


20 سورةُ الرّعد10-3-1400
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الرّعدسورةُ 

ِه رَ َو الَِّذيَن َصبَُروا اب   ب ِِهم  َو تِغَاَء َوج 
ا َرزَ أَقَاُموا الصَّالَةَ َو أَن   ق نَاُهم  فَقُوا ِممَّ
اً َو َعالَنِيَةً َو يَ  َرُءوَن بِال  ِسر  َحَسنَِة د 

ي ِئَةَ أُوٰلئَِك لَ  ﴾22اِر ﴿ُهم  ُعق بَ  الدَّ السَّ
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الرّعدسورةُ 

ُخلُونََها وَ  ٍن يَد  ئِِهْم َو َمْن َصلََح ِمْن آبَاَجنَّاُت َعد 
يَّاتِِهْم  خُ وَ أَْزَواِجِهْم َو ذُر ِ لُوَن َعلَي ِهم   ال َمالَئَِكةُ يَد 

﴾23ِمن  ُكل ِ بَاٍب ﴿

﴾24الدَّاِر ﴿تُم  فَنِع َم ُعق بَ َسالٌَم َعلَي ُكم  بَِما َصبَر  
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ل ُهم  َربَّنا َو أَد خِ 8: غافر 
ٍن الَّتي تَُهم  وَ َجنَّاِت َعد  َمْن َوَعد 

 أَْزواِجِهْم وَ َصلََح ِمْن آبائِِهْم وَ 
يَّاتِِهْم  ال َحكيُم  أَن َت ال عَزيزُ إِنَّكَ ذُر ِ
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الرّعدسورةُ 

ِ ِمن  َو الَِّذيَن يَن قُُضونَ  َد َّللاَّ  بَع ِد  َعه 
ُ ِميثَاقِِه َو يَق َطعُونَ  بِِه أَن   َما أََمَر َّللاَّ

ِض يُوَصَل َو يُف ِسُدونَ  َر  فِي اْل 
لدَّاِر ةُ َو لَُهم  ُسوُء اأُوٰلئَِك لَُهُم اللَّع نَ 
﴿25﴾
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الرّعدسورةُ 

ُ يَب ُسُط الر ِ  َق ِلَمن  يَشَ َّللاَّ اُء َو ز 
ن يَا َو َما ال َحيَاةِ الد  يَق ِدُر َو فَِرُحوا بِ 
ن يَا فِ  ِخَرةِ إِلَّ ال َحيَاةُ الد   َمتَاٌع ي اْل 
﴿26﴾
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الرّعدسورةُ 

ن ِزَل فَُروا لَو  لَ أُ َو يَقُوُل الَِّذيَن كَ 
َ ِه قُل  إِنَّ َعلَي ِه آيَةٌ ِمن  َرب ِ  َّللاَّ
ِدي إِلَي  يُِضل  َمن  يََشاُء وَ  ِه َمن   يَه 
﴾27أَنَاَب ﴿
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الرّعدسورةُ 

بُُهم  َمئِن  قُلُوالَِّذيَن آَمنُوا َو تَط  
ِ أَلَ بِ  ِر َّللاَّ ِ تَ بِِذك  ِر َّللاَّ َمئِن  ِذك  ط 

﴾28ال قُلُوُب ﴿
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الرّعدسورةُ 

اِلحَ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعمِ  اِت لُوا الصَّ
﴾29 َمبٍب ﴿ُطوبَ  لَُهم  َو ُحس نُ 
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الرّعدسورةُ 

َسل نَاَك فِ  ٍة قَد  خَ َكٰذِلَك أَر  لَت  ِمن  ي أُمَّ
َحي نَا َو َعلَي ِهُم الَّذِ قَب ِلَها أَُمٌم ِلتَت لُ  ي أَو 
فُرُ  ٰمِن قُ إِلَي َك َو ُهم  يَك  ح  ل  ُهَو وَن بِالرَّ

ل ُت َو َو َعلَي ِه تََوكَّ َرب ِي لَ إِٰلهَ إِلَّ هُ 
﴾30إِلَي ِه َمتَاِب ﴿
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الرّعدسورةُ 

عَْت بِِه ِه اْلِجبَاُل أَْو قُط ِ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِرْت بِ 
َم  تَى اْْلَْرُض أَْو ُكل َِم بِِه اْلَموْ  ِ اْل  ُر َجِميعاً أَ بَل  ّلِِلَّ
ُ فَلَم  يَي أَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ  لََهَدى ن  لَو  يََشاُء َّللاَّ
يبُُهم  بَِما ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو لَ يََزاُل الَّ 
تَّ  ِريباً ِمن  َداِرِهم  حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَو  تَُحل  قَ 
 َ ِ إِنَّ َّللاَّ ُد َّللاَّ تَِي َوع 

ِلُ  ال ِميعَادَ يَأ  ﴾31 ﴿ لَ يُخ 
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الرّعدسورةُ 

ِزَئ بِ  تُه  ب ِلَك ُرُسٍل ِمن  قَ َو لَقَِد اس 
أََخذ تُُهم  ثُمَّ َن َكفَُروا فَأَْملَْيُت ِللَِّذي

﴾32 ﴿فََكي َ  َكاَن ِعقَابِ 
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فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

حاُب مَ 44: الحج  يََن َو أَص  د 
َب ُموس  افِريَن لَْيُت ِلْلكفَأَمْ َو ُكذ ِ
ي َ  كاَن نَكيرِ ثُمَّ أََخذ تُُهم  فَكَ 
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الرّعدسورةُ 

َسبَت  َو ل ِ نَف ٍس بَِما كَ أَ فََمن  ُهَو قَائٌِم َعلَ  كُ 
ِ ُشَرَكاَء قُل   وُهم  أَم  تُنَ َجعَلُوا ّلِِلَّ ب ِئُونَهُ بَِما  َسم 
ِض أَم   َر  ِل بَل   بَِظاِهٍر ِمَن ال قَ لَ يَع لَُم فِي اْل  و 
ُرُهم  َو ُصد وا عَ ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا مَ  ِن ك 

 ُ ِلِل َّللاَّ َهاٍد  فََما لَهُ ِمن  السَّبِيِل َو َمن  يُض 
﴿33﴾
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الرّعدسورةُ 

ن يَ لَُهم  َعَذاٌب فِي ال حَ  ا َو يَاةِ الد 
ِخَرةِ أَشَ  م  ق  َو َما لَهُ لَعََذاُب اْل 

ِ ِمن  َواٍق ﴿ ﴾34ِمَن َّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

وَن ي ُوِعَد ال ُمتَّقُ َمثَُل ال َجنَِّة الَّتِ 
تَِها ا ِري ِمن  تَح  َن َهاُر تَج  َها أُُكلُ ْل 

ا  ُعق بَ  الَّذِ تِل كَ َدائٌِم َو ِظلَُّها يَن اتَّقَو 
﴾35 النَّاُر ﴿َو ُعق بَ  ال َكافِِرينَ 



18

الرّعدسورةُ 

ُحوَن بَِما ل ِكتَاَب يَف رَ َو الَِّذيَن آتَي نَاُهُم ا
َزاِب َمن  يُ أُن ِزَل إِلَي َك َو ِمنَ  َح  ن ِكُر اْل 
بُ بَع َضهُ قُل  إِنََّما أُ  ُت أَن  أَع  َ َو ِمر  َد َّللاَّ
ِرَك بِِه إِلَي هِ  ُعو َو إِلَي هِ لَ أُش  َمبِب أَد 
﴿36﴾
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الرّعدسورةُ 

َو ي اً ُحْكماً َعَربِ اهُ َو َكٰذِلَك أَن َزل نَ 
ا َواَءُهم  بَع َد مَ لَئِِن اتَّبَع َت أَه  

ا لََك ِمَن َّللاَِّ َجاَءَك ِمَن ال ِعل ِم مَ 
ٍ َو لَ َواقٍ  ﴾37 ﴿ِمن  َوِلي 
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الرّعدسورةُ 

َسل نَا رُ  ِلَك َو ُسالً ِمن  قَب  َو لَقَد  أَر 
وَ  يَّةً َجعَل نَا لَُهم  أَز  َو َما اجاً َو ذُر ِ

ٍة إِلَّ أ تَِي بِبيَ َكاَن ِلَرُسوٍل أَن  يَ 
ِ ِلُكل ِ  ﴾38 أََجٍل ِكتَاٌب ﴿بِإِذ ِن َّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

ُ َما يَشَ  ُحو َّللاَّ  َو اُء َو يُث بِتُ يَم 
﴾39 ﴿ِعن َدهُ أُم  ال ِكتَابِ 
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الرّعدسورةُ 

بَع َض الَِّذيَو إِن  َما نُِريَنَّكَ 
نََّما َعلَي َك يَنََّك فَإِ نَِعُدُهم  أَو  نَتََوفَّ 
﴾40ا ال ِحَساُب ﴿ال باَلَُغ َو َعلَي نَ 
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وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

إِنَّمذا وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِِ  نَعِذهُمُ ْ وَوْ نَوَوَيَّنَنَّذكَ يَ»: قوله تعالى•
ئدة ما الزاو إن الشرطية مو « إِنْ ما« »عَلَنْكَ الْبَالغُ وَ عَلَنْنَا الْحِسابُ

.الدليل عليه دخول نون التأكيد في الفعل بعدهو للتأكيد

378: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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الرّعدسورةُ 

ا أَنَّ  َر  أَ َو لَم  يََرو  َض ا نَأ تِي اْل 
رَ  ُ نَن قُُصَها ِمن  أَط  ُكُم افَِها َو َّللاَّ  يَح 
مِ  ِه َو ُهَو َسِريعُ لَ ُمعَق َِب ِلُحك 

﴾41ال ِحَساِب ﴿
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اأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِه

عوبذار اللَّه تعالى لهؤالء الكفار على وجذه الونبنذه لهذ  علذى االيقول •
؟بأيعال اللَّه، وو ما يرون ونَّا ننقص األرض من وطرايها

:و قنل يي معناه وربعة وقوال•
أرض ما فتح على المسلمين من: قال ابن عباس و الحسن و الضحاك•

.المشركين
.و ننقصها بموت أهلها: و قال مجامه، و قوادة•
. بموت العلماء: و يي رواية وخرى عن ابن عباس و مجامه•
.بخرابها: و يي رواية وخرى عنهما•

265: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِه

كمه، و وخبر ون اللَّه تعالى يحك  و يفصل األمر و ال احه يعقّب حث ّ •
ال يقهر على ذلك، و ونه سريع المجذاااة علذى ويعذال العبذاد، علذى 

.الطاعات بالثواب، و على المعاصي بالعقاب

265: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِه

ء من الجملة، و يي يالن نقذص و  نقذص منةلذة عذنوخِ الشيالنقصو •
هذى منوالطرر و . منةلة عظنمة يي المقهور وو المعلوم، و الثذاني لممذور

أطررا  اررض و . ء لنس و راءه ما مو منهء، و مو موضع من الشيالشي
صنهه إذ ء بعه يصله، و منه عقَّب العقاب علىردّ الشيالتعقيبو . نواحيها

:وردّ الكرور علنه بعه يصله عنه قال لبنه
«1»حوى تهجّر يي الرواح و ماجه             طلب المعقّب حقه المظلوم •
الطبعذة )، و تفسذنر الطبذر  279/ 3و مجمع البنذان ( عقب)اللسان ( 1)•

].....[72/ 13( االولى

265: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِه

ضذهه ء يي قلة المهة، على ما تقوضنه الحكمة، والسرعة عمل الشيو •
.اإلبطاء، و السرعة محمودة و العجلة مِمومة

266: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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اأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِه

لذ  إ« وَ وَ لَ ْ يَرَوْا وَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِذنْ وَطْرايِهذا»: قوله تعالى•
أن لذ  كالم مسوق للعبرة بعه ما قهم إلنه  الوعنه بذالهالك، و منذه يع

ة و إتيان اررض و نقصها من أطرافها كناية عن نقص أهلهرا بامماتر
بَلْ مَوَّعْنا مذؤُالءِ وَ ببذاءَمُ ْ حَوَّذى طذالَ»: ياآلية نظنرة قولهامهالك 

ها مِذنْ وَطْرايِهذا وَ يَ هُذ ُ عَلَنْهِ ُ الْعُمُرُ وَ يَال يَرَوْنَ وَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصذُ
.44: األنبناء: «الْغالِبُونَ

378: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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