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3

الرّعدسورةُ 

ِ ِ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﴾
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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﴾
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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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الرّعدسورةُ 

بُُهْم َمئِن  قُلُوالَِّذيَن آَمنُوا َو تَطْ 
ِ أَلَ بِ  ِ تَ بِِذْكِر َّللاَّ ْطَمئِن  ِذْكِر َّللاَّ

﴾28اْلقُلُوُب ﴿
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الرّعدسورةُ 

اِلحَ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعمِ  اِت لُوا الصَّ
﴾29 َمبب  ﴿ُطوبَى لَُهْم َو ُحْسنُ 
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الرّعدسورةُ 

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 ﴿
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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 لَ يََزاُل الَّ 
تَّى ِريباً ِمْن َداِرِهْم حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحل  قَ 
 َ ِ إِنَّ َّللاَّ ﴾31 ﴿ لَ يُْخِلُ  اْلِميعَادَ يَأْتَِي َوْعُد َّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

ْبِلَك ُرُسل  ِمْن قَ َو لَقَِد اْستُْهِزَئ بِ 
ي لَّذِّ أََخْذتُُهْم ثُمَّ َن َكفَُروا فَأَْملَْيُت لِّ

﴾32 ﴿فََكْيَ  َكاَن ِعقَابِ 
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فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

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

َسبَْت َو ل ِ نَْفس  بَِما كَ أَ فََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى كُ 
ِ ُشَرَكاَء قُلْ  وُهْم أَْم تُنَ َجعَلُوا ّلِِلَّ ب ِئُونَهُ بَِما  َسم 
ْوِل بَْل  بَِظاِهر  ِمَن اْلقَ لَ يَْعلَُم فِي اْْلَْرِض أَمْ 
ِن ْكُرُهْم َو ُصد وا عَ ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا مَ 

 ُ َهاد   فََما لَهُ ِمنْ السَّبِيِل َو َمْن يُْضِلِل َّللاَّ
﴿33﴾
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الرّعدسورةُ 

ْنيَ لَُهْم َعَذاٌب فِي اْلحَ  ا َو يَاةِ الد 
ْم ق  َو َما لَهُ لَعََذاُب اْْلِخَرةِ أَشَ 

ِ ِمْن َواق  ﴿ ﴾34ِمَن َّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

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 
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الرّعدسورةُ 

ُ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
َمبِب أَْدُعو َو إِلَْيهِ لَ أُْشِرَك بِِه إِلَْيهِ 
﴿36﴾
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الرّعدسورةُ 

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

ا لََك ِمَن َّللاَِّ َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم مَ 
﴾37 ﴿ِمْن َوِلي   َو لَ َواق  
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الرّعدسورةُ 

ِلَك َو ُسالً ِمْن قَبْ َو لَقَْد أَْرَسْلنَا رُ 
يَّةً َجعَْلنَا لَُهْم أَْزوَ  َو َما اجاً َو ذُر ِ

ة  إِلَّ أْتَِي بِبيَ َكاَن ِلَرُسول  أَْن يَ 
ِ ِلُكل ِ  ﴾38 أََجل  ِكتَاٌب ﴿بِإِْذِن َّللاَّ
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الرّعدسورةُ 

ُ َما يَشَ   َو اُء َو يُثْبِتُ يَْمُحو َّللاَّ
﴾39 ﴿ِعْنَدهُ أُم  اْلِكتَابِ 
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الرّعدسورةُ 

بَْعَض الَِّذيَو إِْن َما نُِريَنَّكَ 
نََّما َعلَْيَك يَنََّك فَإِ نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّ 
﴾40ا اْلِحَساُب ﴿اْلباَلَُغ َو َعلَْينَ 
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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 نَأْتِّي اْْلَْرضَ أَنَّ أَ َو لَْم يََرْوا 
ْن أَْطرَ  ُ افَِّها نَْنقُُصَها مِّ َو َّللاَّ
َو ِلُحْكِمِه َو هُ يَْحُكُم لَ ُمعَق ِبَ 

﴾41َسِريُع اْلِحَساِب ﴿
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نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَنَّا 

ى  آباَءُهْم َحتَّ بَْل َمتَّْعنا هُؤلِء وَ 
َن ُر أَ فاَل يََروْ طاَل َعلَْيِهُم اْلعُمُ 
ْن  نَْنقُُصها مِّ أَنَّا نَأْتِّي اْْلَْرضَ 

اِلبُونَ أَ فَُهُم اْلغأَْطرافِّها 

44: األنبياء
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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  األرض 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 األرض و نقصها من أطرافها كناية عن نقص أهلهرا بامماتر
امهالك 

: نظنرة قولهياآلية •
أْتِي بَلْ مَوَّعْنا مؤُالءِ وَ آباءَمُ ْ حَوَّى طالَ عَلَنْهِ ُ الْعُمُرُ وَ يَال يَرَوْنَ وَنَّا نَذ»•

.44: األنبناء: «الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ وَطْرايِها وَ يَهُ ُ الْغالِبُونَ

378: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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الرّعدسورةُ 

ِ  ِمْن قَْبِلهِ َو قَْد َمَكَر الَِّذينَ  َّ ْم لِلََفِ
ُب ُكل  لَُم َما تَْكسِ اْلَمْكُر َجِميعاً يَعْ 
ْن ُعْقبَى اْلُكفَّاُر ِلمَ نَْفس  َو َسيَْعلَمُ 

﴾42الدَّاِر ﴿
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الرّعدسورةُ 

فَُروا لَْستَ َو يَقُوُل الَِّذيَن كَ 
ِ َشِهيُمْرَسالً قُْل َكفَى بِ  داً بَْينِي اّلِلَّ
ْلِكتَاِب ْنَدهُ ِعْلُم اَو بَْينَُكْم َو َمْن عِ 
﴿43﴾
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