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سورةُ َمريَم

ْرَض َو َمْن إِنَّا نَْحُن نَِرُث اْلَ 
﴾40ََجُُوَن  َعلَْيَها َو إِلَْينَا يُرْ 



4

سورةُ َمريَم

هُ إِْبَراِهيَم إِنَّ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
 ً يقاً نَبِيّا ﴾41 َكاَن ِصّدِ
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سورةُ َمريَم

ُْبُدُ إِْذ قَاَل ِلَبِيِه يَا أَبَ   َما الَ ِت ِلَم تَ
 َو الَ يُْغنِي يَْسَمُع َو الَ يُْبِصرُ 
﴾42َعْنَك َشْيئاً  
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من هو أبو إبراهيم؟
أو األمد الجد أو العدمأو الوالد هوو باألبكما اختلفوا أن المراد •

تضوم  و منشأ ذلك أيضا اختالف الروايات فمنها موا يالمطاعالكبير
شفع بل أنه كان والده و أن إبراهيم ع سيشفع له يوم القيامة و لك  ال ي

لى أنوه لوم يمسخه اهلل ضبعا منتنا فيتبرأ منه إبراهيم، و منها ما يدل ع
ء يك  والده، و أن والده كان موحدا غير مشرك، و ما يدل على أن آبا
النبي ص كانوا جميعا موحدي  غيور مشوركي  إلوى غيور ذلوك مو 
ا الروايات، و قد اختلفت في سائر ما قص مو  أمور إبوراهيم اختالفو

لعتيو  مموا عجيبا حتى اشتمل بعضها على نظائر ما ينسبه إليه العهد ا
.تنزهه عنه الخلة اإللهية و النبوة و الرسالة

162: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
غيو  و قد أطالوا هذا النمط م  البحث حتى انجر إلى غايات بعيودة ت•

موة عو  عندها رسوم البحث التفسيري الذي يسوتنق  اييوات الكري
مقاصدها ع  نظر الباحث، و على م  يريد االطوالع علوى ذلوك أن 

.يراجع مفصالت التفاسير و كت  التفسير بالمأثور

162: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ه ع فوي و الذي يهدي إليه التدبر في اييات المتعرضة لقصصوه ع أنو•

قد أول ما عاشر قومه بدأ بشأن رجل يذكر القرآن أنه كان أباه آزر، و
هديوه حتوى أصر عليه أن يرفض األصنام و يتبعه في دي  التوحيود في

تواِِ وَ اذْكُرْ فِي الْكِ»: طرده أبوه ع  نفسه و أمره أن يهجره قال تعالى
ا ال يَسْمَعُ وَ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ م

لْمِ ما لَومْ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً، يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِ َ الْعِ
تَ قالَ أَ راغِو   أَنْو-إلى أن قال-يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا

: موريم: )«عَ ْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِ ْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّوا
46 )

162: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ه فوي و لعله كان طمعا منووع ه أن يستغفر له، فسلم عليه إبراهيم و •

لَيْكَ قالَ سَالم  عَ»: إيمانه و تقميعا له في السعادة و الهدى قال تعالى
 مِو ْ دُونِ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا، وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ

قِيًّااللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسى و ( 48: موريم: )«أَلَّا أَكُونَ بِودُعاءِ رَبِّوي شوَ
فد  إنما وعد ه أن يسدتغفر لدهايية الثانية أحس  قرينة على أنه ع 

ن ال يعلم أو بشرط أال نيا ال أن يشفع له يوم القيامة و إن بق  كافرا 
.                بكفره

162: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
: قولوهثم حكى اهلل سبحانه إنجازه ع لوعده هذا و استغفاره ألبيه فوي•

 فِي رَِِّ هَ ْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِي َ وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ»
الْآخِرِي َ وَ اجْعَلْنِي مِ ْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَ اغْفِورْ لِوأَبِي إِنَّوهُ كوانَ مِو َ

نَ إِلَّا مَ ْ أَتَى الضَّالِّي َ وَ ال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ ال يَنْفَعُ مال  وَ ال بَنُو
يودل « إِنَّهُ كانَ مِ َ الضَّالِّي َ»: و قوله( 89: الشعراء: )«اللَّهَ بِقَلْ ٍ سَلِيمٍ

يواه و على أنه ع إنما دعا بهذا الدعاء ألبيه بعد موته أو بعد مفارقته إ
و ذيل كالمه المحكي في اييوات يودل« كانَ»: هجره له لمكان قوله

على أنه كان صورة دعاء أتى بها للخروج ع  عهدة ما وعده و تعهود 
قيامة بأنوه اغفر لهذا الضال يوم القيامة ثم يصف يوم ال: له فإنه ع يقول
.ء إال القل  السليمال ينفع فيه شي

163: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
:-عتذارو هو في صورة اال-و قد كشف اهلل سبحانه ع  هذه الحقيقة بقوله•
ا أُولِي قُرْبىما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِي َ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِي َ وَ لَوْ كانُو»•

مَ لِأَبِيوهِ مِ ْ بَعْدِ ما تَبَيَّ َ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحاُِ الْجَحِيمِ، وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِي
مَ إِلَّا عَ ْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّ َ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَورَّأَ مِنْوهُ إِنَّ إِبْوراهِي

و ايية بسياقها تشهد على أن هذا الدعاء إنموا ( 114: التوبة: )«لَأَوَّاه  حَلِيم 
بورأ منوه صدر منه ع في الدنيا و كذلك التبري منه ال أنه سيدعو له ثوم يت
تثنى منوه يوم القيامة فإن السياق سياق التكليف التحريمي العام و قود اسو

عنوى دعاء إبراهيم، و بي  أنه كان في الحقيقة وفاء منه ع بما وعده، و ال م
ي الودنيا ثوم الستثناء ما سيقع مثال يوم القيامة ع  حكم تكليفي مشروع ف

.ذكر التبري يوم القيامة

163: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
منه، و كول و بالجملة هو سبحانه يبي  دعاء إبراهيم ع ألبيه ثم تبريه•

يل ذلك في أوائل عهد إبراهيم و لما يهاجر إلى األرض المقدسة بودل
اد مو  سؤاله الح  و اللحوق بالصالحي  و أوالدا صالحي  كموا يسوتف

الِحِ: قوله في اييات السابقة « ي َرَِِّ هَ ْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِوي بِالصوَّ
ثناء و يتضم  التبوري عو  أبيوه و قوموه و اسوت-ايية و قوله تعالى
لَّذِي َ مَعَهُ قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  فِي إِبْراهِيمَ وَ ا»: -االستغفار أيضا

كُمْ وَ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِ ْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِ
هِ وَحْودَهُ إِلَّوا بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّو

يْ : «ءٍقَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِ َ اللَّهِ مِ ْ شوَ
(.4: الممتحنة)

163: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ثم يذكر اهلل تعالى عزمه ع علوى المهواجرة إلوى األرض المقدسوة و•

سؤاله أوالدا                 
 إِنِّي ذاهِ   فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِي َ، وَ قالَ»: صالحي  بقوله•

(.100: الصافات: )«رَبِّي سَيَهْدِي ِ، رَِِّ هَ ْ لِي مِ َ الصَّالِحِي َإِلى
: بقولهثم يذكر تعالى ذهابه إلى األرض المقدسة و رزقه صالح األوالد•

رْضِ وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِي َ، وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْوأَ»
حاقَ وَ يَعْقُووَِ نافِلَو ةً وَ كُلًّوا الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِي َ، وَ وَهَبْنا لَهُ إِسوْ

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ موا يَعْبُودُونَ »: و قوله( 72: األنبياء: )«جَعَلْنا صالِحِي َ
: مموري: )«مِ ْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوَِ وَ كُلًّوا جَعَلْنوا نَبِيًّوا

49.)

164: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
موا ثم يذكر تعالى آخر دعائه بمكة و قد وقع في آخر عهوده ع بعود•

هاجر إلى األرض المقدسة و ولد له األوالد و أسك  إسماعيل مكة و
قرآن عمرت البلدة و بنيت الكعبة، و هو آخر ما حكي م  كالمه في ال

نِويَّ وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَِِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَ»: الكريم
وادٍ غَيْورِ رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِ ْ ذُرِّيَّتِي بِ-إلى أن قال-أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ

الْحَمْودُ -إلى أن قال-ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ
مِي حاقَ إِنَّ رَبِّوي لَسوَ ماعِيلَ وَ إِسوْ عُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَ َ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسوْ

قُدومُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِ  وَ لِوالِ َيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَدوْمَ يَ-إلى أن قال-الدُّعاءِ
(.41: إبراهيم: )«الْحِسابُ

164: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
اهد ايية بما لها م  السياق و بما احتف بها م  القرائ  أحسو  شوو •

لِأَبِيوهِ »:على أن والده الذي دعا له فيها غير الذي يذكره سبحانه بقوله
وفواء فإن اييات كما ترى تنص على أن إبراهيم ع استغفر لوه« آزَرَ

ه ع الدعاء بوعده ثم تبرأ منه لما تبي  له أنه عدو هلل، و ال معنى إلعادت
لبي لم  تبرأ منه و الذ إلى ربه م  أن يمسه فأبوه آزر غير والده الصو

.الذي دعا له و ألمه معا في آخر دعائه

164: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
وَ »: و م  لقيف الداللة في هذا الدعاء أعني دعاءه األخير ما في قوله•

لبي و حيث عبر بالوالد و الوالد ال يقل  إال علوى األِ الصو« لِوالِدَيَّ
إِنَّهُ وَ اغْفِرْ لِأَبِي»: هو الذي يلد و يولد اإلنسان مع ما في دعائه ايخر

فإنهوا و اييات ايخر المشتملة على ذكر أبيه آزر« كانَ مِ َ الضَّالِّي َ
قود تعبر عنه باألِ و األِ ربما تقل  على الجد و العم و غيرهما، و

أَمْ كُنْتُمْ »: اشتمل القرآن الكريم على هذا اإلطالق بعينه في قوله تعالى
قوالُوا شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوَِ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِ ْ بَعْدِي

نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهواً واحِوداً وَ
(133: البقرة: )«نَحْ ُ لَهُ مُسْلِمُونَ

164: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
فإبراهيم جد                   •
يعقوِ و إسماعيل عمه و قد أطل  علوى كول منهموا األِ، و قولوه •

بْوراهِيمَ وَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِ»: تعالى فيما يحكي م  كالم يوسف ع
فإسحاق جد يوسوف و إبوراهيم ع ( 38: يوسف: )«إِسْحاقَ وَ يَعْقُوَِ

.جد أبيه و قد أطل  على كل منهما األِ

165: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ة و إنموا فقد تحصل أن آزر الذي تذكره ايية ليس أبا إلبراهيم حقيق•

ِ عليه، كان معنونا ببعض األوصاف و العناوي  التي تصحح إطالق األ
ى الجد و أن يخاطبه إبراهيم ع بيا أبت، و اللغة تسوغ إطالق األِ عل

و و العم و زوج أم اإلنسان بعد أبيه و كل م  يتوولى أموور الشوخص
ة بول كل كبير مقاع، و ليس هذا التوسع مو  خصوائص اللغوة العربيو

ألم و العوم يشاركها فيه و في أمثاله سائر اللغات كالتوسع في إطالق ا
ع و و األخ و األخت و الرأس و العي  و الفم و اليد و العضد و اإلصوب

.التفهمغير ذلك مما يهدي إليه ذوق التلقف و التفن  في التفهيم و

165: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ه مو  تبي  أوال أن ال موج  لالشتغال بما تقودمت اإلشوارة إليوفقد •

و أنه هول األبحاث الروائية و التاريخية و األدبية في أبيه و لفظة آزر
ء م  هو اسم علم أو لق  مدح أو ذم أو اسم صنم فال حاجة إلى شي

.ذلك في الحصول على مراد ايية

165: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
يه أن غال  ما أوردوه في هذا الباِ تحكم ال دليل عليه مع ما فعلى •

عجيبوة م  إفساد ظاهر ايية و إخالل أمر السياق باعتبار التراكيو  ال
ير و م  تقديم و توأخ« آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً»التي ذكروها للجملة 

.حذف و تقدير
مه، و إنما أن والده الحقيقي غير آزر لك  القرآن لم يصرح باس: و ثانيا•

.«تارخ»وقع في الروايات و يؤيده ما يوجد في التوراة أن اسمه 

165: ، ص7الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ِم َءنِي ِمَن اْلِعلْ قَْد َجايَا أَبَِت إِنِّي 
ُْنِي أَْهِدَك فَاتَّبِ َما لَْم يَأْتِكَ 

﴾43ِصَراطاً َسِويّاً  



22

سورةُ َمريَم

ُْبُِد الشَّيْ  اَن َطاَن إِنَّ الشَّْيطَ يَا أَبَِت الَ تَ
ْحٰمِن َعِصيّاً   ﴾44َكاَن ِللرَّ

َن َمسََّك َعَذاٌب مِ يَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يَ 
ْحٰمِن فَتَُكوَن ِللشَّ  ﴾45ْيَطاِن َوِليّاً  الرَّ



23

سورةُ َمريَم

ْن آِلَهتِي يَا قَاَل أَ َراِغٌب أَْنَت عَ 
إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه َلَْرَُجَمنََّك َو 

﴾46اْهَُجْرنِي َمِليّاً  



24

سورةُ َمريَم

هُ َكاَن إِنَّ ِفُر لََك َرب ِي َسأَْستَغْ قَاَل َسالٌَم َعلَْيَك 
﴾47بِي َحِفيّاً  

ِ َو أَدْ َو أَْعتَِزلُُكْم َو َما تَْدُعوَن مِ  ُعو ْن ُدوِن َّللاَّ
﴾48اِء َربِّي َشِقيّاً  َربِّي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدعَ 



25

سورةُ َمريَم

ُْبُ  ا اْعتََزلَُهْم َو َما يَ ِ وَ فَلَمَّ َهْبنَا ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُْقُوَب َو ُكالا  ﴾49 ََجَُْلنَا نَبِيّاً  لَهُ إِْسَحاَق َو يَ

اَن َو ََجَُْلنَا لَُهْم ِلسَ َو َوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا
﴾50ِصْدٍق َعِليّاً  
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