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سورةُ النّحل

َو قِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْواْ َما َذا أَنَزَل َربُُّكْم  
لَِّذينَ  ِذِه أَْحَسنُواْ فِى َهاقَالُواْ َخيًرا  ل ِ
ْنيَا َحَسنَةٌ  َو لَدَ  اُر االَِخَرةِ َخيٌر  الدُّ

(30)ينَ َو لَنِْعَم َداُر اْلُمتَّقِ 
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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 إاِلَّ أَ 
عََل َك  َكَذاِلَك فَ أَْمُر َرب ِ أَْو يَأْتىِ 

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

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

ساً إيمانُها  ال 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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سورةُ النّحل

ا كاَنُ فَأََصابَُهْم َسي ِاُت َما َعِملُو واْ بِِه اْ َو َحاَق بِِهم مَّ
(34)يَْستَهِزُءونَ 

ُ َما َعبَْدنَ َو قَاَل الَِّذيَن أَْشَرُكواْ لَْو شَ  ا ِمن ُدونِِه اَء ّللاَّ
ُن َو اَل َءابَاُؤنَا وَ ِمن شىَ  ْمنَا ِمن ُدونحَّ نِِه  اَل َحرَّ
ْل َعلَى يَن ِمن قَْبِلِهْم  فَهَ ٍء  َكَذاِلَك فَعََل الَّذِ ِمن شىَ 

ُسِل إِالَّ اْلبَََلُغ اْلُمبِي (35)نُ الرُّ
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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: ، 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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