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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

َ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 الَ َعبَْدنَا ِمن ُدونِِه ِمن شىَ  نحَّ

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

ُسِل إاِلَّ اْلبَََلغُ  (35)اْلُمبِينُ الرُّ
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سورةُ النّحل

ُسوالً ل  َو لَقَْد بَعَثْنَا فِى كُ  ٍة رَّ  أَِن أُمَّ
َ َو اْجتَنِ  ِمْنُهم بُواْ الطَّغُوَت  فَ اْعبُُدواْ ّللاَّ

ُ َو ِمْنهُ  ْن َهَدى ّللاَّ ْن َحقَّْت عَ مَّ لَْيِه م مَّ
ََللَةُ  فَِسيُرواْ ف ُظُرواْ ِى اْْلَْرِض فَانالضَّ

بِينَ َكْيَف كاََن َعاقِبَةُ اْلمُ  (36)َكذ ِ
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سورةُ النّحل

َ ُهَدئهُ إِن تَحِرْص َعلىَ  ْم فَإِنَّ ّللاَّ
َما لَُهم اَل يَهِدى َمن يُِضلُّ  وَ 

ن نَّاِصِرينَ  (37)م ِ
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ةمشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوض
ضة و و في هذه اآليات الثالث مشاجرات طويلة بين المجبرة و المفو•

كل يفسرها بما يقتضيه مذهبه 

245: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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ةمشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوض
ا لَوْ شااََ اللهاهم ما: إن المشركين أرادوا بقولهم: قال اإلمام الرازيحتى •

رك ٍَ إلخ، أنه لما كان الكل من التوحيد و الشاعَبَدْنا مِنْ دمونِهِ مِنْ شَيْ
ذا اعتراض ه: من اهلل كانت بعثة األنبياَ عبثا فنقولو الهدى و الضالل

لا  على اهلل و جار مجرى طلب العلة في أحكامه و أفعاله تعالى و ذ
.لم فعلت هذا و لم لم تفعل ذل ؟: باطل فال يقال له

ا أن كاون فثبت أن اهلل تعالى إنما ذم هؤالَ القائلين ألنهم اعتقدو: قال•
هم األمر كذل  يمنع عن جواز بعثة الرسال ال ألنهام كاذبوا فاي قاول

.                   انتهى ملخصا. ذل 

245: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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ةمشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوض
سبوه إلى قال الزمخشري إن المشركين فعلوا ما فعلوا من القبيح ثم نو •

ل  ربهم و قالوا لو شاَ اهلل إلى آخره و هذا مذهب المجبرة بعينه كاذ
شااَ فعل أسالفهم فهل على الرسل إال أن يبلغاوا القاو و أن اهلل ال ي
شارك و الشرك و المعاصي بالبيان و البرهان، و يطلعوا على بطالن ال
ادتهام قبقه، و براَة اهلل من أفعال العباد، و أنهم فاعلوها بقصدهم و إر

ن و اختيارهم، و أن اهلل باعثهم على جميلها و موفقهم له و زاجرهم ع
عان قبيقها و موعدهم عليه، انتهى موضع القاجة و قد أطالوا البقث

.ذل  من الجانبين

246: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



15

ةمشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوض
: و قد عرفت أن اآليات تروم غرضا وراَ ذل ، و أن مرادهم بقاولهم•

ماا إلخ، إبطال الرسالة بأن« ٍَلَوْ شاََ اللههم ما عَبَدْنا مِنْ دمونِهِ مِنْ شَيْ»
ه اهلل لو أتى به الرسل من النهي عن عبادة غير اهلل و تقريم ما لم يقرم
رمه و لو كان حقا لكان اهلل مريدا لتركهم عبادة غيره و تقريم ما لم يق

كان مريدا ذل  لم يتققو منهم و ليس كذل ،

246: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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ةمشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوض
و مان و أما أن اإلرادة اإللهية تعلقت بفعلهم فوجب أو أنها لم تتعلو•

ر أن المقال أن تتعلو و ليست أفعالهم إال مخلوقة ألنفساهم مان غيا
المهام يكون هلل سبقانه فيها صنع فإنما ذل  أمر خارج عن مدلول ك
.قدمأجنبي عن القجة التي أقاموها على ما يستفاد من السياق كما ت

246: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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