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الرّعدسورةُ 

اَّنَأْتِيَّاْْلَْرضََّأَن َّأَ َو لَْم يََرْوا 
َو ّللَاه افَِهاَّنَْنقُُصَهاَِّمْنَّأَْطرََّ
عَق ِّبَ  هِّ َو هه يَْحكهمه الَ مه ْكمِّ َو لِّحه

َسابِّ ﴿ يعه اْلحِّ ﴾41َسرِّ
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الرّعدسورةُ 

ينَ  ْن قَْبلِّهِّ َو قَْد َمَكَر الَذِّ ِّ  مِّ َ ْم لِلََفِّ
يعاً  به كهلُّ لَمه َما تَْكسِّ يَعْ اْلَمْكره َجمِّ

ْنَُّعْقبَىَّاْلُكف اُرَِّلمَََّسيَْعلَمََُّو نَْفٍس 
اِرَّ ﴾42﴿الد 
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الرّعدسورةُ 

يَن كَ  وا لَْستَ َو يَقهوله الَذِّ فَره
ْرَسالً قهْل َكفَى بِّ  يمه داً بَْينِّي اَّلَلِّ َشهِّ
ْلمه اَو بَْينَكهْم َو َمْن عِّ  تَابِّ ْنَدهه عِّ ْلكِّ
﴿43﴾
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الْكِتابِعِنْدَهُ عِلْمُ مَنْ 
الْكِتابِوَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ •
:و قيل في معناه ثالثة اقوال. •
اهل الكتاب الذين آمنووا هم : روي عن ابن عباس انه قال-أحدها.1•

، معبد اللَّه بن سالمنهم : قال قتادة و مجاهدو النصارىمن اليهود و 
.تميم الداري، و سلمان الفارسيو 
، و بهه قهالالذي عنده علم الكتاب هو اللَّوه تاوال : قال الحسنو .2•

.                        الزجاج

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

ائمو  آ  مممود ّولّ  اللَّوه هم (: ع)قال ابو جعفر و ابو عبد اللَّه .3•
نهم ، ألنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملتهه   يذهذ عهعليه و سلم

.ء من ذلك دون من ذكروهشي
•0000
: ، قهالهو عبد اللَّه بهن سهالمه: به قرأ سعيد بن جبير، و لما قيل لهو •

.كيف يجوز ذلك و السورة مكية و هو اسلم بعد الهجرة بمدة

268: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج



8

مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
اب أي و كفى بمن عنده علم الكته« وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»: قولهو •

شهيدا بيني و بينكم، 
على هذا قد ذكر بعضهم أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ و يتعينو •

اهلل الهذي كفى ب: أن يكون المراد بالموصول هو اهلل سبحانه فكأنه قيل
.«إلخ»عنده علم الكتاب شهيدا 

أنه خالف ظاهر العطف، أوالفيه و •
ح غيهر أنه من عطف الذات مع صفته إلى نفس الذات و هو قبيثانياو •

جائز في الفصيح 

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
سهن لذلك ترى الزمخذري لما نقل في الكذاف، هذا القول عن الحو •

«  و اهلل ما يعني إ  اهلل»: و عن الحسن: بقوله
علهم علهم و المعنى كفى بالذي يستحق العبادة و بالذي   ي: قال بعده•

انتهى . ما في اللوح إ  هو شهيدا بيني و بينكم
ذي يسهتحق ال»من « بِاللَّهِ»إلى تصحيحه بتبديل لفظة الجاللة فاحتال •

ليهه ليعود المعطوف و المعطوف ع« الذي»من « مَنْ»و تبديل « العبادة
إناطة وصفين فيكون في معنى عطف أحد وصفي الذات على اآلخر و

.الحكم بالذات بما له من الوصفين كدخالتهما فيه فافهم ذلك

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
لْهمُ بِاللَّهِ شَهِيداً لما أظهر من األدلة على رسهالتي وَ مَهنْ عِنْهدَهُ عِكَفى•

و ما ألف عليه من النظم المعجز « 1»الْكِتابِ و الذي عنده علم القرآن 
. الفائت لقوى البذر

ألنههم . الهذين أسهلموا« 2»و من هو من علماء أهل الكتاب : قيلو •
: يذهدون بنعته في كتبهم

. اللوح المحفوظ: و الكتاب« 3»قيل هو اللّه عز و عال و •
ستحق كفى بالذي ي: و المعنى.   و اللّه ما يعنى إ  اللّه: عن الحسنو •

بينكمالعبادة و بالذي   يعلم علم ما في اللوح إ  هو، شهيداً بيني و

536: ، ص2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
نهى   من المعلوم أن تبديل لفه  مهن لفه  يسهتقيم إفادتهه لمعلكن •

.اللف  األول و إ  لبطلت أحكام األلفاظفي ذلكيوجب استقامة 

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
صديق أن التأمل فيما تقدم في معنى هذه الذهادة و أن المراد به تعلى •

لموضهع القرآن لرسالة النبي ص يعطي أن وضع لفظة الجاللة في هذا ا
المقدسهة   للتلميح إلى معناه الوصفي بل إلسناده الذهادة إلى الذات

ال المستجمعة لجميع صفات الكمال ألن شههادته أكبهر الذههادات قه
.«نَكُمْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْقُلْ أَيُّ شَيْ»: سبحانه

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
أن المهراد بالكتهاب التهوراة و اإلنجيهل أو خصهوص : ذكر آخرونو •

م ألنههم التوراة و المعنى و كفى بعلماء الكتهاب شههداء بينهي و بيهنك
.كتابيعلمون بما بذر اهلل به األنبياء في و يقرءون نعتي في ال

و فيه أن الذي أخذ في اآلية هو الذهادة دون مجرد العلم، و السهورة•
هد مكية و لم يؤمن أحد من علماء أهل الكتاب يومئذ كما قيل و   ش

يقهم بهها ء فال معنى لالحتجاج با ستناد إلى شهادة لهمللرسالة بذي
.أحد بعد

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
 بهن المراد القوم الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب كعبد اهلل: قيلو •

اهلل سالم و تميم الداري و الجارود و سلمان الفارسي، و قيل هو عبهد
.بن سالم، و رد بأن السورة مكية و هؤ ء إنما أسلموا بالمدينة

: ه فقال بعضهمو للقائلين بأنه عبد اهلل بن سالم جهد بليغ في الدفاع عن•
وز أن إن مكية السورة   تنافي كون بعض آياتهها مدنيهة فلهم   يجه

.تكون هذه اآلية مدنية مع كون السورة مكية
أن مجرد الجواز   يثبت ذلك مها لهم يكهن هنهال نقهل : و فيه أو •

كية كما على أن الجمهور نصوا على أنها م. صحيح قابل للتعويل عليه
.نقل عن البحر

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
ات أن ذلك إنما هو في بعض اآليات الموضوعة في خالل آي: ثانياو •

ا السور النازلة و أما في مثل هذه اآلية التي هي ختام نهاظرة إلهى مه
بط الكهالم المهرتبعهض إلرجهاءافتتحت به السورة فهال إذ   معنهى 

.األجزاء إلى أمد غير محدود

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
بهارا إن كون اآلية مكية   ينافي أن يكون الكهالم إخ: و قال بعضهم•

.عما سيذهد به
ج فيه أن ذلك يوجب رداءة الحجة و سقوطها فأي معنهى ألن يحهتو •

عهض صدقوا بهه اليهوم ألن ب: فيقال« لَسْتَ مُرْسَلًا»: على قوم يقولون
.علماء أهل الكتاب سوف يذهدون به

هيد إن هذه الذهادة شهادة تحمل   يستلزم إيمان الذه: و قال بعضهم•
بهن حين الذهادة فيجوز أن تكون اآلية مكية و المهراد بهها عبهد اهلل
ول سالم أو غيره من علماء اليهود و النصارى و إن لم يؤمنوا حين نهز

.اآلية

386: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
تاب و فيه أن المعنى حينئذ يعود إلى ا حتجاج بعلم علماء أهل الكو •

أن إن لم يعترفوا به و لم يؤمنهوا، و لهو كهان كهذلك لكهان المتعهين
ت علهيهم يستذهد بعلم الذين كفروا أنفسهم فإن الحجة كانت قهد تمه

جهب بكون القرآن كالم اهلل و   يكون ذلك إ  عن علمهم به فما المو
فيهها للعدول عنهم إلى غيرهم و هم مذتركون في الكفهر بالرسهالة و ن
.حملعلى أنه تقدم أن الذهادة في اآلية ليست إ  شهادة أداء دون الت

. تفاقأن اآلية مدنية با -و هو ابن تيمية و قد أغرب-:و قال بعضهم•
.و هو كما ترى

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
ن أن المراد بالكتهاب القهرآن الكهريم، و المعنهى أن مه: ذكر بعضهمو •

أنه من تحمل هذا الكتاب و تحقق بعلمه و اختص به فإنه يذهد على
: ن قولههعند اهلل و أني مرسل به فيعود مختتم السورة إلى مفتتحها مه

ثَهرَ تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِهنَّ أَكْ»
ها و ينعطف آخرها على أولها و على ما في أواسط« النَّاسِ   يُؤْمِنُونَ

أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمهى»: من قوله
.«إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ

385: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
ا أزرى به و هذا في الحقيقة انتصار و تأييد منه تعالى لكتابه قبال مو •

مهرة «لَوْ   أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّههِ»: استهانه الذين كفروا حيث قالوا
جهاب اهلل فلم يعبئوا بأمره و لم يبالوا به و أ« لَسْتَ مُرْسَلًا»بعد مرة و 

ظهم عن قولهم مرة بعد مرة و لم يتعرض ألمر القرآن و لم يذكر أنه أع
بَيْنِييداً بِاللَّهِ شَهِقُلْ كَفى»: آية للرسالة و كان من الواجب ذلك فقوله

الهذي استيفاء لهذا الغرض الواجب« بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِوَ 
  يتم البيان دونه و هذا من أحسن الذواهد على مها تقهدم أن اآليهة

.كسائر السورة مكية

387: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
بهذا يتأيد ما ذكره جمع و وردت به الروايات من طرق أئمهة أههل و •

دَهُ عِلْهمُ وَ مَنْ عِنْ»: البيت ع أن اآلية نزلت في علي ع فلو انطبق قوله
أعلم على أحد ممن آمن بالنبي ص يومئذ لكان هو فقد كان« الْكِتابِ

و لم يرد األمة بكتاب اهلل و تكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك و ل
: الثقلين المتواتر مهن طهرق الفريهق« 1»ص في حديث قوله إ فيه 
.فيه كفايةلكان «الحوضلن يفترقا حتى يردا علي »

387: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
(بحث روائي)•
:.علي ع: في اآلية: في البصائر، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع يقول•
.لفارسي عن علي عمي عن أبي عبد اهلل ع و بإسناده عن سلمان اهاشو رواه أيضا بأسانيد عن جابر و بريد بن معاوية و فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع و بإسناده عن عبد اهلل بن بكير و عبد اهلل بن كثير ال: أقول•
.و خيرنا بعد النبي ص-إيانا عنى و علي أولنا و أفضلنا: في اآلية قال: و في الكافي، بإسناده عن بريد بن معاوية•
سألت: و في المعاني، بإسناده عن خلف بن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال•
•__________________________________________________
ما إن تمسكتم بهما لن تضهلوا إني تارل فيكم الثقلين كتاب اهلل و عترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»و هو الحديث المعروف الذي رواه الفريقان عن جم غفير من الصحابة عن النبي صلى اهلل عليه و آله ( 1)•

.الحديث. «بعدي أبدا
388: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج•
قهال ذال أخهي « تهابِبِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْهمُ الْكِقُلْ كَفى»: يا رسول اهلل فقول اهلل: ذال وصي أخي سليمان بن داود فقلت له: قال« قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ»: رسول اهلل ص عن قول اهلل جل ثناؤه•

.علي بن أبي طالب
كذب، ههو علهي بهن : قال« تابِوَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِ-بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلْ كَفى»: يزعم أن أباه الذي يقول اهلل-هذا ابن عبد اهلل بن سالم بن عمران: قلت ألبي جعفر ع: و في تفسير العياشي، عن عبد اهلل بن عطاء قال•

.أبي طالب
د الكلبي و محمهد بهن حمن معن محمد بن مسلم و أبي حمزة الثمالي و جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع و علي بن فضال و فضيل بن داود عن أبي بصير عن الصادق ع و أحمد ب: و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب قال•

اللَّههِ شَههِيداً بَيْنِهي وَ بِقُلْ كَفى»: في قوله تعالى: عيل السدي أنهم قالواسماالفضيل عن الرضا ع و قد روي عن موسى بن جعفر ع و عن زيد بن علي و عن محمد بن الحنفية و عن سلمان الفارسي و عن أبي سعيد الخدري و إ
.هو علي بن أبي طالب ع« بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ

  : بد اهلل بن سالم قهالزعموا أن الذي عنده علم الكتاب ع: أنه قيل له: فرجعو في تفسير البرهان، عن الثعلبي في تفسيره بإسناده عن معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن ابن عباس و روي عن عبد اهلل بن عطاء عن أبي•
.ذلك علي بن أبي طالب

:.  و كيف؟ و هذه السورة مكية: عبد اهلل بن سالم؟ قال« وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»أنه سئل سعيد بن جبير : و روي•
.و رواه في الدر المنثور، عن سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه عن ابن جبير: أقول•
كنت عند أبهي : قال. بي جعفريا أبا مريم حدث عليا بالحديث الذي حدثتني عن أ-دخلت أنا و أبو مريم على عبد اهلل بن عطاء قال: و في تفسير البرهان، أيضا عن الفقيه ابن المغازلي الذافعي بإسناده عن علي بن عابس قال•

نْهدَهُ                        وَ مَهنْ عِ»:   و لكنهه صهاحبكم علهي بهن أبهي طالهب الهذي نزلهت فيهه آيهات مهن كتهاب اهلل عهز و جهل: قال. جعلني اهلل فدال هذا ابن الذي عنده علم الكتاب: قلت. جعفر جالسا إذ مر عليه ابن عبد اهلل بن سالم
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عِلْمُ الْكِتابِ•
.اآلية« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ« »وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ-بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِأَ فَمَنْ كانَ عَلى« »•
يْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ بِاللَّهِ شَهِيداً بَقُلْ كَفى»قد أنزل اهلل في القرآن : قال عبد اهلل بن سالم: "و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير أن محمد بن يوسف بن عبد اهلل بن سالم قال•

.«الْكِتابِ
و روي ما في معناه عن ابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه و عن جندب، و قد عرفت حال الرواية فيما تقدم،: أقول•
.ء من القرآنما نزل في عبد اهلل بن سالم شي: "و قد روي عن ابن المنذر عن الذعبي•
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