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حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ٰمِن الره

اِب َو الهِذيالمر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَ 
َو ٰلِكنه ب َِك اْلَحق  أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن رَ 
﴾1ْؤِمنُوَن ﴿أَْكثََر النهاِس الَ يُ 

الرّعدسورةُ 
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ُ الهِذي َرفََع السه  ِر َعَمٍد َماَواِت بِغَيْ َّللاه
ى َعلَى اْلعَْرِش وَ تََرْونََها ثُمه اْستَوَ 

َر الشهْمَس َو اْلقَ  ِري َمَر ُكلٌّ يَجْ َسخه
ى يَُدب ِ  ُل ُر اِْلَْمَر يُفَ ِِلََجٍل ُمَسمًّ ص ِ

ِِ َرب ُِكْم تُ اْْليَاِت لَعَلهُكْم بِلِ  ﴾2وِِنُوَن ﴿قَا

الرّعدسورةُ 
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يَها َض َو َجعََل فِ َو ُهَو الهِذي َمده اِْلَرْ 
َمَراِت ْن ُكل ِ الثه َرَواِسَي َو أَْنَهاراً َو مِ 
ي اللهْيَل اثْنَْيِن يُْغشِ َجعََل فِيَها َزْوَجْينِ 

ٍم  َْليَاٍت ِلقَوْ النهَهاَر إِنه فِي ٰذِلكَ 
﴾3يَتَفَكهُروَن ﴿

الرّعدسورةُ 
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نهاٌت َجاِوَراٌت َو جَ َو فِي اِْلَْرِض َِِطٌع ُمتَ 
 َو ِخيٌل ِصْنَوانٌ ِمْن أَْعنَاٍب َو َزْرٌع َو نَ 

ٍِ َواِحٍد َو نُ َغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى ُل بَِما فَض ِ
فِي ي اِْلُُكِل إِنه بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِ 
﴾4ْعِقلُوَن ﴿ٰذِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَ 

الرّعدسورةُ 
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َذا ُكنها ٌب َِْولُُهْم أَ إِ َو إِْن تَْعَجْب فَعَجَ 
ئَِك ْلٍق َجِديٍد أُولٰ تَُراباً أَ إِنها لَِفي خَ 
 اِْلَْغالَُل ِهْم َو أُوٰلئِكَ الهِذيَن َكفَُروا بَِرب ِ 
لنهاِر ئَِك أَْصَحاُب افِي أَْعنَاِِِهْم َو أُولٰ 

﴾5ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن ﴿

الرّعدسورةُ 
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ِة ْبَل اْلَحَسنَ َِ السَّي ِئَِة يَْستَْعِجلُونََك بِ َو 
ُت َو إِنه ِلِهُم اْلَمثاُلَ َو َِْد َخلَْت ِمْن َِبْ 
ُظْلِمِهْم  ِللنهاِس َعلَىَربهَك لَذُو َمْغِفَرةٍ 
﴾6يُد اْلِعقَاِب ﴿َو إِنه َربهَك لََشدِ 

الرّعدسورةُ 
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الْمَثُالَتُ
مثل•
و . ي ءالميم و الثاء و الالم أصلٌ صحيح يدلُّ على مناظرَة الشّي ء للش •

الوا و ربَّما ق. و المِثْل و المِثال في معنًى واحد. هذا مِثْل هذا، أي نَظِيرُه
، و المعنى أنَّه قتَلَه قَوَداً: أمثَلَ السُّلطانُ فالناً: تقول العرب. مَثِيل كشبيه

بْ: و المَثَل. فعل به مِثلَ ما كان فَعَلَه و المثَ لُ . هالمِثْل أيضاً، كشَبَه و ش ِ
و . المضروبُ مأخوذٌ من هذا، ألنَّه يُذكَر مورًّى به عن مِثلِه في المعنى

كِّل مَثَّل به، إذا نَكَّل، هو من هذا أيضاً، ألنَّ المعنى فيه أنَّه إذا نُ: قولهم
.الصَّنيعَ أو أرادَ صُنْعَهذلك صنَعَ بِهِ جُعِل ذلك مِثالًا لكلِّ مَن 

296: ، ص5معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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الْمَثُالَتُ
للّه اقال . و المَثُالت من هذا أيضاً. جَدَعه: بالفَتيل« 1»مَثَل : و يقولون•

ر عن مثل التي تَزجُالعقوباتأي الْمَثُالتُوَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ : تعالى
ي و يحتمل أنَّها الت . ما وقعت ألجلِه، و واحدها مَثُلَةٌ كسَمُرَة و صَدُقَة

. تَنزِل باإلنسان فتُجعَل مِثالًا يَنزجِرُ به و يرتدع غيرُه
و . ب، و المعنى ذاك، ألنَّه كأنَّه مِثالٌ نُص ِ انتصب:قائماًالرّجُلُ * مَثَلَو •

ثِ لُ الفِراش و الجمع مُثُل، و هو شي ء يُما: و المِثالُ. جمع المِثال أمثِلةٌ
ماثِلٌ أدناهم للخير، أي إنَّه م: و فالنٌ أمْثَلُ بني فالنٍ. ما تحتَه أو فوقَه

.و هؤالء أماثل القوم، أي خِيارُهم. ألهل الصَّالح و الخير

296: ، ص5معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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...يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ 
ة قب ل يسألك الذين كفروا أن تنزل عل يهم العقوب ة اإللهي : المعنىو •

م على الرحمة و العافية بعد ما سمعوك تنذرهم بعذاب اهلل استهزاء و ه
وا برسلهم و علم بالعقوبات النازلة قبلهم على األمم الماضين الذين كفر

.اآلية في مقام التعجيب

301: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ

ُ ذاِب يَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَ َو 47: الحج  َو لَْن يُْخِلَف َّللاه
ا تَعُ َوْعَدهُ َو إِنه يَْوماً ِعْنَد َرب ِكَ  د وَن َكأَْلِف َسنٍَة ِممه

ٌل َو لَْو ال أَجَ عَذاِب يَْستَْعِجلُونََك بِالْ َو 53: العنكبوت 
ُهُم اْلعَذاُب َو لَيَأْتِ  َِ ى لَجا ْم ال يَْشعُُروَن يَنهُهْم بَْغتَةً َو هُ ُمَسمًّ

َو إِنه َجَهنهمَ ذاِب يَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَ 54: العنكبوت 
لَُمحيَطةٌ بِاْلكافِريَن 
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