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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 الَ إِٰلهَ إِالَّ هُ 

﴾30إِلَْيِه َمتَاِب ﴿

الرّعدسورةُ 



44

الرّعدسورةُ 

بَاُل أَْو قُط ِّ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِّرْت بِّ  عَْت بِّهِّ هِّ اْلجِّ
ِ اْْلَمْ تَى اْْلَْرُض أَْو ُكل َِّم بِّهِّ اْلَموْ  ُر َجِميعاً أَ بَْل ّلِِلَّ
ُ فَلَْم يَْيأَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ  لََهَدى ْن لَْو يََشاُء ّللاَّ
يبُُهْم بَِما ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو الَ يََزاُل الَّ 
تَّى ِريباً ِمْن َداِرِهْم حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ قَ 
 َ ِ إِنَّ ّللاَّ ﴾31 ﴿ الَ يُْخِلُ  اْلِميعَادَ يَأْتَِي َوْعُد ّللاَّ
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ْبِلَك ُرُسٍل ِمْن قَ َو لَقَِد اْستُْهِزَئ بِ 
ي لَّذِّ أََخْذتُُهْم ثُمَّ َن َكفَُروا فَأَْملَْيُت لِّ

﴾32 ﴿فََكْيَ  َكاَن ِعقَابِ 

الرّعدسورةُ 
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ْديََن َو أَْصحاُب مَ 44: الحج 
َب ُموسى افِّريَن لَْيُت لِّْلكفَأَمْ َو ُكذ ِ
ْيَ  كاَن نَكيرِ ثُمَّ أََخْذتُُهْم فَكَ 

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 
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َسبَْت َو ل ِ نَْفٍس بَِما كَ أَ فََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى كُ 
ِ ُشَرَكاَء قُلْ  وُهْم أَْم تُنَ َجعَلُوا ّلِِلَّ ب ِئُونَهُ بَِما  َسمُّ
ْوِل بَْل  بَِظاِهٍر ِمَن اْلقَ الَ يَْعلَُم فِي اْْلَْرِض أَمْ 
ِن ْكُرُهْم َو ُصدُّوا عَ ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا مَ 

 ُ َهاٍد  فََما لَهُ ِمنْ السَّبِيِل َو َمْن يُْضِلِل ّللاَّ
﴿33﴾
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ْنيَ لَُهْم َعَذاٌب فِي اْلحَ  ا َو يَاةِ الدُّ
ْم قُّ َو َما لَهُ لَعََذاُب اْْلِخَرةِ أَشَ 

ِ ِمْن َواٍق ﴿ ﴾34ِمَن ّللاَّ

الرّعدسورةُ 
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وَن ي ُوِعَد اْلُمتَّقُ َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِ 
َها أُُكلُ ْْلَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتَِها ا

لَُّها يَن اتَّقَْوا  ُعْقبَى الَّذِ تِْلكَ َدائٌِّم َو ظِّ
﴾35 النَّاُر ﴿َو ُعْقبَى اْلَكافِِرينَ 

الرّعدسورةُ 
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ُحوَن بَِما ْلِكتَاَب يَْفرَ َو الَِّذيَن آتَْينَاُهُم ا
ْنِكُر اْْلَْحَزاِب َمْن يُ أُْنِزَل إِلَْيَك َو ِمنَ 
َ َو ِمْرُت أَْن أَْعبُ بَْعَضهُ قُْل إِنََّما أُ  َد ّللاَّ
َمآِب أَْدُعو َو إِلَْيهِ الَ أُْشِرَك بِِه إِلَْيهِ 
﴿36﴾

الرّعدسورةُ 
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َو ي اً ُحْكماً َعَربِّ اهُ َو َكٰذِلَك أَْنَزْلنَ 
ا َواَءُهْم بَْعَد مَ لَئِِن اتَّبَْعَت أَهْ 

ا لََك ِمَن ّللاَِّ َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم مَ 
ٍ َو الَ َواقٍ  ﴾37 ﴿ِمْن َوِلي 

الرّعدسورةُ 
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أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً 

فإن ذلك  هكو نكان الب ك  القضاء و العزيمة هو بالحكمو المراد •
وَ أَنْكََلَ مَةَُمك م »: الن زل من السم ء المش مل على الشكرعة  ممك  لك ل

212: قكر الب: «الْبِ   َ بِ لْحَقِّ لِيَحْبم َ بَيْنَ النَّك ِِ فِيمَك  اتْ َلَومكوا فِيك ِ
راد ف لب    حب  إلُي بوج  و ح م  بين الن ِ بوج  فُكاا هكو المك

.مم  ليلالحكمةدونب لحب  

373: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج



1313

أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً 
عربي و صو  لحب  و إن ر  إلى مون الب    بلس ن« عَرَبِيًّ »: لول و •

 مك  وَ»: هو لس ن  ص سن  اهلل ال ي لد تلت في عبك د،  لك ل اةك لى
4: إبراهي : «أَرْسَلْن  مِنْ رَسمولٍ إِلَّ  بِلِس نِ لَوْمِ ِ

من الش هد علكى أن المكراد ب لمكامورعن فكي -مم  ال عخوى-هااو •
نُ  مم  اآلع  الس بق  اليُود و النص رى  و أن ها، اآلع ت م ةرض  لشا

.م نت اآلع ت الس بق  عليُ  م ةرض  لشان المشرمين

373: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً 
إلك،  النُكي عكن« وَ لَئِنِ ااَّبَةْتَ أَهْكواءَهم ْ»: على هاا ف لمراد بقول و •

يكر  و ء مثااب ع أهواء أهل الب     و لد ذمر في القرآن من ذل  ني
مك  عمد  ذل  أنُ  م نوا عق رحون على النبي ص آع  غيكر القكرآن م

نده  مكن م ن المشرمون عق رحونُ   و م نوا عطمةون أن ع بةُ  فيم  ع
األحب م إلح ل ُ  النس، في األحبك م  و هكاان األمكران و ال سكيم   

.أولُم  عمد  م  ا ةرض ل  ها، اآلع ت
•

373: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً 
  هكاا و مم  أنَلن  على الاعن أواكوا الب ك   م ك بُ  أنَلنك: المةنىو •

و لكئن القرآن علي  بلس ن  مش مال على حب  أو ح مم  بين الن ِ
رآن ممك  اابةت أهواء أهل الب    ف منيت أن عنَل علي  آع  غير الق

 م عق رحون أو داهن ُ  و ملت إلى ااب ع بةض م  عنده  مكن األحبك
مكرك المنسوت  أو المحرف  أتان ك ب لةقوب  و ليس ل  ولي علكي أ

  من دون اهلل و ال واق عقي  من  ف لخط   للنبي ص و هو المكراد بك
.دون األم  مم  ذمر، بةضُ 

374: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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ِلَك َو ُسالً ِمْن قَبْ َو لَقَْد أَْرَسْلنَا رُ 
يَّةً َجعَْلنَا لَُهْم أَْزوَ  َو َما اجاً َو ذُر ِ

ٍة إِالَّ أْتَِي بِآيَ َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن يَ 
ِ ِلُكل ِ  ﴾38 أََجٍل ِكتَاٌب ﴿بِإِْذِن ّللاَّ
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ُ َما يَشَ   َو اُء َو يُثْبِتُ يَْمُحو ّللاَّ
﴾39 ﴿ِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ 
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