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الرّعدسورةُ 

بَْعَض الَِّذيَو إِْن َما نُِريَنَّكَ 
نََّما َعلَْيَك يَنََّك فَإِ نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّ 
﴾40ا اْلِحَساُب ﴿اْلباَلَُغ َو َعلَْينَ 
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وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

إِنَّمذا وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِِ  نَعِذهُمُ ْ وَوْ نَوَوَيَّنَنَّذكَ يَ»: قوله تعالى•
ئدة ما الزاو إن الشرطية مو « إِنْ ما« »عَلَنْكَ الْبَالغُ وَ عَلَنْنَا الْحِسابُ

.الدليل عليه دخول نون التأكيد في الفعل بعدهو للتأكيد

378: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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الرّعدسورةُ 

اَّنَأْتِيَّاْْلَْرضََّأَن َّأَ َو لَْم يََرْوا 
ُ افَِهاَّنَْنقُُصَهاَِّمْنَّأَْطرََّ َو ّللاَّ
َو ِلُحْكِمِه َو هُ يَْحُكُم الَ ُمعَق ِبَ 

﴾41َسِريُع اْلِحَساِب ﴿
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الرّعدسورةُ 

ِ  ِمْن قَْبِلهِ َو قَْد َمَكَر الَِّذينَ  َّ ْم لِلََفِ
ُب ُكلُّ لَُم َما تَْكسِ يَعْ اْلَمْكُر َجِميعاً 

ْنَُّعْقبَىَّاْلُكف اُرَِّلمَََّسيَْعلَمََُّو نَْفٍس 
اِرَّ ﴾42﴿الد 
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الرّعدسورةُ 

فَُروا لَْستَ َو يَقُوُل الَِّذيَن كَ 
ِ َشِهيُمْرَسالً قُْل َكفَى بِ  داً بَْينِي اَّللَّ
ْلِكتَاِب ْنَدهُ ِعْلُم اَو بَْينَُكْم َو َمْن عِ 
﴿43﴾
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الْكِتابِعِنْدَهُ عِلْمُ مَنْ 
الْكِتابِوَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ •
:و قنل يي معناه ثالثة اقوال. •
اهل الكتاب الذين آمنووا م  : رو  عن ابن عباس انه قال-وحهما.1•

، معبد اللَّه بن سالمنه  : قال قوادة و مجامهو النصارىمن اليهود و 
.تميم الداري، و سلمان الفارسيو 
، و بذه قذالالذي عنده علم الكتاب هو اللَّوه تعوال : قال الحسنو .2•

.                        الزجاج

267: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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الْكِتابِعِنْدَهُ عِلْمُ مَنْ 

ائموة آل مممود ّولّ  اللَّوه م  (: ع)قال ابو جعفر و ابو عبه اللَّه .3•
نه  ، ألنه  الِين عنهم  عل  الكواب بجملوذه   يذذِ عذعليه و سلم

.ء من ذلك دون من ذكروهشي
•0000
: ، قذالمو عبه اللَّه بذن سذالمه: به قرو سعنه بن جبنر، و لما قنل لهو •

.كنف يجوز ذلك و السورة مكنة و مو اسل  بعه الهجرة بمهة

268: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
اب و  و كفى بمن عنهه عل  الكوذ« وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِوابِ»: قولهو •

شهنها بنني و بننك ، 
على مِا قه ذكر بعضه  ون المراد بالكواب اللوح المحفوظ و يوعننو •

اهلل الذِ  كفى ب: ون يكون المراد بالموصول مو اهلل سبحانه يكأنه قنل
.«إلخ»عنهه عل  الكواب شهنها 

ونه خالف ظامر العطف، أوالينه و •
ح غنذر ونه من عطف الِات مع صفوه إلى نفس الِات و مو قبنثانياو •

جائز يي الفصنح 

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
سذن لِلك ترى الزمخذر  لما نقل يي الكذاف، مِا القول عن الحو •

«  و اهلل ما يعني إ  اهلل»: و عن الحسن: بقوله
علذ  علذ  و المعنى كفى بالِ  يسوحق العبادة و بالِ    ي: قال بعهه•

انوهى . ما يي اللوح إ  مو شهنها بنني و بننك 
ِ  يسذوحق ال»من « بِاللَّهِ»إلى تصحنحه بوبهيل لفظة الجاللة ياحوال •

لنذه لنعود المعطوف و المعطوف ع« الِ »من « مَنْ»و تبهيل « العبادة
إناطة وصفنن ينكون يي معنى عطف وحه وصفي الِات على اآلخر و

.الحك  بالِات بما له من الوصفنن كهخالوهما ينه يايه  ذلك

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
لْذ ُ بِاللَّهِ شَهِنهاً لما وظهر من األدلة على رسذالوي وَ مَذنْ عِنْذهَهُ عِكَفى•

و ما ولف علنه من النظ  المعجز « 1»الْكِوابِ و الِ  عنهه عل  القرآن 
. الفائت لقوى البذر

ألنهذ  . الذِين وسذلموا« 2»و من مو من علماء ومل الكواب : قنلو •
: يذههون بنعوه يي كوبه 

. اللوح المحفوظ: و الكواب« 3»قنل مو اللّه عز و عال و •
سوحق كفى بالِ  ي: و المعنى.   و اللّه ما يعنى إ  اللّه: عن الحسنو •

بننك العبادة و بالِ    يعل  عل  ما يي اللوح إ  مو، شهنهاً بنني و

536: ، ص2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
نذى   من المعلوم ون تبهيل لفذ  مذن لفذ  يسذوقن  إيادتذه لمعلكن •

.اللف  األول و إ  لبطلت وحكام األلفاظيي ذلكيوجب اسوقامة 

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
صهيق ون الوأمل ينما تقهم يي معنى مِه الذهادة و ون المراد به تعلى •

لموضذع القرآن لرسالة النبي ص يعطي ون وضع لفظة الجاللة يي مِا ا
المقهسذة   للولمنح إلى معناه الوصفي بل إلسناده الذهادة إلى الِات

ال المسوجمعة لجمنع صفات الكمال ألن شذهادته وكبذر الذذهادات قذ
.«نَكُ ْءٍ وَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِنهٌ بَنْنِي وَ بَنْقُلْ وَ ُّ شَيْ»: سبحانه

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
ون المذراد بالكوذاب الوذوراة و اإلنجنذل وو خصذوص : ذكر آخرونو •

  ألنهذ  الووراة و المعنى و كفى بعلماء الكوذاب شذههاء بننذي و بنذنك
.كوابيعلمون بما بذر اهلل به األنبناء يي و يقرءون نعوي يي ال

و ينه ون الِ  وخِ يي اآلية مو الذهادة دون مجرد العل ، و السذورة•
هه مكنة و ل  يؤمن وحه من علماء ومل الكواب يومئِ كما قنل و   ش

يقذ  بهذا ء يال معنى لالحوجاج با سوناد إلى شهادة لذ للرسالة بذي
.وحه بعه

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
 بذن المراد القوم الِين وسلموا من علماء ومل الكواب كعبه اهلل: قنلو •

اهلل سالم و تمن  الهار  و الجارود و سلمان الفارسي، و قنل مو عبذه
.بن سالم، و رد بأن السورة مكنة و مؤ ء إنما وسلموا بالمهينة

: ه يقال بعضه و للقائلنن بأنه عبه اهلل بن سالم جهه بلنغ يي الهياع عن•
وز ون إن مكنة السورة   تنايي كون بعض آياتهذا مهننذة يلذ    يجذ

.تكون مِه اآلية مهننة مع كون السورة مكنة
ون مجرد الجواز   يثبت ذلك مذا لذ  يكذن منذال نقذل : و ينه وو •

كنة كما على ون الجمهور نصوا على ونها م. صحنح قابل للوعويل علنه
.نقل عن البحر

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
ووحذت بذه ون ذلك إنما مو يي بعض اآليات الموضوعة يي خالل آيات السور النازلة و وما يي مثل مِه اآلية الوي مي خوام ناظرة إلى ما اي: ثانناو •

386: ، ص11السورة يال إذ   معنى إلرجاء                        المنزان يي تفسنر القرآن، ج
.بعض الكالم المرتبط األجزاء إلى ومه غنر محهود•
.إن كون اآلية مكنة   ينايي ون يكون الكالم إخبارا عما سنذهه به: و قال بعضه •
:و ينه ون ذلك يوجب رداءة الحجة و سقوطها يأ  معنى ألن يحوج على قوم يقولون•
.صهقوا به النوم ألن بعض علماء ومل الكواب سوف يذههون به: ينقال« لَسْتَ مُرْسَلًا»•
سالم وو غنذره إن مِه الذهادة شهادة تحمل   يسولزم إيمان الذهنه حنن الذهادة ينجوز ون تكون اآلية مكنة و المراد بها عبه اهلل بن: و قال بعضه •

.من علماء النهود و النصارى و إن ل  يؤمنوا حنن نزول اآلية
هه بعلذ  ون يسوذذو ينه ون المعنى حننئِ يعود إلى ا حوجاج بعل  علماء ومل الكواب و إن ل  يعوريوا به و ل  يؤمنوا، و لو كان كِلك لكان الموعنن•

رم  و ه  إلى غنالِين كفروا ونفسه  يإن الحجة كانت قه تمت علنه  بكون القرآن كالم اهلل و   يكون ذلك إ  عن علمه  به يما الموجب للعهول عن
.م  مذوركون يي الكفر بالرسالة و نفنها على ونه تقهم ون الذهادة يي اآلية لنست إ  شهادة وداء دون الوحمل

.و مو كما ترى. ون اآلية مهننة با تفاق-و مو ابن تنمنة و قه وغرب-:و قال بعضه •
ن عنه اهلل و ونذي ون المراد بالكواب القرآن الكري ، و المعنى ون من تحمل مِا الكواب و تحقق بعلمه و اخوص به يإنه يذهه على ونه م: و ذكر بعضه •

ِ  وُنْزِلَ إِلَنْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ وَكْثَرَ النَّاسِ   يُ»: مرسل به ينعود مخوو  السورة إلى مفووحها من قوله و ينعطف « ؤْمِنُونَتِلْكَ آياتُ الْكِوابِ وَ الَِّ
.«إِنَّما يَوََِكَّرُ وُولُوا الْأَلْبابِوَ يَمَنْ يَعْلَ ُ وَنَّما وُنْزِلَ إِلَنْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ مُوَ وَعْمى»: آخرما على وولها و على ما يي وواسطها من قوله

مرة بعذه مذرة و « بِّهِلَوْ   وُنْزِلَ عَلَنْهِ آيَةٌ مِنْ رَ»: و مِا يي الحقنقة انوصار و تأينه منه تعالى لكوابه قبال ما وزرى به و اسوهانه الِين كفروا حنث قالوا•
لرسالة و كان من يل  يعبئوا بأمره و ل  يبالوا به و وجاب اهلل عن قوله  مرة بعه مرة و ل  يوعرض ألمر القرآن و ل  يِكر ونه وعظ  آية ل« لَسْتَ مُرْسَلًا»

387: ، ص11بِاللَّهِ شَهِنهاً بَنْنِي                        المنزان يي تفسنر القرآن، جقُلْ كَفى»: الواجب ذلك يقوله
وَ بَنْنَكُ ْ وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِوابِ•
.اسونفاء لهِا الغرض الواجب الِ    يو  البنان دونه و مِا من وحسن الذوامه على ما تقهم ون اآلية كسائر السورة مكنة« •

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
األمة بكوذاب اهلل على وحه ممن آمن بالنبي ص يومئِ لكان مو يقه كان وعل « وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِوابِ»: بهِا يوأيه ما ذكره جمع و وردت به الروايات من طرق وئمة ومل البنت ع ون اآلية نزلت يي علي ع يلو انطبق قولهو •

و تكاثرت الروايات الصحنحة على ذلك و لو ل  يرد ينه إ 
«لن يفورقا حوى يردا علي الحوض»: الثقلنن الموواتر من طرق الفريق« 1»قوله ص يي حهيث •
.لكان ينه كفاية•
(بحث روائي)•
:.علي ع: يي اآلية: يي البصائر، بإسناده عن وبي حمزة الثمالي عن وبي جعفر ع يقول•
.لفارسي عن علي عمي عن وبي عبه اهلل ع و بإسناده عن سلمان اهاشو رواه ويضا بأساننه عن جابر و بريه بن معاوية و يضنل بن يسار عن وبي جعفر ع و بإسناده عن عبه اهلل بن بكنر و عبه اهلل بن كثنر ال: وقول•
.و خنرنا بعه النبي ص-إيانا عنى و علي وولنا و ويضلنا: يي اآلية قال: و يي الكايي، بإسناده عن بريه بن معاوية•
سألت: و يي المعاني، بإسناده عن خلف بن عطنة العويي عن وبي سعنه الخهر  قال•
•__________________________________________________
ما إن تمسكو  بهما لن تضذلوا إني تارل ينك  الثقلنن كواب اهلل و عورتي ومل بنوي لن يوفرقا حوى يردا علي الحوض»و مو الحهيث المعروف الِ  رواه الفريقان عن ج  غفنر من الصحابة عن النبي صلى اهلل علنه و آله ( 1)•

.الحهيث. «بعه  وبها
388: ، ص11المنزان يي تفسنر القرآن، ج•
ِ  عِنْهَهُ عِلْ ٌ مِنَ الْكِوابِ»: رسول اهلل ص عن قول اهلل جل ثناؤه• قذال ذال وخذي « وذابِبِاللَّهِ شَهِنهاً بَنْنِي وَ بَنْنَكُ ْ وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْذ ُ الْكِقُلْ كَفى»: يا رسول اهلل يقول اهلل: ذال وصي وخي سلنمان بن داود يقلت له: قال« قالَ الَِّ

.علي بن وبي طالب
كِب، مذو علذي بذن : قال« وابِوَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِ-بِاللَّهِ شَهِنهاً بَنْنِي وَ بَنْنَكُ ْقُلْ كَفى»: يزع  ون وباه الِ  يقول اهلل-مِا ابن عبه اهلل بن سالم بن عمران: قلت ألبي جعفر ع: و يي تفسنر العناشي، عن عبه اهلل بن عطاء قال•

.وبي طالب
ه الكلبي و محمذه بذن حمن معن محمه بن مسل  و وبي حمزة الثمالي و جابر بن يزيه عن وبي جعفر ع و علي بن يضال و يضنل بن داود عن وبي بصنر عن الصادق ع و وحمه ب: و يي تفسنر البرمان، عن ابن شهرآشوب قال•

اللَّذهِ شَذهِنهاً بَنْنِذي وَ بِقُلْ كَفى»: يي قوله تعالى: عنل السه  ونه  قالواسماالفضنل عن الرضا ع و قه رو  عن موسى بن جعفر ع و عن زيه بن علي و عن محمه بن الحنفنة و عن سلمان الفارسي و عن وبي سعنه الخهر  و إ
.مو علي بن وبي طالب ع« بَنْنَكُ ْ وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِوابِ

  : به اهلل بن سالم قذالزعموا ون الِ  عنهه عل  الكواب ع: ونه قنل له: فرجعو يي تفسنر البرمان، عن الثعلبي يي تفسنره بإسناده عن معاوية عن األعمش عن وبي صالح عن ابن عباس و رو  عن عبه اهلل بن عطاء عن وبي•
.ذلك علي بن وبي طالب

:.  و كنف؟ و مِه السورة مكنة: عبه اهلل بن سالم؟ قال« وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ الْكِوابِ»ونه سئل سعنه بن جبنر : و رو •
.و رواه يي الهر المنثور، عن سعنه بن منصور و ابن جرير و ابن المنِر و ابن وبي حات  و النحاس يي ناسخه عن ابن جبنر: وقول•
كنت عنه وبذي : قال. بي جعفريا وبا مري  حهث علنا بالحهيث الِ  حهثوني عن و-دخلت ونا و وبو مري  على عبه اهلل بن عطاء قال: و يي تفسنر البرمان، ويضا عن الفقنه ابن المغازلي الذايعي بإسناده عن علي بن عابس قال•

نْذهَهُ                        وَ مَذنْ عِ»:   و لكنذه صذاحبك  علذي بذن وبذي طالذب الذِ  نزلذت ينذه آيذات مذن كوذاب اهلل عذز و جذل: قال. جعلني اهلل يهال مِا ابن الِ  عنهه عل  الكواب: قلت. جعفر جالسا إذ مر علنه ابن عبه اهلل بن سالم
389: ، ص11المنزان يي تفسنر القرآن، ج

عِلْ ُ الْكِوابِ•
.اآلية« إِنَّما وَلِنُّكُ ُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ« »وَ يَوْلُوهُ شامِهٌ مِنْهُ-بَنِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِوَ يَمَنْ كانَ عَلى« »•
نْنِي وَ بَنْنَكُ ْ وَ مَنْ عِنْهَهُ عِلْ ُ بِاللَّهِ شَهِنهاً بَقُلْ كَفى»قه ونزل اهلل يي القرآن : قال عبه اهلل بن سالم: "و يي الهر المنثور، وخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق عبه الملك بن عمنر ون محمه بن يوسف بن عبه اهلل بن سالم قال•

.«الْكِوابِ
و رو  ما يي معناه عن ابن مردويه عن زيه بن وسل  عن وبنه و عن جنهب، و قه عريت حال الرواية ينما تقهم،: وقول•
.ء من القرآنما نزل يي عبه اهلل بن سالم شي: "و قه رو  عن ابن المنِر عن الذعبي•

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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