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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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سورةُ النّحل

َحاَق  َما َعِملُواْ وَ فَأََصابَُهْم َسي ِاتُ 
ا كاَنُواْ بِِه يَ  ُُونَ بِِهم مَّ (34)ْستَهِز
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سورةُ النّحل

ُ َو قَاَل الَِّذيَن أَْشَركُ  َُ ّللاَّ  َما واْ لَْو َشا
ُن َو َّلَ َعبَْدنَا ِمن ُدونِِه ِمن شىَ  نحَّ

ْمنَا ابَاُؤنَا َو ََّل َحرَّ ٍُ  ِمن ُدونِِه ِمن شىَ َُ
ْل َعلَى ِمن قَْبِلِهْم  فَهَ َكَذاِلَك فَعََل الَِّذينَ 

ُسِل إَِّلَّ اْلبَََلغُ  (35)اْلُمبِينُ الرُّ
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لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شىَ
نهو  حكى اللَّه تعالى عن المشركين مع اللَّه إلهاً آخر و معبودا سووا   •

مون اي لو  راد اللَّه ل  نكن نعبد شيئاً مون دونوه « لَوْ شاءَ اللَّهُ»قالوا 
نا من قبل نفوسو« نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا»األصنام و األوثان  ال 

الضولل  شيئا  بل  راد اللَّه ذلك منا  فلذلك فعلنا  كما يقول المجبرة
ه   مون فكذبه  اللَّه و  نكر عليه   و قال مثل ذلك فعل الذين من قبل
ائه  فقوال الكفار الضلل كذبوا رسل اللَّه  و جحدوا  نبياء  ث  عذر  نبي

ي و فو. الظاهر اي ليس عليه  إال ذلوك« فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلغُ»
اءَ لَووْ شو»ذلك إبطال مذهب المجبرة  ألن اللَّه  نكر عليه  قوله  إنه 

و مثل هذ  اآلية التوي فوي االنعوام« ءٍاللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ
.و قد بيناها مستوفاة« 1»

378: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج



37719740: دورنگار025-37716060: تلفن82پلک –15كوچه –متري عمار ياسر55–ق  
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


