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سورةُ َمريَم

ْرَض َو َمْن إِنَّا نَْحُن نَِرُث اْلَ 
﴾40ََجُُوَن  َعلَْيَها َو إِلَْينَا يُرْ 
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سورةُ َمريَم

هُ إِْبَراِهيَم إِنَّ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
 ً يقاً نَبِيّا ﴾41 َكاَن ِصّدِ
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سورةُ َمريَم

ُْبُدُ إِْذ قَاَل ِلَبِيِه يَا أَبَ   َما الَ ِت ِلَم تَ
 َو الَ يُْغنِي يَْسَمُع َو الَ يُْبِصرُ 
﴾42َعْنَك َشْيئاً  
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سورةُ َمريَم

ِم َءنِي ِمَن اْلِعلْ قَْد َجايَا أَبَِت إِنِّي 
ُْنِي أَْهِدَك فَاتَّبِ َما لَْم يَأْتِكَ 

﴾43ِصَراطاً َسِويّاً  
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سورةُ َمريَم

ُْبُِد الشَّيْ  اَن َطاَن إِنَّ الشَّْيطَ يَا أَبَِت الَ تَ
ْحٰمِن َعِصيّاً   ﴾44َكاَن ِللرَّ

َن َمسََّك َعَذاٌب مِ يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يَ 
ْحٰمِن فَتَُكوَن ِللشَّ  ﴾45ْيَطاِن َوِليّاً  الرَّ
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سورةُ َمريَم

ْن آِلَهتِي يَا قَاَل أَ َراِغٌب أَْنَت عَ 
إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه َلَْرَُجَمنََّك َو 

﴾46اْهَُجْرنِي َمِليّاً  
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سورةُ َمريَم

هُ َكاَن إِنَّ ِفُر لََك َرب ِي َسأَْستَغْ قَاَل َسالٌَم َعلَْيَك 
﴾47بِي َحِفيّاً  

ِ َو أَدْ َو أَْعتَِزلُُكْم َو َما تَْدُعوَن مِ  ُعو ْن ُدوِن َّللاَّ
﴾48اِء َربِّي َشِقيّاً  َربِّي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدعَ 
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سورةُ َمريَم

ُْبُ  ا اْعتََزلَُهْم َو َما يَ ِ وَ فَلَمَّ َهْبنَا ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُْقُوَب َو ُكالا  ﴾49 ََجَُْلنَا نَبِيّاً  لَهُ إِْسَحاَق َو يَ

اَن َو ََجَُْلنَا لَُهْم ِلسَ َو َوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا
﴾50ِصْدٍق َعِليّاً  
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سورةُ َمريَم

ُموَسى إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
َكاَن ُمْخلَصاً َو َكاَن َرُسوالً نَبِيّاً 

 51﴾
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سورةُ َمريَم

 الطُّوِر َو نَاَدْينَاهُ ِمْن ََجانِبِ 
ْبنَاهُ  ﴾52 نََِجيّاً  اْلَْيَمِن َو قَرَّ
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سورةُ َمريَم

َمتِنَا أََخاهُ َو َوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرحْ 
﴾53َهاُروَن نَبِيّاً  
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سورةُ َمريَم

َماِعيَل إِنَّهُ َكانَ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِسْ 
﴾54والً نَبِيّاً  َصاِدَق اْلَوْعِد َو َكاَن َرسُ 

َكاةِ َو َكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ  َو الَةِ َو الزَّ
﴾55اً  َكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيّ 
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وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ 
إلىى « وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ»: قوله تعالى•

. آخر اآليتين
يم إسماعيل بن  إبنرا هذا فقال الجمهور هو « إِسْماعِيلَ»اختلفوا في •

خليل الرحمن، و إنما ذكر وحده و لم يىذكر عىإ إسى اق و يعقىوب 
اعتناء بشأنه، 

يل، و عن أنبياء بني إسىرا إسماعيل ب  حزقيل هو غيره، و هو : و قيل•
.لو كان هو ابن إبراهيم لذكر عإ إس اق و يعقوب

أنه، أنه أنه استقل بالذكر اعتناء بش: عا وجه به قول الجمهوريضنف و •
ال بعىد لو كان كذلك لكان األنسب ذكره بعد إبراهيم و قبل عوسى ع

.عوسى
63: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ 
وَ كانَ يَىأْعُرُ أَهْلَىهُ بِالالىَّ وِ وَ الاَّكىاوِ وَ كىانَ عِنْىدَ رَب ىهِ »: تعالىقوله •

و المراد بأهله خاصته عن عترته و عشىيرته و قوعىه كمىا هى« عَرْضِيًّا
.المراد بأهله أعته و هو قول ب  دليل: ظاهر اللفظ، و قيل

ما ربمىا و المراد بكونه عند ربه عرضيا كون نفسه عرضية دون عمله ك•
.العملفسره به بعضهم فإن إط ق اللفظ ال ي  م تقييد الرضا ب

63: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ْدِريَس إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِ 
يقاً نَبِيّاً   ﴾56َكاَن ِصّدِ

ُْنَاهُ َمَكاناً َعلِ  ﴾57يّاً  َو َرفَ
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اً وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّنُُ كَنانَ دِنق يق
نَبِيّاً 

القرآن الذي هو« اذْكُرْ فِي الْكِتابِ»( ص)يقول اللَّه تعالى لنبيه ع مد •
ععظمىاً « اًنبي»و اخبر انه كان كثير التالديق بال ق، و كان « إدريس»

. اً عليىاًثم أخبر تعالى أنه رفعه عكانى. عبج  عؤيداً بالمعجاات الباهرو
و روى ذلىك عىن . السنما  الرابفن رفعه اللَّه الى :قال انس بن عالك

(ص)النبي 
. و به قال كعب و عجاهد، و ابو سعيد الخدري•
.السما  السادس رفعه اللَّه الى : و قال ابن عباس و الض اك•

134: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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يّاً وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَُُّ كَانَ دِق يقاً نَبِ
د يقاً نَبِيًّى»: قوله تعالى• إلىى « اوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كىانَ صىِ

داد إن إدريس النبي كان اسمه أخنوخ و هو عن أج: قالوا. آخراآليتين
نوح ع على عا ذكر فىي سىفر التكىوين عىن التىوراو، و إنمىا ا ىتهر

.بإدريس لكثرو ا تغاله بالدرس

و سىىمي إدريىىس لكثىىرو دراسىىته : "و فىىي تفسىىير القمىىي، قىىال•
(68: ، ص14في تفسير القرآن، جالمياان .)الكتب

64: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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و یتارِد بدتد آآ رورد  19. و یارِد صد و شصت و دو سال بزیستت و نوت ر رآ رورد•
و تمتایی آیتای یتارِد 20. نَو ر هشتصد سال آندگانی كرد و پسرآ  و دنترآ  رورد

و نو ر شصت و پتو  ستال بزیستت و 21. نهصد و شصت و دو سال ب د كه یرد
ت و و نو ر بدد آآ رورد  یت شالح سیصد سال با ندآ رآه ییرف22. یت شالَح رآ رورد

و 24. و همة آیای نو ر سیصد و شصت و پو  سال ب د23. پسرآ  و دنترآ  رورد
و یت شتالح صتدو 25. نو ر با ندآ رآه ییرفت و نایاب شد آیرآ نتدآ آو رآ برگرفتت

و یت شتالح بدتد آآ رورد  لَمتر 26. هشتاد و هفت سال بزیستت و لَمتر رآ رورد
پت  ممةتة 27. هفتصد و هشتاد و دو سال آندگانی كرد و پسرآ  و دنتترآ  رورد

و لَمر صد و هشتتاد و دو 28. آیای یت شالح نهصد و شصت و نه سال ب د كه یرد
و وی رآ ن ح نای نهاده 29. سال بزیست و پسری رورد

5پیدایش فصل تورات، 
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يّاً وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَُُّ كَانَ دِق يقاً نَبِ
عىن الممكىن أن يسىتفاد عىن سىياق« وَ رَفَعْناهُ عَكاناً عَلِيًّا»: و قوله•

و هي القالص المسرودو في السورو و هي تعد عواهب النبوو و الوالية
ة عن عقاعات إلهية ععنوية أن المراد بالمكان العلي الذي رفإ إليه درج

ي درجات القرب إذ ال عاية في االرتفاع المادي و الالعود إلى أقاصى
.الجو البعيدو أينما كان

عض أن اهلل رفعه إلى ب-كما ورد به ال ديث-إن المراد بذلك: و قيل•
غة و السماوات و قبضه هناك، و فيه إراءو آية خارقة و قدرو إلهية بال

.كفى بها عاية

64: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

 ُ النَّبِيِّيَن  َعلَْيِهْم ِمنَ أُوٰلئَِك الَِّذيَن أَْنََُم َّللاَّ
نْ  يَِّة آَدَم َو ِممَّ َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ وَ ِمْن ذُّرِ
يَِّة إِْبَراِهيَم وَ  ْن إِْسَرائِيَل َو ِممَّ ِمْن ذُّرِ
اُت تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَ َهَدْينَا َو اَْجتَبَْينَا إَِذا

داً وَ  وا ُسَجَّ ْحٰمِن َخرُّ ﴾58 بُِكيّاً  الرَّ
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