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سورةُ النّحل

ن لُونَها تَجِرى مِ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدخُ 
ْمُفِيَهاَُماُلهُ تَحتِها اْْلَْنَهاُر  

ُ َكَذاِلَك ييََشاء ونَُ َجِزى ّللاَّ
(31)اْلُمتَِّقينَ 
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سورةُ النّحل

يَن  اْلَملَئَكةُ َطي ِبِ الَِّذيَن تَتََوفَّئُهمُ 
نَّةَ ُكُم اْدُخلُواْ اْلجَ يَقُولُوَن َسََلٌم َعلَيْ 

(32)بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
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سورةُ النّحل

ْلَملَئَكةُ ن تَأْتِيَُهُم اَهْل يَنُظُروَن إَِّلَّ أَ 
عََل َك  َكَذاِلَك فَ أَْمُر َرب ِ أَْو يَأْتىِ 

ُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهمْ   َو َو َما َظلََمُهُم ّللاَّ
(33)ْم يَْظِلُمونَ ََّلِكن َكانُواْ أَنفَُسهُ 
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 

َكةُ أَْو أْتِيَُهُم اْلَمَلئِ َهْل يَْنُظُروَن إَِّلَّ أَْن تَ 
َك يَْوَم َي بَْعُض آياِت َرب ِ يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتِ 

ساً إيمانُها  َّل يَْنفَُع نَفْ بَْعُض آياِت َرب ِكَ يَأْتي
يُل أَْو َكَسبَْت فلَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَبْ 

وَن وا إِنَّا ُمْنتَِظرُ إيمانِها َخْيراً قُِل اْنتَِظرُ 

158: األنعام 
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
ن ينتظررون  يعنره هر ال فلر رال   ا  « هل ينظرون»و معنى قوله •

عنه يوم تأتيهم فلمالئرة  يعنه باللموت  و فلهالك   و يأته  مر  بك ي
.فلقيالمة  ذكره مجالهد و قتالدة

ف مثل فعل فعلو-فيمال سلف من فلر ال -ثم  خبر تعاللى فن فلذين مضوف•
ه ال من                     

378:   ص6فلتبيالن فه ت سير فلقرآن  ج•

378: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
مرال ترذيب فلرسل  و جحد توحيده  و فنرال   سله  فرأهلرهم فللهره ف•

.فلذي ي مّن ه ال  ن يهلرهم
لمروف ثم فخبر تعاللى فنه بإهالكه  يالهم لم يظلمهم  و لرن هم فلرذين  •

. ن سهم فيمال مضى باللمعالصه فلته فستحقوف بهال فلهالك

378: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
  و هره ثم فخبر تعاللى فنه  صالبهم يعنه فلر ال  جزفل سيئالت  عمراللهم•

تَهتزُُِنَ»في حلّ بهم و بالل « و حالق بهم»فلقبالئح    ي « مال كالنُوف بِهِ يَسرت
.يسخرون برسل فللهه و بأنبيالئه

378: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 

َكةُ أَْو أْتِيَُهُم اْلَمَلئِ َهْل يَْنُظُروَن إَِّلَّ أَْن تَ 
َك يَْوَم َي بَْعُض آياِت َرب ِ يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتِ 

ساً إيمانُها  َّل يَْنفَُع نَفْ بَْعُض آياِت َرب ِكَ يَأْتي
يُل أَْو َكَسبَْت فلَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَبْ 

وَن وا إِنَّا ُمْنتَِظرُ إيمانِها َخْيراً قُِل اْنتَِظرُ 

158: األنعام 
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
دم مال ينتظرون  يعنره هر ال فلر رال  فلرذين تقر« هَلت يَنتظُرُونَ»قوله •

فا معناله هل تنتظر فنت يال محمد و  صرحالبك: و قالل فبو عله. ذكرهم
هذف؟

نره مرن و هم و فن فنتظروف غيره فذلك ا يعتد به فه جنب مال تنتظرو•
 وَ وَ مال  َمَيتتَ  ِذت  َمَيتتَ»فألشيالل فلمذكو ة لعظم شأنهال  و هو مثل قوله 

.  و ترلمت و لم تترلم بمال ا يعتد به«1« »لرِنه فللههَ  َمى

.17فان الل آية 8سو ة ( 1)•

326: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
و و قرالل مجالهرد و قترالدة. يعنه لقبض   وفحهرم«  ِلهال  َنت تَأتتِيَهُمُ فلتمَالئِرَةُ»و قوله •

 َوت يَأتتِهَ »فلقيالمة ي يوم«  َوت يَأتتِهَ  َبُّكَ»تأتيهم فلمالئرة  لقبض   وفحهم : فلسدي
.  كطلوع فلشمس من مغربهال«بَعتضُ آيالتِ  َبِّكَ

:قيل فه معناله قوان«  َوت يَأتتِهَ  َبُّكَ»و قوله •
  و حذف فلمضالف و فقالم فلمضالف فليه مقالمره. فو يأته فمر  بك باللعذفب- حدهمال•

ولَهُ»و قوله « 2« »وَ جاللَ  َبُّكَ»و مثله  يعنره « 3« » ِنه فلهذِينَ يُ تذُونَ فللهرهَ وَ  َسرُ
.ي ذون فوليالل فللهه

فلمعتردي  و به على معنرى فل عرل( يأته)فو يأته  بك بعظم آيالته فيرون -فلثالنه•
. تالنال فلروم يريدون  تالنال حرم فلروم و سيرتهم: مثل ذلك قول فلنالس

22فل جر آية 89سو ة ( 2)•
57فألحزفب آية 33سو ة ( 3)•

327: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج



13

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
 تَرُرنت يَوتمَ يَأتتِه بَعتضُ آيالتِ  َبِّكَ ا يَنت َعُ نَ تسرال   ِيمالنُهرال لَرمت»و قوله •

ة ثالثرة قيل فه فآليالت فلته تحجب من قبول فلتوبر. «آمَنَتت مِنت قَبتلُ
: قوفل

بالد وف بالألعمالل)فنه قالل ( ص) وي عن فلنبه قالل فلحسن  و- حدهال•
  و طلوع فلشمس من مغربهال  و فلدفبة  و فلدجالل  و فلردخالن: قبل ستة

.يعنه فلقيالمة( و فمر فلقيالمة-في موته-خويصة  حدكم
ة طلوع فلشمس من مغربهال و فلردجالل و دفبر: قالل فبن مسعود-فلثالنه•

.فأل ض  و هو قول  به هريرة
(.ص)طلوع فلشمس من مغال بهال  وفهال جمالعة عن فلنبه -فلثاللث•

327: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
:فلقيل فه معناله ثالثة  قو«  َوت كَسَبَتت فِه  ِيمالنِهال خَيترف »و قوله •
فإلبهالم فه فحد فامرين- حدهال•
ن كرالن كسرب فلتغليب  ان فألكثر ممن ينت ع بإيمالنه حينئذ م-فلثالنه•

.فه  يمالنه خيرف قبل
  ن يررون فنه ا ين عه  يمالنه حينئذ و فن فكتسب فيه خيرف فا-فلثاللث•

الن و معنى كسب فلخيرر فره فايمر-فه قول فلسدي-ممن آمن قبل
.عمل فلنوففل و فاسترثال  من عمل فلبر بعد  دفل فل رفئض

327: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
النت و فاول عندي  قوفهال ان فلمعنى فنه ا ين ع ن سال  يمالنهال فا  ذف ك•

ت فلرى آمنت قبل  فإنهال  ذف آمنت قبل ن عهال  يمالنهال بالن رفده فو  ذف ضم
. يمالنهال  فعالل فلخير  فالن ذلك ين عهال  يضال  فالنه فزدفد خيرف

327: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج
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هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئكَةُ 
: فن يقرول لهر ال فلر رال( ص)خطرالب للنبره « قُلِ فنتتَظِرُوف»و قوله •

معنرى و. فنتظروف  تيالن فلمالئرة و هذه فآليالت  فالنال منتظرون حصولهال
فيهرال فآلية فلحث على فلمبالد ة فلى فايمالن قبل فلحالل فلتره ا تقبرل
.تهديدفلتوبة  و هه  هو  فآليالت فلته تقدم ذكرهال  و فه ذلك غالية فل

328: ، ص4التبيان في تفسير القرآن، ج
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