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الرّعدسورةُ 

َو َمْن َسرَّ اْلقَْولَ َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أَ 
ُمْستَْخٍف َجَهَر بِِه َو َمْن ُهوَ 

﴾10بِالنََّهاِر ﴿بِاللَّْيِل َو َساِربٌ 



44

الرّعدسورةُ 

ْن َخْلِفِه ْيِن يََدْيِه َو مِ لَهُ ُمعَق ِبَاٌت ِمْن بَ 
َ يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمرِ  ِ إِنَّ َّللاَّ  الَ يُغَي ِرُ َّللاَّ
ِسِهْم َو ي ُِروا َما بِأَْنفُ َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَ 
ُ بِقَوْ  دَّ لَهُ ٍم ُسْوءاً فاَلَ َمرَ إَِذا أََراَد َّللاَّ

﴾11ْن َواٍل ﴿َو َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه مِ 



55

َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ

نْ أَمْهِِ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَههُ مِه»: قوله تعالى•
«خَلْفِههِ« »يَدَيْههِ« »لَههُ»إلخ ظاهِ السياق أن الضهاارِ ارببه  « اللَّهِ
مِجعها واحد و ال مِج  يصلح لهها جايعها إال مها  ه  « يَحْفَظُونَهُ»

ههاا إلهخ   « مَنْ أَسََِّ الْقَهوْلَ»: اآلية السابقة أعن  الاوصول    قوله
ه اإلنسان الاي يعلم به اهلل سبحانه  ه  جايه  أحوالهه ههو الهاي له

.                      معقبات من بين يديه و من خلفه

308: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ه  توصيف ء بعده و اإلتيان من عقبء إناا يكون بالاج تعقيب الش و •

ان سارِا إناا يتصوب إذا ك« مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ»:الاعقبات بقوله
ن كهون    طِيق  ثم طاف عليه الاعقبات حوله و قد أخبِ سبحانه ع

بَبِّهكَ ىيا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِل»: اإلنسان سارِا هاا السيِ بقوله
و    معناه سهارِ اآليهات الدالهة علهى 6: االنشقاق: «كَدْحاً  َاُالقِيهِ

: «وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ»83: يس: «وَ إِلَيْهِ تُِْجَعُونَ»: بجوعه إلى ببه كقوله
ين  لإلنسان و هو سارِ إلى ببه معقبات تِاقبه مهن به21: العنكبوت

.يديه و من خلفه

309: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
من الاعلوم من مشِب القِآن أن اإلنسان ليس ههو ههاا الهيكه  ثم •

و الجساان  و البدن الاادي  حسب ب  هو موجود تِكب مهن نفهس
وب و بدن و العادة  ياا يِج  إليه من الشئون هه  نفسهه  لهها الشهع

و اإلبادة و إليها يتوجه ارمِ و النه  و بهها يقهوم الاهواب و العقهاب
الِاحة و ارلم و السعادة و الشقاء  و عنها يصهدب صهالح ارعاهال و 

لته  طالحها  و إليها ينسب اإلياان و الكفِ و إن كان البهدن كاآللهة ا
.يتوس  بها    مقاصدها و مآببها

309: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
مهوب على هاا يتس  معنى ما بين يدي اإلنسان و ما خلفه  هيعم ارو •

  الجساانية و الِوحية جايعا  جايه  ارجسهام و الجسهاانيات الته
ديهه و تحيط بجسم اإلنسان مدى حياته بعضها واقعة أمامهه و بهين ي
قطعهها بعضها واقعة خلفه  و كالك جاي  الاِاحه  النفسهانية الته  ي
يتقلب اإلنسان    مسيِه إلى ببه و الحاالت الِوحية الت  يعتوبها و

 يها من قِب و بعهد و ييهِ ذلهك و السهعادة و الشهقاء و ارعاهال 
عة الصالحة و الطالحة و ما ادخِ لها من الاواب و العقاب ك  ذلك واق
بحانه خلف اإلنسان أو بين يديه و لهاه الاعقبات الته  ذكِهها اهلل سه

.شأن  يها باا أن لها تعلقا باإلنسان

309: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج



99

َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ا و ال اإلنسان الاي وصفه اهلل بأنه ال يالهك لنفسهه اهِا و ال نفعهو •

ء مهن نفسهه و الموتا و ال حياة و ال نشوبا ال يقدب على حفظ شه 
بحانه آثاب نفسه الحااِة عنده و الغاربة عنه  و إناا يحفظها له اهلل سه

كُ ِّ وَ بَبُّكَ عَلى»: و قال6: الشوبى: «اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ»: قال تعالى
وَ إِنَّ »و قال ياكِ الوسارط  ه  ههاا ارمهِ 21: السبأ: «ءٍ حَفِيظٌشَ ْ

.10: االنفطاب: «عَلَيْكُمْ لَحا ِظِينَ

309: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ابة و ال حفظه تعالى إياها بهاه الوسارط الت  سهااها حها ظين ته لو •

ين معقبات أخِى لشاله الفناء من جهاتها و أسِع إليها الهالك من به
الك أيديها و من خلفها ييِ أنه كاا أن حفظها بأمِ من اهلل عز شأنه ك
ه و  ناؤها و هالكها و  سادها بأمِ من اهلل رن الالك هلل ال يدبِ أمهِ

القِآن   و ال  يتصِف  يه إال هو سبحانه  هو الاي يهدي إليه التعليم
.اآليات    هاه الاعان  متكاثِة ال حاجة إلى إيِادها

•

309: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
زِّلُ يُنَه»: الاالركة أيضا إناا يعالون ما يعالهون بهأمِه قهال تعهالىو •

بِقُونَهُ بِهالْقَوْلِ وَ »:   و قال2: النح : «الْاَالرِكَةَ بِالُِّوحِ مِنْ أَمِِْهِ ال يَسهْ
.27: ارنبياء: «هُمْ بِأَمِِْهِ يَعْاَلُونَ

310: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ن من هنا يظهِ أن هاه الاعقبات الحفاظ كاا يحفظهون مها يحفظهوو •

و بأمِ اهلل كالك يحفظونه من أمِ اهلل  هإن جانهب الفنهاء و الههالك
لصهحة الضيعة و الفساد بأمِ اهلل كاا أن جانب البقهاء و االسهتقامة و ا
ِكيبه إال بأمِ اهلل  ال يدوم مِكب جساان  إال بأمِ اهلل كاا ال ينح  ت

اهلل بأمِ اهلل  و ال تابت حالة بوحية أو عا  أو أثِ عا  إال بأمِ مهن
مِ كله كاا ال يطِقه الحبط و ال يطِأ عليه الزوال إال بأمِ من اهلل  ار

.هلل و إليه يِج  ارمِ كله

310: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ونه مهن على هاا  هاه الاعقبات كاا يحفظونه بأمِ اهلل كالك يحفظو •

: ههاأمِ اهلل  و على هاا ينبغ  أن ينزل قوله  ه  اآليهة الابحهون عن
.«يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمِِْ اللَّهِ»

310: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
قَهوْمٍ إِنَّ اللَّههَ ال يُغَيِّهُِ مها بِ»: باا تقدم يظهِ وجه اتصال قوله تعالىو •

حْفَظُونَهُ مِنْ يَ»: و أنه    موا  التعلي  لقوله« حَتَّى يُغَيُِِّوا ما بِأَنْفُسِهِمْ
و الاعنى أنهه تعهالى إناها جعه  ههاه الاعقبهات و وكلهها « أَمِِْ اللَّهِ

غيِ    باإلنسان يحفظونه بأمِه من أمِه و يانعونه من أن يهلك أو يت
ء ماا هو عليه رن سنته جِت أن ال يغيِ ما بقهوم مهن ارحهوالش 

كِ إلهى حتى يغيِوا ما بأنفسهم من الحاالت الِوحية كأن يغيِوا الشه
 النعاة إلى الكفِ و الطاعة إلى الاعصية و اإلياان إلى الشِك  يغيِ اهلل
.النقاة و الهداية إلى اإلاالل و السعادة إلى الشقاء و هكاا

310: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
اهلل علىى ننإلخ  يدل بالجالهة « إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيُِِّ»: اآلية أعن  قولهو •

ده مى  عنىالىنم ْ الموووبى  بىي  الىتزممقضى قضاء حت ْ بنوع مى  
  علىى الراجم  إلى اإلِْىان الااريىالحاالت النُِي  لإلِْان و بي  
اهلل و  لو جِى قوم على اسهتقامة الفطهِة و آمنهوا بهاستقام  الُطرة

وَ لَهوْ أَنَّ أَهْه َ ». عالوا صالحا أعقبهم نعم الدنيا و اآلخِة كاها قهال
 لكِهنْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بََِكاتٍ مِنَ السَّااءِ وَ الْأَبْضِ وَالْقُِى
و الحال ثابتة  يهم داراة عليهم ما دامهوا علهى 96: ارعِاف: «كَاَّبُوا

انه حالهم حالهم    أنفسهم  إذا ييِوا حالهم    أنفسهم ييِ اهلل سبح
.                        الخابجية بتغييِ النعم نقاا

310: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
من الااكن أن يستفاد مهن اآليهة العاهوم و ههو أن بهين حهاالت و •

ان ذلهك اإلنسان النفسية و بين اروااع الخابجية نوع تالزم سواء ك
شهكِ    جانب الخيِ أو الشِ  لو كان القوم على اإلياان و الطاعة و
غيِوا النعاة عاهم اهلل بنعاه الظاهِة و الباطنة و دام ذلك عليهم حتى ي

تهى يغيهِوا  يكفِوا و يفسقوا  يغيِ اهلل نعاه نقاا و دام ذلك عليهم ح
.هاا.  يؤمنوا و يطيعوا و يشكِوا  يغيِ اهلل نقاه نعاا و هكاا

311: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
وَ إِذا »لكن ظاهِ السياق ال يساعد عليه و خاصة ما تعقبه من قوله و •

 إنه أصدق شهاهد علهى أنهه يصهف« أَبادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً  َال مََِدَّ لَهُ
ان إلى السيئة كان معنى تغييِه تعالى ما بقوم حتى يغيِوا  التغييِ لاا ك

.ال يِاد به إال الحسنة  ا هم ذلك« ما بِقَوْمٍ»ارص  أعن  

311: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
يبَةٍ  َبِاها كَسهَ »: أن اهلل سبحانه يقولعلى • بَتْ وَ ما أَصهابَكُمْ مِهنْ مُصهِ

 ياكِ أنه يعفو عن كايِ مهن30: الشوبى: «أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَاِيٍِ
بين السيئات  ياحو آثابها  ال مالزمة بين أعاال اإلنسان و أحواله و
ا قهال اآلثاب الخابجية    جانب الشِ بخالف ما    جانب الخيِ كا

هها عَلهىذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِِّاً نِعْاَةً أَنْعَاَ»: تعالى    نظيِ اآلية
.53: ارنفال: «قَوْمٍ حَتَّى يُغَيُِِّوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

311: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َ لَمْ ذِلَك بِأَنَّ 53: األنفال  َّللاَّ
ْوٍم قَ ةً أَْنعََمها َعلىيَُك ُمغَي ِراً نِْعمَ 

َ أَْنفُِسِهمْ َحتَّى يُغَي ُِروا ما بِ  َو أَنَّ َّللاَّ
َسميٌع َعليٌم 



2020

َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
   إناا دخه« وَ إِذا أَبادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً  َال مََِدَّ لَهُ»: أما قوله تعالىو •

ء عنهده     الحديث ال بالقصد ارول  لكنه تعالى لاا ذكِ أن ك  شه
دعونه باقداب و إن لك  إنسان معقبات يحفظونه بأمِه من أمِه و ال ي
هم على يهلك أو يتغيِ أو يضطِب    وجوده و النعم الت  أوتيها  و
ن ياكِ حالهم من اهلل ال يغيِها عليهم حتى يغيِوا ما بأنفسهم وجب أ
يضا من أن هاا التغييِ من السعادة إلى الشقاء و من النعاة إلى النقاة أ
و إناا ارموب الاحكاة الاحتومة الت  ليس لاان  أن يان  من تحققها 
لهم من أمِه إلى اهلل ال حظ  يه لغيِه  و بالك يتم أن الناس ال مناص
.تهحكم اهلل    جانب  الخيِ و الشِ و هم مأخوذ عليهم و    قبض

311: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ا و إذا أباد اهلل بقوم سوء و ال يِيهد ذلهك إال إذا ييهِوا مه:  الاعنى•

ك السهوء بأنفسهم من ساات معبودية و مقتضيات الفطِة  ال مِد لال
.من شقاء أو نقاة أو نكال

إِذا »: عطف تفسيِي على قولهه« وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ»: ثم قوله•
ه إذا لهم و يفيد معنى التعلي  لهه  إنه« أَبادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً  َال مََِدَّ لَهُ

ِد يكن لهم من وال يل  أمِهم  إال اهلل سبحانه لم يكن هناك أحد يه
.ما أباد اهلل بهم من السوء

311: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
و -اقعلى ما يعطيه السهي-ممنى اآلي بان من جاي  ما تقدم أن  قد •

ه فىي نن لكل م  الناس على ني حال كان ممقبات يمقبوْى-اهلل أعلم
اضيه مِيره إلى اهلل م  بي  يديه و م  خلُه ني في حاضر حاله و م
ء بىَأمر يحُظوْه بَأمر اهلل م  نن يتغير حاله بِزك نو فِىا  نو قىقا

ا آخر م  اهلل، و وذا األمر اآلخر الذي يغير الحال إْمىا يىر ر ن ىره إ 
ريىد غير قوم ما بَأُِِْ ْ فمند  لك يغير اهلل ما عندو ْ م  ْممى  و ي
يلي بِ ْ الِوء و إ ا نرا  اهلل بقوم سوء فز مر  له ألِْ ْ ال والي لِ ْ

.نمرو ْ م   وْه حتى ير  ما نرا  اهلل بِ ْ م  سوء

312: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
:قد تبين بالك أموبو •
ابقة مهن أن اآلية كالبيان التفصيل  لاا تقدم    اآليهات السه: نحىدوا•

دودا  إن الجالة تفيد أن لألشياء حه« ءٍ عِنْدَهُ بِاِقْدابٍوَ كُ ُّ شَ ْ»: قوله
لاهه  و ثابتة ال تتعداها و ال تتخلف عنها عند اهلل حتى تعهزب عهن ع
ه و مهن هاه اآلية تفص  القول    اإلنسان أن له معقبات من بين يدي
أو يتغيِ خلفه موكلة عليه يحفظونه و جاي  ما يتعلق به من أن يهلك

.عاا هو عليه  و ال يهلك و ال يتغيِ إال بأمِ آخِ من اهلل

312: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ء من اإلنسان من نفسهه و جسهاه و أوصها ه وأنه ما من ش : الثاْي•

أحواله و أعااله و آثابه إال و عليه ملك موكه  يحفظهه  و ال يهزال 
حا ظ و لهه على ذلك    مسيِه إلى اهلل حتى يغيِ  اهلل سبحانه هو ال

.مالركة حفظة عليها  و هاه حقيقة قِآنية

312: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ِ اهلل أن هناك أمِا آخِ يِصد الناس لتغييِ ما عندهم و قد ذك: الثالث•

م  عند سبحانه من شأن هاا ارمِ أنه يؤثِ  ياا إذا ييِ قوم ما بأنفسه
د ذلك يغيِ اهلل ما بهم من نعاة بهاا ارمِ الاي يِصدهم  و من مهواب

: تعالىء ارج  الاساى الاي ال يختلف و ال يتخلف  قالتأثيِه مج 
: «ما خَلَقْنَا السَّااواتِ وَ الْأَبْضَ وَ ما بَيْنَهُاا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَ ٍ مُسَاًّى»

.4: نوح: «إِنَّ أَجَ َ اللَّهِ إِذا جاءَ ال يُؤَخَُِّ»: و قال3: ارحقاف

312: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
أن أمِه تعالى هو الاههيان الاتسهلط علهى متهون ارشهياء و: الرابع•

طيه  ء حين ثباته و حين تغيِه محواشيها على أي حال و أن ك  ش 
بعضه رمِه خاا  لعظاته  و أن ارمِ اإلله  و إن كان مختلفا بقياس

غيِ و واحد ال يتنظام ذوإلى بعض منقساا إلى أمِ حا ظ و أمِ مغيِ 
إِنَّاا »:  و قال56هود : «صِِاطٍ مُسْتَقِيمٍإِنَّ بَبِّ  عَلى»: قد قال تعالى

 مَلَكُهوتُ أَمُِْهُ إِذا أَبادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  َيَكُونُ  َسُبْحانَ الَّاِي بِيَدِهِ
.83: يس: «ءٍكُ ِّ شَ ْ

312: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
ان و أن من القضاء الاحتوم و السنة الجابية اإللهية الهتالزم بهين اإلحسه: الخامس•

باطنيهة و التقوى و الشكِ    ك  قوم و بين توابد النعم و البِكهات الظاهِيهة و ال
ليهه قولهه نزولها من عند اهلل إليهم و بقاؤها و مكاها بينهم ما لم يغيِوا كاا يشهيِ إ

 الْأَبْضِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بََِكاتٍ مِنَ السَّااءِ وَوَ لَوْ أَنَّ أَهْ َ الْقُِى»: تعالى
كَِْتُمْ »: و قولهه96: ارعِاف: «وَ لكِنْ كَاَّبُوا  َأَخَاْناهُمْ بِاا كانُوا يَكْسِبُونَ لَهئِنْ شهَ
هَ ْ جَزاءُ الْإِحْسهانِ »: و قال7: إبِاهيم: «لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَِْتُمْ إِنَّ عَاابِ  لَشَدِيدٌ

.60: الِحان: «إِلَّا الْإِحْسانُ
ة عليهم  هاا هو الظاهِ من اآلية    التالزم بين شيوع الصالح    قوم و دوام النعا•

اكتة و أما شيوع الفساد  يهم أو ظهوبه من بعضهم و نزول النقاة عليهم  اآليهة سه
ُوا»: عن التالزم بينهاا و ياية ما يفيده قوله جواز تغيهِه «ال يُغَيُِِّ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِِّ

وَ إِذا »: قهالتعالى عند تغييِهم و إمكانه ال وجوبه و  عليته  و لالك ييِ السياق  
.ِد له يِيد اهلل بهم من السوء ما ال م: و لم يق « أَبادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً  َال مََِدَّ لَهُ

313: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
تْ أَيْدِيكُمْ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ  َبِاا كَسَبَ»: يؤيد هاا الاعنى قولهو •

حيث يدل صهِيحا علهى أن بعهض 30: الشوبى: «وَ يَعْفُوا عَنْ كَاِيٍِ
.التغييِ عند التغييِ معفو عنه

ح عاله و أما الفِد من النوع  الكالم اإلله  يدل على التالزم بين صال•
بين صهالحه و بين النعم الاعنوية و على التغيِ عند التغيِ دون التالزم

.و النعم الجساانية

313: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
تالؤم و الحكاة    ذلك كله ظاهِة  إن التالزم الااكوب مقتضى حكم الو •

لألنهواع التوا ق بين أجزاء النظام و سوق ارنواع إلى ياياتها  إن اهلل جع 
لتوا هق يايات و جهزها باا يسوقها إلى ياياتها ثم بسط تعالى الهتالؤم و ا

ين بين أجزاء هاا النظام كان الاجاوع شيئا واحدا ال معاندة و ال مضادة به
امة حتهى أجزاره  اقتضى طباعها أن يعيش ك  نوع    عا ية و نعاة و كِ

ارصهلية و ال يبلغ يايته  إذا لم ينحِف النوع اإلنسان  عن مقتضى  طِته
منحِف من ارنواع ظاهِا ييِه جِى الكون على سهعادته و نعاتهه و لهم 
يعدم بشدا  و أما إذا انحِف عن ذلك و شهاع  يهه الفسهاد أ سهد ذلهك 

ة و التعادل بين أجزاء الكون و أوجب ذلك هجِة النعاة و اختالل الاعيشه
هلل بعض مها الناس ليايقهم اأيدي كسبتظهوب الفساد    البِ و البحِ باا 

.عالوا لعلهم يِجعون
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َأَُُِِِِْْ ْْ إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
كهان هاا الاعنى كاا ال يخفى إناا يتم    النوع دون الشخص و لهالكو •

 ه  التالزم بين صالح النوع و النعم العامهة الافااهة علهيهم و ال يجهِي
إن ارشخاص رن ارشخاص بباا بطلت  يها الغايات بخهالف ارنهواع  ه

ا خَلَقْنَها وَ م»: بطالن ياياتها من الكون يوجب اللعب    الخلقة قال تعالى
و قهد تقهدم بعهض 38: الدخان: «السَّااواتِ وَ الْأَبْضَ وَ ما بَيْنَهُاا العِبِينَ

.ابالكالم    هاا الباب    أبحان ارعاال    الجزء الاان  من الكت
هِها أنه ال و باا تقدم يظهِ  ساد االعتِاض على اآلية حيث إنها تفيد بظا•

ذلك خالف مها يق  تغييِ النعم بقوم حتى يق  تغييِ منهم بالاعاص  م  أن
  قِبته الشِيعة من عدم جواز أخا العامة بانوب الخاصة هاا  إنه أجنبه

.عن مفاد اآلية بالكلية

314: ، ص11الميزان في تُِير القرآن، ج
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