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سورةُ َمريَم

م  َمْن وا َكْيَف ن َكل ِ فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَال  
﴾29ي اً ﴿َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِ 
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سورةُ َمريَم

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َو جَ  ﴾30عَلَنِي نَبِي اً ﴿قَاَل إِن ِي َعْبد  َّللاه

بَاَركاً أَْيَن َما ك ْنت  َو أَْوَصا َكاةِ َما َو َجعَلَنِي م  نِي بِالصهالَةِ َو الزه
﴾31د ْمت  َحي اً ﴿

اً بَِواِلَدتِي َو لَْم يَْجعَْلنِي َجبهاراً  ي اً ﴿َو بَر  ِِ ﴾32 َش

و ِلْدت  َو يَْوَم أَم  ﴾33ت  َو يَْوَم أ ْبعَث  َحي اً ﴿َو السهالَم  َعلَيه يَْوَم و 
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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

ِ الهِذي فِ ٰذِلَك ِعيَسى اْبن  َمْريََم قَوْ  يِه َل اْلَحق 
وَن ﴿ ﴾34يَْمتَر 

هِخَذ مِ  ِ أَْن يَت ا ْن َولٍَد س ْبَحانَه  إِذَ َما َكاَن ّلِِله
﴾35لَه  ك ْن فَيَك ون  ﴿قََضى أَْمراً فَإِنهَما يَِ ول  
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سورةُ َمريَم

َ َرب ِي َو رَ  د وه  بُّك ْم فَاْعب  َو إِنه َّللاه
ِِيمٌ  ْستَ ﴾36﴿ٰهَذا ِصَراٌط م 
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سورةُ َمريَم

َوْيٌل ِمْن بَْينِِهْم فَ فَاْختَلََف اْْلَْحَزاب  
وا ِمْن مَ  ْشَهِد يَْوٍم ِللهِذيَن َكفَر 
﴾37َعِظيٍم ﴿
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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
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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



15

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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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
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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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بحث الميزان حول المسيحية
َن أين نشأ هذه اةراء؟6•
د إليهم القرآن ينفي أن يكون المسيح ع هو الملقي لهذه اةراء و العقائ•

سبلموا و المروج لها فيما بينهم بل إنهم تعحدوا لرؤسائهم في البدين و
ال انَر إليهم و هم نقلوا إليهم عقائد الماضبين َبن البومنيين كمبا قب

ح  ابْن  اللَّهِ الْمَسِيوَ قالَ ِ الْيَه ود  ع زَيْر  ابْن  اللَّهِ وَ قالَ ِ النَّصارن»: تعالى
 اللَّبه  ذلِكَ قَوْل ه مْ بِأَفْواهِهِمْ ي ضاهِؤ نَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَر وا َِنْ قَحْل  قباتَلَه م 

يحَ أَنَّى ي ؤْفَك ونَ اتَّخَذ وا أَحْحارَه مْ وَ ر هْحانَه مْ أَرْباباً َِنْ د ونِ اللَّهِ وَ الْمَسِ
حْحانَه  عَمَّب ا ابْنَ ََرْيَمَ وَ َا أ َِر وا إِلَّا لِيَعْح د وا إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِلَّا ه وَ سب 

.31-التوبة: اةيا « ي شْرِك ونَ

305: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
وْلَ الَّبذِينَ ي ضاهِؤ نَ قَ: و هؤالء الكافرون الذين يشير تعالى إليهم بقوله•

إن : الواكَفَر وا َِنْ قَحْل ، ليسوا هم عر  الجاهلية في ومنيتهم حيبث قب
ماسبهم َبع المالئكة بنا  اهلل فإن قولهم بأن هلل ابنا أقدم تاريخا َن ت

: هالعر  و اختالطهم بهم و خاصة قول اليهود بذلك َع أن ظاهر قولب
اذ َِنْ قَحْل ، أنهم سابقون فيه علبى اليهبود و النصبارن، علبى أن اتخب

تكبرين انصنام في الجاهلية َما نقل إليهم َن غيرهم و لم يكونوا بمح
.«1»في ذلك 

305: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
•__________________________________________________
حي ذكروا أن أول َن وضع انصنام على الكعحة و دعا الناس إليها عمرو بن ل( 1)•

لحي  مم و كان في وَان سابور ذي انكتاف ساد قوَه بمكة و استولى على سدانة ا
م عنها فقالوا سافر إلى َدينة الحلقاء بأرض الشام فرأن قوَا يعحدون انصنام فسأله

نصر بهبا هذه أربا  اتخذناها على شكل الهياكل العلوية و انشخاص الحشرية نست
ه هحل فرجع فننصر، و نستمطر بها فنمطر فطلب َنهم صنما َن أصناَهم فدفعوا إلي

ائلبة إلى َكة و وضعه على الكعحة و دعا الناس إلى عحادتها، و كان َعه إساف و ن
ملبل و ذكبره فبي ال-على شكل ووجين فدعا الناس إليهما و التقر  إلى اهلل بهما

صة و َن عجيب انَر أن القرآن يذكر أسماء َن أصنام العر  في ق. النحل و غيره
ذرن و قالوا ال تذرن آلهتكم و ال ت»: نو  و شكواه َن قوَه قال تعالى حكاية عنه
.23-نو « ودا و ال سواعا و ال يغوث و يعوق و نسرا

305: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
قر  على أن الومنية َن الروم و يونان و َصر و سورية و الهند كانوا أ•

قائبد و إلى أهل الكتا  القباطنين بفلسبطين و حواليبه، و انتقبال الع
.المزاعم الدينية إليهم َنهم أسهل، و انسحا  بذلك أوف 

306: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
ل فليس المراد بالذين كفروا الذين ضباهاهم أهبل الكتبا  فبي القبو•

وم و يونان بالحنوة إال قدَاء ومنية الهند و الصين و ومنية الغر  َن الر
و شمال إفريقا كمبا أن التباريخ يحكبي عبنهم نظبائر هبذه المبزاعم 

وة و الموجودة في أهل الكتا  َن اليهود و النصارن َن الحنوة و انبب
  التثليث و حديث الصلب و الفداء و غير ذلبك، و هبذا َبن الحقبائ

.التاريخية التي ينحه عليها القرآن الشريع

306: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
ق بلْ »: الىنظير اةيا  السابقة في الداللة على هذه الحقيقة قوله تعو •

اءَ قَوْمٍ قَدْ يا أَهْلَ الْكِتا ِ ال تَغْل وا فِي دِينِك مْ غَيْرَ الْحَ ِّ وَ ال تَتَّحِع وا أَهْو
، 77-ئدةالما: «ضَلُّوا َِنْ قَحْل  وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّحِيلِ

م بالتقليد فإن اةية تحين أن غلوهم في الدين بغير الح  إنما طرأ عليه
.و اتحاع أهواء قوم ضالين َن قحلهم

306: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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بحث الميزان حول المسيحية
ير و ليس المراد بهؤالء القوم أححارهم و رهحانهم، فإن الكالم َطل  غ•

بهبم قوم َنكم، و أضلوا كثيرا َبنكم، و لبيس المبراد: َقيد و لم يقل
ا عر  الجاهلية كما تقدم، على أنه وصع هبؤالء القبوم ببأنهم أضبلو

و لم ( ل فيهمابصيغة المفعو)كثيرا أي كانوا أئمة ضالل َقلدين َتحعين 
لعلبم يكن العر  يوَنذ إال شرذَة َضطهدين أَيين ليس عندهم َن ا

و و الحضارة و التقدم َا يتحعهم به و فيه غيرهم َبن انَبم كفبارس
.الروم و الهند و غيرهم

د و الغر  فليس المراد بهؤالء القوم المذكورين إال ومنية الصين و الهن•
.كما تقدم

306: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

نَا ْر يَْوَم يَأْت ونَ أَْسِمْع بِِهْم َو أَْبِص 
وَن اْليَ  ْوَم فِي َضالَلٍ ٰلِكِن الظهاِلم 
بِيٍن ﴿ ﴾38م 
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أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا

يَبوْمَ فِبي أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْت ونَنا لكِنِ الظَّبالِم ونَ الْ»: قوله تعالى•
«                ضَاللٍ َ حِينٍ

و يوم أي َا أسمعهم و أبصرهم بالح  يوم يأتوننا و يرجعون إلينا و ه•
عتبرافهم ببه القياَة فيتحين لهم وجه الح  فيما اختلفوا فيه كما حكى ا

الم : «ن ونَرَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا َ وقِ»: في قوله
.12: السجدة

50: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َي ْسَرةِ إِْذ ق ِض َو أَْنِذْره ْم يَْوَم اْلحَ 
لٍَة َو ه ْم الَ اْْلَْمر  َو ه ْم فِي َغفْ 
﴾39ي ْؤِمن وَن ﴿
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وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ 
 وَ وَ أَنْذِرْه مْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ ق ضِيَ الْأََْر  وَ ه مْ فِبي غَفْلَبةٍ»: قوله تعالى•

: هبيبان لقولب« إِذْ ق ضِيَ الْبأََْر »: ظاهر السياق أن قوله« ه مْ ال ي ؤَِْن ونَ
ة قضباء ففيه إشارة إلى أن الحسرة إنما تأتيهم َن ناحي« يَوْمَ الْحَسْرَةِ

انَر و القضاء إنما يوجب الحسبرة إذا كبان بحيبث يفبو  ببه عبن
ي كبان المقضي عليه َا فيه قرة عينه و أَنية نفسه و َخ سعادته البذ

حه به و تولهبه يقدر حصوله لنفسه و ال يرن طيحا للعيش دونه لتعل  قل
في فيه، و َعلوم أن اإلنسان ال يرضى لفو  َا هذا شأنه و إن احتمل

جنحبه و سحيل حفظه أي َكروه إال أن يصرفه عنه الغفلة فيفر  فبي
.«وَ ه مْ فِي غَفْلَةٍ وَ ه مْ ال ي ؤَِْن ونَ»: لذلك عقب الكالم بقوله

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ 
تم علبيهم و خوفهم يوَا يقضى فيه انَر فيتح-و اهلل أعلم-فالمعنى•

عيبنهم الهالك الدائم فينقطعون عن سعادتهم الخالدة التبي فيهبا قبرة أ
لم يسبلكوا فيتحسرون عليها حسرة ال تقدر بقدر إذ غفلوا في الدنيا ف

اهلل الصرا  الذي يهديهم و يوصلهم إليها باالستقاَة و هبو اإليمبان بب
.وحده و تنزيهه عن الولد و الشريك

ير اةية و فيما قدَناه كفاية عن تفاري  الوجوه التي أوردوها في تفس•
.و اهلل الهادي

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



36

سورةُ َمريَم

ْرَض َو َمْن إِنها نَْحن  نَِرث  اْْلَ 
﴾40َجع وَن ﴿َعلَْيَها َو إِلَْينَا ي رْ 
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها

«إِنَّا نَحْن  نَرِث  الْأَرْضَ وَ ََنْ عَلَيْها»•
ان يعود إلينا التصبرف فبي انرض و فبيمن عليهبا َبن العقبالء، و•

ياَبة أن يردون يوم الق« وَ إِلَيْنا ي رْجَع ونَ»غيرهم، ال يحقى الحد َلك 
.الى الموضع الذي ال يملك االَر و النهي غيرنا

127: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها
ال قب« إِنَّا نَحْن  نَرِث  الْأَرْضَ وَ ََنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنا ي رْجَع ونَ»: قوله تعالى•

يبرك الورامة و اإلرث انتقال قنية إليك عبن غ: الراغب في المفردا ،
ن َن غير عقد و ال َا يجري َجرن العقد و سمي بذلك المنتقبل عب

. ورم  َاال عبن ويبد و ورمب  ويبدا: و يقال-إلى أن قال-المي 
.انتهى

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها
ي اةيبة تثحي  و نوع تقريب لقولبه فب-كأنها-و اةية•

يسير فالمعنى و هذا القضاء سهل« ق ضِيَ الْأََْر »: السابقة
راثة وعلينا فإنا نرث انرض و إياهم و إلينا يرجعون و 

ى و وراثةة األرض أنهم يتركونها بالموت فيبقى هلل تعال
، بحانهمن عليها أنهم يموتون فيبقى ما بأيديهم هلل س

فبي« نَرِث  الْأَرْضَ وَ ََنْ عَلَيْهبا»و على هذا فالجملتان •
.«نرث عنهم انرض»َعنى جملة واحدة 

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها
َن ذلك و هبو َعنى أدق و يمكن أن نحمل اةية على •

ء فهو يأن اهلل سبحانه هو الباقي بعد فناء كل شأن يراد 
ه من الباقي بعد فناء األرض يملك عنها ما كانت تملك

ن و هو الحاقي بعبد فنباء اإلنسباالوجود و آثار الوجود 
: ولبهيملك َا كان يملكه كما قصر الملك لنفسه فبي ق

، و 16: المبؤَن: «لِمَنِ الْم لْك  الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّبارِ»
.84: َريم: «وَ نَرِم ه  َا يَق ول  وَ يَأْتِينا فَرْداً»: قوله

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها
و يرجع َعنى هذه الورامة إلى رجوع الكبل و حشبرهم إليبه تعبالى •

ليل للجملبة عطع تفسير و بمنزلة التع« وَ إِلَيْنا ي رْجَع ونَ»:فيكون قوله
م أو لحبروو الثانية أو لمجموع الجملتين بتغليب أولي العقل على غيره

.ء يوَنذ أحياء عقالءكل شي
م و هذا الوجه أسلم َن شحهة التكرار الالوم للوجه انول فبإن الكبال•

.عليه نظير أن يقال ورم  َال ويد و ويدا

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها

اسبحة و اختتام الكالم على قصة عيسى ع بهذه اةية ال يخلو عبن َن•
راد ليكون فإن ورامته تعالى َن الحجج على نفي الولد فإن الولد إنما ي

.ء في غنى عن الولدوارما لوالده فالذي يرث كل شي

51: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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