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ُ قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َو ا قُْل أَ ْْلَْرِض قُِل ّللاَّ
ْنفُِسِهْم نَْفعا  يَاَء الَ يَْمِلُكوَن ِْلَ فَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِ 

يُر أَْم ي اْْلَْعَمى َو اْلبَِص َو الَ َضّرا  قُْل َهْل يَْستَوِ 
نُّوُر أَْم َجعَلُوا لِِلَِّ َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َو ال

ُ تََشابَهَ اْلَخْلُق عَ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلِقِه فَ  لَْيِهْم قُِل ّللاَّ
اُر ﴿َخاِلُق ُكّلِ َشيْ ٍء َو ُهَو اْلوَ  ﴾16اِحُد اْلقَهَّ

الرّعدسورةُ 
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قََدِرَها َسالَْت أَْوِديَةٌ بِ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماء  فَ 
ا يُوقِ فَاْحتََمَل السَّْيُل َزبَدا   ُدوَن َرابِيا  َو ِممَّ
َزبٌَد ِمثْلُهُ  ِحْليٍَة أَْو َمتَاعٍ َعلَْيِه فِي النَّاِر اْبتِغَاءَ 
ُ اْلحَ  بَُد قَّ َو اْلبَاِطَل فَ َكٰذِلَك يَْضِرُب ّللاَّ ا الزَّ أَمَّ
ا َما يَْمُكُث فِي يَْنفَُع النَّاَس فَ فَيَْذَهُب ُجفَاء  َو أَمَّ

 ُ ﴾17 اْْلَْمثَاَل ﴿اْْلَْرِض َكٰذِلَك يَْضِرُب ّللاَّ

الرّعدسورةُ 
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واألمطن ريعني  ينزل من  المنء م من م أخبر اللَّه تعالى انه هو الذي •
منل الو . الغيوث، فتسيل هذه المياه أودية بقدرها من القلية و الثرير 

يا، يقال جاء السيل يغرق اليدن. جري الماء من الوادي على وجه الثرر 
عظييم سيف  الببيل الالنواي و . و سال بهم السيل إِذا جحفهم بثررته

جميع المنخفض الذي يبتمع فيه ماء المطر، و منه اشتقاق الدية، ألنيه
ه من غير ء بغيرإِقران الش القدرالمال العظيم الذي يؤدى عن القتيل، و 

.لقدرو الوزن يزيد و ينقص، فإذا كان مساوياً، فهو ا. زياد  و ال نقصان

239: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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ى الظهير ء عليرفع الش ف الحتء ل« فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً»قوله و •
به، بقو  الحامل له، و يقال عال صوته على فالن فاحتمليه، و ليم يغ ي

دالزبنمعناه له قو  يحميل بهيا اليوجهين، و : فقوله هذا يحتمل وجهين
، و زبيد الغليان، و هو خبث الغليان و منه زبد القدر، و زبد السيلوضر 
. ي جفاءالهمز  يقال جفا الوادممدود مرل الغراء و أصلهالجف مو . البعير

مرل ( فعال)ء على ء ين م بع ه الى بعض فأنه يب كل ش : قال الفراء
.ورالحطام و القماش و الغشاء و البفاء، فإذا أردت المصدر، فهو مقص

239: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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جفأ•
، و هيو ميا يرمي  بيه [17/ الرعد]جُف مًفَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ : قال تعالى•

لقته، أ: أَجْفَأَتِ القدر زبدها: يقال. الوادي أو القدر من الغراء إلى جوانبه
إِجْفَاء
•________________________________________

لد، اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در يك ج
قه  1412سوريه، اول، -الدار الشامية، لبنان -دار العلم 

197: مفريات ألف ظ القرآن؛ ص

فَأَمَّ  الزَّبَدُ فَلَذَْهَبُ جُف مً
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ربيا و منيه ال. معناه زائداً، يقال ربا يربو ربياً فهيو را « رابل ً»قوله و •
.المحرم

ه، و اي و من ذلك توقدون عليه زبد مرل« و مما توقدون عليه»و قوله •
قيدت و إلقاء الحطب ف  النار أوقد ايقاداً و استوقدت النيار و اتّاإليق ي
.توقّدت

240: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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اع معناه طلب حلية مين اليذهب و الف ية أو متي« ابْتِغ مَ حِلْلَةٍ»و قوله •
:ما تمتعت به قال الشاعرالءت عيعن  الصفر و الحديد، و 

«1»ع تمتع يا مشعّث إِن شيئاً             سبقت به الممات هو المتا•

و اللسيان و التيا  328: 1مباز القيرآن . قائلة المشعث العامري( 1)•
: 13( الطبعية االوليى)و تفسير الطبيري 475و معبم المرزبان  ( متع)

81.

240: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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مريل يعن  من الذي يوقد عليه زبد مريل زبيد السييل، و« زَبَدٌ مِثْلُهُ»•
.ء ما سد مسده، و قام مقامه، فيما يرجع الى ذاتهالش 

حق و اي ي ر  المرل لل« كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْب طِ َ»و قوله •
.ناسالباطل، و ضر  المرل تسييره ف  البالد حتى يتمرل به ال

240: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ



11

يعليو اخبار منه تعالى ان الزبد اليذي« فَأَمَّ  الزَّبَدُ فَلَذَْهَبُ جُف مً»قوله و •
رو، و على الماء و النار يذهب باطلًا و هالثاً، قال أبو عبيد  قال أبو عم
يبقيى تقول العر  أجفأت القدر إِذا غلت فانصب زبدها، و سثنت فال

.و البفاء ممدود مرل الغراء، و أصله الهمز. ءمنه ش 
ة، و من الماء الصاف ، و الذهب، و الف ي« وَ أَمَّ  م  يَنْفَعُ النَّ سَ»و قوله •

لمثيث و ا. اي يلبيث و يربيت« فَلَءْكُثُ فِي الْأَرْضِ»الحديد، و الصفر 
مثرياً الثون ف  المثان على مرور الزمان مثث يمثث مثراً و تمثث ت

.و المثث طول المقام

240: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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اي ي ير  اللَّيه مريل الحيق و« كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثن لَ»قوله و •
يعاً الباطل بالماء الذي ينزل من السماء، و ببواهر األرض، فإن لهما جم

جريه، و هذا عند اذابتيه بالنيار و هيو وسيخه و و زبداً، هذا عند سيله
ليزرع و خبره، فالحق ثابت كالماء الذي يبقيى في  األرض ينبيت بيه ا
تبطيل الشبر و كالبواهر الت  ف  ايدي الناس تصبر عليى النيار، فيال

د ان يرى ليه و الباطل كزبد هذين يذهب، ال منفعة فيه بع. فينتفعون بها
ين الذين و ف  ذلك تنبيه لمن تقدم ذكره من المشرك. حركة و اضطرا 

.سألوا اآليات على سبيل التثذيب و العناد

241-240: ، ص6التبل ن في تفملر القرآن، ج

َهَ  أَنْزَلَ مِ َ المَّءَ مِ مَ مً فَمَ لَتْ أَوْيِيَةٌ بِقَدَرِ
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نَى َو َربِِّهُم اْلُحسْ ِللَِّذيَن اْستََجابُوا لِ 
لَُهْم َما بُوا لَهُ لَْو أَنَّ الَِّذيَن لَْم يَْستَِجي

ِمثْلَهُ َمعَهُ فِي اْْلَْرِض َجِميعا  وَ 
ِحَساِب َك لَُهْم ُسوُء الْ الَْفتََدْوا بِِه أُوٰلئِ 

﴾18﴿بِئَْس اْلِمَهادُ َو َمأَْواُهْم َجَهنَُّم وَ 

الرّعدسورةُ 
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سُ الَّذيَن اْستَجابُوا لِِلَِّ 172: عمران آل وِل  َو الرَّ
ْنُهْم َو لَّذيَن أَْحَسنُوا مِ ِمْن بَْعِد ما أَصابَُهُم اْلقَْرُح لِ 

اتَّقَْوا أَْجٌر َعظيٌم 

اُموا َربِِّهْم َو أَقَو الَّذيَن اْستَجابُوا لِ 38: الشورى 
ا َرَزْقنبَْينَ الصَّالةَ َو أَْمُرُهْم ُشورى اُهْم ُهْم َو ِممَّ

يُْنِفقُوَن 

اسْتَج بُوا
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طلب : استجاب: و قال قوم. و أجاب، و استجاب بمعنى واحد
:  ، ص3جالتبيان في تفسير القرآن،)فعل االجابة: و أجاب.االجابة

51)

ِ َو الرَّ »: قوله تعالى اآلية االستجابة و « ُسولِ الَِّذيَن اْستَجابُوا لِِلَّ
و هي أن تسأل شيئا فتجاب-كما قيل-اإلجابة بمعنى واحد

، 4الميزان في تفسير القرآن، ج).بالقبول
(63: ص

اسْتَج بُوا
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ْيَك ِمْن َما أُْنِزَل إِلَ أَ فََمْن يَْعلَُم أَنَّ 
نََّما ْن ُهَو أَْعَمى إِ َربَِّك اْلَحقُّ َكمَ 

﴾19ْلبَاِب ﴿يَتََذكَُّر أُولُوا اْْلَ 

الرّعدسورةُ 
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ِ وَ الَِّذيَن يُوفُوَن بِ  الَ عَْهِد ّللاَّ
﴾20اَق ﴿يَْنقُُضوَن اْلِميثَ 

الرّعدسورةُ 
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