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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 
ورد•
إلى الىى ء،والنىا  الموافاةأصالن،أحدهما:الواووالراءوالدال•

.لونٌمناأللوان
.وَرَدَتِاإلبلُالماءَترِدُهوِرْداً:ويقال.خالفالصَّدَرِ:فاألوَّلالوِرْد•
الطُّىر،،و:والمىوارد.وِرْدُالحُمَّ إذاأخَذَتْصاحبَهالوقتٍ:والوِرْدُ•

.كذلكالمياهالمورودةوالقُرَى،قالهأبوعبيدة

105: ، ص6معجم مقائيس اللغة؛ ج 



11

وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وَارِدُهَا 
:قالجرير•
«4»إذااعوجَّالمواردُمستقيمِأميرُالمؤمنينَعل صراطٍ•
و.انعرقانِمُكتنِفاصَفْقَ العُنُقممىايلى مقدَّمَىهظلي ى:والوريدان•

.يسمَّيانمنالورودأيضاً،كأ َّهماتوافياف ذلكالمكان
.األصلاآلخرالوَرْد؛يقالفَرَسٌوَرْد،وأسدٌوَردٌ،إذاكانلو ُهلونَو•
.واللّهأعلمبالصَّواب.الورد•
(.ورد)والمجملواللسان507ديوانجرير(4)•

105: ، ص6معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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سورةُ َمريَم

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



13

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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سورةُ َمريَم

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

اَل َر بِآيَاتِنَا َو قَ أَ فََرأَْيَت الَِّذي َكفَ 
﴾77اً ﴿َل وتَيَنَّ َماالً َو َولَد

ْحٰمِن َخَذ ِعْنَد الرَّ أَطَّلََع اْلغَْيَب أَِم اتَّ 
﴾78َعْهداً ﴿
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
«أَفَرَأَيْتَالَّذِيكَفَرَبِآياتِنا،وَقالَلَأُوتَيَنَّمالًاوَوَلَداً»وقوله•
خبىابفيقولابنعباس،والعاص بن وائل السهمي  زلتفي:قيل•

ابناألرت،ومجاهد
-ءاسىتهزا-،فا ىهقىالالوليدد بدن المغيد ة زلتفي:وقالالحسن•

.ألوتينماالوولداًفيالجنة،ذكرهالكلبي
لهتىيوقيلأرادفيالد يا،يعنيإنأقمتعل دينآبائيوعبىادةآ•

.«لَأُوتَيَنَّمالًاوَوَلَداً»

146: ، ص7التبيان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
لَأُوتَيَنَّمالًاوَ»:قولهتعال • بِآياتِناوَقالَ الَّذِيكَفَرَ فَرَأَيْتَ كما«وَلَداًأَ

ورةقولأنسيا،اآلياتاألربعالسابقةيعطيأنالحجةالفاسدةالمذك
لمةالحقبعضالمىركينممنتليعليهالقرآنفقالماقالدحضالك
بعوقدواستغواءواستخفافاللمؤمنينكذلكسيا،هذهاآلياتاألر

سابقواختتمتافتتحتبكلمةالتعجيبواشتملتبقوليىبهالقولال
صأوبمايناسبهمنالجوابيعطيأنبعضالناسممنآمنبىالنبي

هىمكانفيمعرضذلكبعدماسمعقولالكفارمالإليهمولحىقب
كىانفىيقائالألوتينماالوولدايعنيفيالد ياباتباعملةالىىر 

:قولىهفىردهاهللسىبحا هب.اإليمانباهللشؤماوفياتخاذاآللهةميمنة
.إلخ«أَطَّلَعَالْغَيْبَ»

103: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
ملىةأماماذكرهاألكنربالبناءعل ماوردمنسببالنىزولأنالجو•

األرتقولأحدالمتعرقينفيالىر منقريشخاطببهخباببن
لىداحينطالبهديناكانلهعليه،وأنمعن الجملةألوتينمىاالوو

علومأنءاليالئمسيا،اآلياتإذمنالمفيالجنةفأؤديدينيفىي
وولداإذاالمىركينماكا وامذعنينبالبعثأصال،فقولهألوتينماال

موالبعنتوعندذلكأؤديدينياليحتملإالاالستهزاءوالىتهك
الْغَ»:معن لرداالستهزاءباالحتجاجكماهوصريحقوله أَمِأَطَّلَعَ يْىبَ

.إلخ«اتَّخَذَعِنْدَالرَّحْمنِعَهْداً

103: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
اآليىةو  يرهذاالقولفيالسقوطما قلعنأبيمسلمالمفسرأن•

.عامةفيمنلههذهالصفة
أَ»مىةمسىو،للتعجيىب،وكل«أَفَرَأَيْتَالَّىذِيكَفَىرَبِآياتِنىا»:فقوله•

:مهمنقولهمكلمةتعجيبوقدفرعهبفاءالتفريععل ماتقد«فَرَأَيْتَ
:ولىهألنكفرهذاالقائىلوق«أَيُّالْفَرِيقَيْنِخَيْرٌمَقاماًوَأَحْسَنُ َدِيًّا»
ينالمنسنخكفرهمومبنيعل قولهمللمىؤمن«لَأُوتَيَنَّمالًاوَوَلَداً»

خيرعندهؤالءوسعادةالحياةوعزةالىد ياو عمتهىاوالخيىرإال
تَيَنَّوَقالَلَأُو»:ومنهناي هرأنلقوله.ذلكعندالكفاروفيملتهم

«كَفَرَبِآياتِنا» وعترتبعل قوله«مالًاوَوَلَداً

103: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
جلىبوأ هإ ماكفربآياتاهللزاعماأنذلكطريقةميمو ةمباركةت•

دأقسىملسالكهاالعزةوالقدرةوترزقهالخيروالسعادةفيالد ياوق
.«يَنَّلَأُوتَ»:بذلككمايىهدبهالمالقسمو ونالتأكيدفيقوله

104: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
هعليهردسبحا «أَطَّلَعَالْغَيْبَأَمِاتَّخَذَعِنْدَالرَّحْمنِعَهْداً»:قولهتعال •

لهإلى بأ هرجمبالغيبالطريق«ألوتينماالوولدابكفري»:قوله
كفرهمايأملهوالعلمفليسبمطلععل الغيبحت يعلمبأ هسيؤت ب

النفيءبىالبمتخذعهداعنداهللحت يطمئنإليهفيذلك،وقدجي
.فيصورةاالستفهاماإل كاري

104: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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سورةُ َمريَم

َِنَْكت ب  َما يَق   دُّ لَه  َكلَّ  ِمَن ول  َو نَم 
﴾79اْلعََذاِب َمّداً ﴿

أْتِينَا فَْرداً َو نَِرث ه  َما يَق ول  َو يَ 
﴿80﴾
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 مَدااً قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّالَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ال َّحْمنُ
عىن«ةِمَنْكانَفِيالضَّاللَ»يامحمد«قُلْ»(ص)ثمقالتعال لنبيه•

يمددهم و أي«فَلْيَمْدُدْلَىهُالىرَّحْمنُمَىدًّا»الحقوالعدولعناتباعه
 ِهِمْوَيَمُىدُّهُمْفِىيطُغْيىا»،كماقىاليحلم عنهم فال يعاجلهم بالعقوبة

إلزامىاًآكدكأ هألزم فسهوا ماذكربلفظاالمرليكون«3«»يَعْمَهُونَ
ونالىزمآمر فسي،ويقولمنزار يفألكرمه،فيكى:كمايقولالقائل
.منقولهأكرمه

.15البقرةآية2سورة(3)•

144: ، ص7التبيان في تفسي  الق آن، ج
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وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدااً
،نارفي عذابهم في ال« فَلْيَمْدُدْ لَهُ ال َّحْمنُ مَدًّا»أراد ويجوزأنيكون•

«1«»وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا»كماقال

(منالتبيان19م7ج)80مريمآية19سورة(1)•

144: ، ص7التبيان في تفسي  الق آن، ج
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كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ
كلمىةكال«كَلَّاسَنَكْتُبُمايَقُولُوَ َمُدُّلَهُمِنَالْعَذابِمَدًّا»:قولهتعال •

نهقولردعوزجروذيلاآليةدليلعل أ هسبحا هيردبهامايتضم
وهذاالقائلمنترتبإيتىاءالمىالوالولىدعلى الكفىربآيىاتاهلل
لىدمحصلهأنالذييترتبعل قولههذاليسهوإيتىاءالمىالوالو
طلبفإنلذلكأسباباأخربلهومدالعذابعل كفرهورجمهفهوي

وتبعةقولىهبمايقولفيالحقيقةعذاباممدودايتلوبعضهبعضاأل هه
هىومىدالإيتاءالمالوالولدوسنكتبقولهو رتبعليهأثرهالذي

.18:علقال:«فَلْيَدْعُ ادِيَهُسَنَدْعُالزَّبا ِيَةَ»:العذابفاآلية  يرةقوله

104: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ
تده المد اد مدن كتابدة قولده ت بيومنهناي هرأناألقربأنيكون•

ليده يدو  ليت تب عليه أث ه ال كتابته فدي حدحيفة عملده ليحاسدب ع
وَ َرِثُىهُمىا»:كمافسرهبهأربابالتفسير،عل أنقولهاآلتيالقيامة
.اهرةاليخلوعل قولهممنشائبةالتكرارمنظير كتةظ«يَقُولُ

104: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ نَ ِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَ ْداً
قولأ ىهالمرادبوراثةماي«وَ َرِثُهُمايَقُولُوَيَأْتِينافَرْداً»:قولهتعال •

قىدكىانألوتينبكفريماالوولدا،و:سيموتويفن ويتر قوله
رثىهخطيئةالزمةلهلزومالماللإل سانمحفوظةعنداهللكأ همىالو

.بعدهففيالكالماستعارةلطيفة
صربهءمماكانينتأيوحدهوليسمعهشي«وَيَأْتِينافَرْداً»:وقوله•

يسويركنإليهبحسبوهمهفمحصلاآليةأ هسىيأتيناوحىدهولى
نمعهإالقولهالذيحف ناهعليهفنحاسبهعل ماقالو مىدلىهمى

.العذابمدا

104: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
«وَوَلَىداًلَأُوتَيَنَّمالًا»هذامايقتضيهالبناءعل كونقولهفيأولاآليات•

اءفىيإل اإليتاءفيالد يا،وأمابناءعل كو ه ىاظراإلى اإليتى اظرا
يكفراآلخرةكمااختارهاألكنرفمعن اآلياتكمافسروهاتعجبمنالذ

نإذاأقسىمألوتىي:بآياتناوهوعاصبنوائلأووليدبنالمغيرةوقىال
:وقيل-؟بعنتماالوولدافيالجنة،أعلمالغيبحت يعلمأ هفيالجنة

هللأماتخذعندالرحمنعهدابقولالإلىهإالا-أ  رفياللوحالمحفوظ
مىاأقدمعمالصالحاكالولىيساألمىرك:وقيل-حت يدخلبهالجنة

لهو مىدلىهسنكتبمايقولبأمرالحف ةأنينبتوهفيصحيفةعم-قال
اهمنالعذابمداو رثهمايقولأيماعندهمنالمالوالولدبإهالكناإيى

مىالوءمىنوإبطالناملكهويأتيناأييأتياآلخرةفرداليسعندهشي
.ولدوعدةوعدد

105: ، ص14الميزان في تفسي  الق آن، ج
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
(بحثروائي)•
يقولىهفى:فيتفسيرالقمي،فيروايةأبيالجارودعنأبيجعفىرع•

:تعال 
لعىاصإ ها-«وَقالَلَأُوتَيَنَّمالًاوَوَلَداً-أَفَرَأَيْتَالَّذِيكَفَرَبِآياتِنا»•

،ووكىانأحىدالمسىتهزءين-بنوائلبنهىامالقرشيثمالسهمي
اهفقالفأتاهيتقاض-كانلخباببناألرتعل العاصبنوائلحق

ر؟ألستمتزعمونأنفيالجنةالذهبوالفضةوالحري:لهالعاص
نفيهاخيرافموعدمابينيوبينكالجنة،فواهللألوتي:قال.بل :قال•

.مماأوتيتفيالد يا
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
وفيالدرالمننور،أخرجأحمىدوالبخىاريومسىلموسىعيدبىن•

نالمنذرمنصوروعبدبنحميدوالترمذيوالبيهقيفيالدالئلواب
:"الوابنأبيحاتموابنحبانوابنمردويهعنخباببناألرتق

أتقاضىاهفأتيته-كنترجالقيناوكانليعل العاصبنوائلدين
الأكفىرالواهلل:حت تكفربمحمدفقلت-الواهللالأقضيك:فقال

جئتنيوثمبعنت-فإ يإذامت:قال.حت تموتثمتبعث-بمحمد
-آياتِنىاأَفَرَأَيْتَالَّذِيكَفَىرَبِ»:فأ زلاهلل-ليثممالوولدفأعطيك

.«وَيَأْتِينافَرْداً-إل قوله
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
عنوأيضا.وروىأيضامايقربمنهعنالطبرا يعنخباب:أقول•

سعيدبنمنصورعنالحسنعنرجلمنأصحابرسىولاهللصو
بىاسلميسمخباباوأيضاعنابنأبيحاتموابنمردويهعنابنع

.عنرجالمنالصحابة
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
ايىاتوقدتقدمأنالرواياتالتنطبقعل سيا،اآلياتفىإنالرو•

يلصريحةفيأنالكلمةإ ماصدرتعنالعاصبنوائلعلى سىب
ىركينلماالستهزاءوالسخريةعل أنالنقلالقطعيأيضايؤيدأنالم

.يكو واقائلينبالبعثوالنىور
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
تهزاءمنثماآلياتتأخذفيردكلمتهباالحتجاجولوكا تكلمةاس•

مإالظيرجدلميكنلالحتجاجعليهامعن إذاالحتجىاجاليسىتقي
هىاعل قولجديوإالكانهزالفالرواياتعل صراحتهافىيكو 

.كلمةاستهزاءالتنطبقعل اآلية
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
«لَىأُوتَيَنَّمالًىاوَوَلَىداً»:ولوحملعل وجهبعيدعل أ هإ ماقال•

وجىهعل وجهاإللزاموالتبكيتلخبابمنظيرأنيعتقدهالعلى 
تىينلميكنلذكرالولدمعالمالوجهوكفاهأنيقىولألو!االستهزاء

إ كىمتزعمىون:ماالمعأنفيبعضهذهالرواياتأ هقىاللخبىاب
أ كمترجعونإل مالوولدولميعهدمنمسىلميصىدراإلسىالم

ءمىنيشيوعالقولبأنفيالجنةتوالداوتناسالوالوقعتفىيشى
.القرآنإشارةإل ذلك

.هذاأوال•
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
ذاإللىزامووجهإ«لَأُوتَيَنَّ»:ولميكنللقسموالتأكيدالبالغفيقوله•

.وهذاثا يا.التبكيتالحاجةفيهإل تأكيد
بالجنةمندونأنيقيده«لَأُوتَيَنَّ»ولميكنإلطال،اإليتاءفيقوله•

.وهذاثالنا.أواآلخرةدفعاللبس كتةظاهرة
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
مايَقُىولُوَكَلَّاسَنَكْتُبُ:ولميصلحللردعليهوإبطالهإالقولهتعال •

أَطَّلَىعَالْغَيْىبَأَمِ»:إل آخراآليتين،وأمىاقولىه« َمُدُّلَهُمِنَالْعَذابِ
كيىتالفغيرواردعليهالبتةإذاإللزاموالتب«اتَّخَذَعِنْدَالرَّحْمنِعَهْداً

علمىهبىليتوقفعل العلمبصد،مايلزمبهحت يتوقفعنمنىإ
إلزامىهيجامعظالباالعلمبالكذبوإ ماعل التزامالخصمالذييراد

.وهذارابعا.بهأوبمايستلزمه
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وَ قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَاالً وَ وَلَداً
الْباقِياتُالصَّالِحاتُ»:اعلمأ هوردفيذيلقولهو• اراآليىةأخبى«وَ

يهافىيعنالنبيوأئمةأهلالبيتعليهمأفضلالصالةوقدأشر اإل
مىن46الجزءالنالثعىرمنالكتابفيبحثروائيفيذيلاآلية

.سورةالكهف
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