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سورةُ َمريَم

ُدَها َكاَن َعلَىَو إِْن ِمْنُكْم إِالَّ َوارِ 
﴾71اً  َرب َِك َحتْماً َمْقِضي  



4

سورةُ َمريَم

ي الَِّذيَن ا تَّقَْوا َو نََذُر ثُمَّ نُنَج ِ
﴾72اً  الظَّاِلِميَن فِيَها ِجثِي  



5

سورةُ َمريَم

َو إَِذا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت قَاَل 
يَن آَمنُوا أَيُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِللَّذِ 

اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر َمقَاماً َو أَْحَسُن نَِدي اً 
 73﴾
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سورةُ َمريَم

ُهْم ِمْن قَْرٍن ُهمْ َو َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَ 
﴾74ياً  أَْحَسُن أَثَاثاً َو ِرئْ 
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سورةُ َمريَم

لَهُ لَِة فَْليَْمُددْ قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّلَ 
ْحٰمُن َمد اً َحتَّى إِذَ  ا َرأَْوا َما الرَّ

ا السَّاَعةَ  ا اْلعََذاَب َو إِمَّ يُوَعُدوَن إِمَّ
رٌّ َمَكاناً َو فََسيَْعلَُموَن َمْن ُهَو شَ 
﴾75أَْضعَُف ُجْنداً  
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سورةُ َمريَم

ُ الَِّذيَن اْهتََدْوا ُهًدى َو  َو يَِزيُد َّللاَّ
اِلحَ  اُت َخْيٌر ِعْنَد اْلبَاقِيَاُت الصَّ
﴾76ٌر َمَرد اً  َرب َِك ثََواباً َو َخيْ 
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سورةُ َمريَم

اَل َر بِآيَاتِنَا َو قَ أَ فََرأَْيَت الَِّذي َكفَ 
﴾77اً  ََلُوتَيَنَّ َماالً َو َولَد

ْحٰمِن َخَذ ِعْنَد الرَّ أَطَّلََع اْلغَْيَب أَِم اتَّ 
﴾78َعْهداً  
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سورةُ َمريَم

ِمَن وُل َو نَُمدُّ لَهُ َكلَّ َسنَْكتُُب َما يَقُ 
﴾79اْلعََذاِب َمد اً  

أْتِينَا فَْرداً َو نَِرثُهُ َما يَقُوُل َو يَ 
 80﴾
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سورةُ َمريَم

 آِلَهةً َو اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ 
اً   ﴾81ِليَُكونُوا لَُهْم ِعز 
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وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً 
فهم اخبر اللَّه تعالى أن هؤالء الكفار الذين ذكرهم و وص•

عبهووها و وههه ا « اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّههِ للِهَه ً»بأنهم 
و االتخهاذ أعهواد « لِيَكُ نُ ا لَهُهمْ عِها ا»عبادتهم نح ها 

يصهيروا ء ليأتيه في العاقب ، فهؤالء اتخذوا اآلله  لالشي
هم و الى العا فصاروا بذلك الى الذل، فسخط اللَّهه علهي

يها و العا االمتناع من الضيم عاّ يعاّ عااً، فه  عا. أذلهم
.  أي منيع من أن ينال بس ء

148: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً 

وَ اتَّخَهذُوا مِهنْ دُونِ اللَّههِ للِهَه ً »: ق له تعهالى•
هؤالء اآلله  هم المالئكه  و« لِيَكُ نُ ا لَهُمْ عِا ا

 ك الجن و القويس ن من اإلنس و هبابرة المل
.ي فإن أكثرهم كان ا يرون الملك قواس  سماو

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



14

لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً 
 نهم ك نهم لهم عاا ك نهم شفعاء لههم يقربهو معنى •

الهونيا فينال ن بهذلك العهاة فهيإلى اهلل بالشفاع  
ر ينجر إليهم الخير و ال يمسههم الشهر، و مهن فسه

عليه ك نهم لهم عاا بشفاعتهم لهم في اآلخرة خفي
.أن المشركين ال يق ل ن بالبعث

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



15

سورةُ َمريَم

ِعبَاَدتِِهْم َو َكلَّ َسيَْكفُُروَن بِ 
﴾82د اً  يَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِض 
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كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ
مر على مها أي حقاً ليس األ« كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ»فقال اللَّه تعالى •

:و قيل في معناه ق الن. قال ه بل سيكفرون بعبادتهم
إن معناه سيجحوون أن يك ن ا عبووها، لما يرون من سه ء -أحوهما•

.عاقبتها
.و هذا ه اب من أهاز وق ع القبائح و الكذب من أهل اآلخرة•
ال اللَّهه سيكفرون ما اتخذوه لله  بعبادة المشركين لها، كما قه-الثاني•

أي بأمرنا و إرادتنا « 1« »تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُ ا إِيَّانا يَعْبُوُونَ»تعالى 
.63القصص لي  28س رة ( 1)•

148: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً
:و قيل في معناه ق الن« وَ يَكُ نُ نَ عَلَيْهِمْ ضِو ا»•
.يك ن ن ع ناً في خص متهم و تكذيبهم: قال مجاهو-أحوهما•
.رءون منهمقال قتادة يك ن ن قرناءهم في النار يلعن نهم و يتب-الثاني•

148: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
نَ عَلَهيْهِمْ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُ نُه »: ق له تعالى•

مهع الضو بحسب اللغ  المنافي الهذي ال يجتمهع« ضِو ا
ء، و عن األخفش أن الضو يطلق علهى ال احهو والشي

الجمع كالرس ل و العوو و أنكهر ذلهك بعضههم و وههه 
إطالق الضو في اآلي  و ه  مفهرد علهى اآللهه  و ههي 
ر همع بأنها لما كانت متفق  فهي عهواوة ههؤالء و الكفه
ق بعبادتهم كانت في حكم ال احو و صهح بهذلك إطهال

.المفرد عليها
108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
يَكْفُرُونَ»و ظههاهر السههياق أن ضههميري • و « سههَ

و « بِعِبههادَتِهِمْ»لآللههه  و ضههميري « يَكُ نُهه نَ»
: ىللمشركين المتخهذين لآللهه  و المعنه« عَلَيْهِمْ»

 ن سيكفر اآلله  بعبهادة ههؤالء المشهركين و يكه
ههم اآلله  حال ك نهم على المشركين ال لهم، ضوا ل

دائما يعادونهم و ل  كان ا لهم عاا لثبت ا على ذلك

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
وَ إِذا رَأَى الَّهذِينَ »: و قو وقع ذلهك فهي ق لهه تعهالى•

نَّها أَشْرَكُ ا شُرَكاءَهُمْ قالُ ا رَبَّنا هؤُالءِ شُهرَكاُُنَا الَّهذِينَ كُ
«:نَوْعُ ا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَ ْا إِلَهيْهِمُ الْقَه ْلَ إِنَّكُهمْ لَكهاذِبُ نَ

وَ الَّهذِينَ تَهوْعُ نَ مِهنْ »: و أوضح منه ق له. 86: النحل
دُونِهِ ما يَمْلِكُ نَ مِهنْ قِطْمِيهر ، إِنْ تَهوْعُ هُمْ ال يَسْهمَعُ ا 
دُعاءَكُمْ وَ لَ ْ سَمِعُ ا مَها اسْهتَجابُ ا لَكُهمْ وَ يَه ْلَ الْقِيامَه ِ

.14: فاطر« :يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
و ربمهها احتمههل أن يكهه ن بههالعكس مههن ذلههك أي سههيكفر •

فهي المشرك ن بعبادة اآلله  و يك ن ن على اآلله  ضهوا كمها
نَّها ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَهتُهُمْ إِلَّها أَنْ قهالُ ا وَ اللَّههِ رَبمنها مها كُ»: ق له

، و يبعوه أن ظهاهر السهياق أن يكه ن 23: األنعال: «مُشْرِكِينَ
آللهه  في اآلي  السابق ، وصهفا ل« عِا ا»و قو ق بل به « ضِو ا»

و دون المشركين و الزل ذلك أن يك ن اآلله  الذين ههم الضه
ب هم الكافرين بعبهادة المشهركين ناهرا إلهى خصه   ترته

.الضمائر

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ

: قهالعلى أن التعبير المناسب لهذا المعنى أن ي•
، و ال كفر بهاهلل:سيكفرون بهم على حو ما يقال

.                         كفر بعبادة اهلل: يقال

108: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
هم عليهم و المراد بكفر اآلله  ي ل القيام  بعبادتهم و ك ن•

امه  ضوا ه  ظه ر حقيق  األمر ي مئذ فإن شأن ي ل القي
كهن ظه ر الحقائق فيه ألهل الجمع ال حووثها و ل  لم ت

وا بل بوا اآلله  كافرين بعبادتهم في الونيا و ال عليهم ض
، و لهم ذلك ي ل القيام  لم تتم حج  اآلي  فهافهم ذلهك

: هعلهى ق له« »أَ لَمْ تَهرَ»: على هذا المعنى يترتب ق له
.إلخ« كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ»

109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

أَ لَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى 
ُهمْ  اً  اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ ﴾83أَز 
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أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 
ينَ عَلَهى أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِ)يا محمو ( ألم تر( ) )ثم قال تعالى لنبيه •

ل ا مهنهم و أي لما سلط الكفار الشياطين على نف سهم و قب( الْكافِرِينَ
اإللجاء، و اتبع هم خلينا بينهم و بينهم حتى أغ وهم، و لم نحل بينهم ب

. عبر عن ذلك باإلرسال على ضرب من المجازال بالمنع، و 
إِلهىعَلَيْهَا الْمَ ْتَ وَ يُرْسِلُ الْهأُخْرىفَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى)و مثله ق له •

« 1»( أَهَل  مُسَم ى
42الامر لي  39س رة ( 1)•

149: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 
لهيهم و يحتمل ان يك ن أراد به يرسل الشياطين ع•

ا قهال في النار بعو م تهم يعذب هم و يلعن نهم، كمه
ياطِينَ) رَنَّهُمْ وَ الشهَّ و يقهال « 2»( فَ َ رَبمهكَ لَنَحْشهُ

بينه و أرسلت الباز و الكلب على الصيو إذا خليت
. بينه

68مريم لي  19س رة ( 2)•

149: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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تَؤُزُّهُمْ أَزّاً 

و . أي تهاعجهم ازعاههاً« تَؤُزُّهُمْ أَز ا»و ق له •
االز اإلزعاج الى االمر، أزه أزاً و أزيااً إذا هاه 

.باالزعاج الى أمر من األم ر

149: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
ياطِينَ عَ»: ق له تعالى• لْنَا الشهَّ لَهى أَ لَمْ تَرَ أَنَّها أَرْسهَ

  األز و الها بمعنى واحو و ه« الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَز ا
اطين تهييج الشهيالتحريك بشوة و إزعاج و المراد 

بهاع و تحريضهم علهى اتإياهم إلى الشر و الفساد
ستقام  الباطل و إضاللهم بالتالال عن الثبات و اال

.على الحق

109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



29

يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ

يه تعالى و ال ضير في نسب  إرسال الشياطين إل•
وا فهإنهم كفهرالمجازاةبعو ما كان على طريق 

ل و بالحق فجازاهم اهلل بايادة الكفهر و الضهال
ان و ل  كه« عَلَى الْكافِرِينَ»: يشهو بذلك ق له

ن مهن غيهر أ« علهيهم»: إضالال ابتوائيا لقيهل
.ي ضع الااهر م ضع المضمر

109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



30

يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
عنى المفيو م« أَ لَمْ تَرَ»: و اآلي  و هي مصورة بق له•

لسهابق  االستشهاد مس ق  لتأييو ما ذكر في اآلي  ا
اطين من ك ن للهتهم عليهم ضوا، فإن تهيهيج الشهي

وي  إياهم للشر و الفساد و اتباع الباطل معاداة و ض
و الشياطين و هم من الجن من همل  للهتهم و له  
لم يكن هؤالء اآلله  عليهم ضوا ما دع هم إلى ما 

.فيه هالكهم و شقاُهم
109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
هههؤالء اآللههه  الههذين : فاآليهه  بمنالهه  أن يقههال•

ويق يحسب نهم ألنفسهم عاا هم عليهم ضهو و تصه
ذلك أن الشياطين و ههم مهن للههتهم يحركه نهم 
بإزعاج نح  ما فيه شهقاُهم و ليسه ا مهع ذلهك 
مطلقي العنان بل إنمها هه  بهإذن مهن اهلل يسهمى 

هه  إرساال و على هذا فاآلي  متصهل  بسهابقتها و
.ظاهر

109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْهِمْ ضِدااكَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَ
و هعل صاحب روح المعاني، ههذه اآليه  مترتبه  •

وَ يَقُ لُ الْإِنْسهانُ أَ»: على مجم ع اآليات من ق له
وَ »: إلهى ق لهه« إِذا ما مِهتُّ لَسهَ ْ َ أُخْهرَجُ حَي ها

بيان و متصل  به و أطنب في« يَكُ نُ نَ عَلَيْهِمْ ضِو ا
ذلك كيفي  االتصال بما ال يجوي نفعها و أفسهو به
.لهاسياق اآليات و اتصال ما بعو هذه اآلي  بما قب

109: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ُهْم  إِنََّما نَعُدُّ لَ فَلَ تَْعَجْل َعلَْيِهمْ 
﴾84َعد اً  



34

فَالَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً 
« إِنَّمها نَعُهوُّ لَهُهمْ عَهو ا»على هؤالء الكفار « فَال تَعْجَلْ»ثم قال تعالى •

.و قيل األنفاس. األيال و السنين

149: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَداا
« و افَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُوُّ لَهُهمْ عَه»: ق له تعالى•

و المعهوود و ينفهوهالعو ه  اإلحصاء و العو يفني
لهى بهذه العناي  قصو به إنفاد أعمارهم و االنتههاء إ

لخههر أنفاسهههم كههأن أنفاسهههم الممههوة ألعمههارهم 
وا مذخ رة بعودها عنو اهلل فينفوها بإرسهالها واحه

.همبعو لخر حتى تنتهي و ه  الي ل الم ع د علي

110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَداا
به  و إذ كان موة بقاء اإلنسان هي موة بالئه و امتحانه كمها ين•

مْ إِنَّا هَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَ ً لَهها لِنَبْلُه َهُمْ أَيُّهُه»: عنه ق له
كهان العهو بالحقيقه  عهوا للعمهال 7: الكهف: «أَحْسَنُ عَمَلًا

ة األخرويه  المثبت  في صحيف  العمر، ليتم بهذلك بنيه  الحيها
من نعم أو الخالوة و يستقصي لإلنسان ما يلتئم به عيشه هناك

سهمه نقم فكما أن مكث الجنين في الرحم موة يتم به خلقه ه
ه و إن كذلك مكث اإلنسان في الونيا ألن يتم بهه خلقه  نفسه

.يعو اهلل ما قور له من العطي  و يستقصيه

110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَداا
لمه ت و على هذا فال ينبغي لإلنسان أن يستعجل ا•

حاسب لكافر طالح ألن موة بقائه موة عو سيئاته لي
ائه عليها و يعذب بها و ال لمؤمن صالح ألن موة بق

 تقيهو موة عو حسناته ليثاب بها و يتنعم و اآلي  ال
العو و إن فهم من ظاهرها فهي بهادا الناهر عهو 

.األنفاس أو األيال

110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَداا
لهى مها تفريهع ع« فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ»: و كيف كان فق له•

ق  عل  تعليل له و ه  في الحقي« إِنَّما نَعُوُّ»: تقول، و ق له
التأخير و محصهل المعنهى إذ كهان ههؤالء ال ينتفعه ن
ر باتخاذ اآلله  و كان ا ههم و للههتهم منتههين إلينها غيه
ر خارهين من سلطاننا و ال مسيرهم فهي طهريقهم بغيه

يضهيق إذننا فال تعجل عليهم بهالقب  أو بالقضهاء و ال
صورك عن تهأخير ذلهك إنمها نعهو لههم أنفاسههم أو 

.أعمالهم عوا
110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

حْ يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَّ  ٰمِن ِقيَن إِلَى الرَّ
﴾85َوْفداً  



40

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً
ر أي اذكهر يه ل نحشه( يَ ْلَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْهواً)و ق له •

باناً في الذين اتق ا معاصي اللَّه و فعل ا طاعاته الى الرحمن وفواً اي رك
وفهوت أفهو : قوومهم، و وحو ألنه مصور وفو، و يجمع وف داً، تقه ل

.وفواً فأنا وافو
هها انهم يؤت ن بن ق لم ير مثلها، عليها رحهال الهذهب و أزمت: و قيل•

ي ق ل ابهن ف-الابرهو، فيركب ن عليها حتى يصيروا الى أب اب الجن 
-عباس

.معناه يحشرهم اللَّه هماع  هماع : و قيل•

149: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



41

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً
لقه ل ال فهو ههم ا« يَ ْلَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْواً»: ق له تعالى•

ال اردون لايارة أو استنجاز حاه  أو نح  ذلك و ال يسم ن وفوا إال
.إذا كان ا ركبانا و ه  همع واحوه وافو

له فهي ق « إِلَى الرَّحْمنِ»و ربما استفيو من مقابل  ق له في هذه اآلي  •
:اآلي  التالي 

أن المراد بحشرهم إلى الرحمن حشرهم إلهى الجنه  و « هَهَنَّمَإِلى»•
ر إليها إنما سمي حشرا إلى الرحمن ألن الجن  مقال قربه تعالى فالحش

.و معنى اآلي  ظاهر. حشر إليه

110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

إِلَى َجَهنََّم َو نَُسوُق اْلُمْجِرِمينَ 
﴾86ِوْرداً  
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وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً 
اخبر اللَّه تعالى أنه يسه ق المجهرمين الهى هههنم ورداً يه ل•

اً، فهه  و الس ق الحث على السير، ساقه يسه قه سه ق. القيام 
نهه سائق و منه الساق، الستمرار السير بهها، و منهه السه ق أل

يسه قهم : ءو قال الفرا. ءيساق به البيع و الشراء شيئاً بعو شي
. و قيل افراداً. عطاشاً: و قال األخفش. مشاة

ال أي عطاشاً، كاإلبل التي ترد عطاشهاً المهاء، إ( ورداً)و معنى •
و . أن هؤالء يمنع ن منه، ألنه ال يشرب من الح ض اال مؤمن

.ه  ق ل ابن عباس و الحسن و قتادة

150: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً 
« اًهَهَهنَّمَ وِرْدوَ نَسُ قُ الْمُجْرِمِينَ إِلى»: ق له تعالى•

مأخ ذ من ورود المهاء فسر ال رد بالعطاش و كأنه
أي قصوه ليشرب و ال يك ن ذلك إال عن عطهش

عليق فجعل بذلك ال رد كناي  عن العطاش، و في ت
  و الس ق إلى ههنم ب صف االهرال إشعار بالعليه

لسهابق  نايره تعليق الحشر إلى الرحمن في اآلي  ا
.و معنى اآلي  ظاهر. ب صف التق ى

111: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َخَذ ةَ إِالَّ َمِن اتَّ الَ يَْمِلُكوَن الشَّفَاعَ 
ْحٰمِن َعْهداً   ﴾87ِعْنَد الرَّ
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الَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ

فاعَ َ)و ق له • أي ال يقهورون( ال يَمْلِكُه نَ الشهَّ
يهه عليها، و الملك القورة على ماله التصر  ف

.و الحكمأن يصرفه أتم التصريف في الحقيق  أ

150: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِالَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً 
فهي قه ل -أي عمال صالحاً( إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْوَ الرَّحْمنِ عَهْواً)ق له و •

لمهؤمن نصب على أنه استثناء منقطع، ألن ا( من)فم ضع -ابن هريج
ال انه نصب على حهذ  الهالل بمعنهى: و قو قيل. ليس من المجرمين

مراد و العهو ال. عهواًيملك المتق ن الشفاع  إال لمن اتخذ عنو الرحمن
ار ال يشهفع و اإلقرار ب حوانيته و تصويق أنبيائه، فان الكف. به االيمان

في م ضع رفع بوال من اله او و النه ن فهي ( من)و قال الاهاج . لهم
خهذ و المعنى ال يملك الشفاع  إال مهن ات(. ال يَمْلِكُ نَ الشَّفاعَ َ)ق له 

.عنو الرحمن عهواً و ه  االيمان

151: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً 
فاعَ َ إِلَّها مَهنِ اتَّخَهذَ عِنْهوَ»: ق له تعالى• ال يَمْلِكُ نَ الشهَّ

و هذا ه اب ثان عهن اتخهاذهم اآللهه  « الرَّحْمنِ عَهْواً
ته للشفاع  و ه  أن ليس كل من يه ى اإلنسهان شهفاع

لهك فاتخذه إلها ليشفع لهه يكه ن شهفيعا بهل إنمها يم
الشفاع  بعهو من اهلل و ال عههو إال آلحهاد مهن مقربهي 

ونِهِ وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَوْعُ نَ مِنْ دُ»: حضرته، قال تعالى
: الاخهر : «الشَّفاعَ َ إِلَّا مَنْ شَهِوَ بِالْحَقم وَ هُهمْ يَعْلَمُه نَ

86.
110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً 
ال من المراد أن المشفع لهم ال يملك ن الشفاع  إ: و قيل•

اتخذ عنو الرحمن عههوا و العههو هه  اإليمهان بهاهلل و 
فاع  كما في وعوه تعالى له بالش: التصويق بالنب ة، و قيل

األنبياء و األئم  و المؤمنين و المالئكه  علهى مها فهي
رأ ه  شهادة أن ال إلهه إال اهلل و أن يتبه: األخبار، و قيل

من الح ل و الق ة و أن ال يره  إال اهلل، و ال ههه األول
.ه  األوهه و ه  بالسياق أنسب

110: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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