماء السماء ِمن َأنزَل اللَّه َأن تَر َألَم{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 ه حمل"الفاء" فلما الحظ بعض أهل العلم هذا المعنى في ،اشرلتعقيب المبل الفاءو ،فتصبح األرض مخضرة
لربما يوجد و ،وبعضهم خص ذلك بمكة ،هو الذي أشار إليهوهذا المعنى  ،على معنى غير خضرة النبات

عنصر  ،فيميل لون األرض إلى الخضرة إذا وقع عليها الماء ،بعض العناصر من المعادن التي تتأثر بالماء
فجبال مكة مثالً إذا نزل عليها الماء رأيت فيها اخضراراً ليس من  ،خضر المكانا الماء إذا نزلف ،النحاس
 أن يدلل -عز وجل-هذا الشيء هو الذي أراد اهللا ومتجه  لكن هذا المعنى ،فبعضهم حملها على هذا ،النبات

   .به على قدرته وعلى عظمته
 االخضرار بسبب عنصر من العناصر المعدنية جانب القدرة والعظمة حينما يتغير لون الجبل ويميل إلىو

حياء إحياء الموتى هو إ السيما على ، به على قدرته-عز وجل-الذي يتكرر في القرآن ليدلل اهللا و ،كالنحاس
 للتعقيب المباشر "والفاء"هذا الذي دل عليه القرآن في جميع المواضع ف ، النباتارخضربااألرض بعد موتها 

 علَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُم{ :-تبارك وتعالى - وذكر شاهداً على هذا وهو قوله ،حسبهولكن ذلك في كل شيء ب
 ،وعقب بالفاءيوماً،  مع أن بين كل طور من هذه األطوار أربعين ]١٤:المؤمنون سورة[ }مضغَةً الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا

  .كل شيء بحسبهف  فيه،إشكالوال وهذا له نظائر في القرآن 
 عن يتأخر قد األرض اخضرار أن مع فتصبح: قال كيف: قيل فإن: "-رحمه اهللا-م الشنقيطي وقال اإلما
  .المطر صبيحة
: تقول والعرب واضح، فاألمر مخضرة تصير: أي مخضرة األرض فتصبح: قال من قول على أنه: فالجواب
 األرض فيه تصبح البالد بعض نأ: العلم أهل بعض عن حيان أبو وذكر صار، بمعنى مثال غنيا فالن أصبح

  .المطر صبيحة نفس في مخضرة
 بحسبه شيء كل وتعقيب للتعقيب، الفاء إن: بعضهم وقال ،إشكال فال هذا وعلي ،عطية وابن عكرمة وذكر
 في كما يوما أربعين ذلك بين أن مع] ١٤:المؤمنون سورة[ }مضغَةً الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا علَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُم{: كقوله

   .)٤("كثير ابن قاله الحديث،
 ال صغر، وإن بالح من وأجزائها وأقطارها األرض أرجاء في بما عليم: أي }خَِبير لَِطيفٌ اللَّه ِإن{: وقوله
 ِمثْقَاَل كتَ ِإن ِإنَّها بنَي يا{: لقمان قال كما به، فينبته الماء من قسطه منه كل إلى فيوصل خافية، عليه يخفى
 سورة[ }خَِبير لَِطيفٌ اللَّه ِإن اللَّه ِبها يْأِت األرِض ِفي َأو السماواِت ِفي َأو صخْرٍة ِفي فَتَكُن خَردٍل ِمن حبٍة
 وقال ،]٢٥:النمل ورةس[ }واألرِض السماواِت ِفي الْخَبء يخِْرج الَِّذي ِللَِّه يسجدوا َأال{: وقال ،]١٦:لقمان
 }مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإال ياِبٍس وال رطٍْب وال األرِض ظُلُماِت ِفي حبٍة وال يعلَمها ِإال ورقٍَة ِمن تَسقُطُ وما{: تعالى

 ذَِلك ِمن َأصغَر والَ السماء ِفي والَ اَألرِض ِفي ذَرٍة مثْقَاِل ِمن ربك عن يعزب وما{ :وقال ،]٥٩:األنعام سورة[
  .]٦١:يونس سورة[ }مِبيٍن ِكتَاٍب ِفي ِإالَّ َأكْبر وال

                                                             

 .)٥/٢٩٦ (بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء - ٤



 حيث قال ، قد يتضمن المعنيين المذكورين-رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير  }خَِبير لَِطيفٌ اللَّه ِإن{ :قوله
ها من الحب وإن صغر وال يخفي عليه ئارها وأجزاأي عليم بما في أرجاء األرض وأقط" : في معنى اللطيف

األشياء -هو الذي يعلم خفايا األمور : المعنى األولف ،"خافية فيوصل إلى كل منهم قسطه من الماء فينبته به
   . هذا الخبير-الخفية

  أو نحو،من الرفق خصأ أو ، قريب من الرفقه اللطيف من اللطف وهو قد يعبر عنه بأن:المعنى الثانيو
   .ذلك
قد يدل االسم على  ،-عز وجل-ن أسماء اهللا ومعلوم أ ،وبدقائقها علم بخفاياناا "لطف بناااللهم ": معنىليس و

 آخر ىوهو أيضاً له معن ،يعلم دقائق األشياء :وهكذا اللطيف ،له نحو سبعة معاٍنمثالً فالرب  ،عدة معاٍن
فيوصل إلى كل  :-رحمه اهللا- ابن كثير  كالم الحافظ وهذا كأنه يشير إليه،ال أنه أخص منهقريب من الرفق إ

فالخبير يعلم  ، اللطيف يعلم دقائق األشياء:فإذا قلنا ،من معاني اللطيف ،فهذا من اللطف ،منه قسطه من الماء
   . فيرجع ذلك جميعاً إلى العلم،الخفايا
 جميع ملكه: أي ]٦٤:الحج سورة[ }الْحِميد الْغَِني لَهو اللَّه وِإن األرِض ِفي وما السماواِت ِفي ما لَه{ :وقوله

  .لديه عبد إليه، فقير شيء وكل سواه، عما غني وهو األشياء،
والرؤية هنا يمكن أن تكون رؤية  ،تقريري }ماء السماء ِمن َأنزَل اللَّه َأن تَر َألَم{في االستفهام ، وأي ملكه
   .هدن هذا شيء يشا؛ ألبصرية
. وثمار وزروع، وجماد، حيوان، من: أي ]٦٥:سورة الحج[ }األرِض ِفي ما لَكُم سخَّر اللَّه َأن تَر َألَم{: وقوله

 إحسانه من: أي ]١٣:الجاثية سورة[ }ِمنْه جِميعا األرِض ِفي وما السماواِت ِفي ما لَكُم وسخَّر{: قال كما
  .وامتنانه وفضله

 تعم الحيوانات والجمادات والزروع  هذه للعموم"ما" }األرِض ِفي ما لَكُم سخَّر اللَّه َأن تَر َألَم{ :ه تعالىقول
هذه و ،ن ذلك صادر منهأل ؛}منْه جِميعا الَْأرِض ِفي وما السماواِت ِفي ما لَكُم وسخَّر{ :كما قال ،والثمار

  عن المسيح-تبارك وتعالى-ن قوله إ :حيث يقولون ،ويشبهون ،الذين يلبسون ،لنصارىاآلية يرد فيها على ا
 وروح{ ،نه روح غير مخلوقةإ: ، فيقولون أو أنه ثالث ثالثة،بن اهللاأنه ا "وروح منه" -عليه الصالة والسالم-

نْهخَّ{ :- وتعالىتبارك-تقولون في قوله نقول فما و ،]١٧١:النساء سورة[ }مسوا لَكُم راِت ِفي ماوما السمِفي و 
 أم أن ذلك تبرأ -عز وجل- أنه جزء من اهللا ، بمعنىهل كل شيء هو صادر من اهللا }منْه جِميعا الَْأرِض

   .!؟وأنعم به وتفضل  خلقه وأوجده،منه
}الْفُلْكِري وِر ِفي تَجحِرِه الْباج، بحرال في: أي وتسييره بتسخيره: أي }ِبَأمجتجري األمواج، وتالطم الع 

 بلد، إلى بلد من ومنافع، وبضائع تجائر من شاءوا ما فيها فيحملون وتؤدة، ورفق طيبة، بريح بأهلها الفلك
 إليه، يحتاجون مما أولئك، إلى هؤالء عند بما ذهبوا كما هؤالء، إلى أولئك عند بما ويأتون قطر، إلى وقطر

 فسقطت للسماء ألذن شاء لو: أي }ِبِإذِْنِه ِإال األرِض علَى تَقَع َأن السماء مِسكوي{ ويريدونه، ويطلبونه
 بإذنه؛ إال األرض على تقع أن السماء يمسك وقدرته ورحمته لطفه من ولكن فيها، من فهلك األرض، على



 مغِْفرٍة لَذُو ربك وِإن{: األخرى اآلية في قال كما ظلمهم، مع: أي }رِحيم وفٌءلَر ِبالنَّاِس اللَّه ِإن{: قال ولهذا
  .]٦:الرعد سورة[ }الِْعقَاِب لَشَِديد ربك وِإن ظُلِْمِهم علَى ِللنَّاِس
من المعاصرين  رد على أهل الفلك }ِبِإذِْنِه ِإال األرِض علَى تَقَع َأن السماء ويمِسك{ :-تبارك وتعالى-وقوله 

 هذا الفضاء بما فيه من غازات ونحو ذلك :وإنما يقولون ،لذين يزعمون أن السماء ليست بسقف وال لها جرما
 سورة[ }محفُوظًا سقْفًا السماء وجعلْنَا{ : يقول-عز وجل- واهللا ، هناك سقفوجدي  وال،هو السماء

  .}ِبِإذِْنِه ِإال األرِض ىعلَ تَقَع َأن السماء ويمِسك{ ويقول ،]٣٢:األنبياء
 تَكْفُرون كَيفَ{: كقوله ،]٦٦:سورة الحج[ }لَكَفُور اإلنْسان ِإن يحِييكُم ثُم يِميتُكُم ثُم َأحياكُم الَِّذي وهو{: وقوله
 يحِييكُم اللَّه قُِل{: وقوله ،]٢٨:البقرة سورة[ }تُرجعون ِإلَيِه ثُم يحِييكُم ثُم يِميتُكُم ثُم فََأحياكُم َأمواتًا وكُنْتُم ِباللَِّه

ثُم ِميتُكُمي ثُم كُمعمجِم ِإلَى يوِة يامال الِْقي بينَا قَالُوا{: وقوله ،]٢٦:الجاثية سورة[ }ِفيِه ربتَّنَا رِن َأماثْنَتَي 
 المستقل وهو غيره، معه وتعبدون أندادا هللا تجعلون كيف: الكالم ومعنى] ١١:غافر سورة[ }اثْنَتَيِن وَأحييتَنَا
 ثُم{ فأوجدكم يذكر، شيًئا تكونوا لم أن بعد خلقكم: أي }َأحياكُم الَِّذي وهو{ ،؟والتصرف والرزق بالخلق
ِميتُكُمي ثُم ِييكُمح{ القيامة، يوم: أي }يِإن انلَكَفُو اإلنْسجحود: أي }ر.  

 -عز وجل-فأحياه اهللا  ،حينما يكون اإلنسان نطفة فهو ميت }يِميتُكُم ثُم َأحياكُم الَِّذي وهو{ :قوله تعالى
 ، فيشمل المعنيين،]١٩:الروم سورة[ }الْحي ِمن الْميتَ ويخِْرج الْميِت ِمن الْحي يخِْرج{ فيه الروح تونفخ

ويخرج اإلنسان من  ،وكذلك المعنى المتبادر وهو الفرخ من البيضة ،لذي ذكره في الهدى والضاللالمعنى ا
 إنما الحياة ما كان ، نطفة ميتة:يقالإنما و ، حينهإو ،ن النطفة فيها الحيوان المنويإ :وال يقولن قائل ،النطفة

   . ميت:هذا يقال له فيه الروح  لم تنفخوالذي ، وال عبرة باالصطالحات الحادثة،هذا هو المقصود ،فيها الروح
*  مستَِقيٍم هدى لَعلَى ِإنَّك ربك ِإلَى وادع األمِر ِفي ينَاِزعنَّك فَال نَاِسكُوه هم منْسكًا جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{ :قال تعالى

ِإنو لُوكادفَقُِل ج اللَّه لَما َأعِبم لُونمال * تَعلَّه كُمحي نَكُميب موِة ياما الِْقيِفيم ِفيِه كُنْتُم سورة [ }تَخْتَِلفُون
  .]٦٩-٦٧:الحج
  .منسكا قوم لكل جعل أنه تعالى يخبر
 يعتاده الذي الموضع هو: العرب كالم في المنسك وأصل: قال ،منسكا نبي أمِة لكل: يعني: جرير ابن قال

 وعكوفهم إليها الناس لترداد بذلك، الحج مناسك سميت ولهذا: قال ،شر أو لخير اإم إليه، ويتردد اإلنسان،
  .عليها
: أي }األمِر ِفي ينَاِزعنَّك فَال{: بقوله المراد فيكون  جعلنا منسكا نبي لكل أمِةالمراد أن من قال كما كان فإن

 هو ِوجهةٌ وِلكُلٍّ{: قال كما- قدريا جعال }نْسكًام جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{: المراد كان وإن ،المشركون هؤالء
 هؤالء على عائد هاهنا فالضمير ،فاعلوه: أي }نَاِسكُوه هم{: هاهنا قال ولهذا ]١٤٨:البقرة سورة[ -}مولِّيها
 وال ،لك بمنازعتهم تتأثر فال وإرادته، اهللا قدر عن هذا يفعلون إنما هؤالء: أي وطرائق، مناسك لهم الذين

 طريق: أي ،}مستَِقيٍم هدى لَعلَى ِإنَّك ربك ِإلَى وادع{: قال ولهذا الحق؛ من عليه أنت عما ذلك يصرفك
  .المقصود إلى موصل مستقيم واضح



وفيها ، "كمنس"و" كمنِس"المنسك فيها لغتان  }نَاِسكُوه هم منْسكًا جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 ،-لغة أسد-ك هذه لغة لبعض العرب والمنس ،ك هذه لغة أهل الحجاز فالمنِس-أيضاً–قراءتان متواترتان 

 وهذه اللفظة تطلق بإطالق ،"كمنس" كما نقرأ ،قراءة الجمهور بالفتحو ،بالكسر قرأ بها حمزة والكسائيو
ك بمعنى المنسأن هذه اللفظة  اتطالق، فأخص إبين وتطلق على معاٍن بين ،أعمبإطالق  وتطلق ،أخص
 هذه نسيكة يعني : تقول،مكان للذبائح ،مكان للقرابين ، وإذا فسر بالمكان فيكون مكان الذبح خاصة،الذبيحة

وعلى سبيل التعبد يقال له ذلك وهذا المعنى صحيح ال إشكال فيه أنه  ،ما يذبح للتقرب ،األضحية والهدي
 فهذا ،كفالن ناِس ، فالن متنسك:يقالف ، أعم وهو التعبدق على معنىويطل ،يطلق على هذا المعنى الخاص

بين وهو   كما أنه يطلق على معنى بين،النسك يطلق على العبادة بإطالق ال يختص بنوع منهاو ، عامىمعن
 علْنَاج ُأمٍة ِلكُلِّ{ :-تبارك وتعالى-وله قو ، أحكام المناسك:قالي ف،أعمال الحج أو العمرة بما فيها الهدي

 يعني أنهم يقصدونه ، تفسيراً له بالمعنى األعم،داًمتعبأي  :من أهل العلم من فسره بالمكان فقال }منْسكًا
 ومن ، يتقربون به إلى اهللا بالذبائح مكان:أيمنسك : قال  بالذبح بالمعنى األخص ومن فسره،ويتعبدون فيه

 أو طائفة جعلنا ، أو جيل، لكل قبيلة من الناس:أي }ُأمٍة ِلكُلِّ{سم مكان فسره بالشريعة انه مصدر ال إ :قال
 ، كان ذلك بالنسبة إليهم هو التوراة-صلى اهللا عليه وسلم-فالذين كانوا في زمن موسى  ،منسكاً يعني شريعة

 صلى- اًثم بعث محمد ، فكان اإلنجيل مع تعبدهم بالتوراة-عليه الصالة والسالم-ثم بعد ذلك بعث اهللا عيسى 
سم ا فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم تفسيراً له بالمصدر ال أنه ، فكان منسكهم هو القرآن-اهللا عليه وسلم

 هم :لاسم مكان لقولو كان ا ، فيه ناسكوه:قللم يو }نَاِسكُوه هم منْسكًا جعلْنَا{ : واحتجوا بأنه قال،مكان
وبعضهم  ،فيها  متعبدون: أي}نَاِسكُوه هم{و ،نا لهم شريعة جعل: أي}نَاِسكُوه هم{ :وإنما قال ،ناسكون فيه

من دون عليه ردويت ،عتاده الناس بخصوصهن المكان الذي ي أل؛فسره بالعيد وهذا ال يعارض بعض ما سبق
صلى -ولهذا سأل النبي  ، عيد:أجل التقرب فيه بلون من العبادة سواء الذبح أو الحج إليه أو نحو هذا يقال له

 ،)٥())؟أعيادهم من عيد فيها كان هل(( : فسألهبوانة ذلك الرجل الذي نذر أن يذبح إبالً في -عليه وسلماهللا 
ومنها ما  ، فاألعياد منها ما هو مكاني، يجتمع فيه الحجاج في مكان معين،ن عرفة عيد مكانيإ :ولهذا يقال
 نقل كالم ابن -رحمه اهللا-بن كثير الحافظ او ، مثل عيد الفطر ال يختص بمكان فهو عيد زماني،هو زماني

 واألصل أن ،وليس بحروفه ،ابن كثير بعض كالمه بمعناه  ونقل الحافظ،وابن جرير له كالم قبل هذا ،جرير
 فَلَا{ :وقوله: "-رحمه اهللا-، قال ابن جرير كالم ابن جريرمعنى هذا أن أن ينبه على ال إيكون النقل بالحرف 

نَّكنَاِزعِفي ي ومنسكك ذبحك في محمد يا باهللا المشركون هؤالء ينازعنك فال: -ذكره تعالى- يقول }ِرالَْأم 

                                                             

 برقم المسند، في وأحمد ،)٣٣١٣ (رقم النذر، عن الوفاء نم به يؤمر ما باب والنذور، األيمان كتاب داود، أبو رواه - ٥
  عنه بالرواية انفرد" التعجيل "رجال من حفص الحويرث أبو ضعيف، إسناد وهذا صحيح، حديث: محققوه وقال ،)١٥٤٥٦(

 الطائفي، وهو: كعب بن يعلى بن عبدالرحمن بن وعبداهللا توبع، قد لكنه أحد، عن توثيقه يؤثر ولم الوارث، عبد بن الصمد عبد
 برقم) ٦/٨٧٤ (الصحيحة السلسلة في األلباني الشيخ وقال الثقفي، مقسم بن يزيد بينهما ميمونة، من يسمع لم: قيل فيه، مختلف

 ".الشيخين رجال رجاله صحيح إسناده و): "٢٨٧٢(



 وهم ،محق ألنك منهم، بالحق أولى نكإف اهللا؟ قتلها التي الميتة تأكلون وال قتلتم، ما كلونأأت: بقولهم
  .)٦("مبطلون

 يألفونه مألفا جعلنا قبلك من خلت هي قوِم جماعِة لكل: يقول }منْسكًا جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{ :وقوله: "وقال رحمه اهللا
 الموضع العرب كالم في المنسك وأصل ،يلزمونه وعمال فرائضي، وقضاء فيه، لعبادتي يعتادونه ومكانا
 أو لخير ويألفه يغشاه مكانا يراد: يعتاده منسكا لفالن إن: يقال ،شر أو لخير ويألفه الرجل يعتاده الذي المعتاد
 وفيه ،والعمرة الحج أعمال فيها عملتُ التي األماكن إلى الناس لتردد بذلك، الحج مناسك سميت اوإنم. شر

 وذلك جميعا، والسين الميم بفتح" منْسك "و الحجاز، أهل لغة من وذلك الميم، وفتح السين بكسر" منِْسك: "لغتان
  .جميعا باللغتين قرئ وقد ،أسد لغة من
 عنى: بعضهم فقال به؟ نىع المناسك أي }منْسكًا جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{ :بقوله المعني في التأويل أهل اختلف وقد
  .يعتادونه الذي عيدهم: به

  .هريقونهي اودم يذبحونه، اذبح به نىع: آخرون وقال
 كان التي المناسك ألن بِمنى، النحر أيام الدم إراقة بذلك عني: يقال أن ذلك في القول من والصواب
 كانوا قد أنهم على األيام، هذه في الدم إراقة كانت -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فيها جادلوا المشركون

 لم تلك أن غير ،األنعام سورة في عنهم اهللا أخبر قد بما األنعام ذبائح دماء هي التي الدماء إراقة في جادلوه
 الذبح الموضع هذا في بالمنسك نىع: قلنا ولذلك ضحايا، أو هدايا هي فإنما مناسك هي التي فأما مناسك، تكن
  .)٧("وصفنا التي بالصفة هو الذي
 في محمد يا باهللا المشركون هؤالء ينازعنك فال: -ذكره تعالى- يقول }الَْأمِر ِفي ينَاِزعنَّك فَلَا{ :وقوله: "وقال
 محقّ ألنك منهم، بالحقّ أولى نكإف اهللا؟ قتلها تيال الميتة تأكلون وال قتلتم، ما أكلونأت: بقولهم ومنسكك ذبحك
  .)٨("مبطلون وهم

: قوله معنى في األظهر }نَاِسكُوه هم منسكاً جعلْنَا ُأمٍة لِّكُلِّ{: تعالى قوله: "-رحمه اهللا-وقال الشنقيطي 
 فيه أمة كل منسك أن تعالى بين قدو ،التعبد النسك أصل ألن فيه، متعبدون هم متعبداً أي }نَاِسكُوه هم منسكاً{

 البيان أنواع من وذلك ،عمومه في بدخوله القرآن صرح ،النسك أفراد من فرد فهو بالذبح، اهللا إلى التقرب
  .المبارك الكتاب هذا تضمنها يتال

 ِمن رزقَهم ما علَى اللَِّه اسم اِليذْكُرو منْسكاً جعلْنَا ُأمٍة وِلكُلِّ{: تعالى قوله هي ذلك فيها اهللا بين التي واآلية
 الموضعين في }منْسكاً جعلْنَا ُأمٍة ِلكُلِّ{: هوقول ،]٣٤:الحجسورة [ }َأسِلموا فَلَه واِحد ِإلَه فَِإلَهكُم الَْأنْعاِم بِهيمِة
  .)٩("بفتحها والباقون ،السين بكسر والكسائي حمزة قرأه

                                                             

 ).١٨/٦٨٠ (القرآن تأويل في البيان جامع - ٦

 .)١٨/٦٧٩ (القرآن تأويل في البيان جامع - ٧

 ).١٨/٦٨٠ (القرآن تأويل في البيان جامع - ٨

 .)٥/٢٩٨ (البيان أضواء - ٩



 أحد بالذبح التقرب وجعل األعم، المعنى على حملها والشنقيطي األخص، المعنى على حملها جرير ابنف
  .تحته الداخلة األنواع

 واضح طريق: أي }مستَِقيٍم هدى لَعلَى ِإنَّك ربك ِإلَى وادع{: قال ولهذا: -رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
  .المقصود إلى موصل ،مستقيم
  .]٨٧:القصص سورة[ }ربك ِإلَى وادع ِإلَيك ُأنزلَتْ ِإذْ بعد اللَِّه آياِت عن يصدنَّك وال{: كقوله وهذه
 َأنْتُم عملُكُم ولَكُم عمِلي ِلي فَقُْل كَذَّبوك وِإن{: كقوله ،}تَعملُون ِبما َأعلَم اللَّه فَقُِل جادلُوك وِإن{: وقوله

ِريُئونا بُل ِمممَأنَا َأعو ِريءا بِمم لُونم٤١:يونس سورة[ }تَع[.  
 شَِهيدا ِبِه كَفَى ِفيِه تُِفيضون ِبما َأعلَم هو{: كقوله أكيد، ووعيد شديد، تهديد }تَعملُون ِبما َأعلَم اللَّه{: وقوله
 وهذه، }تَخْتَِلفُون ِفيِه كُنْتُم ِفيما الِْقيامِة يوم بينَكُم يحكُم للَّها{: قال ولهذا ؛]٨:األحقاف سورة[ }وبينَكُم بيِني

 سورة[ اآلية }ِكتَاٍب ِمن اللَّه َأنزَل ِبما آمنْتُ وقُْل َأهواءهم تَتَِّبع وال ُأِمرتَ كَما واستَِقم فَادع فَِلذَِلك{: كقوله
  .]١٥:الشورى

 مبطن غير  باعتبار أنه فيه تهديد، هذا فيه تهديد ووعيد}تَعملُون ِبما َأعلَم اللَّه فَقُِل جادلُوك وِإن{ :ىوله تعالق
فإذا كان أعلم بما  }تَعملُون ِبما َأعلَم اللَّه فَقُِل{ : وإنما قال،فإن جادلوك فموعدهم النار مثالً: لم يقلف ،صريح

 ال يخفى عليه من أعمالكم ومن تكذيبكم  فهو؛ويعاقبكم ،ويحاسبكم ،هديد أنه سيجازيكملون ففي ضمنه التمتع
وهذه اآليات  ، تهديد مبطن يعني غير صريح: فهذا يقال له، فيجزي كل عامل بعمله،ومن مجادلتكم شيء

 َأعمُل ِمما بِريُئون َأنتُم عملُكُم ولَكُم عمِلي لِّي فَقُل كَذَّبوك وِإن{ :التي ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره قال
وتضمنت األمر  ،تهديد غير الصريحالتضمنت  ن اآليةهذا في اإلعراض؛ أل }تَعملُون مما بِريء وَأنَاْ
 فهذا فيه تعليم من الشارع فيما يتصل بمجادلة ،ألنهم ال يريدون الحق بهذه المجادلة ؛عراض عن مجادلتهمباإل

 ِبما َأعلَم اللَّه فَقُِل{ :عراض فقالأمره باإلو ،عرض عنهيوإنما  ،ا يجادل وال يخاطبلّأان مبطالً من ك
لُونم{ : كما في قوله}تَعِإنو وكِلي ِلي فَقُْل كَذَّبمع لَكُمو لُكُممع َأنْتُم ِريُئونا بُل ِمممَأنَا َأعو ِريءا بِمم 
لُونمن مجادلتهم ع، وإنما فيه اإلعراض ما رد عليهم بمعنى أنه أبطل قولهم أو احتج عليهم أو نحو ذلك }تَع

 ِمن ِلي تَمِلكُون فَلَا افْتَريتُه ِإِن قُْل افْتَراه يقُولُون َأم{ : كقوله: يقول: والتهديد،إذا كان المجادل ال يريد الحق
   .}الرِحيم الْغَفُور وهو وبينَكُم بيِني شَِهيدا ِبِه كَفَى ِفيِه تُِفيضون ِبما َأعلَم هو شَيًئا اللَِّه

}َألَم لَمتَع َأن اللَّه لَمعا ياِء ِفي ممِض الساألرو ِإن ِكتَاٍب ِفي ذَِلك ِإن لَى ذَِلكاللَِّه ع ِسير٧٠:سورة الحج[ }ي[.  
 ذرة مثقال عنه يعزب فال األرض، في وما السموات في بما محيط وأنه بخلقه، علمه كمال عن تعالى يخبر
 وكتب وجودها، قبل كلها الكائنات علم تعالى وأنه أكبر، وال ذلك من أصغر وال السماء، في وال األرض في
      اهللا رسول قال: قال عمرو بن اهللا عبد عن مسلم، صحيح في ثبت كما المحفوظ، اللوح كتابه في ذلك
 سنة، ألف بخمسين واألرض السموات خلق قبل الخالئق مقادير قدر اهللا إن((: -وسلم عليه اهللا صلى-

  .)١٠())الماء على عرشه وكان
                                                             

 ).٢٦٥٣ (برقم ،-السالم عليهما- وموسى آدم حجاج باب القدر، كتاب مسلم، رواه - ١٠



 اهللا خلق ما أول((: قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن ،الصحابة من جماعة حديث من السنن وفي
 يوم إلى كائن هو بما القلم فجرى ،كائن هو ما اكتب: لقا أكتب؟ وما: قال اكتب،: له قال القلم،

  .)١١())القيامة
  .}يِسير اللَِّه علَى ذَِلك ِإن ِكتَاٍب ِفي ذَِلك ِإن{: تعالى قال ولهذا
 يحتمل أن ترجع إلى ما قبلها مباشرة وهو ، اإلشارة ترجع إلى شيء"ذلك" }يِسير اللَِّه علَى ذَِلك ِإن{قوله 
 على كثرته يسير -المحفوظ يعني في اللوح- ذلك ةل ذلك في كتاب أو أن كتاب جع أن، فيكون المعنىقرباأل

 ،-رحمه اهللا- وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ، وهذا هو المتبادر،-تبارك وتعالى-على اهللا 
 }تَخْتَِلفُون ِفيِه كُنتُم ِفيما الِْقيامِة يوم كُمبينَ يحكُم اللَّه{ : قال-تبارك وتعالى-خر وهو أنه آ ىويحتمل معن

رائهم آاختالفهم وتفرق وعلى كثرة  ، يعني أن الحكم بينكم يوم القيامة على كثرة الناس]٦٩:الحج سورة[
 ِإن اٍبِكتَ ِفي ذَِلك ِإن{ : هكذا حمله بعض أهل العلم-عز وجل-ومذاهبهم وأديانهم واعتقاداتهم يسير على اهللا 

لَى ذَِلكاللَِّه ع ِسيرأن المراد به -واهللا تعالى أعلم- لكن األقرب ،يعني الحكم بين الخالئق ]٧٠:الحج سورة[ }ي 
   .وهو اللوح المحفوظ ،كتابما قبله وهو أن اهللا قد كتب ذلك جميعاً في 

}وندبعيو وِن ِمنا اللَِّه دم نزْل لَملْطَانًا ِبِه يا سمو سلَي مِبِه لَه ا ِعلْممو ِللظَّاِلِمين ِإذَا*  نَِصيٍر ِمنتُتْلَى و 
ِهملَياتُنَا عنَاٍت آييِرفُ بوِه ِفي تَعجو وا الَِّذينكَفَر نْكَرالْم ونكَادي طُونسي ِبالَِّذين تْلُوني ِهملَياِتنَا عقُْل آي 

ُئكُمِب َأفَُأنَبشَر ِمن ذَِلكُم ا النَّارهدعو اللَّه وا الَِّذينكَفَر ِبْئسو ِصير٧٢-٧١:سورة الحج[ }الْم[.  
: يعني سلطانا، به ينزل لم ما اهللا دون من وعبدوا وكفروا، جهلوا فيما المشركين عن مخبرا تعالى يقول
 يفِْلح ال ِإنَّه ربِه ِعنْد ِحسابه فَِإنَّما ِبِه لَه برهان ال آخَر اِإلَه اللَِّه مع يدع ومن{: كقوله وبرهانا، حجة

ونا{: هاهنا قال ولهذا ،]١١٧:المؤمنون سورة[ }الْكَاِفرم نزْل لَملْطَانًا ِبِه يا سمو سلَي مِبِه لَه وال: أي }ِعلْم 
 مما وأصله حجة، وال دليل بال وأسالفهم، آبائهم عن تلقوه رأم هو وإنما تفكوه،ْأو اختلقوه فيما لهم علم
ا{: بقوله تعالى توعدهم ولهذا لهم؛ وزينه الشيطان لهم لسومو ِللظَّاِلِمين ناصر من: أي }نَِصيٍر ِمن 

  .والنكال العذاب من بهم يحل فيما اهللا، من ينصرهم
 على الواضحات والدالئل والحجج القرآن آيات لهم ذكرت وإذا: أي }نَاٍتبي آياتُنَا علَيِهم تُتْلَى وِإذَا{: قال ثم

 }آياِتنَا علَيِهم يتْلُون ِبالَِّذين يسطُون يكَادون{ وصدق، حق الكرام رسله وأن هو، إال إله ال وأنه اهللا، توحيد
 وألسنتهم أيديهم إليهم ويبسطون القرآن، من الصحيحة بالدالئل عليهم يحتجون الذين يبادرون يكادون: أي

 النار: أي }كَفَروا الَِّذين اللَّه وعدها النَّار ذَِلكُم ِمن ِبشَر َأفَُأنَبُئكُم{ ،لهؤالء محمد يا: أي }قُْل{ ،بالسوء
 ةاآلخر وعذاب الدنيا، في المؤمنين اهللا أولياء به تخوفون مما وأعظم وأطم وأشق أشد ونكالها وعذابها

  .وإرادتكم بزعمكم نلتم إن منهم، تنالون مما أعظم هذا صنيعكم على

                                                             

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن القدر كتاب والترمذي، ،)٤٧٠٠ (:برقم القدر، في باب السنة، كتاب داود، أبو رواه -  ١١
 حسن، إسناد وهذا صحيح، حديث: محققوه وقال ،)٢٢٧٠٥ (:برقم المسند، في وأحمد ،)٢١٥٥ (برقم ،١٧ باب ،- لموس

 ).٢٠١٧ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه



 مستَقَرا ساءتْ ِإنَّها{ ومقاما، وموئال ومرجعا ومقيال منزال النار وبئس :أي }الْمِصير وِبْئس{: وقوله
  .]٦٦:الفرقان سورة[ }ومقَاما

نكر  تعرف في وجوههم ما ي:}الْمنكَر كَفَروا الَِّذين جوِهو ِفي تَعِرفُ{:  في المراد بقولهبعض أهل العلم يقول
 وشدة تغيظهم ،مارات الشر التي تظهر على وجوههم مما يدل على حنقهمأ و، ودالئل الغضب،من العبوس

 :أي }نكَرالْم كَفَروا الَِّذين وجوِه ِفي تَعِرفُ{فيكون  ،بيناتال -عز وجل-على هذا الذي يتلو عليهم آيات اهللا 
الوجوه الغاضبةهمن هذه األمارات الظاهرة على هذ نكرما ي .   

 لهذا ة الوجوه منكره أو أن هذ،يعني اإلنكار عليك }الْمنكَر كَفَروا الَِّذين وجوِه ِفي تَعِرفُ{ :وبعضهم يقول 
 :وبعضهم يقول ،ا شابه ذلكال شريك له وم  واألمر بعبادة اهللا وحده، من التوحيدهقرأما ه أو الذي سمعتْ

وهذا يرجع إلى أصل  ،والتعالي وما أشبه ذلك ،والتكبر ، يعني الترفع }الْمنكَر كَفَروا الَِّذين وجوِه ِفي تَعِرفُ{
 فيكون المنكر ،هؤالء أمراً مستنكراً في وجوه المقصود أنك تعرفف ، كان يختلف عنه في توجيههوإنالمعنى 
واشمئزاز وما ، وعبوس، وحنق، أو غضب، وترفع،ما من تكبرإعلى هذه الوجوه  هرظنكر مما يهو ما ي 
 }الْمنكَر كَفَروا الَِّذين وجوِه ِفي تَعِرفُ{ن اآلية تفسر بما هو أقرب من هذا كله إ :ويمكن أن يقال ،أشبه ذلك

 ِبالَِّذين يسطُون يكَادون{ :وهو قوله  وفسره بما بعده، والحنق،أي تعرف في وجوههم ما يدل على التوثب
تْلُوني ِهملَياِتنَا عالدالئل واألمارات التي تدل على شدة بفأنت تعرف في وجوههم المنكر  ]٧٢:الحج سورة[ }آي

  ثم قال اهللا ،  عليهم اآلياتتال حيث تريد البطش وإيصال السوء بمن ، وحنقها،ظهاغي وت،توثب هذه النفوس
 ونكالها ،أي النار وعذابها :يقول }كَفَروا الَِّذين اللَّه وعدها النَّار ذَِلكُم من ِبشَر َأفَُأنَبُئكُم{ :-ىتبارك وتعال-

     بمعنى أن الحافظ ابن كثير ،وأعظم مما تخوفون به أولياء اهللا المؤمنين في الدنيا ، وأطم، وأشق،أشد
يعني أنتم تريدون إيقاع المكروه بهؤالء الذين  }النَّار ذَِلكُم من ِبشَر ُئكُمَأفَُأنَب{ بأن معنى  قال-رحمه اهللا-

 ،-عز وجل-ما هو أعظم من هذا وهو ما ينتظركم من عذاب اهللا  هناكو ،-عز وجل-يتلون عليكم آيات اهللا 
الذي مشي هذا ف ، اهللاالنار أشد من هذا الذي تريدون إيصاله من األذى إلى هؤالء الذين يتلون عليكم آياتف

مارته من الحنق والغضب في  من هذا الذي ظهرت أرشَ ِب: وبعضهم يقول،-رحمه اهللا-عليه ابن كثير 
 ذَِلكُم من ِبشَر َأفَُأنَبُئكُم{خر  آ ذهب به إلى معنى-رحمه اهللا- وابن جرير ،نفوسكم النار التي تصيرون إليها

أو من هذه الكراهية الشديدة حينما سمعتم ،و أشد كراهية من هذا الذي سمعتموه بأكره أو بما ه:يعني }النَّار 
 هذا أشد وأعظم من هذا ،التي تنتظركم ما هو أشد إيالماً لنفوسكم وهو النار  هناك-عز وجل-آيات اهللا 

هو أشد  هناك ما : فاهللا يقول،كرهوا سماع هذه اآليات ،التكره الذي حصل لكم حينما سمعتم اآليات تتلى
   . وأعظم وقعاً وهو ما ينتظركم من العذاب في اآلخرة،كراهة في نفوسكم

 وِإن لَه اجتَمعوا ولَِو ذُبابا يخْلُقُوا لَن اللَِّه دوِن ِمن تَدعون الَِّذين ِإن لَه فَاستَِمعوا مثٌَل ضِرب النَّاس َأيها يا{
مهلُبسي ابًئاشَ الذُّبال ي تَنِْقذُوهسي فَ ِمنْهعض الطَّاِلب طْلُوبالْما * ووا مرقَد قَّ اللَّهِرِه حقَد ِإن اللَّه لَقَِوي 
ِزيز٧٤-٧٣:الحج سورة[ }ع[.  
 يعبده لما: أي }مثٌَل ضِرب النَّاس َأيها يا{: عابديها عقول وسخافة األصنام حقارة على منبها تعالى يقول

 لَن اللَِّه دوِن ِمن تَدعون الَِّذين ِإن{ وتفهموا، أنصتوا: أي }لَه فَاستَِمعوا{ به، المشركون باهللا الجاهلون



 على يقدروا أن على واألنداد األصنام من تعبدون ما جميع اجتمع لو: أي }لَه اجتَمعوا ولَِو ذُبابا يخْلُقُوا
  .ذلك على درواق ما واحد ذباب خلق

الذي   وكثرة االضطراب، اإلشكال الذي عند الكثيرين في معنى المثل}لَه فَاستَِمعوا مثٌَل ضِرب{ :قوله تعالى
تجده في كالم كثير من أهل العلم هو الذي جعل الكثيرين منهم في تفسير هذه اآلية يقول بأقوال مخالفة تماماً 

 ،معنى عند البيانيينله و ،له معنى عند األدباءو ،ل له معنى في اللغةالمثو ،ألقوال بعض السلف في اآلية
 وال يوجد ،-عز وجل- كما في المثل غير مراد في كتاب اهللا ، قال المثل: مثالًنقولوالمثل الذي نردده و

لعبارة من غلب استلب وما شابه ذلك من ا ،زب زن ع م: من هذه األمثال بالمعنى الذي عند األدباء مثلءشي
قرآن؛  هذا غير موجود في ال،ما شابههاثم صارت تذكر في ،جيزة المعبرة التي قيلت في مناسبةالمختصرة الو

رجع المراد بالمثل في القرآن بعض أهل العلم يف ، فاهللا أعظم وأجل شأناً؛ن اهللا ال يتمثل بكالم أحد من الناسأل
 قياس التمثيل :ولهذا يقولون ،-هتصل بمعنى الشبم- هلشب أنه يعود إلى معنى الىإذلك في جميع استعماالته 

 ولكن هذا ال يتأتى في كل المواضع ه،قياس الفقهاء في حكم لعلٍة جامعٍة بينهما فيه شبو ،إلحاق فرع بأصل
 وِعد الَِّتي الْجنَِّة مثَُل{ : نقول، الصفة ويأتي بمعنىهي بمعنى الشبالمثل يأتف ،التي ذكر فيها لفظ المثل

تَّقُونوال حاجة للتحمل ،وهذا عبر به كثير من السلف وأئمة التفسير ، يعني صفة الجنة]١٥:محمد سورة[ }الْم 
 وهذا له تعلق ، فالمثل أحياناً يطلق على معنى فيه شيء من المقايسةه،والتكلف في إرجاع ذلك إلى الشب

المعقول بصورة حسية إبراز المعنى و ،ة تصوير المعنى بصورة محسوس:وهكذا حينما يقال ،هبموضوع الشب
}مثَلُهثَِل مالَِّذي كَم قَدتَو{ حال المنافق وتردده  هذا،]١٧:البقرة سورة[ }نَاراً اسٍب َأويكَص ناء مماتٌ ِفيِه السظُلُم 

دعرقٌ وربمثل:هذا يقال له  اإلفهامالمعاني المعقولة بصورة محسوسة يقربها إلىبراز إ ]١٩:البقرة سورة[ }و ، 
إذا و ،والواقع أن هذا من صنيع شيخ اإلسالم ، يوسع ذلك جميعاً-رحمه اهللا-ابن تيمية  وشيخ اإلسالم

 ،هو الذي يمكن أن يشمل المواضع المذكورة في القرآنف المقدرات الذهنية عندنا في معنى المثل تبعداستُ
 أو ، واالعتبار من إبراز معنى المعقول، يحصل به االتعاظشيخ اإلسالم يرى أن المثل يطلق على كل ماو

 نَضِربها الَْأمثَاُل وِتلْك{ :-عز وجل-ولهذا يقول اهللا  ، وكل هذه األشياء هي أمثال، واألخبار،ذكر القصص
 سورة[ }نَاراً استَوقَد يالَِّذ كَمثَِل مثَلُهم{ويكون في األمور التي يحصل بها التشبه  ،]٤٣:العنكبوت سورة[ }ِللنَّاِس
 ماء السماء ِمن َأنزَل{وأحياناً ال يذكر لفظ المثل أصالً  ]١٧٦:األعراف سورة[ }الْكَلِْب كَمثَِل فَمثَلُه{، ]١٧:البقرة

خ اإلسالم يرى أن  فشي،]١٧:الرعد سورة[ }الْحقَّ اللّه يضِرب كَذَِلك{ :ثم قال ]١٧:الرعد سورة[ }َأوِديةٌ فَسالَتْ
 والمعاني التي ، يدخل فيها كل هذه األمور:فإذا قيل أمثال القرآن ،من قبيل األمثال قصص األنبياء هذه
 ، فوسعه جداً،صفة الجنة ونحو هذاك ، ما يذكر من األوصافا ويدخل فيه، واالعتبار،يحصل بها االتعاظ

ل به ح وهذا ي-رحمه اهللا-اإلسالم ابن تيمية  أو التفسيرات للمثل هو ما ذكره شيخ ،طالقاتأوسع اإل
 ما فيه مثل هنا :قالوا المثل أن تذكر في غير المعاني التي تسبق إلى أذهانهم ةالذين استشكلوا لفظو ،إشكاالت

}ِربثٌَل ضوا متَِمعفَاس ولهذا فإن بعضهم قال ،-عز وجل-ذكر صفة اآللهة المعبودة من دون اهللا  }لَه: 
}ِربثٌَل ضوا متَِمعفَاس لَه ِإن الَِّذين ونعوِن ِمن تَدمثالً بهذه اآللهة -عز وجل -إن الكفار ضربوا هللا  }اللَِّه د 

جد نوع من  فو-وهي جمادات ال تنفع وال تضر-أضفوا عليها من صفات اآللهة و ، شأناالمعبودة فجعلوا لها



هم ف ، شبهوها بالخالق،جعلوا لها أوصاف اإللهيةو ،ر مما تستحقأوصافاً أكب المشابهة بإعطاء هذه المعبودات
 :}لَه فَاستَِمعوا مثٌَل ضِرب{ يقول فيحمل بعض المفسرين على أن  يذ هذا ال،يريدون أن يرجعوه إلى الشبه

لهية  أضفوا عليها أوصاف اإل-تبارك وتعالى-لهة مزعومة تعبد من دونه آن الكفار ضربوا هللا مثالً بجعل إ
 :هؤالء قالواو ، معناه أن ما سيأتي بعده هو المثل}لَه فَاستَِمعوا مثٌَل ضِرب{ :اهللا يقول ،شبهوها بالخالق

}ِربثٌَل ضوا متَِمعفَاس لَه{قولهب فأبطل اهللا ذلك ، أن الكفار ضربوا هللا المثل:رب مثل ض: }ِإن الَِّذين ونعتَد 
-ولهذا فإن المثل المضروب هو الذي ذكر اهللا  ،ن هذا تفكيك للكالم وال يدل عليه السياقلك }اللَِّه دوِن ِمن

 :هذه القضية وقال من وقف عندو ،التشبيه ن المثل دائماً يرجع إلى معنىإ : إذا قلنا،التشبيه فيهو ،-عز وجل
 ، ال حاجة لمثل هذا التكلف: أقول،االرتباط بين التشبيهالمثل البد فيه من تشبيه حاول أن يوجد نوعاً من 

المثل كما يقول و ،-تبارك وتعالى-هذه المعبودات من دون اهللا صفة و فهذه حال ،فالمثل يطلق على الصفة
ولهذا  ،تستنقذه منهال تستطيع أن  ن يسلبها الذباب شيئاًإ من عبد آلهة لم تستطيع أن تخلق ذباباً و:ابن قتيبة

 ألنها بهذه المثابة ال ؛-عز وجل- من دون اهللا ةالمعبود هللا مثالً لآللهة ضرب ا:يقولفيعبر بعضهم كالنحاس 
 فهو مثل لهذه ،يد ما أخذه هذا المخلوق الضعيف منهاع وال تستطيع أن تست،تستطيع أن تخلق أحقر األشياء

اآللهة المعاةد.   
 خلقي مثل فليخلقوا لقي؟كخ خلقا خلق ممن أظلم ومن((: قال مرفوعا هريرة أبي عن أحمد اإلمام قال كما

  .)١٢())حبة أو ذبابة، أو ذَرة،
 عليه اهللا صلى- النبي عن هريرة، أبي عن زرعةَ، أبي عن عمارة، طريق من الصحيح، صاحبا وأخرجه

 فليخلقوا ذرة، فليخلقوا كخلقي؟ يخلق ذهب ممن أظلم ومن :-وجل عز- اهللا قال((: قال -وسلم
  .)١٣())شعيرة

 بل واحد، ذباب خلق عن عاجزون هم: أي }ِمنْه يستَنِْقذُوه ال شَيًئا الذُّباب يسلُبهم وِإن{: أيضا تعالى قال ثم
 أن أرادت ثم الطيب، من عليها الذي من شيًئا سلبها لو منه، واالنتصار مقاومته عن عاجزون ذلك من أبلغ

 ضعفَ{: قال ولهذا ،وأحقرها اهللا خلوقاتم أضعف من والذباب هذا. ذلك على قدرت لما منه تستنقذه
الطَّاِلب طْلُوبالْمو{.  

 السدي وقال ،السياق ظاهر وهو جرير، ابن واختاره. الذباب: والمطلوب الصنم،: الطالب: عباس ابن قال
  .الصنم: والمطلوب العابد،: الطالب: وغيره

 ال التي هذه من غيره، معه عبدوا حين وعظمته اهللا قدر فواعر ما: أي }قَدِرِه حقَّ اللَّه قَدروا ما{: قال ثم
 شيء، كل خلق وقوته بقدرته الذي القوي هو: أي }عِزيز لَقَِوي اللَّه ِإن{ وعجزها، لضعفها الذباب تقاوم

                                                             

 .النخعي شريك أجل من ضعيف إسناد وهذا صحيح، حديث: محققوه وقال ،)٩٠٨٢ (برقم المسند، في أحمد رواه - ١٢

 ،)٧١٢٠ (برقم ،]٩٦:الصافات سورة[ }تَعملُون وما خَلَقَكُم واللَّه{: تعالى اهللا قول باب التوحيد، كتاب البخاري، رواه - ١٣
 وأن ،ونحوه بالفرش ممتهنة غير صورة فيه ما اتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس كتاب ومسلم،
 ).٢١١١ (برقم كلب، وال صورة فيه ابيت يدخلون ال -السالم عليهم- المالئكة



}وهُأ الَِّذي ودبالْخَلْقَ ي ثُم هِعيدي وهو نوِه َأهلَيِإ{ ،]٢٧:الروم سورة[ }عطْشَ نب كبر لَشَِديد * ِإنَّه وِدُئ هبي 
ِعيدي{ ،]١٣-١٢:البروج سورة[ }وِإن اللَّه واقُ هزِة ذُو الرالْقُو ِتين٥٨:الذاريات سورة[ }الْم[.  
 واحدال وهو وسلطانه، لعظمته يغالب، وال عيمانَ فال وغلبه، فقهره شيء كل عز قد: أي }عِزيز{: وقوله
  .القهار
هو ما ذكر ابن جرير عند الترجيح بين األقوال  -واهللا تعالى أعلم-األقرب  }والْمطْلُوب الطَّاِلب ضعفَ{: قوله

 ]٧٣:الحج سورة[ }ِمنْه يستَنِقذُوه لَّا شَيًئا الذُّباب يسلُبهم وِإن{ : قال-عز وجل- بمعنى أن اهللا -رحمه اهللا-
م يريد أن يسترجع هذا الشيء الذي صن فال}والْمطْلُوب الطَّاِلب ضعفَ{ : قال، واسترجاعههصفهي تطلب خال

المعبودة من جهة ن حال هذه اآللهة  بي-تبارك وتعالى- والمقصود أن اهللا ،والذباب مطلوب ،خذ فهو طالبُأ
تستطيع أن تستخلص ال  ،ق ذباباً بأنها ال تستطيع أن تخل،عجزها عن خلق أضعف األشياء قدراً وهو الذباب

 أو ،-عز وجل-وال حاجة لتفخيم ما حقره اهللا  ،ما سلبه الذباب منها مما يوضع عليها من طيب ونحو ذلك
 يتكلمون عن هم فإذا سمعتَ،عجاز العلميكر على سبيل بيان حقارته فيفخم كما يذكر بعض من تكلم في اإلذُ

خر ال يمكن للبشر أن يرجعوه إلى نه يتحول إلى شيء آفإمتص شيئاً اا إذأنه كيف  أنهم يذكرون تجد الذباب
تكلم عن األصنام هذه أنها ال تستطيع  -تبارك وتعالى-اهللا و ، الموضوعون اآلن تضخمم أنت.ةطبيعته السابق

 :يقول ي يتكلم اآلن في هذه القضيةصاحب التفسير العلمي هذا الذ ،أن تستخلص هذا الذي أخذه الذباب منها
ويتحول إلى   ألنه يفرز عليه إفرازات معينة؛متصه الذباباي ن البشر ال يستطيعون إرجاع هذا الشيء الذإ

 الذبابأن  وكيف ، ليس الكالم في تعظيم شأن الذباب، السابقةتهمادة أخرى تماماً ال يمكن إرجاعه إلى حال
جتمع البشر ا لو ،شياء إلى مواد أخرى فيحول هذه األ،-عز وجل-ة التي أودعها اهللا يعنده هذه القدرة القو

ليس و ، هائالًئاًجعلت الذباب شيبهذا الكالم أنت ف ،جميعاً على أن يرجعوها إلى حالها السابقة ال يستطيعون
الكالم ف ،ما أخذه الذباب الناس بمختبراتهم ومعاملهم ال يستطيعون استرجاعأن  وليس المقصود ،المقصود هذا

 فهي ،تأخذ هذا الشيء من الذباب بعد أن سلبه منهاأن ال تنفع وال تضر وما تستطيع في هذه األصنام التي 
 وال إرجاع ما ،ستطيع خلقهت وال ، هذا المخلوق الحقير ال تدفعه عن نفسها،جمادات ال نفع فيها وال ضر

 سورة[ }بعوضةً ما مثَالً ِربيض َأن يستَحِيي الَ اللَّه ِإن{ : يقولون في البعوضة أيضاًمامثلو ،استلبه منها
 ،ذكر الشيء الصغير الحقير يضرب به المثل فيأتون ويتكلمون عن البعوضة أنها مخلوق هائل ]٢٦:البقرة

لك  ويذكرون أشياء إذا قرأتها تخيل ،تفرز مادة وكذا ،ويذكرون فيها من الخراطيم واألشياء والقدرات العجيبة
تبارك – يي فاهللا ذكر هذه البعوضة على أنها مخلوق بسيط صغير ال يستح،بعوضة طيارة أباتشيالأن هذه 
هذا ولبعوضة جداً ايضخمون موضوع ، وهؤالء  أن يضرب به المثل للداللة على معنى من المعاني-وتعالى

 فيأتون بهذه األمور المخالفة لمقصود الشارع ، ولكن هؤالء كثير منهم يتكلم بال علم،القرآن خالف مقصود
  .  اهللا يريد أن يحقرها وهم يأتون ويعظمونها،ن سياق هذه اآليات وتقريرهام

 حقيق" :اآلية }...لَه فَاستَِمعوا مثٌَل ضِرب النَّاس َأيها يا{:  قوله تعالىفي  -رحمه اهللا-قال اإلمام ابن القيم 
   المعبود أن وذلك ؛قلبه من الشرك مواد يقطع فإنه ،تدبره حق ويتدبره ،المثل لهذا قلبه يستمع أن عبد كل على

  



 اهللا دون من المشركون يعبدها التي واآللهة ،يضره ما وإعدام ،عابده ينفع ما إيجاد على يقدر أن درجاته أقل
 من االنتصار على يقدرون وال ،!؟منه أكبر هو ما فكيف لخلقه كلهم اجتمعوا ولو الذباب خلق على تقدر لن

 هو الذي الذباب خلق على قادرون هم فال ،منه فيستنقذوه ونحوه طيب من عليهم مما اشيئ سلبهم إذا الذباب
 وال ،اآللهة هذه من أعجز فال ،إياه سلبهم ما واسترجاع منه االنتصار على وال ،الحيوانات أضعف من

 بطالن في نهسبحا اهللا أنزله ما أبلغ من المثل وهذا ،!؟اهللا دون من عبادتها عاقل يستحسن فكيف منها أضعف
 الصبيان تالعب من أعظم بهم تالعب قد الشيطان أن على والشهادة ،عقولهم وتقبيح أهله وتجهيل الشرك
 المعلومات بجميع واإلحاطة المقدورات جميع على القدرة لوازمها بعض من التي ةاإللهي أعطوا حيث ،بالكرة
 اللهفات وإغاثة ،الكربات وتفريج لحاجاتا جميع في الرب إلى دعصي وأن المخلوقات جميع عن والغنى
 وأصغرها وأذلها الحق اآللهة مخلوقات أقل على القدرة عليها يمتنع وتماثيل صورا فأعطوها الدعوات وإجابة

  .عليه وتعاونوا لذلك اجتمعوا ولو ،وأحقرها
 منهم اختطف لو عيفالض العاجز األذل لقاأل الخلق هذا أن ة عنهماإللهي وانتفاء عجزهم على ذلك من وأدل
 والمعبود العابد بين سوى ثم ،عليه يقدروا ولم ذلك عن لعجزوا منه يستنقذوه أن على فاجتمعوا واستلبه شيئا
 عاجز فهو ،المعبود :والمطلوب ،العابد :الطالب قيل }والْمطْلُوب الطَّاِلب ضعفَ{ :بقوله والعجز الضعف في

 ،والعجز الضعف في والذباب اإلله بين تسوية وهو ،والمسلوب لسالبا بين تسوية هو: وقيل بعاجز متعلق
 الذباب :الطالب وقيل ،منه استلبه ما منه يطلب الذباب :والمطلوب ،الباطل اإلله :الطالب: فقيل هذا وعلى

 العابد فضعف ،الجميع يتناول اللفظ أن والصحيح ،عليه مما يأخذه ما منه يطلب فالذباب ،اإلله :والمطلوب
 معرفته حق عرفه وال قدره حق قدره فما العزيز القوي مع إلها هذا جعل فمن ،بوالمستلَ بوالمستِل والمعبود

  .)١٤("تعظيمه حق عظمه وال
 ومعنى ،وذكر مثل هللا علج الناس أيها يا: -ذكره تعالى- يقول": -اهللا رحمه- الطبري جرير ابن وقال
الموضع هذا في ربض :قولهم من علج :بمعنى البعث، الناس على السلطان ربض :وضرب ،عليهم علج 

 الناس، أيها شبه لي علج: ثناؤه جّل يقول الشَّبه،: والمثَل; عليهم ذلك جعل بمعنى النصارى، على الجزية
. عبادتي في وأشركوها معي، فعبدوها شبها، األصنام المشركون لي جعل: يقول اآللهة،: والمثَل بالشَّبه يعني
 ِمن تَدعون الَِّذين ِإن{ :وصفته ،شبها إياه عبادتهم في لي وجعلوه مثلوه ما حال فاستمعوا: يقول: له تمعوافاس
 يخلقوا لم جمعت لو واألصنام اآللهة من اهللا دون من تعبدون ما جميع إن: يقول }ذُبابا يخْلُقُوا لَن اللَِّه دوِن
 وجمعه واحد، والذباب، جميعها لخلقه اجتمع ولو تطيقه، وال ذلك على تقدر ال ألنها وقلته، صغره في ذبابا
  .ِغربان الكثرة وفي ة،بَأغِْر القلة في يجمع غُراب، ،ِذبان الكثير وفي ةبِذَأ القلة في

 وما طيب من عليها مما شيئا الذباب واألوثان اآللهةَ يسلب وإن: يقول }شَيًئا الذُّباب يسلُبهم وِإن{ :وقوله
  .منه ذلك تستنقذ أن اآللهة تقدر ال: يقول: منه يستنقذوه ال شيء من أشبهه

                                                             

  ).١/٢١٤ (القيم ابن لإلمام العالمين، رب عن الموقعين إعالم - ١٤



: وبالمطلوب اآللهة،: بالطالب نيع: بعضهم فقال }والْمطْلُوب الطَّاِلب ضعفَ{ :قوله معنى في واختلف
  .)١٥("الذباب

  .تم بحمد اهللا وفضله
   
  
   

 

                                                             

  .)١٨/٦٨٥ (الطبري جرير البن القرآن، تأويل في البيان جامع - ١٥


