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3

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﴾



6

سورةُ َمريَم

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



7

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  



8

سورةُ َمريَم

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



9

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  



10

سورةُ َمريَم

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

أْتِينَا فَْرداً َو نَِرثُهُ َما يَقُوُل َو يَ 
 80﴾



11

سورةُ َمريَم

 آِلَهةً َو اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ 
اً   ﴾81ِليَُكونُوا لَُهْم ِعز 



12

سورةُ َمريَم

ِعبَاَدتِِهْم َو َكلَّ َسيَْكفُُروَن بِ 
﴾82د اً  يَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِض 



13

سورةُ َمريَم

أَ لَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى 
ُهمْ  اً  اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ ﴾83أَز 



14

سورةُ َمريَم

ُهْم  إِنََّما نَعُدُّ لَ فَلَ تَْعَجْل َعلَْيِهمْ 
﴾84َعد اً  



15

سورةُ َمريَم

حْ يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَّ  ٰمِن ِقيَن إِلَى الرَّ
﴾85َوْفداً  



16

سورةُ َمريَم

إِلَى َجَهنََّم َو نَُسوُق اْلُمْجِرِمينَ 
﴾86ِوْرداً  



17

سورةُ َمريَم

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



18

سورةُ َمريَم

ْحمٰ  ﴾88ُن َولَداً  َو قَالُوا اتََّخَذ الرَّ

﴾89د اً  لَقَْد ِجئْتُْم َشْيئاً إِ 



19

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً 

منو قأالواا اتخَذأ ذ الأرخ ْ)ثم اخبر تعالى عن الكفار بأنهمم •
اد إن المسيح ابأن الَّخأ و و اليمأ:كما قال النصارى( وذلذداً

.  قالت عزير ابن الَّخ 
قأال بمأ ا ال( لذقذدْ جِئْأُومْ)فقال الَّخ  لمم عَّى وج  القسم •
فأ  قأال ابأن عبأا  و-منكراً عظيماًأي ( إِدًّاشذيْئاً )

مجاهد و قُادة و ابن زيد

151: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



20

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً

أي ألن دعااو أو مأن « أذنْ دذعذاْا لَِّرخ ْمنِ وذلذداً»و قال  •
بال ان دعااو او المعنى ان السماات تكاد ينفطرن و الج

لُسأميُمم تنمد و األرض تنشق لدعااهم لَّخ  ولداًو أي
بأن ل  ولداًو فمؤالء سماا لَّخ  ولداً كما جعَّاا المسأيح ا

: لو قيأ. و المشركان جعَّاا المالئكة بنأات الَّخأ . الَّخ 
َّيأ  معناه ان جعَّاا لَّر من ولداًو الن الالد يسُحيل ع

.تعالى

153: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً 

مأن قأال « وذ قالواا اتخَذأ ذ الأرخ ْمنو وذلذأداً»: قال  تعالى•
ة أو الاثنيين و بعض خاصأُممو و إن قأال ببنأاة ا لمأ

مُمم و بعض بعضمم هلل سبحاه  تشريفا أو تجَّيال لكن عا
بمعنأى قال ب لك تحقيقأا-ف  مقام الُعَّيم-خاصُمم

االشُقاق من  قيقأة الالهأات و اشأُمال الالأد عَّأى 
جاهرة والدهو و ه ا ها المأراد با يأة و الأدليل عَّيأ  

الُعبير بالالد دون االبنو

111: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



22

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً 
لٌّ وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُُ•

(116: البقرة )لَهُ قانِتُونَ
مأراد وذ قالواا اتخَذ ذ الَّخ و وذلذأداً يعطأ  السأياقو أن ال: قال  تعالى•

: يمأادإذ قالأت ال: بالقائَّين بم ه المقالة هم اليماد و النصأارى
وجأ  المسأيح ابأن اهللو فأ ن: عزير ابن اهللو و قالت النصارى

الكالم مع أهل الكُابو و إهما قال أهل الكُاب هأ ه الكَّمأة 
ائمم كما اتَ  اهلل ولدا أول ما قالاها تشريفا ألهبي: أعن  قالمم

د و الحقيق  هحن أبناء اهلل و أ باؤه ثم تَّبست بَّبا  الج: قالاا

261: ، ص1الميزان في تفسير القرآن، ج



23

سورةُ َمريَم

تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َو تَْنَشقُّ 
اً  اَْلَْرُض َو تَِخرُّ اْلِجبَ  ﴾90اُل َهد 

ْحٰمِن َولَ  ﴾91داً  أَْن َدَعْوا ِللرَّ



24

تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً 

.تمدم بشدة صات( المدّ)و •

152: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الُ هَدّاًتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَ

ء المنكر الفظيعو الش :بكسر الممزةاإلد•
االهشقاقو الُفطرو •
السقاطو الَرورو •
.المدمالمدو •

111: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج



26

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً

أي ألن دعااو أو مأن « أذنْ دذعذاْا لَِّرخ ْمنِ وذلذداً»و قال  •
بال ان دعااو او المعنى ان السماات تكاد ينفطرن و الج

لُسأميُمم تنمد و األرض تنشق لدعااهم لَّخ  ولداًو أي
بأن ل  ولداًو فمؤالء سماا لَّخ  ولداً كما جعَّاا المسأيح ا

: لو قيأ. و المشركان جعَّاا المالئكة بنأات الَّخأ . الَّخ 
َّيأ  معناه ان جعَّاا لَّر من ولداًو الن الالد يسُحيل ع

.تعالى

153: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



27

سورةُ َمريَم

ْحمٰ  لَداً ِن أَْن يَتَِّخَذ وَ َو َما يَْنبَِغي ِللرَّ
 92﴾

اَواِت َو اَْلَْرِض إِْن ُكلُّ َمْن فِي السَّمَ 
ْحٰمِن َعبْ  ﴾93داً  إاِلَّ آتِي الرَّ



28

سورةُ َمريَم

اً  لَقَْد أَْحَصاُهْم َو َعدَّ  ﴾94ُهْم َعد 

ْلِقيَاَمِة فَْرداً َو ُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم ا
 95﴾
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لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدّاً 

أي عَّأم تفاصأيَّمم و« لذقذدْ أذ ْصاهومْ وذ عذدخهومْ عذدًّا»ثم قال تعالى إه  •
.ء من أ االممأعدادهم فكنه  عدهمو ال يَفى عَّي  ش 

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



30

وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً 

ال و جميعمم ينت  الَّخ  يام القيامة فرداً مفرداًو ال أ د معأ  و: ثم قال•
هاصر ل  و ال أعاانو الن كل ا د مشغال بنفس  ال يمم  هم غيره

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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