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3

سورةُ َمريَم

ْم َو َكالَّ َسيَْكفُُروَن ب   بَاَدت ه  ع 
ْم ض   ﴾82ّداً ﴿يَُكونُوَن َعلَْيه 



4

سورةُ َمريَم

يَن َعلَى  أَ لَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاط 
ُهمْ  يَن تَُؤزُّ ﴾83أَّزاً ﴿اْلَكاف ر 



5

سورةُ َمريَم

مْ  ُهْم  إ نََّما نَعُدُّ لَ فاَلَ تَْعَجْل َعلَْيه 
﴾84َعّداً ﴿



6

سورةُ َمريَم

حْ يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَّ  ٰمن  ق يَن إ لَى الرَّ
﴾85َوْفداً ﴿



7

سورةُ َمريَم

ينَ  م  إ لَى َجَهنََّم َو نَُسوُق اْلُمْجر 
ْرداً ﴿ ﴾86و 



8

سورةُ َمريَم

َخَذ ةَ إ الَّ َمن  اتَّ الَ يَْمل ُكوَن الشَّفَاعَ 
ْحٰمن  َعْهداً ﴿ ْنَد الرَّ ﴾87ع 



9

سورةُ َمريَم

ْحمٰ  ﴾88ُن َولَداً ﴿َو قَالُوا اتََّخَذ الرَّ

ئْتُْم َشْيئاً إ   ﴾89ّداً ﴿لَقَْد ج 



10

سورةُ َمريَم

ْنهُ َو تَْنَشقُّ  تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن م 
بَ  رُّ اْلج  ﴾90اُل َهّداً ﴿اْْلَْرُض َو تَخ 

ْحٰمن  َولَ  ﴾91داً ﴿أَْن َدَعْوا ل لرَّ



11

سورةُ َمريَم

ْحمٰ  ي ل لرَّ َذ وَ َو َما يَْنبَغ  لَداً ن  أَْن يَتَّخ 
﴿92﴾

اَوات  َو اْْلَْرض  إ ْن ُكلُّ َمْن ف ي السَّمَ 
ْحٰمن  َعبْ  ﴾93داً ﴿إ الَّ آت ي الرَّ
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سورةُ َمريَم

﴾94ُهْم َعّداً ﴿لَقَْد أَْحَصاُهْم َو َعدَّ 

ْلق يَاَمة  فَْرداً َو ُكلُُّهْم آت يه  يَْوَم ا
﴿95﴾
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لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدّاً 

أي علمم تاايمهل م و« لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا»ثم قال تعالى إنه •
.ء من أحوال مأعدادهم فكأنه عدهم، ال يخاى علهه شي

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً 

ال و جمهع م يأتي اللَّه يوم القهامة فرداً مارداً، ال أحد معمه و: ثم قال•
ناير له و ال أعوان، الن كل احد مشغول بناسه ال ي مه هم غهره

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



15

سورةُ َمريَم

يَن آَمنُوا َو عَ  لُوا إ نَّ الَّذ  م 
ال َحات  َسيَْجعَلُ  ْحمٰ الصَّ ُن  لَُهُم الرَّ
﴾96ُوّداً ﴿
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

أي آمنموا باللَّمه و وحدانه مه و« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»•
عل أي سمهجودّاًيدقوا أنبهاءه، و عملوا بالطاعات سهجعل اللَّمه ل مم 

 ما ، و في ذلك أعظمم السمروو و أتمم النعممة،  نبعضهم يحب بعضاً
. كمحبة الوالد لولده الباو به

. في الدنها« وُدًّاسَهَجْعَلُ لَ ُمُ الرَّحْمنُ »: و قال ابن عباس و مجاهد•
أهمل و قال الربهع بن أنس إذا أحب اللَّه عبداً طرح محب ه في قلمو •

.السماء، و في قلو  أهل ا وض

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



17

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

حْمنُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَهَجْعَلُ لَ ُمُ المرَّ»: قوله تعالى•
«                        وُدًّا

ل الود و المودة المحبة و في اآلية وعد جمهل منه تعمالى أنمه سمهجع•
ا بهمن م بمو لم يقيده للذين آمنوا و عملوا الصالحات مودة في القلو  

قههمد أناس م و ال بغهرهم و ال بدنها و ال بآخره أو جنة فال موجمب ل 
.ر ذلكبعض م ذلك بالجنة و آخرين بقلو  الناس في الدنها إلى غه

113: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

ة و قد وود في أسبا  النزول، من طرق الشهعة و أهل السمنة أن اآليم•
ت نزلت في علي ع، و في بعض ا ما وود من طرق أهل السنة أن ا نزلم

حم  ء فمي البفي م اجري الحبشة و في بعض ا غهر ذلمك و سمهجي
.الروائي اآلتي

لة و على أي حال فعموم لاظ اآلية في محله، و الظاهر أن اآلية م ص•
.«سَهَكْاُرُونَ بِعِبادَتِ ِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَهْ ِمْ ضِدًّا:بقوله السابق

113: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َر ب ه  ل َسان َك ل تُبَ فَإ نََّما يَسَّْرنَاهُ ب   ّش 
رَ  ﴾97ب ه  قَْوماً لُّداً ﴿اْلُمتَّق يَن َو تُْنذ 
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فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
يعنمي « فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ»( ص)ثم قال لنبهه •

وَ »الجنمة لمعايي اللَّه ب« لِ ُبَشِّرَ بِهِ الْمُ َّقِهنَ»القرآن 
ذوي أي قومماً ( لُددااقَوْماً )أي تخوف به « تُنْذِوَ بِهِ

و هو من اللمدد، -في قول ق ادة-جدل مخاصمين
وَ هُوَ أَلَمدُّ»و هو شدة الخصومة، و منه قوله تعالى 

أي أشمد الخصمام خصمومة و همو « 1« »الْخِصامِ
(أيم، و يم)جمع ألد، ك 

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
نزيد  تخ ام السووة يذكر سمبحانه فه مما اآلي ان•

و همي أعلمى ممن أن تنال ما أيمدي حقيقة القرآن
بمة ا ف ام العادية أو يمسه غهر المط رين إلمى مرت

و يذكر أن الغايمة ممن همذا الذكر بلسان النبي ص
نمذو بمه ال هسهر أن يبشر به الم قهن من عبماده و ي

ك قوما لدا خصماء، ثم لخص إنذاوهم ب ذكهر همال
.من هلك من القرون السابقة عله م
117: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
هِ الْمُ َّقِمهنَ وَ فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِ ُبَشِّرَ بِم»: قوله تعالى•

عن حمال ال هسهر و هو ال س هل ينبئ« تُنْذِوَ بِهِ قَوْماً لُدًّا
سابقة ما كان يس ل مع ا تالوته و ال ف مه 

117: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
: ولمهقد أنبأ سبحانه عن مثل هذه الحالة لك ابه فمي قو •

 تَعْقِلُمونَ وَ الْكِ ا ِ الْمُبِهنِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِهًّا لَعَلَّكُمْ»
، 4: الزخمرف« :وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِ ا ِ لَدَيْنا لَعَلِمي  حَكِمهمٌ

ن و همو اآل-فأخبر أنه لو أبقاه على ما كان علهه عنمده
عقله من غهر أن يجعله عربها مقروا لم يرج أن ي-كذلك

ا أن الناس و كان كما كان علها حكهما أي آبهما م عصمه
.يرقى إلهه أف ام م و يناذ فهه عقول م

117: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
ن العربمي و من هنا ي أيد أن معنى تهسهره بلسانه تنزيلمه علمى اللسما•

له هسر لمه الذي كان هو لسانه ص ف نبئ اآلية أنه تعالى يسره بلسانه
.ال بشهر و اإلنذاو

حي و إن معنى تهسهره بلسانه إجمراهه علمى لسمانه بمالو: و وبما قهل•
ان فمي و هذا و إن ك. اخ صايه بوحي الكالم اإلل ي لهبشر به و ينذو

لسمابقة ناسه وج ا عمهقا لكن الوجه ا ول مضافا إلى تأيده باآليات ا
.و أمثال ا أنسب و أوفق بسهاق آيات السووة

المراد قومه، ص و اللد جممع ألمد ممن « وَ تُنْذِوَ بِهِ قَوْماً لُدًّا»: و قوله•
.اللدد و هو الخصومة

117: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ْن قَْرٍن َهلْ َو َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَ  ُهْم م 
ْن أَحَ  ْنُهْم م  سُّ م  ُهْم ٍد أَْو تَْسَمُع لَ تُح 
ْكزاً ﴿ ﴾98ر 
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وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
 ُمْ مِمنْ وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَمبْلَ»ثم اخبر اللَّه تعالى فقال •

أي هل تدوك احداً « قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْ ُمْ مِنْ أَحَدٍ
ادة قال ابن عباس و ق م« أَوْ تَسْمَعُ لَ ُمْ وِكْزاً»من م 

همو : و قال ابمن ييمد. الركز الصدوت: و الضحاك
الصوت، و منمه الركماي، -هاهنا-، و المرادالحسّ

 نه يحسّ به حال من تقدم بالكشف عنه، 

154: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
ثرة، إنا قد أهلكنا امماً كثهرة أعظم من م ك: و المعنى•

و اكثر أمواال و أشد خصاماً فلم يغمن م ذلمك لمما
أودنا إهالك م، فكهف ينامع همءالء ذلمك، و همم 
أضعف من م في جمهمع الوجموه، و بمهن ان حكمم 
هءالء حكم أولئك في ان ال يبقى ل مم عمهن و ال

.أثر

155: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
حِسُّ وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَ ُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُ»: قوله تعالى•

اإلحسماس همو « مِنْ ُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَ ُمْ وِكْزاً
و : اإلدواك بممالحس، و الركممز هممو الصمموت، قهممل

ا يل في معناه الحس، و محصل المعنمى أن مم و
إن كانوا خصماء مجادلهن لكن م غهمر معجمزي اه
ال بخصام م فكم أهلكنا قبل م من قمرن فبمادوا فم

.يحس من م أحد و ال يسمع ل م يوت
117: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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