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ُهم  َمئِنُّ قُلُوبُ الَِّذيَن آَمنُوا َو تَط  
ِ أاَلَ بِ  ِر َّللاَّ ِ تَ بِِذك  ِر َّللاَّ َمئِنُّ ِذك  ط 

﴾28ال قُلُوُب ﴿

الرّعدسورةُ 
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اِلَحاالَِّذيَن آَمنُوا َو َعمِ  ِت لُوا الصَّ
نُ  ﴾29 َمبب  ﴿ُطوبَى لَُهم  َو ُحس 

الرّعدسورةُ 
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َسل نَاَك فِ  ة  قَد  خَ َكٰذِلَك أَر  لَت  ِمن  ي أُمَّ
َحي نَا َو َعلَي ِهُم الَّذِ قَب ِلَها أَُمٌم ِلتَت لُ  ي أَو 
فُرُ  ٰمِن قُ إِلَي َك َو ُهم  يَك  ح  ل  ُهَو وَن بِالرَّ
ل ُت َو َو َعلَي ِه تََوكَّ َرب ِي الَ إِٰلهَ إِالَّ هُ 

﴾30إِلَي ِه َمتَاِب ﴿

الرّعدسورةُ 



66

الرّعدسورةُ 

بَاُل أَْو قُط ِّ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِّرْت بِّ  عَْت بِّهِّ هِّ اْلجِّ
َم  تَى اْْلَْرُض أَْو ُكل َِّم بِّهِّ اْلَموْ  ِ اْل  ُر َجِميعاً أَ بَل  ّلِِلَّ
ُ فَلَم  يَي أَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ  لََهَدى ن  لَو  يََشاُء َّللاَّ
يبُُهم  بَِما ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو الَ يََزاُل الَّ 
تَّى ِريباً ِمن  َداِرِهم  حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَو  تَُحلُّ قَ 
 َ ِ إِنَّ َّللاَّ ُد َّللاَّ تَِي َوع 

ِلُ  ال ِميعَادَ يَأ  ﴾31 ﴿ الَ يُخ 
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ِزَئ بِ  تُه  ب ِلَك ُرُسل  ِمن  قَ َو لَقَِد اس 
ي لَّذِّ أََخذ تُُهم  ثُمَّ َن َكفَُروا فَأَْملَْيُت لِّ

﴾32 ﴿فََكي َ  َكاَن ِعقَابِ 

الرّعدسورةُ 
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حاُب مَ 44: الحج  يََن َو أَص  د 
َب ُموسى افِّريَن لَْيُت لِّْلكفَأَمْ َو ُكذ ِ
ي َ  كاَن نَكيرِ ثُمَّ أََخذ تُُهم  فَكَ 

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 
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أختترع عبتت و إ و هم ك تتإ و اي « فَأَمْلَيْتتتُ لِلَّتتذِينَ كَفَتترُوا»قولهه  و •
وا إِنَّما نُمْلِه  لهُُه ْ لِزههاْ ا ُ»أملى يملى إمالء و من  قول  : ، يقالأم لت إ
الملهوا  : ، و منه  قلزهل للزهل و النُها أصله طول المدةو « 1« »إِثْماً

:لطولُما، قال ابن مقبل
«2»اال يا  يا  الح  بالسَّبُعا              أملُّ علزُا بالبلى الملوا •
و تفستير 315: 2الكت ب لستيوويه ( 2)//178سورة آل عمران آية ( 1)•

: 1و مج ز البترآن ( سوع)و اللس ن 533و سمط الآللي 132: 14الطوري 
(.امل)ودل ( ألح)و قد روى . 333، 109

256: ، ص6التوي ن في تفسير البرآن، ج

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 
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ن سههُاء عما يلقاه مهتسلية النوي صلّى اللَّه عليه و سلإو معنى اآلية •
ب ، قوم  من الكهر و االستُااء عند  عائ  إياه  إلى توحزده و االيما 

اً مثل ذلك، بأن  قد نال مثل هذا األنبزاء قبلك فصبروا، فاصبر أنت ايض
«3« »فهاصْبِرْ كهما صهبهره أُولُوا الْعهاْمِ مِنه الرُّسُلِ»كما قال 

256: ، ص6التوي ن في تفسير البرآن، ج

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 
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الرّعدسورةُ 

َسبَت  َو ل ِ نَف س  بَِما كَ أَ فََمن  ُهَو قَائٌِم َعلَى كُ 
ِ ُشَرَكاَء قُل   وُهم  أَم  تُنَ َجعَلُوا ّلِِلَّ ب ِئُونَهُ بَِما  َسمُّ
ِض أَم   َر  ِل بَل   بَِظاِهر  ِمَن ال قَ الَ يَع لَُم فِي اْل  و 
ُرُهم  َو ُصدُّوا عَ ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا مَ  ِن ك 

 ُ ِلِل َّللاَّ َهاد   فََما لَهُ ِمن  السَّبِيِل َو َمن  يُض 
﴿33﴾
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بهتْ وه عهعهلُهوأه فهمهنْ هُوه قائِ ٌ عهلى»: قول  تعالى• ا لِلَّه ِ كُلِّ نههْسٍ بِمها كهسهه
ء مهن ش ء هو المُزمن المتسلط علز  و القائ  بالقائ  على ش « شُرهكاءه

لهى كهل األمر هو الذي يدبره نوعا من التدبزر و اهلل سبحان  هو القائ  ع
ُها شهاهد نهس بما كسبت أما قزام  علزُا فألن  محزط بذاتُا قاهر علز

تبهة لُا، و أما قزام  بما كسبت فألن  يدبر أمر أعمالُا فزحولُها مهن مر
  الحركة و السكو  إلى أعمال محهوظة علزُا ف  صحائف األعمهال ثه

بعهد و يحولُا إلى المثوبات و العقوبات ف  الدنزا و اآلخرة من قرب و
.هدى و ضالل و نعمة و نقمة و عنة و نا 

363: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

كُلِّ نَفْسٍأَ فَمَنْ مُوَ ق ئِإٌ عَلى
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شهاء اآلية متهرعة على ما تقدمُا أي إذا كا  اهلل سبحان  يُدي من يو •
اب و له  فزجازي  بأحسن الثواب و يضل من يشاء فزجازي  بأشد العقه

نظهام األمر عمزعا فُو قائ  على كل نهس بما كسبت و مُهزمن مهدبر ل
.                        األعمال فُل يعدل  غزره حتى يشا ك  ف  ألوهزت ؟

363: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

كُلِّ نَفْسٍأَ فَمَنْ مُوَ ق ئِإٌ عَلى



14

إله،، محهذو  « أه فهمهنْ هُوه قهائِ ٌ»: من ذلك يظُر أ  الخبر ف  قول و •
«وه عهعهلُوا لِلَّ ِ شُرهكاءه»: يدل علز  قول 

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

كُلِّ نَفْسٍأَ فَمَنْ مُوَ ق ئِإٌ عَلى
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•...
ظاهِرٍ مِنه قُلْ سهمُّوهُ ْ أهمْ تُنهبِّئُونه ُ بِما ال يهعْله ُ فِ  الْأه ْضِ أهمْ بِ»: قول  تعالى•

بزها  عها  إلهزُ  ب« وه عهعهلُوا لِلَّ ِ شُرهكاءه»: لما ذكر سبحان  قول « الْقهوْلِ
.يبطل ب  قولُ  ذلك مأخوذ من البزا  السابق بوع 

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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قُهلْ »:نبز  بأ  يحاعُ  بنوع من الحجاج عجزب ف  بابه  فقهالفأمر •
ئونُا و فإ  صهات األشزاء ه  الت  تتعزن بُا شهصفومإأي « سَمُّومُإْ

و  آثا ها فلو كانت هذه األصنام شركاء هلل شهعاء عنده وعهب أ  يكه
عالى إن  لُا من الصهات ما يسوي لُا الطريق لُذا الشأ  كما يقال فز  ت

ذا ء لكهن األصهنام إح  علز  قدير خالق مالك مدبر فُو  ب كل ش 
ظُهر هبل أو الالت أو العاى ل  يوعد لُا من الصهات ما ي: ذكرت فقزل

.ب  أنُا شريكة هلل شهزعة عنده

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ل أ و أم منقطعهة أي به« أهمْ تُنهبِّئُونه ُ بِما ال يهعْلهه ُ فِه  الْهأه ْضِ»: قالث  •
  ف  الحقزقة تنبئون  بكذا و المعنى أ  اتخاذك  األصنام شركاء ل  إنباء ل

فه  بما ال يعل  فلو كا  ل  شريك ف  األ ض لعل  به  أل  الشهريك
  و اهلل سبحان  يدبر التدبزر يمتنع أ  يخهى تأثزره ف  التدبزر على شريك

لهدلزل األمر كل  و ال يرى لغزره أثرا ف  ذلك ال موافقا و ال مخالها، و ا
ى كهل على أن  ال يرى لنهس  شريكا ف  األمر أن  تعالى هو القهائ  عله

،نهس بما كسبت

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ء شهُزد و بعبا ة أخرى أ  ل  الخلق و األمهر و ههو علهى كهل شه •
  موضهع بالبرها  الذي ال سبزل للشك إلز ، و اآلية بالجملة كقول  فه

: «قُلْ أه تُنهبِّئُو ه اللَّ ه بِما ال يهعْله ُ فِ  السَّماواتِ وه ال فِه  الْهأه ْضِ»: آخر
.18: يونس

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ظاهر من أي بل أ تنبئون  بأ  ل  شركاء ب« أهمْ بِظاهِرٍ مِنه الْقهوْلِ»: قالث  •
 ْ وه إِ ْ هِ ه إِلَّا أهسْماءٌ سهمَّزْتُمُوها أهنْهتُ»: القول من غزر حقزقة و هذا كقول 

.23: النج : «آباؤُكُ ْ

سمى و عن بعضُ  أ  المرا  بظاهر من القول ظاهر كتاب نازل من اهلل ت•
مع  معا فز  األصنام  آلُة حقة و حاصل اآلية نه  الدلزل العقل  و الس
.على ألوهزتُا و كونُا شركاء هلل سبحان  و هو بعزد من اللهظ

364: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ام و وع  اال تباط بزن هذه الحجج الثالث أنُ  ف  عبها تُ  األصهنو •
ركتُا مهن ععلُ  هلل شركاء متر  و  بزن محاذير ثالثة إما أ  يقولوا بش

ا أ  غزر حجة إذ لزس لُا من األوصا  ما يعل  ب  أنُا شركاء هلل، و إم
 ، و يدعوا أ  لُا أوصافا كذلك ه  يعلمونُا و ال يعل  بُها اهلل سهبحان

غرو  اهلل إما أ  يكونوا متظاهرين بالقول بشركتُا من غزر حقزقة و ه  ي
.بذلك تعالى عن ذلك علوا كبزرا

365: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ة الته  و هذا االحتجاج و أسالزب  العجزب: الامخشري ف  الكشا ،قال •
شر لمن و   علزُا منا  على نهس  بلسا  طلق ذلق أن  لزس من كالم الب

.عر  و أنصف على نهس  انتُى كالم 

365: ، ص11الميزان في تفسير البرآن، ج

أَرِِْقُلْ سَمُّومُإْ أَمْ تُنَوِّئُونَهُ وِم  ال يَعْلَإُ فِي الْ
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ن يَ لَُهم  َعَذاٌب فِي ال حَ  ا َو يَاةِ الدُّ
ِخَرةِ أَشَ  م  قُّ َو َما لَهُ لَعََذاُب اْل 

ِ ِمن  َواق  ﴿ ﴾34ِمَن َّللاَّ

الرّعدسورةُ 
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