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ُ َو الَِّذيَن يَِصلُونَ   بِِه  َما أََمَر ّللاَّ
ْم َو ْوَن َربَّهُ أَْن يُوَصَل َو يَْخشَ 
﴾21َساِب ﴿يََخافُوَن ُسوَء اْلحِ 

الرّعدسورةُ 
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ب ِِهْم َو تِغَاَء َوْجِه رَ َو الَِّذيَن َصبَُروا ابْ 
ا َرزَ أَقَاُموا الصَّالَةَ َو أَنْ  ْقنَاُهْم فَقُوا ِممَّ
اً َو َعالَنِيَةً َو يَ  َحَسنَِة ْدَرُءوَن بِالْ ِسر 

ي ِئَةَ أُوٰلئَِك لَ  ﴾22اِر ﴿ُهْم ُعْقبَ  الدَّ السَّ

الرّعدسورةُ 
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« وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ»قوله و •
. عتهدرأته ادرؤه درءاً إِذا دف: يدفعون بفعل الطاعة المعاصي، يقالمعناه •
.و يدرؤن سفه الجهال بما فيهم من الحلومقيلو ...•
. حسنةانهم يدفعون ظلم الغير عن نفوسهم بالرفق و المواعظ ال: قيلو •

245: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ



6

رُوا وَ الَّذِينَ صََ َ»: أن مجموع قوله تعالى-و اهلل أعلم-الذي أحسبو •
ةً وَ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيََ

بالعمَل مسوق ل يان معنى واحد و هو اإلتيان« يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
يَه الصالح أعني إتيان الواج ات و ترك المحرمات و تدارك ما يقَ  ف

درء الة و من الخلل استثناء بالحسنة فالعمل الصالح هو المقصود باألصَ
د بالتبع السيئة بالحسنة الذي هو تدارك الخلل الواقع في العمل مقصو

كالمتمم للنقيصة

346: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

السَّيِّئَةَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ 
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ئِِهْم َو َمْن َصلََح ِمْن آبَاَجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها وَ 
يَّاتِِهْم  لُوَن َعلَْيِهْم  اْلَمالَئَِكةُ يَْدخُ وَ أَْزَواِجِهْم َو ذُر ِ

﴾23ِمْن ُكل ِ بَاٍب ﴿

﴾24الدَّاِر ﴿تُْم فَنِْعَم ُعْقبَ َسالٌَم َعلَْيُكْم بَِما َصبَرْ 

الرّعدسورةُ 
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ْلُهْم َربَّنا َو أَْدخِ 8: غافر 
َمْن َوَعْدتَُهْم وَ َجنَّاِت َعْدٍن الَّتي

 أَْزواِجِهْم وَ َصلََح ِمْن آبائِِهْم وَ 
يَّاتِِهْم  اْلَحكيُم  أَْنَت اْلعَزيزُ إِنَّكَ ذُر ِ
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اي و يدخل هذه « وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ»و قوله •
الجنات الذين عملوا الصالحات من آباء المَممنين، و مَن أزواجهَم و 

و . رعو الصالح استقامة الحال الى ما يدعو إِليه العقل او الشَ. ذرياتهم
.هالمصلح من يفعل الصالح، و الصالح المستقيم الحال في نفس

246: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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 وَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ»: قوله تعالى•
و منَه عدن بمكان كذا إذا اسَتقر فيَه: العدن االستقرار يقال« ذُرِّيَّاتِهِمْ

المعدن لمستقر الجواهر األرضية و جنات عَدن أي جنَات نَوع مَن 
.االستقرار فيه خلود و سالم من كل جهة

346: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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أي « عُقْ ََى الَدَّارِ»: بدل أو عطف بيان من قولَه« إلخ»جَنَّاتُ عَدْنٍ و •
عاق ة هذه الدار المحمودة هي جنات العَدن و الخلَود فليسَذ هَذه 

ولها عناء عليه إال حياة واحدة متصلة أاهللالحياة الدنيا بحسب ما ط عها 
و بالء و آخرها رخاء نعيم و سالم،

و هذا الوعد هو الذي يحكي وفاءه تعالى به حكايَة عَن أهَل الجنَة •
وَّأُ مَِنَ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَ َ»: بقوله

.74: الزمر: «الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ

346: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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« لَيَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَ»: تحاذي قوله-كما سمعذ-اآليةو •
و بيان لعاق ة هذا الحق الذي أخذوه و عملَوا بَه و بشَره لهَم أنهَم 
سيصاح ون الصالحين من أرحامهم و أهليهم من اآلبَاء و األمهَات و 

هِمْ آبائِ»: الذراري و اإلخوان و األخوات و غيرهم و يشمل الجمي  قوله
ََاتِهِمْ ََمْ وَ ذُرِّيَّ ََوان و « وَ أَزْواجِهِ ََاء و اإلخ ََات أزواا اآلب ألن األمه

األخوات و األعمام و األخوال و أوالدهم ذريات اآلباء و اآلبَاء، مَن 
.الداخلين فمعهم أزواجهم و ذرياتهم ففي اآلية إيجاز لطيف

347: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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عطَف علَى « وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهَِمْ وَ ذُرِّيََّاتِهِمْ»: و قوله•
دخول و المراد بالصلوح صالحية« وَ أَدْخِلْهُمْ»: موض  الضمير في قوله

الجنة، و المعنى و أدخل من صلح لدخول الجنة من آبائهم و أزواجهَم 
.و ذرياتهم جنات عدن

309: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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ن ثم من المعلوم من سياق اآليات أن استغفارهم لعامة المَممنين، و مَ•
ابوا و المعلوم أيضا أنهم قسموهم قسمين اثنين قسموهم إلَى الَذين تَ

د ات عوا س يل اهلل و قد وعدهم اهلل جنات عدن، و إلى مَن صَلح و قَ
.جعلوا الطائفة األولى مت وعين و الثانية تابعين

309: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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ى ما يظهر منه أن الطائفة األولى هم الكاملون في اإليمان و العمل علو •
فذكروهم « كَلِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّ َعُوا سَ ِيلَ»: هو مقتضى حقيقة معنى قولهم

ة و سألوه أن يغفر لهم و ينجز لهم ما وعدهم من جنات عدن، و الطائفَ
ن الثانية دون همالء في المنزلة ممن لم يسَتكمل اإليمَان و العمَل مَ

ألولَى ناقص اإليمان و مستضعف و سيئ العمل من منسَوبي الطائفَة ا
فَي فذكروهم و سألوه تعَالى أن يلحقهَم بالطائفَة األولَى الكَاملين

.جناتهم و يقيهم السيئات

309: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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مْ بِإِيمَانٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّ َعَتْهُمْ ذُرِّيََّتُهُ»: فاآلية في معنى قوله تعالى•
غير 21-:الطور« :ءٍأَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ

خالف و أشمل لشمولها اآلباء و األزواا بأن اآلية التي نحن فيها أوس 
آية سورة الطور، و المأخوذ فيهَا الصَلوح و هَو أعَم مَن اإليمَان 

.المأخوذ في آية الطور

310-309: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ
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ِ ِمنْ َو الَِّذيَن يَْنقُُضونَ   بَْعِد  َعْهَد ّللاَّ
ُ ِميثَاقِِه َو يَْقَطعُونَ  بِِه أَْن  َما أََمَر ّللاَّ

فِي اْْلَْرِض يُوَصَل َو يُْفِسُدونَ 
لدَّاِر ةُ َو لَُهْم ُسوُء اأُوٰلئَِك لَُهُم اللَّْعنَ 
﴿25﴾

الرّعدسورةُ 
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الرّعدسورةُ 

ُ يَْبُسُط الر ِ  اُء َو ْزَق ِلَمْن يَشَ ّللاَّ
ْنيَا َو َما اْلَحيَاةِ الد  يَْقِدُر َو فَِرُحوا بِ 
ْنيَا فِ   َمتَاٌع ي اْْلِخَرةِ إِلَّ اْلَحيَاةُ الد 
﴿26﴾



1919

الرّعدسورةُ 

ْنِزَل فَُروا لَْو لَ أُ َو يَقُوُل الَِّذيَن كَ 
َ ِه قُْل إِنَّ َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِ  ّللاَّ
ِه َمْن  يَْهِدي إِلَيْ يُِضل  َمْن يََشاُء وَ 
﴾27أَنَاَب ﴿
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ُهْم َمئِن  قُلُوبُ الَِّذيَن آَمنُوا َو تَطْ 
ِ أَلَ بِ  ِ تَ بِِذْكِر ّللاَّ ْطَمئِن  ِذْكِر ّللاَّ

﴾28اْلقُلُوُب ﴿

الرّعدسورةُ 
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اِلَحاالَِّذيَن آَمنُوا َو َعمِ  ِت لُوا الصَّ
﴾29 َمبٍب ﴿ُطوبَ  لَُهْم َو ُحْسنُ 

الرّعدسورةُ 
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ٍة قَْد خَ َكٰذِلَك أَْرَسْلنَاَك فِ  لَْت ِمْن ي أُمَّ
ي أَْوَحْينَا َو َعلَْيِهُم الَّذِ قَْبِلَها أَُمٌم ِلتَتْلُ 
ْحٰمِن قُ إِلَْيَك َو ُهْم يَْكفُرُ  ْل ُهَو وَن بِالرَّ

ْلُت َو َو َعلَْيِه تََوكَّ َرب ِي لَ إِٰلهَ إِلَّ هُ 
﴾30إِلَْيِه َمتَاِب ﴿

الرّعدسورةُ 



2323

الرّعدسورةُ 

عَْت بِِه ِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِرْت بِ 
ِ اْْلَمْ تَى اْْلَْرُض أَْو ُكل َِم بِِه اْلَموْ  ُر َجِميعاً أَ بَْل ّلِِلَّ
ُ فَلَْم يَْيأَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ  لََهَدى ْن لَْو يََشاُء ّللاَّ
يبُُهْم بَِما ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو لَ يََزاُل الَّ 
تَّ  ِريباً ِمْن َداِرِهْم حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحل  قَ 
 َ ِ إِنَّ ّللاَّ ﴾31 ﴿ لَ يُْخِلُ  اْلِميعَادَ يَأْتَِي َوْعُد ّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

ْنِزَل فَُروا لَْو لَ أُ َو يَقُوُل الَِّذيَن كَ 
َ ِه قُْل إِنَّ َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِ  ّللاَّ
ِه َمْن  يَْهِدي إِلَيْ يُِضل  َمْن يََشاُء وَ 
﴾27أَنَاَب ﴿
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بلوغه هذه اآلية تتضمن وصف القرآن بغاية ما يمكن من علو المنزلة و•
«  َالُلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بَِهِ الْجِ»أعلى ط قات الجالل، ألنه تعالى قال 

ير و التسَي. من مواضعها و قلعذ من أماكنها لعظم محله و جاللة قَدره
. ره غيره تسييراًء بحيث يسير، تقول سار يسير سيراً، و سيتصيير الشي

طعه قطعة، و التقطي  تكثير القط ، قو .ذلكلمثل « أَوْ قُطِّعَذْ بِهِ الْأَرْضُ»•
.و القط  فصل المتصل. قطّعه تقطيعاً

253: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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مه كالماً، و كل: لمثل ذلك حتى يعيشوا او يحيوا، تقول« أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى»•
ولَة إِذا تكلم تكلماً، و الكالم ما انتظم من حرفين فصاعداً من الحروف المعق

ري  و جم  ميذ مثل صَ( الموتى)و .الفادةوق  ممن يصح منه او من ق يلة، 
.صرعى، و جريح و جرحى

عظَم لكان هذا القرآن ل: لداللة الكالم عليه، و تقديره( لو)لم يجئ جواب و •
لّى اللََّه و كان س ب ذلك أنهم سألوا الن ي ص. محله في نفسه و جاللة قدره

زل اللََّه عليه و سلم ان يسيّر عنهم ج ال مكة لتتس  علَيهم المواضَ ، فَأن
رآن لعظَم تعالى اآلية، و بين انه لو سيرت الج ال بكالم، لسَيرت بهَذا القَ

إِذا كَان فَي الكَالم داللَة( لو)و قد يحذف جواب . مرت ته و جاللة قدره
عليه،

253: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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 أَوْ كُلِّمَ وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِ الُ أَوْ قُطِّعَذْ بِهِ الْأَرْضُ»: قوله تعالى•
ن أصولها و المراد بتسيير الج ال قلعها م« بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاًبِهِ الْمَوْتى

بتقطيَ  األرض شَقها و جعلهَا قطعَة و مكَانإذهابها من مكان إلى 
عَد قطعة، و بتكليم الموتى إحياؤهم الستخ ارهم عما جَره علَيهم ب

الموت ليستدل على حقية الَدار اآلخَرة فَإن هَذا هَو الَذي كَانوا 
.يقترحونه

359: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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 حانه أمور عظيمة خارقة للعادة فرضذ آثارا لقرآن فرضَه اهلل سَفهذه •
فإن إلخ، و جزاء لو محذوف لداللة الكالم عليه« وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً»: بقوله

-كمَا عرفَذ-و اآليَات« بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعَاً»: الكالم معقب بقوله
ونهَا مسوقة ل يان أن أمر الهداية ليس براجَ  إلَى اآليَة التَي يقترح

كمَا بل األمر إلى اهلل يضَل مَن يشَاء« لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ»: بقولهم
.أضلهم و يهدي إليه من أناب

359: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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ينَ بََلْ زُيَِّنَ لِلََّذِ»: على هذا يجري سياق اآليات كقوله تعالى بعَدو •
، و «كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّ ِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ

و اآليَة،« وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّ َعَْذَ أَهَْواءَهُمْ»: قوله
يَر اآليَة إلَى غ« وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللََّهِ»: قوله

.ذلك، و على مثله جره سياق اآليات السابقة

359: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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ما كان لهم أن يهتَدوا بَه إال أن: لو المحذوف هو نحو من قولنافجزاء •
ج َال أو يشاء اهلل و المعنى و لو فرض أن قرآنا من شأنه أنه تسير به ال
دوا بَه إال تقط  به األرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أن يهتَ

هم متوهم أنه ء منه لغيره حتى يتوأن يشاء اهلل بل األمر كله هلل ليس شي
لو أنزلذ آية عظيمة هائلة مدهشة أمكنها أن تهَديهم ال بَل األمَر هلل

.جميعا و الهداية راجعة إلى مشيته

359: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ
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ا إِلََيْهِمُ وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنَ»: على هذا فاآلية قري ة المعنى من قوله تعالىو •
ا لِيُمْمِنُوا ءٍ قُ ُلًا ما كانُووَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْالْمَالئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى

.111: األنعام: «إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

359: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج

لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ



3232

الرّعدسورةُ 

عَْت بِِه ِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِرْت بِ 
َم بِِه اْلَموْ  ِ اْْلَمْ تَ  اْْلَْرُض أَْو ُكل ِ ُر َجِميعاً أَ بَْل ّلِِلَّ
ُ فَلَْم يَْيأَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ   لََهَدى ْن لَْو يََشاُء ّللاَّ

يبُُهْم ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو الَ يََزاُل الَّ 
ِهْم َحتَّى لُّ قَِريباً ِمْن َدارِ بَِما َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَحُ 

َ يَأْتَِي َوْعُد ّللاَّ  ﴾31اَد ﴿ لَ يُْخِلُ  اْلِميعَ ِِ إِنَّ ّللاَّ
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لج ال من تسيير ا-معناه ان جمي  ما ذكر« بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً»قوله و •
للَّه، -و تقطي  األرض و إحياء الموتى، و كل تدبير يجري هذا المجره

.ألنه ال يملكه و ال يقدر عليه سواه

254: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
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:قيل في معناه قوالن« أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا»و قوله •
قال ابن ع اس، و مجاهد، و الحسن، و قتادة، و ابن زيَد، و -أحدهما•

:معناه أ فلم يعلم، قال سحيم: ابو ع يدة
«1»دم ييأسوا اني ابن فارس زهألم لهم بالشعب إذ يأسرونني  أقول •
.معناه ألم يعلموا•
90: 13و ال يذ في تفسير الط ري. الشاعر هو سحيم بن وثيل الرياحي( 1)•

254: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
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معهَم ان ينقطَ  ط« أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا»معناه : قال الفراء-الثاني•
:من خالف هذا، علما بصحته، كما قال ل يد

حتى إذا يئس الرماة فأرسلوا             عصَفاً دواجَن قافلًَا •
«2»اعصامها 

ف ء اال الذي ظهر اي يئسوا من خالحتى إذا يئسوا من كل شي: معناه•
.ء يوجب اليأس من خالفهذلك لعلمهم بصحته، و العلم بالشي

( غضفاً)و روايته ( عصم)، (دجن)و اللسان 91: 13تفسير الط ري ( 2)•
.، يقصد أرسلوا الكالب(عصفاً)بدل 

254: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
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ى جنته معناه الم يعلموا ان اللَّه لو أراد ان يهدي خلقه كلهم ال« لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَه النَّاسَ جَمِيعاً»و قوله •
ى لَو أراد ان و يحتمل ان يكون المعن. لهداهم، لكنه كلفهم لينالوا الثواب بطاعاتهم على وجه االستحقاق

.يلجئهم إلى االهتداء لقدر على على ذلك، لكنه ينافي التكليف و ي طل الغرض منه
255: ، ص6في تفسير القرآن، االت يان •
النازلَة فالقارعة هي الداهية المهلكة، و هَي« وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِي ُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ»و قوله •

.قرعتهم تقرعهم قرعاً و هي قارعة، و منه المقرعة: التي تزعج بالنعمة، تقول
:قيل في معناه قوالن« أَوْ تَحُلُّ قَرِي اً مِنْ دارِهِمْ»و قوله •
.قري اً من دارهم-يا محمد-او تحل، اي تنزل: قال ابن ع اس-أحدهما•
يحَل على نَزول السَرايا بهَم او« تصي هم قارعة»ء، و حملوا قوله ء في الشيو الحلول حصول الشي•

.الن ي صلّى اللَّه عليه و سلم قري اً منهم
.المعنى او تحل القارعة قري اً من دارهم: و قال الحسن•
.قال قتادة معناه حتى يأتي وعده بفتح مكة« حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ»و قوله •
.معناه حتى يأتي يوم القيامة: و قال الحسن•

254: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج

...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
نََّاسَ أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللََّهُ لَهََدَه ال»: قوله تعالى•

.تفري  على سابقه« جَمِيعاً
ي من ذكر بعضهم أن اليأس بمعنى العلم و هي لغة هوازن و قيل لغة ح•

:النخ  و أنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحي
.هدمأ لم تيأسوا أني ابن فارس ز. أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني•
:و قول رباح بن عدي•
.ياو إن كنذ عن أرض العشيرة نائ. أ لم ييأس األقوام أني أنا ابنه•

360: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
محصل التفري  على هَذا أنَه إذا كانَذ األسَ اب ال تملَك مَن و •

أو كلم هدايتهم شيئا حتى قرآن سيرت به الج ال أو قطعذ به األرض
ا أن به الموتى و أن األمر هلل جميعا فمن الواجب أن يعلم الَذين آمنَو

الَذين اجميعَاهلل لم يشأ هداية الذين كفروا لو يشاء اهلل لهده الناس 
.ن يهتدواآمنوا و الذين كفروا لكنه لم يهد الذين كفروا فلم يهتدوا و ل

360: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
أَ »: لهذكر بعضهم أن اليأس بمعناه المعروف و هو القنوط غير أن قوو •

 لَم مضمن معنى العلم و المراد بيان لزوم علمهَم بَأن اهلل« فَلَمْ يَيْأَسِ
ن يشأ هدايتهم و لو شاء ذلك لهده الناس جميعا و لزوم قنَوطهم عَ

.اهتدائهم و إيمانهم

361: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
هلل لَم يشَأ أ فلم يعلم الذين آمنوا أن ا: الكالم بحسب الحقيقةفتقدير •

و هدايتهم و لو يشاء لهده الناس جميعا أ و لم ييأسوا مَن اهتَدائهم
علَم إيمانهم؟ ثم ضمن اليأس معنى العلم و نسب إليَه مَن متعلَق ال

« مِيعَاًلَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَه النََّاسَ جَ»: الجملة الشرطية فقط أعني قوله
.إيجازا و إيثارا لالختصار

361: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
علَى ظَاهر معنَاه مَن غيَر « أَ فَلَمْ يَيَْأَسِ»أن قوله : ذكر بعضهمو •

بتقَدير «آمَنَُوا»: إلخ، متعلق بقوله« أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ»: تضمين و قوله
ذين محذوف و تقدير الكالم أ فلَم ييَأس الَ« يَيْأَسِ»ال اء و متعلق 

ذين آمنوا بأن لو يشاء اهلل لهده الناس جميعا من إيمانهم و ذلك أن ال
ده آمنوا يرون أن األمر هلل جميعا و يممنون بأنه تعَالى لَو يشَاء لهَ

لموا أنَه الناس جميعا و لو لم يشأ لم يهد فإذ لم يهد و لم يممنوا فليع
قهم لم يشأ و ليس في مقدره س ب مَن األسَ اب أن يهَديهم و يَوف

.لإليمان فلييأسوا من إيمانهم

361: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
هذه وجوه ثالثة لعل أعدلها أوسطها و اآلية على أي حال ال تخلوو •

من إشارة إلى أن المممنين كَانوا يَودون أن يَممن الكفَار و لعلهَم 
« هِلَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مَِنْ رَبَِّ»: لمودتهم ذلك لما سمعوا قول الكفار

ه طمعوا في إيمانهم و رجوا منهم االهتداء إن أنزل اهلل عليهم آية أخر
هلل مَن غير القرآن فسألوا الن ي ص أن يجي هم على ذلَك فأيأسَهم ا

إيمانهم في هذه اآليات، و في آيات أخره من كالمه مكية و مدنيَة
واءٌ عَلََيْهِمْ أَ أَنَْذَرْتَهُمْ أَمْ لََمْ»: كقوله في سورة يس و هي مكية وَ سََ

: ، و قوله في سورة ال قَرة و هَي مدنيَة10آية : «تُنْذِرْهُمْ ال يُمْمِنُونَ
آية : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُمْمِنُونَ»
6.

361: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
عَةٌ أَوْ تَحُلُّ وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِي ُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِ»: قوله تعالى•

ياق سَ« قَرِي اً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ
نَعُوا»: اآليات يشهد أن المراد بقوله ال كفَرهم بَالرحمن ق َ« بِما صََ

مذنَه الدعوة الحقة، و القارعة هي المصي ة تقرع اإلنسان قرعا كأنهَا ت
وا بعَذاب بأشد من نفسها و في اآلية تهديد و وعيد قطعي للذين كفر

يهم و ذكر عالئم و أشراط له تقرعهم مرة بعد مرة حتى يَأتغيرمردود 
.العذاب الموعود

361: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
هم بمَا و ال يزال همالء الذين كفروا بدعوتك الحقَة تصَي : المعنىو •

 ة القارعة صنعوا من الكفر بالرحمن مصي ة قارعة أو تحل تلك المصي
قري ا من دارهم فال يزالون كذلك حتَى يَأتي مَا وعَدهم اهلل مَن 

.العذاب ألن اهلل ال يخلف ميعاده و ال ي دل قوله

362: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
ها ثم في التأمل في كون السورة مكية على ما يشهد به مضامين آياتو •

كة يعطَي الحوادث الواقعة بعد ال عثة و ق ل الهجرة و بعدها إلى فتح م
ن أن المراد بالذين كفروا هم كفار العرب من أهل مكة و غيَرهم الَذي
ة و ردوا أول الدعوة و بالغوا في الجحود و العناد و ألحَوا علَى الفتنَ

.الفساد

362: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
صي هم المراد بالذين تصي هم القارعة من كان في خارا الحرم منهم تو •

ارهم قوارع الحروب و شن الغارات، و بالذين تحل القارعة قري ا من د
هم أهل الحرم من قريش تق  حوادث السوء قري ا مَن دارهَم فتصَي 
مَا معرتها و تنالهم وحشتها و همها و سائر آثارها السيئة، و المَراد ب

.وعدهم عذاب السيف الذي أخذهم في غزوة بدر و غيرها

362: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
اعلم أن هذا العذاب الموعود للذين كفروا فَي هَذه اآليَات غيَر و •

كُلِّ أُمََّةٍ وَ لِ»: العذاب الموعود المتقدم في سورة يونس في قوله تعالى
إلَى -رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمَُونَ

54-47: يونس: «وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ-قوله ثانيا
فإن الذي في سورة يونس وعيد عام لألمة، و الذي في هَذه اآليَات

يرهم، وعيد خاص بالذين كفروا في أول الدعوة الن وية من قريش و غ

362: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً 
واءٌ عَلََيْهِمْ أَ أَنَْذَرْتَهُمْ أَمْ لََ»: قولهقد تقدم في و • مْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سََ

في الجزء األول من الكتَاب أن المَراد 6: ال قرة: «تُنْذِرْهُمْ ال يُمْمِنُونَ
فَي القَرآن إذا أطلَق إطالقَا المعانَدون مَن« الَّذِينَ كَفَرُوا»: بقوله

ق مشركي العرب في أول الدعوة كما أن المراد بالذين آمنَوا إذا أطلَ
.كذلك السابقون إلى اإليمان في أول الدعوة
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