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٢

َر فَاْنفَلََق ْب بِعََصاَك اْلبَحْ فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَِن اْضرِ 
﴾63عَِظيِم ﴿فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد الْ 

﴾64َو أَْزلَْفنَا ثَمَّ اْآلَخِريَن ﴿

سورة الشعراء



٣

﴾66﴿ ثُمَّ أَْغَرْقنَا اْآلَخِرينَ 

﴾65عَهُ أَْجَمِعيَن ﴿َو أَْنَجْينَا ُموَسى َو َمْن مَ 

سورة الشعراء



٤

َما َكاَن  َو إِنَّ فِي ٰذِلَك َآليَةً 
﴾67﴿ أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِينَ 

حِ  َو إِنَّ َربََّك لَُهوَ  يُم اْلعَِزيُز الرَّ
﴿68﴾

سورة الشعراء



٥

» وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ«: قوله تعالى•
مكذبين تعالى لكونه عزيزا غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره الفهو •

، آلياته المستهزءين بها و يجازيهم بالعقوبات العاجلة و اآلجلة
ه و يمهـل لكونه رحيما ينزل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين بـو •

.الكافرين

٢٥٢: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 



٦

﴾69َراِهيَم ﴿َو اتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ إِبْ 

﴾70َما تَْعبُُدوَن ﴿ إِْذ قَاَل ِألَبِيِه َو قَْوِمهِ 

﴾71يَن ﴿نََظلُّ لََها َعاِكفِ قَالُوا نَْعبُُد أَْصنَاماً فَ 
سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



٧

﴾72ْذ تَْدُعوَن ﴿قَاَل َهْل يَْسَمعُونَُكْم إِ 

وَن ﴿أَْو يَْنفَعُونَُكْم أَْو يَ  ﴾73ُضرُّ

﴾74لُوَن ﴿ا َكٰذِلَك يَْفعَ قَالُوا بَْل َوَجْدنَا آبَاَءنَ 
سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



٨

﴾75وَن ﴿ْنتُْم تَْعبُدُ قَاَل أَ فََرأَْيتُْم َما كُ 

﴾76ْقَدُموَن ﴿أَْنتُْم َو آبَاُؤُكُم اْألَ 

﴾77يَن ﴿ َربَّ اْلعَالَمِ فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِالَّ 
سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



٩

﴾78يَْهِديِن ﴿ الَِّذي َخلَقَنِي فَُهوَ 

﴾79﴿ ي َو يَْسِقينِ َو الَِّذي ُهَو يُْطِعُمنِ 

﴾80ْشِفيِن ﴿َو إَِذا َمِرْضُت فَُهَو يَ 
سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



١٠

﴾81﴿ مَّ يُْحيِينِ َو الَِّذي يُِميتُنِي ثُ 

ْغِفَر ِلي َو الَِّذي أَْطَمُع أَْن يَ 
﴾82يِن ﴿َخِطيئَتِي يَْوَم الدِّ 

سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



١١

اِلِحيَرّبِ َهْب ِلي ُحْكماً َو أَْلِحقْ  ﴾83َن ﴿نِي بِالصَّ

﴾84ي اْآلِخِريَن ﴿َو اْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِ 

﴾85ِة النَِّعيِم ﴿َو اْجعَْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَّ 

سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



١٢

  أَْلِحْقنِيَرّبِ َهْب ِلي ُحْكماً وَ 
اِلِحيَن ﴿ ﴾83بِالصَّ

سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



١٣

: ما تقـدم فـي قـول موسـى ع بـالحكميريد » هَبْ لِي حُكْماً«: و قوله•
 -كمـا تقـدم -مـن السـورة و هـو ٢١اآلية : »فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً«

و تطبيق  إصابة النظر و الرأي في المعارف االعتقادية و العملية الكلية
عليهاالعمل 

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

هَبْ لِي حُكْماً



١٤

لَّا نُوحِي وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِ«: كما يشير إليه قوله تعالى •
المعـارف هـووحي ، و ٢٥: األنبيـاء: »إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَـا فَاعْبُـدُونِ

وَ «: عـالىاالعتقادية و العملية التي يجمعها التوحيد و التقوى، و قولـه ت
الةِ وَ إِيتـاءَ الزَّكـاةِ وَ كـانُوا لَ نـا أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصـَّ

، و هو وحي التسديد و الهداية إلـى الصـالح فـي ٧٣: األنبياء: عابِدِينَ
.أمرهمقام العمل، و تنكير الحكم لتفخيم 

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

هَبْ لِي حُكْماً



١٥

قابـل ي -الصالح على ما ذكره الراغـب» وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ«: و قوله•
حه كونـه ء عن مقتضى طبعه األصلي فصـال الفساد الذي هو تغير الشي

ع ما من شـأنه على مقتضى الطبع األصلي فيترتب عليه من الخير و النف
.أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم من آثاره الحسنة

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

الصَّالِحِينَ



١٦

الحون غير مقيد بالعمل و نحوه فالمراد به الصـ» بِالصَّالِحِينَ«إذ كان و •
ذاتا ال عمال فحسب و إن كان صـالح الـذات ال ينفـك عنـه صـالح 

.٥٨: رافاألع: »الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ«: العمل، قال تعالى
ة كـل فصالح الذات كونها تامة االستعداد لقبول الرحمة اإللهية و إفاض•

دها من خير و سعادة من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما يفس
ن لـوازم اعتقاد باطل أو عمل سيئ و بذلك يتبين أن الصالح الذاتي مـ

موهبة الحكم بالمعنى الذي تقدم و إن كان الحكم أخـص مـوردا مـن 
.الصالح و هو ظاهر

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

الصَّالِحِينَ



١٧

روعهـا اإللحاق بالصالحين من لوازم مسألة موهبة الحكـم و ففمسألته •
 رَبِّ هَـبْ لِـي حُكْمـاً وَ أَلْحِقْنِـي«: المترتبة عليها فيعـود معنـى قولـه

هـو  رب هب لي حكما و تمم أثـره فـي و: إلى مثل قولنا» بِالصَّالِحِينَ
.الصالح الذاتي

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

الصَّالِحِينَ



١٨

ْدٍق فِي َو اْجعَْل ِلي ِلَساَن ِص 
﴾84اْآلِخِريَن ﴿

سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



١٩

ي ٍق فِ ِلساَن ِصدْ 
اْآلِخِرينَ 

ن أن يبعث هللا في اآلخرين م
ديدعو الناس إلى دين التوحي

 بعث النبي ص

أن يجعل هللا له ذكرا جميال 
إلى يوم القيامة

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين



٢٠

ان إلـى إضافة اللس» وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ«: تعالىقوله •
ه، و ظـاهر الصدق المية تفيد اختصاصه بالصدق بحيث ال يتكلم إال بـ

مـا فـي جعل هذا اللسان له أن يكون مختصا به كلسانه ال يـتكلم إال ب
 فـي ضميره مما يتكلم هو به فيئول المعنـى إلـى مسـألة أن يبعـث اهللا

.وحيداآلخرين من يقوم بدعوته و يدعو الناس إلى ملته و هي دين الت

٢٨٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين



٢١

وَ «: اهيم عاآلية في معنى قوله في سورة الصافات بعد ذكر إبـرفتكون •
، و قد ذكر هذه الجملـة بعـد ١٠٨: الصافات: »فِي الْآخِرِينَتَرَكْنا عَلَيْهِ 

ال ذكر عدة من األنبياء غيره كنوح و موسى و هارون و إلياس، و كذا ق
اهيم و تعالى في سورة مريم بعد ذكر زكريـا و يحيـى و عيسـى و إبـر

فـالمراد  ٥٠: مـريم: »وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيا«: موسى و هارون
.على أي حال إبقاء دعوتهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم

٢٨٧: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين



٢٢

أنا دعـوة أبـي : قد روي عنه أنه قالو  المراد به بعث النبي ص: قيلو •
 إبراهيم

ع معنى ، و يؤيده تسمية دينه في مواضع من القرآن ملة إبراهيم، و يرج•
بنـاء  اآلية حينئذ إلى معنى قوله حكاية عن إبراهيم و إسماعيل حـين

 إلـى رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَـكَ«: الكعبة
لِّمُهُـمُ أن قال رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُـوا عَلَـيْهِمْ آياتِـكَ وَ يُعَ

.١٢٩: البقرة: الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ

٢٨٧: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين



٢٣

لى يوم المراد به أن يجعل اهللا له ذكرا جميال و ثناء حسنا بعده إ: قيلو •
رونـه القيامة و قد استجاب اهللا دعاءه فأهل األديان يثنـون عليـه و يذك

.بالجميل
ا و في صدق لسان الصدق على الذكر الجميل خفـاء، و كـذا كـون هـذ•

.الدعاء و المحكي في سورة البقرة دعاء واحدا ال يخلو من خفاء

٢٨٧: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج 

لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين



٢٤

ِعيِم ِة َجنَِّة النَّ َو اْجعَْلنِي ِمْن َوَرثَ 
﴿85﴾

سورة الشعراء

نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ



٢٥

 وراثـتهمو » الْوارِثُـونَ«: إلـخ، بيـان لقولـه» الَّـذِينَ يَرِثُـونَ«: قولهو •
هـا الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما كانت في معـرض أن يشـاركهم في

د فـي أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم، و قد ور غيرهم
و  الروايات أن لكل إنسان منزال في الجنة و منزال في النار فـإذا مـات
ث دخل النار ورث أهل الجنة منزله، و ستوافيك إن شـاء اهللا فـي بحـ

.روائي

١٢: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

الْوارِثُونَ


