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سورةُ َمريَم

ْحٰمن  َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي وَ  َعَد الرَّ
ِعبَاَده  بِاْلغَْيِب إِنَّه  َكاَن َوْعد ه  َمأْتِيّاً 

﴿61﴾
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سورةُ َمريَم

ل  إِالَّ بِ  ه  َما أَْمِر َربَِّك لَ َو َما نَتَنَزَّ
ْيَن ْلفَنَا َو َما بَ بَْيَن أَْيِدينَا َو َما خَ 
يّاً ﴿ٰذِلَك َو َما َكاَن َربُّكَ  ِِ ﴾64 نَ
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سورةُ َمريَم

ََِّماَواِت َو اْلَ  ْرِض َو َما َربُّ ال
َما فَاْعب ْده  وَ  اَدتِِه  اْصَطبِْر ِلِعبَ بَْينَه 

َِِميّ  ﴾65اً ﴿َهْل تَْعلَم  لَه  
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سورةُ َمريَم

َِان  أَ إِ  ْن َذا َما ِمتُّ َو يَق ول  اْْلِ
َِْوَف أ ْخَرج  َحيّاً ﴿ ﴾66لَ

 َِ ْن اه  ِمْن ان  أَنَّا َخلَْقنَ أَ َو الَ يَْذك ر  اْْلِ
﴾67اً ﴿قَْبل  َو لَْم يَك  َشْيئ
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سورةُ َمريَم

ْم َو الشَّيَاِطيَن ث مَّ  فََو َربَِّك لَنَْحش َرنَّه 
ْم َحْولَ  ً لَن ْحِضَرنَّه  ﴾68﴿َجَهنََّم ِجثِيّا

ْم أََشدُّ ّلِ ِشيعٍَة أَيُّ ث مَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن ك   ه 
 ً ْحٰمِن ِعتِيّا ﴾69﴿َعلَى الرَّ
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سورةُ َمريَم

ث مَّ لَنَْحن  أَْعلَم  بِالَِّذيَن ه ْم أَْولَى بَِها 
﴾70ِصِليّاً ﴿
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سورةُ َمريَم

د َها َكاَن َعلَىَو إِْن ِمْنك ْم إِالَّ َوارِ 
﴾71اً ﴿َربَِّك َحتْماً َمْقِضيّ 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
إن : -و هوو الحوحي -و اختلفوا في كيفية ورودهم اليها، فقال قوو •

، اورودهم هو وصولهم اليها و اشرافهم عليها من غير دخول منهم فيه
و أصول  ورود الموا ، و . ألن الورود في اللغة هو الوصول الى المكان

و يدل . ورد الخبر بكذا، تشبيها بذلك: و يقال. هو خالف الحدور عن 
عوالى   من غير دخول في  قول  تعلى أن الورود هو الوصول الى الشي

و أراد وصل الي « وَ لَمَّا وَرَدَ ما َ مَدْيَنَ»

143: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
«لَوْ كانَ هؤُال ِ آلِهَةً ما وَرَدُوهوا»: و في  أن كون الورود في مثل قول •

راف بمعنى الدخول ممنوع بل األنسب كون  بمعنوى الحووور و ا  و
فوإن  وأن« فَأَوْرَدَهُمُ النَّوارَ»: فإن  أبلغ كما هو ظاهر و كذا في قول 

فرعون و هو من أئمة الوالل هو أن يهود  قومو  ىلوى النوار و أموا 
.ىدخالهم فيها فليس ىلي 

91: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
ة دالوة فاآليو« ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهوا»: و أما قول •

كووههم لكن داللتها على« نَذَرُ»: على كونهم داخلين فيها بدليل قول 
ذا و كومستعمال في معنوى الووخول « وارِدُها»داخلين غير كون قوله 

ة كموا تحود  تنجية المتقين ال تستلز  كونهم داخلين فيها فإن التنجي
مع ىنقاذ من دخل المهلكة تحد  مع ىبعاد من أ رف على الهوال  و

.حور المهلكة من ذلك

91: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
ابب االعتقاد يف الصراط[ 26]•
حق، و أنهه اعتقادان يف الصراط أنهه: -رضي اّلله عنه-قال الشيخ•

.جسر جهنهم، و أنه عليه ممره مجيع اخللق
.«2»اَربِهَك َحت ماً َمق ِضي  ِإالا وارُِدها كاَن َعلىِمن ُكم  َو ِإن  :قال تعاىل•
، فمن عرفهم يف ال• دنيا و و الصراط يف وجه آخر اسم حجج اّلله

وم أطاعهم أعطاه اّلله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنهم ي
.«3»القيامة

70( للصدوق)اعتقادات اإلماميه 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
ُ َعَلي ِه وَ َو • يُّ ِإَذا َكاَن يَ و ُم ََي َعلِ »:آلِِه َو َسلاَم ِلَعِليه  قَاَل الناِبُّ َصلاى اّللا

َئِي َعَلى الصِهرَاِط ُل َعَلى الصِهرَاِط، َفََل ََيُوزُ ال ِقَياَمِة أَق  ُعُد َأاَن َو أَن َت َو َجْب 
.«4»«كَ ِإالا َمن  َكاَنت  َمَعُه بَ رَاَءٌة ِبَواَليَتِ 

.71: 19مرمي ( 2)•
.يوم احلسرة و الندامة/ و يوم: يف م، ر زَيدة( 3)•
.براة: و يف املطبوعة. بواليتكم: و يف م( 4)•

70( للصدوق)اعتقادات اإلماميه 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
د من احلق اذ املوجودات كلها على مراتبها و منازهلا ىف القرب و البع•

هتا و فطرهتا تعاىل، متوجهة حنوه سائرة إليه تعاىل ما دامت على صور 
ارض لكن اذا فسدت او انسلخت عن صورهتا بعروض ع. االصلية

الضائعة، مفسد كالغثاء و حنوها من املواد املتعفنة و الصور العاطلة
.وقفت عن طلب غايتها و تعطلت عن سريها

263ج( صدرا)شرح أصول الكايف 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
َهٌة ُهَو ُمَولهِيها فَ :قال تعاىل• اتِ َو ِلُكله  ِوج  ري  َتِبُقوا اخلَ  -قرةالب)اس 

ت ، اال ترى املعادن يستحيل اىل اجسام النبات و النبا(148
، فصورة يستحيل اىل اجسام احليوان؟ و اشرف احليواانت هو االنسان
ما ِمن  نها،النبات صراط ممدود و قد جاوزهتا النفس احليوانية و جنت م

َتِقيم   َعلىَداباة  ِإالا ُهَو آِخٌذ بِناِصَيِتها ِإنا َربِه  و ( 56-دهو )ِصراط  ُمس 
ت صورة احليوان صراط ممدود و قد جاوزهتا النفس االنسانية و جن

منها، 

263ج( صدرا)شرح أصول الكايف 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
منت جهنم و صورة االنسان صراط مستقيم بني النار و اجلنة واقع على•

ماً َربِهَك َحت  ُدها كاَن َعلىِإالا وارِ ِمن ُكم  َو ِإن  :الىت قال تعاىل ىف شأهنا
و 71مرمي )ا َنَذُر الَّااِلِمنَي ِفيها ِجِثي  َمق ِضي ا ُُثا نُ َنجِهي الاِذيَن ات اَقو ا وَ 

ت من و هذه الصورة اخر ابب ىف جهنم، فأي نفس جازهتا جن(. 72
ور املَلئكة جهنم و دخلت اجلنة الىت فيها الصور اخلالصة الطاهرة كص
َنا :و الروحانيني، و إال ردت اىل اسفل سافلني كما قال تعاىل َلَقد  َخَلق 

َسِن تَ ق ِومي  ُُثا َرَدد   ن ساَن يف َأح  َفَل ساِفِلنيَ اْل ِ (  5و 4-التني)انُه َأس 
.اآلية... 

263ج( صدرا)شرح أصول الكايف 
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وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
، وفالعلماء الرابنيون هم الذين جاوزوا هذه الصراطات و احلجب•

.حبسب املرتبة و املقام اىل النعيم املقيموصلوا

263ج( صدرا)شرح أصول الكايف 
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سورةُ َمريَم

ي الَِّذيَن ا تَّقَْوا َو نََذر  ث مَّ ن نَّجِ
﴾72اً ﴿الظَّاِلِميَن فِيَها ِجثِيّ 
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سورةُ َمريَم

َو إَِذا ت تْلَى َعلَْيِهْم آيَات نَا بَيِّنَاٍت قَاَل 
وا ِللَّذِ  يَن آَمن وا أَيُّ الَِّذيَن َكفَر 

َِن  نَِديّاً  اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر َمقَاماً َو أَْح
﴿73﴾
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فَرُوا وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَ
  و بوحدانيتو« قالَ الَّذِينَ كَفَورُوا»أدلة اهلل الظاهرة و حجج  الواضحة •

نكوار جحدوا أنبيا ه للذين صدقوا بذلك مستفهمين لهم و غرضهم ا 
النار في الجنة او فيمنزل اقامو  أ  « مَقاماًأَ ُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ »عليهم 

ا، و قيل معناه أوسع مجلسا و احسن نوديمجلساًا  « هَوِيًّاوَ أَحْسَنُ »
وهم ندوت القو  انود: فالند  المجلس الذ  قد اجتمع في  أهل ، يقال

ى و فالن في ندى قوم  و نواديهم بمعنو. ندواً ىذا جمعتهم في مجلس
:واحد و أصل  مجلس الندى و هو الكر ، و قال حاتم

«1»و دعوت في اولى الند ّ و لم             ينظر ىليّ بأعين خزر •
(خزر)و اللسان 77/ 16تفسير الطبر  ( 1)•

144: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَرُوا وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَ
فتخرون علوى و المراد بالفريقين فريق المشركين و فريق المؤمنين، في•

المؤمنين بكثرة نعمهم و حسن أحوالهم و حال مجلسهم، 

144: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ْم ِمْن قَْرٍن ه مْ َو َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَ  ه 
َِن  أَثَاثاً َو ِرئْ  ﴾74ياً ﴿أَْح



24

وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
«  ْيواًوَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِ»فقال اهلل تعالى •

.و األثاث المتاع و الرئي المنظر، و هو قول ابن عباس

144: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

لَه  لَِة فَْليَْمد دْ ق ْل َمْن َكاَن فِي الضَّلَ 
ْحٰمن  َمّداً َحتَّى إِذَ  ا َرأَْوا َما الرَّ

َِّاَعةَ  ا ال ا اْلعََذاَب َو إِمَّ ي وَعد وَن إِمَّ
وَن َمْن ه َو شَ  َِيَْعلَم  رٌّ َمَكاناً َو فَ
ْنداً ﴿ ﴾75أَْضعَف  ج 
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 مَوااً قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّالَلَ ِ فَلْيَمْوُدْ لَهُ الرَّحْمنُ
عون « ةِمَنْ كانَ فِي الوَّاللَ»يا محمد « قُلْ»( ص)ثم قال تعالى لنبي  •

يمووهم و أ  « فَلْيَمْدُدْ لَو ُ الورَّحْمنُ مَود ا»الحق و العدول عن اتباع  
نِهِمْ وَ يَمُودُّهُمْ فِوي غُغْيوا»، كما قوال يحلم عنهم فال يعاجلهم بالعقوب 

ىلزامواً آكد كأن  ألز  نفس و انما ذكر بلفظ االمر ليكون« 3« »يَعْمَهُونَ
ون الوز  آمر نفسي، و يقول من زارني فألكرم ، فيكو: كما يقول القائل
فوي« فَلْيَمْوُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَووًّا»أراد و يجوز أن يكون . من قول  أكرم 

«1« »وَ نَمُدُّ لَ ُ مِنَ الْعَذابِ مَد ا»، كما قال عذابهم في النار
.15البقرة آية 2سورة ( 3)•
(من التبيان19  7ج )80مريم آية 19سورة ( 1)•

144: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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 مَوااً قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّالَلَ ِ فَلْيَمْوُدْ لَهُ الرَّحْمنُ
ىما »أ   اهدوا ما وعدهم اللَّ  ب  « حَتَّى ىِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ»و قول  •

أحد القيامة و المجازاة لكل« و ىما»و العقوبة على المعاصي « العذاب
رٌّ مَكاناً وَ مَنْ هُوَ  َ»حينئذ و يتحققون « فسيعلمون»على ما يستحق  

كونهم و في ذلك غاية التهديد في. آلكفار أ  المؤمنين« أَضْعَفُ جُنْداً
المراد ب  ما وعد المؤمنوون -هاهنا-و قيل العذاب. على ما هم علي 

ن بالنحر و ب  من نحرهم على الكفار فيعذبونهم قتال و اسراً، فسيعلمو
مكانهم القتل انهم أضعف جنداً من جند النبي و المسلمين، و يعلمون ب

.من جهنم و مكان المؤمنين من الجنة، من هو  ر مكاناً

145: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َو يَِزيد  َّللاَّ  الَِّذيَن اْهتََدْوا ه ًدى َو 
اِلحَ  ات  َخْيٌر ِعْنَد اْلبَاقِيَات  الصَّ
﴾76ٌر َمَرّداً ﴿َربَِّك ثََواباً َو َخيْ 
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وَ يَزِيوُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَوَوْا هُوًى 
اب الوى غاعوة اللَّو  و اجتنو« يزيد الذين اهتدوا»يقول اللَّ  تعالى ان  •

ي و وج  الزيادة لهم في  ان يفعول بهوم األلطواف التو« هدى»معاصي  
موور يستكثرون عندها الطاعات بما يبين  لهم من وج  الدالالت و األ

.التي تدعو الى أفعال الخيرات
. زيادة الهدى هو بايمانهم بالناسخ و المنسوخ: و قيل•

146: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
ات و فعل جميع الطاعوو هي « الباقيات الصالحات»و اخبر تعالى أن •

. اجتناب جميع المعاصي
بر سبحان اللَّ  و الحمد للَّ  و ال ىل  ىال اللَّ  و اللَّ  اك: هو قول: و قيل•
لقيا  أن الباقيات الحالحات ا( ع)و للَّ  الحمد، ورو  عن أبي عبد اللَّ  •

.آخر الليل لحالة الليل و الدعا  في االسحار
لودنيا و و سميت باقيات بمعنى أن منافعها تبقى و تنفوع أهلهوا فوي ا•

.االخرة، بخالف ما نفع  مقحور على الدنيا فقط

146: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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خَيْرٌ عِنْوَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ مَرَدااً
معنواه و قيل. أ  أكثر ثواباً من غيرها« خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً»و قول  •

ير من خ: و قيل. خير ثواباً من مقامات الكفار التي لها عندهم االفتخار
أ  « امَرَدًّوَ خَيْرٌ »و قول  . ىن كان فيها خير: اعمال الكفار على تقدير

نوه كأهوه ذاهوع عترده الباقيات الحالحات على صواحب ، هعيماًخير 
.لفقوه له، فترده عليه حتى يجوه في هفسه

146: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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