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سورةُ َمريَم

ْحِملُهُ قَالُوا يَا فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَ 
﴾27ْيئاً فَِريّاً ﴿َمْريَُم لَقَْد ِجئِْت شَ 

أَبُوِك اْمَرأَ يَا أُْخَت َهاُروَن َما َكانَ 
كِ  يّاً ﴿َسْوٍء َو َما َكانَْت أُمُّ ِِ ﴾28 بَ
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سورةُ َمريَم

ُم َمْن وا َكْيَف نَُكلِّ فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُ 
﴾29يّاً ﴿َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِ 
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سورةُ َمريَم

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َو جَ  ﴾30عَلَنِي نَبِيّاً ﴿قَاَل إِنِّي َعْبُد َّللاه

َكاةِ َما َو َجعَلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكْنُت َو أَْوَصا نِي بِالصهالَةِ َو الزه
﴾31ُدْمُت َحيّاً ﴿

﴾32 َشِقيّاً ﴿َو بَّراً بَِواِلَدتِي َو لَْم يَْجعَْلنِي َجبهاراً 

﴾33ُت َو يَْوَم أُْبعَُث َحيّاً ﴿َو السهالَُم َعلَيه يَْوَم ُوِلْدُت َو يَْوَم أَُمو
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وَ السَّالَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ 
نعم بين التسليمتين فرق، •

في هذه ، والنوعيدل على نكرةفالسالم في قصة يحيى •
، راقاالستغيفيد بإطالقه محلى بالم الجنسالقصة 

انه و فرق آخر و هو أن المسلم على يحيى هو اهلل سبحح•
.و على عيسى هو نفسه

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

يِه َل اْلَحّقِ الهِذي فِ ٰذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم قَوْ 
﴾34يَْمتَُروَن ﴿

هِخَذ مِ  ِ أَْن يَت ا ْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ إِذَ َما َكاَن ّلِِله
﴾35لَهُ ُكْن فَيَُكوُن ﴿قََضى أَْمراً فَإِنهَما يَقُولُ 
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ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
ذلِكَ عِيسَى ابْبن  ََبرْيَمَ قَبوْلَ الْحَب ِّ»: قوله تعالى•

الظباهر أن هبذه اةيبة و التبي « الَّذِي فِيهِ يَمْتَر ونَ
هَ رَبِّبي وَ وَ إِنَّ اللَّ»: تليها َعترضتان، و اةية الثالثة

.َن تمام قول عيسى ع« رَبُّك مْ

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 

يبه اإلشارة ف« ذلِكَ عِيسَى ابْن  ََرْيَمَ»: و قوله•
إلى َجموع َا قب  َبن أَبره و شبر  َبن 

و َبا وصفه أي ذلك الذي ذكرنا كيفية والدته
كتبا  وصفه هو للناس َن عحوديته و إيتائه ال

.و جعله نحيا هو عيسى بن َريم

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
: َنصو  بمقدر أي أقبول قبول الحب ، و قولبه« قَوْلَ الْحَ ِّ»: و قوله•

و أي يشبكون أو يتنباوعون، وصبع لعيسبى،« الَّذِي فِيبهِ يَمْتَبر ونَ»
.ذلك عيسى بن َريم الذي يشكون أو يتناوعون فيه: المعنى

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
حانه المراد بقول الح  كلمة الح  و هو عيسبى ع نن اهلل سبح: قيلو •

: و قوله171: النساء: «ََرْيَمَوَ كَلِمَت ه  أَلْقاها إِلى»: سماه كلمته في قوله
آل : «بِكَلِمَةٍ َِنَ اللَّبهِ»: ، و قوله45: آل عمران: «ي حَشِّر كِ بِكَلِمَةٍ َِنْه »

، و عليه فقول الح  َنصو  على المد ، 39: عمران
ة َبن يؤيد المعنى انول قوله تعالى في هذا المعنى في آخبر القصبو •

: آل عمران: «الْحَ ُّ َِنْ رَبِّكَ فَال تَك نْ َِنَ الْم مْتَرِينَ»: سورة آل عمران
60.

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



12

ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ
اً فَإِنَّمبا أََْرَا كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ َِنْ وَلَدٍ س حْحانَه  إِذا قَضى»: قوله تعالى•

نبوة نفي و إبطال لما قالب  ببه النصبارن َبن ب« يَق ول  لَه  ك نْ فَيَك ون 
المسيح، 

، و حجة أقيم  على ذلك« أََْراً فَإِنَّما يَق ول  لَه  ك نْإِذا قَضى»: و قوله•
.قد عحر بلفظ القضاء للداللة على َالك االستحالة

حانه غني و ذلك أن الولد إنما يراد لالستعانة به في الحوائج، و اهلل سح•
ن عن ذلك ال يتخلع َراد عن إرادته إذا قضى أَرا فإنما يقول له كب

.فيكون

48: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ
يج و أيضا الولد هو أجزاء َن وجود الوالد يعزلهبا مبم يربيهبا بالتبدر•

علبه إلبى فردا َثله، و اهلل سححانه غني عن التوسل فبي فحتى يصير
يج التدريج و ال َثل له بل َا أراده كان كما أراده َن غير َهلة و تدر

وَ »: ولبهَن غير أن يمامله، و قد تقدم نظير هذا المعنى فبي تفسبير ق
في الجزء انول َبن 116: الحقرة: ، اةية«قال وا اتَّخَذَ اللَّه  وَلَداً س حْحانَه 

.الكتا 

49: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َ َربِّي َو رَ  ُدوهُ بُُّكْم فَاْعبُ َو إِنه َّللاه
﴾36﴿ٰهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقيمٌ 
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ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ
را   »: قوله تعالى• وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّبي وَ رَبُّك بمْ فَاعْح بد وه  هبذا صبِ

ل و هبو َبن قبو« إِنِّي عَحْد  اللَّهِ»: َعطوف على قوله« َ سْتَقِيم 
عيسى ع، 

وتبه و َن الدليل عليه وقوع اةية بعينها في المحكي َبن دع•
قوَه في قصته َبن سبورة آل عمبران، و نظيبره فبي سبورة 

إِنَّ اللَّهَ ه وَ رَبِّي وَ رَبُّك بمْ فَاعْح بد وه  هبذا »: الزخرف حيث قال
نَ ظَلَم وا صِرا   َ سْتَقِيم  فَاخْتَلَعَ الْأَحْزا   َِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْل  لِلَّذِي

.65: الزخرف: «َِنْ عَذا ِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

49: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ
تبداء فال وجه لما احتمله بعضهم أن اةية اسبتنناف و اب•

إن : كالم َن اهلل سححانه أو أَر َنه للنحي ص أن يقبول
ا ال إلخ على أن سياق اةيبا  أيضب« ربكم»اهلل ربي و 

ء َن الوجهين فهو َن كبالم عيسبى عيساعد على شي
ه بالشهادة ختم كالَه باالعتراف بالمربوبية كما بدأ كالَ
قبه و يبتم على العحودية ليقطع به دابر غلو الغالين في ح

.الحجة عليهم

49: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َوْيٌل ِمْن بَْينِِهْم فَ فَاْختَلََف اْْلَْحَزابُ 
ْشَهِد يَْوٍم ِللهِذيَن َكفَُروا ِمْن مَ 

﴾37َعِظيٍم ﴿
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فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
ا َِنْ ََشْهَدِ فَاخْتَلَعَ الْأَحْزا   َِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْل  لِلَّذِينَ كَفَر و»: قوله تعالى•

انحزا  جمع حز  و هو الجمع المنقطع في رأيبه عبن « يَوْمٍ عَظِيمٍ
غيره فاختالف انحزا  هو قول كل َنهم فيبه ع خبالف َبا يقولبه 

نن فيهم َن مح  علبى الحب ، و« َِنْ بَيْنِهِمْ»: اةخرون، و إنما قال
وائدة و انصل اختلع انحبزا  بيبنهم، و هبو كمبا « َِنْ»ربما قيل 

.ترن
مي بمعنى و الويل كلمة تهديد تفيد تشديد العذا ، و المشهد َصدر َي•

.هذا: الشهود
تالفبا  و قد تقدم الكالم في تفصيل قص  المسبيح ع و كليبا  اخ•

.النصارن فيه في الجزء الثالث َن الكتا 

49: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
(خاتمة فيها فصول)•
َا هي قصة عيسى و أَه في القرآن؟-1•
:َنزلة عيسى عند اهلل و َوقفه في نفسه2•
َا الذي قاله عيسى ع؟ و َا الذي قيل فيه؟-3•
احتجاج القرآن على َذهب التثليث-4•
المسيح من الشفعاء عند اهلل و ليس بفاد-5•
من أين نشأ هذه اآلراء؟6•
؟َا هو الكتا  الذي ينتسب إليه أهل الكتا  و كيع هو-7•

279: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



20

بحث الميزان حول المسيحية
:المسيح َن الشفعاء عند اهلل و ليس بفاد-5•
أن المسبيح فبداهم بدَبه الكبريم، و : وعم  النصارن•

انكبل إن آدم لما عصى اهلل ب:لذلك لقحوه بالفادي، قالوا
َن الشجرة المنهية فبي الجنبة أخطبأ ببذلك و لزَتبه 
و الخطينة، و كذلك لزَ  ذريته َن بعبده َبا توالبدوا
ك تناسلوا، و جزاء الخطينة العقا  في اةخبرة و الهبال

انبدي الذي ال َخلب  َنبه، و قبد كبان اهلل سبححانه 
.رحيما عادال

291: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
فحدا إذ ذاك إشكال عوي  ال انحالل له، و هو أنه لو عاقبب•

لهبا آدم و ذريته بخطينتهم كبان ذلبك َنافيبا لرحمتبه التبي
ى العدل خلقهم، و لو غفر لهم كان ذلك َنافيا لعدله فإن َقتض

اه أن أن يعاقب المجرم الخاطئ بجرَه و خطينته كما أن َقتض
.«1»يثا  المحسن المطيع بإحسانه و إساءته 

هذا َا عليه َعظمهم و يظهر َن بعضبهم كالقسبيس َبار( 1)•
ارة إسحاق أن التخلع في َجاواة الجريمبة و الخطينبة و بعحب

.أخرن خلع الوعيد جائز دون خلع الوعد

291: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
حركة و لم تزل هذه العويصة على حالها حتى حلها ب•

، و و هو اببن اهلل)المسيح، و ذلك بأن حل المسيح 
رحم واحدة َن ذرية آدم و هو َريم ( هو اهلل نفسه

ذلك الحتول و تولد َنها كما يتولد إنسان فكبان بب
ببن إنسانا كاَال ننه ابن إنسان، و إلها كاَال ننه ا

يبع َعصبوَا عبن جم( تعالى)اهلل، و ابن اهلل هو اهلل 
.الذنو  و الخطايا

291: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
و بعد أن عاش ببين النباس برهبة يسبيرة َبن الزَبان •

مهم يعاشرهم و يخالطهم، و يأكل و يشر  َعهم، و يكل
قتلبوه و يستأنس بهم، و يمشي فيهم تسبخر نعدائبه لي
ي الكتا  شرقتلة، و هي قتلة الصلب التي لعن صاححها ف

اإللهي فاحتمل اللعن و الصلب بمبا فيبه َبن الزجبر و
ذلك َبن انذن و العذا  ففدن الناس بنفسه ليخلصوا ب

عقا  اةخرة و هبالك السبرَد و هبو كفبارة لخطايبا 
.هذا َا قالوه« 1»المؤَنين به بل لخطايا كل العالم 

292: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
فداء و قد جعل  النصارن هذه الكلمة أعني َسألة الصلب و ال•

ها كما أساس دعوتهم فال يحدءون إال بها، و ال يختمون إال علي
قال أن القرآن يجعل أساس الدعوة اإلسالَية هو التوحيد كما

 عَلبىق لْ هذِهِ سَحِيلِي أَدْع وا إِلَى اللَّهِ»: اهلل َخاطحا لرسوله ص
: «رِكِينَبَصِيرَةٍ أَنَا وَ ََنِ اتَّحَعَنِي وَ س حْحانَ اللَّهِ وَ َا أَنَا َِنَ الْم شبْ 

على َا يصر  به انناجيبل، و)، َع أن المسيح 108-يوسع
حة اهلل كان يجعل أول الوصايا هو التوحيد و َح(. قد تقدم نقله

.سححانه

292: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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