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سورةُ َمريَم

ِم َءنِي ِمَن اْلِعلْ قَْد َجايَا أَبَِت إِن ِي 
ْعنِي أَْهِدَك فَاتَّبِ َما لَْم يَأْتِكَ 

﴾43ِصَراطاً َسِوي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

اَن َطاَن إِنَّ الشَّْيطَ يَا أَبَِت الَ تَْعبُِد الشَّيْ 
ْحٰمِن َعِصي اً ﴿ ﴾44َكاَن ِللرَّ

َن َمسََّك َعَذاٌب مِ يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يَ 
ْحٰمِن فَتَُكوَن ِللشَّ  ﴾45ْيَطاِن َوِلي اً ﴿الرَّ
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سورةُ َمريَم

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

﴾46اْهُجْرنِي َمِلي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

هُ َكاَن إِنَّ ِفُر لََك َرب ِي َسأَْستَغْ قَاَل َسالٌَم َعلَْيَك 
﴾47بِي َحِفي اً ﴿

ِ َو أَدْ َو أَْعتَِزلُُكْم َو َما تَْدُعوَن مِ  ُعو ْن ُدوِن َّللاَّ
﴾48اِء َرب ِي َشِقي اً ﴿َرب ِي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدعَ 
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سورةُ َمريَم

ا اْعتََزلَُهْم َو َما يَْعبُ  ِ وَ فَلَمَّ َهْبنَا ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
﴾49 َجعَْلنَا نَبِي اً ﴿لَهُ إِْسَحاَق َو يَْعقُوَب َو ُكالا 

اَن َو َجعَْلنَا لَُهْم ِلسَ َو َوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا
﴾50ِصْدٍق َعِلي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

ُموَسى إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
َكاَن ُمْخلَصاً َو َكاَن َرُسوالً نَبِي اً 

﴿51﴾
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سورةُ َمريَم

 الطُّوِر َو نَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِبِ 
ْبنَاهُ  ﴾52 نَِجي اً ﴿اَْلَْيَمِن َو قَرَّ
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سورةُ َمريَم

َمتِنَا أََخاهُ َو َوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرحْ 
﴾53َهاُروَن نَبِي اً ﴿



11

سورةُ َمريَم

َماِعيَل إِنَّهُ َكانَ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِسْ 
﴾54والً نَبِي اً ﴿َصاِدَق اْلَوْعِد َو َكاَن َرسُ 

َكاةِ َو َكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ  َو الَةِ َو الزَّ
﴾55اً ﴿َكاَن ِعْنَد َرب ِِه َمْرِضي  
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سورةُ َمريَم

ْدِريَس إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِ 
يقاً نَبِي اً ﴿ ﴾56َكاَن ِصد ِ

﴾57ي اً ﴿َو َرفَْعنَاهُ َمَكاناً َعلِ 
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سورةُ َمريَم

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

داً وَ  وا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ ﴾58 بُِكي اً ﴿الرَّ
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لَمِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَائِي

ف النسب، في شرمراتبهمو إنما فرق ذكر نسبهم، و كلهم آلدم، ليبين •
ن م ابراهيمو كان .جدّ نوحشرف القرب من آدم، ألنه إلدريسفكان 

و إسمماييلو كان . سام بن نوحذرية من حمل مع نوح، ألنه من ولد 
، لما تباعدوا م ن آدم حل ل له م إسحاق و يعقوب من ذرية ابراهيم

ن شرف ابراهيم، و كان موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيس ى م 
ذرية إسرائيل، ألن مريم من ذريته 

اثارهم ف ي و قيل انما وصف اللَّه صفة هؤالء األنبياء ليقتد بهم و يتبع•
اعمال الخير 

136-135: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َخْلٌف أََضاُعوا فََخلََف ِمْن بَْعِدِهمْ 
شََّهَواِت الصَّالَةَ َو اتَّبَعُوا ال
﴾59اً ﴿فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي  
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
ف ت ب-من بعد المذكورين خل ف، و الخل فخلف ثم اخبر تعالى انه •

الطال الالم في بتسكين، و اللالحينيستعمل في -الالم
:قال لبيد•
«1»ب ذهب الذين يعاش في أكنافهم   و بقيت في خلف كجلد األجر•

.يستعمل كل واحد منهما في اآلخر: و قال الفراء و الزجاج•

135: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
ه قال و في اآلية داللة على أن المراد بالخلف من لم يكن صالحاً، ألن•

« اللَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِأَضايُوا»
. تركوهاو قال القرطي •
و ه و. عن مواقيته اأخروها: و قال ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز•

.الذي رواه أصحابنا
•

ون و بسك-أهلهإذا خلف من كان من -الالمبفتح-و قال قوم خلف•
.غير أهلهإذا كان من -الالم

135: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
ي قول ابن ف-و الغي الشر و الخيبة« فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا»ثم قال تعالى •

-عباس و ابن زيد
:قال الشاعر•
«2»و من يغو ال يعدم على الغي الئما فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره•
. اي من يخب•

. الغي واد في جهنم: و قال عبد اللَّه بن مسعود•
و قيل معناه يلقون مجازاة غيهم•

135: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
نع م إلخ أي قام مقام أولئك الذين أ« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ»: فقوله•

التوجه إلي ه اهلل عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع هلل تعالى ب
ادي بالعبادة قوم سوء أضاعوا ما أخذوه منهم من اللالة و التوجه العب
وات إلى اهلل سبحانه بالتهاون في ه و اإلع راع عن ه، و اتبع وا الش ه

.اللارفة لهم عن المجاهدة في اهلل و التوجه إليه

78: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
والمراد بإضاية الصمالة إفسمادها بالتهماون فيهما و من هنا يظهر أن •

يه ا و الت ر  االستهانة بها حتى ينتهي إلى أمثال اللعب بها و التغيير ف
ه ا ل يس المراد بإضاعة اللالة تركإن :لها بعد األخذ و القبول فما قيل

ء من رأس إضاعة له إذ ال يسمى تر  الشيبسديد
الس لف و العناية في اآلية متعلقه بأن الدين اإللهي انتقل م ن أولئ ك•

أضاعوا اللال  بعدهم إلى هؤالء الخلف الطال  فلم يحسنوا الخالفة و
ع وا ما ورثوه من اللالة التي هي ال ركن الوحي د ف ي العبودي ة و اتب

.الشهوات اللارفة عن الحق

78: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَايُوا الصَّالَةَ 
: ول هأي جزاء غيهم على ما قيل فه و كق« فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا»: و قوله•

.«وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً»
لطري ق و من الممكن أن يكون المراد به نفس الغي بفرع الغي غاية ل•

إذ كانوا التي يسلكونها و هي طريق إضاعة اللالة و اتباع الشهوات ف
اف غ يهم يسلكون طريقا غايتها الغي فسيلقونه إذا قطعوها إما بانكش
ي قل وبهم لهم يوم القيامة حيث ينكشف لهم الحقائق أو برسوخ الغي ف

لَيْهِمْ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَ»: و صيرورتهم من أولياء الشيطان كما قال
، و كي ف ك ان فه و 42: الحج ر: «سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغ اوِينَ

.استعارة بالكناية لطيفة

78: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

 َعِمَل إِالَّ َمْن تَاَب َو آَمَن وَ 
ةَ َو ُخلُوَن اْلَجنَّ َصاِلحاً فَأُوٰلئَِك يَدْ 

﴾60الَ يُْظلَُموَن َشْيئاً ﴿
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