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سورةُ النّحل

 َما واْ لَْو َشاَء ّللاَّ  َو قَاَل الَِّذيَن أَْشَرك  
ن  َو لَ َعبَْدنَا ِمن د ونِِه ِمن شىَ  نحَّ

ْمنَا نَا َو َل َحرَّ ٍء  ِمن د ونِِه ِمن شىَ َءابَاؤ 
ْل َعلَى ِمن قَْبِلِهْم  فَهَ َكَذاِلَك فَعََل الَِّذينَ 

س ِل إِلَّ اْلبَََلغ   بِين  الرُّ (35)اْلم 
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س ولا ل  َو لَقَْد بَعَثْنَا فِى ك   ٍة رَّ  أَِن أ مَّ
َ َو اْجتَنِ  ِمْنه م ب واْ الطَّغ وَت  فَ اْعب د واْ ّللاَّ

ْن َهَدى ّللاَّ  َو ِمْنه   ْن َحقَّْت عَ مَّ لَْيِه م مَّ
واْ ف ََللَة   فَِسير  واْ ِى اْْلَْرِض فَانالضَّ ظ ر 

بِينَ َكْيَف كاََن َعاقِبَة  اْلم   (36)َكذ ِ
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أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ 

اغ وَت أَْن َو الَّذيَن اْجتَنَب وا الطَّ 
م  يَْعب د وها َو أَناب وا إِلَ  ِ لَه  ى ّللاَّ

ْر عِ اْلب ْشرى باِد فَبَش ِ

17: الزمر 
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َ ه َدئه  إِن تَحِرْص َعلىَ  ْم فَإِنَّ ّللاَّ
َما لَه م َل يَهِدى َمن ي ِضلُّ  وَ 

ن نَّاِصِرينَ  (37)م ِ
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هُدَئهُمْ إِن تحَرِصْ عَلىَ
 ما هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَإِنْ تَحْرِصْ عَلى»: قوله تعالى•

و كانت  لما بين أن األمم الماضين انقسموا طائفتين« لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
لتذين إحدى الطائفتين هم الذين حق  عليهم الضاللة و كان  هؤالء ا

ة أن أشركوا و قالوا ما قالوا كالذين من قبلهم منهم بين في هتذ  اييت
قبتل ثبوت الضاللة في حقهم إنما هو ثبوت ال زوال معه و تحتتم ال ي
هتو التغيير فإنه ال هادي بالحقيقة إال اهلل فإن جتاز هتداهم كتان اهلل
معا، و هاديهم لكنه ال يهديهم فإنه يضلهم و ال يجتمع الهدى و الضالل
.منهمليس هناك ناصر ينصرهم على اهلل فيقهر  على هداهم فليؤيس

245: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُدَئهُمْ إِن تحَرِصْ عَلىَ
و ايية تعزية للنبي ص و إرشاد له أن ال يحترص فتي هتداهمففي •

ا هتو إعالم له أن القضاء قد مضى في حقهم و ما يبدل القول لديه و م
.بظالم للعبيد

245: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُدَئهُمْ إِن تحَرِصْ عَلىَ
إلخ، فتي تقتدير إن تحترص علتى« هُداهُمْإِنْ تَحْرِصْ عَلى»: فقوله•

إن اهلل هداهم لم ينفعهم حرصك شيئا فليسوا ممن يمكن له االهتداء ف
هو الذي يهدي من اهتدى، و هو ال يهديهم فإنه يضلهم و ال ينتاق 

.تعالى فعل نفسه، و ليس لهم ناصرون ينصرونهم عليه

245: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
داللة علتى أن لغيترهم ناصترين« وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ»: و في قوله•

 واحد كثيرين و ذلك أن السياق يدل على أنه ليس لهم ناصر أصال ال
ة زائدة بتذلك و ال كثير فنفي الناصرين بصيغة الجمع يكشف عن عناي

أي أن هناك ناصرين لكنهم ليسوا لهتم بتل لغيترهم و لتيس إال متن
مين يوم يهتدي بهدى اهلل، و نظير ايية ما حكا  اهلل سبحانه عن المجر

.100: الشعراء: «فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ»: القيامة
و هؤالء الناصرون هم المالئكتة الكترام و ستائر أستبات التوفيت  و•

 رُسُلَنا وَ إِنَّا لَنَنْصُرُ»: الهداية و اهلل سبحانه من ورائهم محيط، قال تعالى
.               51: المؤمن: «الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ

246: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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