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سورةُ َمريَم

 الطُّوِر َو نَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِبِ 
ْبنَاهُ  ﴾52 نَِجياا   اْْلَْيَمِن َو قَرَّ



4

سورةُ َمريَم

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

َماِعيَل إِنَّهُ َكانَ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِسْ 
﴾54وا  نَبِياا   َصاِدَق اْلَوْعِد َو َكاَن َرسُ 

َكاةِ َو َكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ  َو الَةِ َو الزَّ
﴾55ا   َكاَن ِعْنَد َرباِِه َمْرِضيا 
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سورةُ َمريَم

ْدِريَس إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِ 
يقا  نَبِياا    ﴾56َكاَن ِصداِ

﴾57ياا   َو َرفَْعنَاهُ َمَكانا  َعلِ 
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سورةُ َمريَم

 ُ النَّبِياِيَن  َعلَْيِهْم ِمنَ أُوٰلئَِك الَِّذيَن أَْنعََم ّللاَّ
نْ  يَِّة آَدَم َو ِممَّ َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ وَ ِمْن ذُراِ
يَِّة إِْبَراِهيَم وَ  ْن إِْسَرائِيَل َو ِممَّ ِمْن ذُراِ
اُت تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَ َهَدْينَا َو اْجتَبَْينَا إَِذا

دا  وَ  وا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ ﴾58 بُِكياا   الرَّ
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إِسْرائِيلَ

إِْسرائِيَل يعنى يعقوب

135: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

َ َو الرَّ  َك ُسوَل فَأُولئِ َو َمْن يُِطعِ ّللاَّ
 ُ  َعلَْيِهْم ِمَن َمَع الَّذيَن أَْنعََم ّللاَّ

يقينَ َو النَّبِي ِينَ  د ِ َو الشَُّهداءِ َو الص ِ
اِلحينَ  لئَِك َرفيقا  َو َحُسَن أُوالصَّ

69: النساء 



10

الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
:و قيل في معنى الصديق قوالن•
.المداوم على ما يوجبه التصديق بالحق-أحدهما•
االول و. ان الصديق هو المتصدق بما يخلص له من عمل البر-الثاني•

.أظهر

250: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
ميته و فيي س ي. و المقتول فيي سيبيل اللَّيهو ه. و الشهداء جمع شهيد•

:شهيداً قوالن
.ألنه قام بشهادة الحق حتى قتل في سبيل اللَّه-أحدهما•
و . للَّهانه من شهداء اآلخرة بما ختم له من القتل في سبيل ا-و اآلخر•

ي لي ت الشهادة هي القتل، ألنها معصيي،، و لننهيا حيال المقتيول في
.اخالص القيام بالحق للَّه مقراً به، و داعياً إليه

250: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
الشهادة هي الصبر على ما أميره اللَّيه بيه مين قتيال عيدوه و : و قيل•

وع، بيل هيو فأما الصبر على األلم بترك األنين فليس بممن. االنقياد له
و . دالشهداء جمع شهي: و قال الجبائي. مباح إذا لم يقل ما ينرهه اللَّه

و هيذا . فهم عيدول اآلخيرة. هم الذين جعلهم اللَّه شهداء في اآلخرة
عدل على مذهبه بعيد ألن أهل الجن،  كلهم عدول عنده، ألن من ليس ب

نيه و اللَّه سعالى وعيد مين يعيعيه و يعييع هسيوله بأ. ال يدخل الجن،
ير و إال يصي.فينبغي أن ينونوا غيير الموعيود لهيم. يحشره مع هؤالء

.   سقديره إنهم مع نفوسهم

250: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
عميل و المصيلح المقيوم ل. من استقامت نف ه بح ن عمله: و الصالح•

.يح نه
و ال . ير عبادهبمعنى أنه يح ن سدب. اللَّه يصلح في سدبير عباده: و يقال•

.يوصف بانه صالح

251: ، ص3التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
نَ أُولِِي َ»: إليى قوليه« وَ مَنْ يُعِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ»: قوله سعالى• حَ يُ

ييا  في هذا الوعد الح ن مع كون اآلجمع بين اهلل و الرسول « هَفِيقاً
، لتخليل ال ابق، متعرض، إلطاع، الرسول و الت ليم لحنميه و قايائه

عاعي، فال« إلي »وَ لَيوْ أَنَّيا كَتَبْنيا عَلَييْهِمْ : ذكره سعالى بينها في قوليه
ذا المفترض، طاعته سعالى و طاع، هسوله، و قد بيدأ النيالم عليى هي

.أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ اآلي،: النحو في قوله

407: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
ن فَأُولِِ َ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَييْهِمْ، ييدل عليى اللحيوق دو: و قوله•

، و هيم أصيحا  فهؤالء ملحقيون بمماعيا المينعم علييهمالصيروهة 
ه إال إليى الصراط الم تقيم الذي لم ين ب في كالمه سعالى إليى غيير

راطَ الَّيذِ: هذه الجماع، في قوله سعالى تَقِيمَ صيِ ينَ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُ يْ
ن فهم ملحقون بهم غير صيائري، و بالجمل، «7: الحمد»: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ه، و قد من سلويح إلي« وَ حَ ُنَ أُولِِ َ هَفِيقاً»: كما ال يخلو قولهمنهم
.المراد بهذه النعما هي الوالياسقدم أن 

407: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
داء و و أما هؤالء العوائف األهبع أعنيي النبييين و الصيديقين و الشيه•

الصالحين 
ة لنا من فالنبيون هم أصحا  الوحي الذين عندهم نبأ الغيب، و ال خبر•

حالهم بأزيد من ذل  إال من حيث اآلثاه، 
فيميا يعليق مين لفي شهداء األعميال و قد سقدم أن المراد بالشهداء •

الشهيد في القرآن دون الم تشهدين في معرك، القتال، 
.و أن المراد بالصالحين هم أهل اللياق، بنعم اهلل•

407: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
، و من أما الصديقون فالذي يدل عليه لفظه هو أنه مبالغ، من الصدقو •

الصدق ما هو في القول، و منه ما هو في الفعل، و صيدق الفعيل هيو 
كيان معابقته للقول ألنه حاك عن االعتقاد فإذا صيدق فيي حنايتيه
لميا فيي حاكيا لما في الامير من غير سخلف، و صدق القول معابقته
ي فعليه الواقع، و حيث كان القول نف ه من الفعل بوجه كان الصادق ف
ري و ال يخبر إال عما يعلم صدقه و أنه حق، ففي قوله الصيدق الخبي

.                        المخبري جميعا

407: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
ا مين فالصديق الذي ال ينذ  أصال هو الذي ال يفعل إال ما يراه حق•

شيِا غير اسباع لهوى النفس، و ال يقول إال ما يرى أنه حق، و ال يرى
إال ما هو حق فهو يشاهد حقائق األشيياء، و يقيول الحيق، و يفعيل 

.الحق
ديقون و و على ذل  فيترسب المراسب فالنبيون و هم ال ادة، ثيم الصي•

هم شهداء الحقائق و األعمال، و الشيهداء و هيم شيهداء األعميال، و 
.الصالحون و هم المتهيِون للنرام، اإللهي،

و أي مين حييث الرفاقي، فهي« وَ حَ ُنَ أُولِِ َ هَفِيقياً»: و قوله سعالى•
نهم ح ن كيل واحيد مي: المعنى: و لذل  لم يجمع، و قيل:سمييز، قيل

.«5: الحج»: ثُمَّ نُخْرِجُنُمْ طِفْلًا:هفيقا، و هو حال نظير قوله

408: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ

َم قَْد َمسَّ اْلقَوْ إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَ 
ْيَن يَّاُم نُداِولُها بَ قَْرٌح ِمثْلُهُ َو تِْلَك اْْلَ 
 ُ َو  الَّذيَن آَمنُوا النَّاِس َو ِليَْعلََم ّللاَّ
ُ ا يُِحبُّ يَتَِّخذَ ِمْنُكْم ُشَهداءَ  َو ّللاَّ

الظَّاِلمينَ 

140: عمران آل
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وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ
الشيهداء شيهداء األعميال و أميا وَ يَتَّخِذَ مِنْنُمْ شُهَداءَ، ف: و أما قوله•

ماله فيي الشهداء بمعنى المقتولين في معركا القتال في  يعهيد اسيتع
قوليه ، كما مر فيإنما هو من األلفاظ المستحدثا اإلس ميا، و القرآن
143-البقرة: وَ كَذلِ َ جَعَلْناكُمْ أُمَّ،ً وَسَعاً لِتَنُونُوا شُهَداءَ: سعالى

ين فيي وَ يَتَّخِذَ، أياا ال يالئم الشيهداء بمعنيى المقتيول: على أن قوله•
بيله و اسخيذ اهلل فالنيا مقتيوال فيي سي: المعرك، كثير مالءم،، فال يقال

ليميا، و اسخذ اهلل إبراهيم خليال، و اسخيذ اهلل موسيى ك:شهيدا كما يقال
.اسخذ اهلل النبي شهيدا يشهد على أمته يوم القيام،

29: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ
ذهم و يتخي: و يتخذ مننم شهداء، و ليم يقيل: قد غير ال ياق فقالو •

لْناكُمْ وَ كَذلِ َ جَعَ: شهداء ألن الشهادة و إن أضيفت إلى األم، في قوله
إال أنها من قبييل 143-البقرة: أُمَّ،ً وَسَعاً لِتَنُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ

هيم، و وصف البعض المااف إلى النل، و الشهداء بعض األم، دون كل
كرنياه قد مر بيان ذل  في سوهة البقرة، و يمنن أن يتأيد هذا الذي ذ

.وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ: بقوله بعده

29: ، ص4الميزان في تفسير القرآن، ج
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
: الأخبرنا عليي بين الح يين قي: أخبرنا عقيل بن الح ين قال206•

ليي حدثنا أبو عمر عبد المل  بين ع: حدثنا محمد بن عبيد اهلل، قال
عين « 2»حدثنا القعنبيي : حدثنا أبو م لم النشي قال: بنازهون قال

ليه عن أبي صالح عن عبد اهلل بن عباس فيي قو« 3»مال  عن سمي 
ه فَأُولِِ َ مَعَ وَ مَنْ يُعِعِ اللَّهَ يعني في فرائاه وَ الرَّسُولَ في سنت: سعالى

عني عليي الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ يعني محمدا وَ الصِّدِّيقِينَ ي
من صدق برسول اهلل ص بن أبي طالب و كان أول

196: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ص
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
عبيد الشُّهَداءِ يعني علي بن أبي طالب و جعفر العياه، و حمزة بينوَ •

عني المعلب و الح ن و الح ين، هؤالء سادا  الشهداء وَ الصَّالِحِينَ ي
ي سلمان و أبا ذه و صهيب و بالال و خبابا و عماها وَ حَ ُنَ أُولِِ َ أ

هِ وَ هَفِيقاً يعني في الجن، ذلِ َ الْفَاْلُ مِينَ اللَّي« 1»األئم، األحد عشر 
نيزل بِاللَّهِ عَلِيماً إن منزل علي و فاطم، و الح ن و الح يين و مكَفى

[.كذا]هسول اهلل و هم في الجن، واحد 

196: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ص
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وله أي و من اآليا  التي نزلت في علو شأن أهل البيت، و سمو مقامهم هو ق(. 1)•

مين غايي، الميرام ص ( 182: )و عنونها أياا في البا ...(. أولِ  الذين : )سعالى
.35من سف ير فرا  ص ( 100: )، و كذل  في الحديث426

كليهما كانت هاهنا ساقع، من أصلي( القعنبي: )قبل قوله« قال حدثنا»: جمل،(. 2)•
، و لننها 101ص 2اآلسي في ج ( 781: )كما هي ساقع، منهما كليهما في الحديث
، و لنين 1ط 356اآلسي في ص ( 346: )موجودة في الن خ، اليمني، في الحديث

.مصحف، في الن خ، اليمني،« القعنبي»هناك لفظ، 
ء ال يند بعينيه فيي هذه النلم، هسم خعها غير واضيح هنيا، و لنين يجيي(. 3)•

أبو »، و هناك هسم الخط واضح، و كذا كان هاهنا 1ط 256ص ( 346: )الحديث
اآلسي ( 781: )فصححناه على الحديث المشاه إليه، و على الحديث« م لم النثيبي

.من مخعوطي2ج 244  ص 136أو الوهق 1ط 101ص 2في ج 
هذيب و الرجل من هجال الصحاح ال ت موثوق عندهم باسفاقهم مترجم في كتا  س•

.238ص 4ج : التهذيب

196: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ص
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الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

198: شواهد التنزيل لقواعد التفايل، ص•
حميد أخبرنا م: أخبرنا محمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل قال208198: ، ص•

حدثنا : الحدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي ق: بن أحمد بن يعقو  قال
الح ين حدثنا الح ين بن: حدثنا محمد بن عقب، قال: إبراهيم بن فهد قال

، قال سال أخبرنا عمرو بن ثابت، عن علي بن حزوه عن أصبغ بن نباس: قال
بن أبي مِنَ النَّبِيِّينَ محمد، و من الصِّدِّيقِينَ علي: ابن عباس هذه اآلي، فقال

وَ طالب و من الشُّهَداءِ حمزة و جعفر، و من الصَّالِحِينَ الح ين و الح يين
.حَ ُنَ أُولِِ َ هَفِيقاً فهو المهدي في زمانه

196: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ص
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