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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 نَِجيّاً ﴿اْْلَْيَمِن َ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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سورةُ َمريَم

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

﴾57يّاً ﴿َو َرفَْعنَاهُ َمَكاناً َعلِ 
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سورةُ َمريَم

 ُ النَّبِيِّيَن  َعلَْيِهْم ِمنَ أُوٰلئَِك الَِّذيَن أَْنعََم ّ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 اْجتَبَْينَا إَِذا

داً وَ  وا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ ﴾58 بُِكيّاً ﴿الرَّ
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سورةُ َمريَم

َخْلٌف أََضاُعوا فََخلََف ِمْن بَْعِدِهمْ 
شََّهَواِت الصَّالَةَ َو اتَّبَعُوا ال
﴾59اً ﴿فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيّ 
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّالَةَ 
نعم الذين أقام مقام أولئك إلخ أي « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ»: فقوله•

التوجه إليهه اهلل عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع هلل تعالى ب
ادي سوء أضاعوا ما أخذوه منهم من الصالة و التوجه العبقومبالعبادة 

وات إلى اهلل سبحانه بالتهاون فيهه و اععهراع عنهه  و اتبعهوا الشهه
.الصارفة لهم عن المجاهدة في اهلل و التوجه إليه

78: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّالَةَ 
والمراد بإضاعة الصالالة ففسالادها بالاوالاون فيوالا و من هنا يظهر أن •

يهها و التهر  االستهانة بها حتى ينتهي إلى أمثال اللعب بها و التغيير ف
هها لهي  المراد بإضاعة الصالة تركإن :لها بعد األخذ و القبول فما قيل

ء من رأس إضاعة له إذ ال يسمى تر  الشيبسديد
السهلف و العناية في اآلية متعلقه بأن الدين اعلهي انتقل مهن أولكه •

أضاعوا الصالح بعدهم إلى هؤالء الخلف الطالح فلم يحسنوا الخالفة و
عهوا ما ورثوه من الصالة التي هي الهركن الوحيهد فهي العبوديهة و اتب

.الشهوات الصارفة عن الحق

78: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّالَةَ 
: ولههأي جزاء غيهم على ما قيل فههو كق« فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا»: و قوله•

.«وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِ َ يَلْقَ أَثاماً»
لطريهق و من الممكن أن يكون المراد به نف  الغي بفرع الغي غاية ل•

إذ كانوا التي يسلكونها و هي طريق إضاعة الصالة و اتباع الشهوات ف
اف غاليوم بانكشيسلكون طريقا غايتها الغي فسيلقونه إذا قطعوها إما 

ي قلوبوم برسوخ الغي فحيث ينكشف لهم الحقائق أو لوم يوم القيامة 
لَيْهِمْ إِنَّ عِبادِي لَيْ َ لَ َ عَ»: و صيرورتهم من أولياء الشيطان كما قال
  و كيهف كهان فههو 42: الحجهر: «سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ َ مِنَ الْغهاوِينَ

.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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سورةُ َمريَم

ْحٰمنُ َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي وَ  َعَد الرَّ
ِعبَاَدهُ بِاْلغَْيِب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِيّاً 

﴿61﴾
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جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّاِي وَعَدَ الالرَّْْمنُ عََِالادَ ُ بِالْغَيْال ِ
فِنَّهُ كَانَ وَعْدُ ُ مَأْتِيّاً 

. عدن بالمكان يعدن عدناً إذا أقام به: االقامة يقالالعدنو •
. و االقامة كون بالمكان على مرور االزمان•
و االخبار االخبار بما يتضمن فعل الخير  و نقيضه الوعيد  و هالوعدو •

. عن فعل الشر
أوعدته و. وعدته بالشر  و وعدته بالخير  و أوعدته بالشر: و قد يقال•

. الموعود-هاهنا-ال يكون إال في الشر  و المراد بالوعد

137: ، ص7الاَيان في تفسير القرآن، ج



16

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّاِي وَعَدَ الالرَّْْمنُ عََِالادَ ُ بِالْغَيْال ِ
فِنَّهُ كَانَ وَعْدُ ُ مَأْتِيّاً 

ا ألن مه( مأتيهاً)و ( آتيهاً)و يجوز في مثل ههذا . و معنى مأتيا مفعوال•
خمسهين أتيته  فقد أتا  و ما أتا  فقد أتيته  كما يقال أتيهت علهى

يهر و قيل معناه إنه كقوله  أتيهت خ. سنة و أتت عليّ خمسون سنة
.فالن و أتاني خير فالن

ة معناه أن الجنة التهي وعهدهم بهها ليسهت حاضهر« بِالْغَيْ ِ»و قوله •
.عندهم بل هي غائبة

138: ، ص7الاَيان في تفسير القرآن، ج
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جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّاِي وَعَدَ الالرَّْْمنُ عََِالادَ ُ بِالْغَيْال ِ
فِنَّهُ كَانَ وَعْدُ ُ مَأْتِيّاً 

انَ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبهادَهُ بِالْغَيْهبِ إِنَّههُ كه»: قوله تعالى•
« وَعْدُهُ مَأْتِيًّا

العدن اعقامة ففي تسميتها به إشارة إلى خلودها لداخليها  •
  الوعد بالغي  هو الوعد بما ليس تحت فدراك الموعود لهو •
:و كون الوعد مأتيا عدم تخلفه  قال في المجمع •

79: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

اً ْغواً إِالَّ َسالَمالَ يَْسَمعُوَن فِيَها لَ 
َو لَُهْم ِرْزقُُهْم فِيَها بُْكَرةً َو َعِشيّاً 

﴿62﴾
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سورةُ َمريَم

ي نُوِرُث ِمْن تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِ 
﴾63يّاً ﴿ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَقِ 
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سورةُ َمريَم

ُل إِالَّ بِ  هُ َما أَْمِر َربَِّك لَ َو َما نَتَنَزَّ
ْيَن ْلفَنَا َو َما بَ بَْيَن أَْيِدينَا َو َما خَ 

﴾64 نَِسيّاً ﴿ٰذِلَك َو َما َكاَن َربُّكَ 
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وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
قيل في معناه« وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ َ»و قوله •
نها أكثهر ما يمنع  أن تزور)فقال ( ع)استبطأ جبرائيل ( ص)أن النبي •

أمر اللَّه فأتاه بهذا الجواب وحياً من اللَّه بأنا ال نتنزل إال ب( مما تزورنا
.يمو هو قول ابن عباس و الربيع و قتادة و الضحا  و مجاهد و ابراه•

139: ، ص7الاَيان في تفسير القرآن، ج
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لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذلِكَ
اس و قال ابن عب« لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِ َ»و قوله •

نيا  و مها الهد: له ما بين أيدينا: الربيع و قتادة و الضحا  و أبو العالية
.ما بين النفختين: اآلخرة  و ما بين ذل : خلفنا

يخرج أي لي  اللَّه تعالى ممن ينسى و« وَ ما كانَ رَبُّ َ نَسِيًّا»و قوله •
إن و ما نسي  و-هاهنا-عن كونه عالماً  ألنه عالم لنفسه  و تقديره

.أخر الوحي عن 

139: ، ص7الاَيان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
(بيان)•
ا من كهالم اآليتان معترضتان بين آيات السورة و سياقهما يشهد بأنهم•

ي بهال مل  الوحي بوحي قرآني من اهلل سبحانه فإن النظم نظهم قرآنه
و بذل  يتأيد ما ورد بطرق مختلفة من طرق أهل السنة. ريب

أن رسهول اهلل ص: "و رواه في مجمع البيان  أيضا عهن ابهن عبهاس•
: تعهالىفسأله عن ذل  فأجابه بوحي مهن اهلل-استبطأ نزول جبريل

.إلى آخر اآليتين«وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ َ»

81: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ة فقهال و قد تكلف جمع في بيهان اتصهال اآليتهين باآليهات السهابق•

إلهخ  و ما نتنزل إال بأمر رب : هذا و قال جبريل: إن التقدير: بعضهم
إِنَّما »: قاإنهما متصلتان بقول جبريل لمريم المنقول ساب: و قال آخرون

وَ »: اآلية  و ذكر قوم أن قوله«أَنَا رَسُولُ رَبِّ ِ لِأَهَبَ لَ ِ غُالماً زَكِيًّا
إلى آخهر اآليهة مهن  كهالم المتقهين حهين« ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ َ

أمر رب  يدخلون الجنة فالتقدير و قال المتقون و ما نتنزل الجنة إال ب
.و قيل غير ذل « إلخ»

81: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ظم و هي جميعا وجوه ظاهرة السخافة يأباها السياق و ال يقبلهها الهن•

في ذيهل و سيأتي. البليغ ال حاجة إلى االشتغال ببيان وجوه فسادها
.البحث في اآلية الثانية وجه آخر لالتصال

•

81: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ههو إلى آخر اآليهة  التنهزل« وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ َ»: قوله تعالى•

و نزلهه فتنهزل: النزول على مهل و تؤدة فإن تنزل مطاوع نهزل يقهال
أمر مهن اهلل النفي و االستثناء يفيدان الحصر فال يتنزل المالئكهة إال به

.6: مالتحري: «ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»: كما قال

82: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذلِكَ
ا قدامهه كذ: يقال« لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِ َ»: و قوله•

يطلهق بين يديه إنما: و أمامه و بين يديه و المعنى واحد غير أن قولنا
و فيما كان بقرب منه و هو مشرف عليه لهه فيهه نهوع مهن التصهرف

يه ممها أن المراد به ما نشرف عل« ما بَيْنَ أَيْدِينا»: التسلط فظاهر قوله
لة ما بالمقاب« وَ ما خَلْفَنا»: و ظاهر قوله: هو مكشوف علينا مشهود لنا
.هو غائب عنا مستور علينا

82: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذلِكَ
«  ذلِ َما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ»: على هذا فلو أريد بقولهو •

المكان شمل بعض المكان الذي أمامهم و المكهان الهذي ههم فيهه و 
ه جميع المكان الذي خلفهم و لم يشمل كل مكان  و كذا لهو أريهد به
ياق الزمان شمل الماضي كله و الحال و المستقبل القريهب فقهط و سه

حاطة و   ينادي باع«لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِ َ»: قوله
.ال يالئم التبعيض

82: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



29

...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ى على األعمال و اآلثار المتفرعهة عله« ما بَيْنَ أَيْدِينا»فالوجه حمل •

«مها خَلْفَنها»وجودهم التي هم قائمون بها متسلطون عليها  و حمهل 
على ما هو من أسباب وجودهم مما تقدمهم و تحقق قبلهم  و حمهل 

فه و على وجودهم أنفسهم و هو من أبدع التعبير و ألط« ما بَيْنَ ذلِ َ»
ن اهلل بذل  تتم اعحاطة اعلهية بهم من كل جهة لرجوع المعنى إلهى أ
.عدتعالى هو المال  لوجودنا و ما يتعلق به وجودنا من قبل و من ب

82: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
و لقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذه الجملة •
و بمها قدامنا من الزمهان المسهتقبلالمراد بما بين أيدينا ما هو: فقيل•

خلفنا الماضي و بما بين ذل  الحال  

83: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
عهد و ما خلفنها مها ب. ما بين أيدينا ما قبل اعيجاد من الزمان: قيلو •

الموت إلى استمرار اآلخرة و ما بين ذل  هو مدة الحياة 
ا بعهد ما بين األيدي الدنيا إلى النفخة األولى و ما خلفهم هو م: و قيل•

: سنة  و قيلالنفخة الثانية و ما بين ذل  ما بين النفختين و هو أربعون
ما بين أيديهم اآلخرة و ما خلفهم الدنيا  

ما بين ما بين أيديهم ما قبل الخلق و ما خلفهم ما بعد الفناء و: و قيل•
ذل  ما بين الدنيا و اآلخرة  و 
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ه و ما ما بين أيديهم ما بقي من أمر الدنيا و ما خلفهم ما مضى من: قيل•

بين ذل  ما هم فيه 
.المعنى ابتداء خلقنا و منتهى آجالنا و مدة حياتنا: و قيل•
ا ما بين أيديهم السماء و ما خلفهم األرع و ما بين ذله  مه: و قيل•

بينهما  
بعك  ذل   :و قيل•
مكهان ما بين أيديهم المكان الذي ينتقلون إليه و ما خلفههم ال: و قيل•

.الذي ينتقلون منه و ما بين ذل  المكان الذي هم فيه
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
كمها ةمكانيالعليهها الماءاتفي أن األخيرةالثالثةو تشتر  األقوال •

ن اآلية و هنا  قول بكوالماءات عليوا زمانية في أن السبعةيشتر  
ا ء منههو ال دليل على شهيأْد عشر قوال تعم الزمان و المكان فهذه 

.مع ما فيها من قياس المل  على اعنسان و الوجه ما قدمناه
اطة ملكه يفيد إح« لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِ َ»: فقوله•

من سواه تعالى بهم ملكا حقيقيا ال يجري فيه تصرف غيره و ال إرادة
 إال إال عن إذن منه و مشية و إذ ال معصية للمالئكة فهال تفعهل فعهال
إال عن أمره و من بعد إذنه و ال تريد إال ما أراده اهلل فال يتنزل مله 

.بأمر ربه
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
 ما بَهيْنَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ»: و قد تقرر بهذا البيان أن قوله•

: قولههو أن« وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ َ»: في مقام التعليل لقوله« ذلِ َ
تعليل من تمام ال-و النسي فعول من النسيان-«وَ ما كانَ رَبُّ َ نَسِيًّا»

التهدبير أي أنه تعالى ال ينسى شيكا من ملكه حتى يختل بإهماله أمهر
يجهب و فال يأمر بالنزول حينما يجب فيه النزول أو يأمر به حينما ال

هكذا و كان هذا هو وجه العدول في اآلية عن إثبات العلهم أو الهذكر
.إلى نفي النسيان
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...وَ مَا نَاَنَزَّلُ فِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ 
ن عهدم و قيل المعنى و ما كان رب  نسيا أي تاركا ألنبيائه أي ما كها•

عهه لعدم األمر به و لم تكن عهن تركهه تعهالى له  و توديالنزول إال
.إيا 

معهه و فيه أنه و إن وافق ما تقدم من سبب النزول بوجه لكهن يبقهى•
رَبُّ »: لههإلهخ  ناقصها و ينقطهع قو« لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا»: التعليل بقوله

.عما تقدمه كما سيتضح« السَّماواتِ وَ الْأَرْعِ وَ ما بَيْنَهُما
•
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سورةُ َمريَم

ْرِض َو َما َربُّ السََّماَواِت َو اْْلَ 
اَدتِِه  اْصَطبِْر ِلِعبَ بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ وَ 

﴾65اً ﴿َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميّ 
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
طَ»: قوله تعالى• بِرْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْعِ وَ ما بَيْنَهُمها فَاعْبُهدْهُ وَ اصهْ

«لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
ليل تع« رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْعِ وَ ما بَيْنَهُما»: صدر اآلية أعني قوله•

خهر اآليهة إلى آ« لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا»لقوله في اآلية السابقة 
يهف أي كيف ال يمل  ما بين أيدينا و ما خلفنا و ما بهين ذله  و ك

يكون نسيا و هو تعالى رب السماوات و األرع و ما بينهمها  و رب
.وبيتهء هو مالكه  المدبر ألمره  فملكه و عدم نسيانه مقتضى ربالشي
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
المعنهى تفريع على صدر اآليهة و« فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ»: و قوله•

ضهمن إذا كنا ال نتنزل إال بأمر رب  و قد نزلنا علي  هذا الكالم المت
و للدعوة إلى عبادته فالكالم كالمه و الدعوة دعوتهه فاعبهده وحهده

 تصهطبر اصطبر لعبادته فلي  هنا  من يسمى ربا غير رب  حتى ال
بها على عبادة رب  و تنتقل إلى عبهادة ذله  الغيهر الهذي يسهمى ر

فتكتفي بعبادته عن عبادة رب  أو تشر  به 
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
« رَبُّ السَّماواتِ وَ الْهأَرْعِ»: إن الجملة تفريع على قوله: و ربما قيل•

أي لهم ينسه  ربه  فاعبهده« وَ ما كانَ رَبُّ َ نَسِيًّا»: أو على قوله
.و الوجهان كما ترى« إلخ»
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
:و قد بان بهذا التقرير أمور•
: ولههمن تمام البيهان المقصهود بق« هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا»: أن قولهأْدها•

.و هو في مقام التعليل له« فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ»
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
و أن المراد بالسمي المشار  في االسم و المهراد باالسهم ههالثانيو •

عالى على كهل الرب ألن مقتضى بيان اآلية ثبوت الربوبية المطلقة له ت
ربا حتهى هل تعلم من اتصف بالربوبية فسمي لذل : ء فهو يقولشي

.تعدل عنه إليه فتعبده دونه
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
يهة بذل  يظهر عدم استقامة عامة ما قيل في معنى السهمي فهي اآلو •

ى الولد السمي بمعن: إن المراد بالسمي المماثل مجازا  و قيل:فقد قيل
ة فيهه هو بمعناه الحقيقي غير أن المراد باالسم الذي ال مشارك: و قيل

هو اعله  : هو اسم الجاللة  و قيل: هو رب السماوات و األرع و قيل
هو اعله الخالق الهرازق المحيهي المميهت: هو الرحمن  و قيل: و قيل

.القادر على الثواب و العقاب
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
راره فهي أن النكتة في إضافة الرب إلى ضمير الخطاب و تك: الثالثو •

نها رب: و ما كان رب  و لم يقل: بأمر رب  و قال: اآلية األولى إذ قال
« بِّه َرَ»: هي التوطكة لما في ذيل الكالم من توحيد الرب ففي قولهه

إشارة إلى أن ربنا الذي نتنزل عن أمره ههو ربه  فالهدعوة دعوتهه 
ورة إذ فاعبده  و يمكن أن تكون هذه هي النكتة فيما في مفتهتح السه

اق إلخ ألن اآليات كما نبهنا عليه ذات سهي« ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّ َ»: قال
.واحد لغرع واحد
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
د العبادة و مسوق لتوحي« فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ»: أن قوله: الرابعو •

الزمة لي  أمرا بالعبادة و أمرا بالثبات عليها و إدامتها إال من جهة الم
.فافهم ذل 
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
ضهمنه السهياق و يمكن أن يستفاد من التفريع أنه تأكيد للبيان الذي يت•

السهابقة السابق على هاتين اآليتين و بذل  يظهر اتصالهما باآليهات
.عليهما من غير أن تؤخذا معترضتين من كل جهة
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
ات مل  الوحي لما تنزل عليه ص بالسورة و أوحى إليهه اآليهفكان •

ن الثالث و الستين منها و هي مشتملة علهى دعهوة كاملهة إلهى الهدي
ه مهن عنهد الحنيف خاطبه ص بأنه لم يتنزل و لي  يتنزل بما تنزل ب

عوة نفسه بل عن أمر من ربه و برسالة من عنده فالكالم كالمهه و الهد
ا  ء فليعبده وحده فلهي  هنهدعوته و هو رب النبي و رب كل شي

قيهه رب آخر يعدل عنه إليه فاآليتان مما أوحي إلى مل  الهوحي ليل
.إلى النبي ص تثبيتا له و تأكيدا لآليات السابقة
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
و هذا نظير أن يرسل مل  رسوال بكتاب مهن عنهده أو رسهالة إلهى •

قهال بعض عماله فيأتيه الرسول ثم إذا قهرأ الكتهاب أو أدى الرسهالة
ة منه إني ما جكت  من عند نفسي بل بأمر من المل  و إشار: للعامل

امهة و الكتاب كتابه و الرسالة قوله و حكمه و هو مليك  و ملي  ع
ي  من في المملكة فاسمع له و أطع و أقم على ذل  فلي  هنا  مل

.تعدل عنه إليهغيره حتى
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رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَوُمَا 
فكالم هذا الرسول تأكيد لكالم المل  و إذا فهرع أن المله   ههو •

ول و الذي أمره أن يعقب رسالته بهذا الكالم كان الكهالم كالمها للرسه
.رسالة أيضا عن قبل المل  و كالمه

قها و غير خفي علي  أن هذا الوجه أوفهق بهاآليتين و أوضهح انطبا•
و عليهما مما تذكره روايات سبب النزول على ما فيها من االخهتالف

.الوهن

86: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



37719740: دورنگار025-37716060: تلفن82پال  –15كوچه –متري عمار ياسر55–قم 
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


