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سورةُ َمريَم

ِم َءنِي ِمَن اْلِعلْ قَْد َجايَا أَبَِت إِن ِي 
ْعنِي أَْهِدَك فَاتَّبِ َما لَْم يَأْتِكَ 

﴾43ِصَراطاً َسِوي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

اَن َطاَن إِنَّ الشَّْيطَ يَا أَبَِت الَ تَْعبُِد الشَّيْ 
ْحٰمِن َعِصي اً ﴿ ﴾44َكاَن ِللرَّ

َن َمسََّك َعَذاٌب مِ يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يَ 
ْحٰمِن فَتَُكوَن ِللشَّ  ﴾45ْيَطاِن َوِلي اً ﴿الرَّ
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سورةُ َمريَم

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

﴾46اْهُجْرنِي َمِلي اً ﴿



6

سورةُ َمريَم

هُ َكاَن إِنَّ ِفُر لََك َرب ِي َسأَْستَغْ قَاَل َسالٌَم َعلَْيَك 
﴾47بِي َحِفي اً ﴿

ِ َو أَدْ َو أَْعتَِزلُُكْم َو َما تَْدُعوَن مِ  ُعو ْن ُدوِن َّللاَّ
﴾48اِء َرب ِي َشِقي اً ﴿َرب ِي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدعَ 
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سورةُ َمريَم

ا اْعتََزلَُهْم َو َما يَْعبُ  ِ وَ فَلَمَّ َهْبنَا ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
﴾49 َجعَْلنَا نَبِي اً ﴿لَهُ إِْسَحاَق َو يَْعقُوَب َو ُكالا 

اَن َو َجعَْلنَا لَُهْم ِلسَ َو َوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا
﴾50ِصْدٍق َعِلي اً ﴿



8

من هو أبو إبراهيم؟
و أالعدمأو الوالد هو باألبكما اختلفوا أن المراد •

ا و منشأ ذلك  أض كالمطاعالكبيرأو األميالج 
اختالف الرواضات 

فمنها ما ضت من أنك  ككان والكو  و أن اهكراه     •
ضمسكه  س شفع ل  ضوم الق امة و لكن ال ضشفع هك 

اهلل ضبعا منتنا ف تبرأ من  اهراه  ، 

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
و منها ما ضول على أن  ل  ضكن والكو ، و أن والكو  •

كان موحوا غ ر مشرك، و ما ضكول علكى أن اهكا  
الكى النبي ص كانوا جم عا موحوضن غ ر مشرك ن
ر مكا غ ر ذل  من الرواضات، و قو اختلفت في سائ
م  قص من أمر اهراه   اختالفا عج با حتكى اتكت

 ك  ممكا هع ها على نظائر ما ضنسب  ال   العهكو العت
.تنزه  عن  الهلة اإلله ة و النبوة و الرسالة

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
و قو أطالوا هذا النمط من البحث حتى انجكر الكى•

سك ر  غاضات هع وة تغ ب عنوها رسوم البحث التف
ن الذ  ضستنط  اآلضات الكرضمة عن مقاصكوها عك
نظر الباحث، و على من ضرضو االطال  علكى ذلك 

سكك ر أن ضراجككع مفتككالت التفاسكك ر و كتككب التف
.هالمأثور

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

عرضة و الذ  ضهو  ال   التوهر في اآلضات المت•
لقتت    أن    في أول ما عاتكر قومك  هكوأ 
قو هشأن رج  ضذكر القران أن  كان أها  ازر، و

ي دضكن أصر عل   أن ضرفض األصنام و ضتبع  ف
  و التوح و ف هوض  حتى طرد  أهكو  عكن نفسك

أمر  أن ضهجر  

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
انَ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ اِهْكراهِ  َ اِنهك ُ كك»: قال تعالى•

 ما ال ضَسْمَعُ صِوِّضقاً نَبِ ًّا، اِذْ قالَ لِأَهِ  ِ ضا أَهَتِ لِ َ تَعْبُوُ
ي قَكوْ وَ ال ضُبْتِرُ وَ ال ضُغْنِي عَنْ َ تَ ْئاً، ضا أَهَتِ اِنِّك

جا َنِي مِنَ الْعِلْك ِ مكا لَك ْ ضَأْتِك َ فَكاتهبِعْنِي أَهْكوِكَ 
قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَكنْ -الى أن قال-صِراطاً سَوِضًّا

جُرْنِكي الِهَتِي ضا اِهْراهِ  ُ لَئِنْ لَ ْ تَنْتَ ِ لَأَرْجُمَنه َ وَ اهْ
( 46: مرض : )«مَلِ ًّا

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
طمعكا و لعل  ككانوع ه أن يستغفر لد،، فسل  عل   اهراه   و •

: الىمن  في اضمان  و تطم عا ل  في السعادة و الهكو  قكال تعك
ا، وَ قالَ سَالمٌ عَلَ ْ َ سَأَسْتَغْفِرُ لَ َ رَهِّي اِنهك ُ ككانَ هِكي حَفِ ًّك»

ونَ أَلها أَكُأَعْتَزِلُكُ ْ وَ ما تَوْعُونَ مِنْ دُونِ الله ِ وَ أَدْعُوا رَهِّي عَسى
(48: مرض : )«هِوُعا ِ رَهِّي تَقِ ًّا

تغفر إنما وع ه أن يسدو اآلضة الثان ة أحسن قرضنة على أن    •
أو را ل، في ال نيا ال أن يشفع ل، يدو  القيامدو و إن بقدي  داف

.                 هشرط أن ال ضعل  هكفر 

162: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ثكك  حكككى اهلل سككبحان  انجككاز    لوعككو  هككذا و •

رَبِّ هَكبْ لِكي حُكْمكاً وَ»: استغفار  أله   في قول 
وْ ف فِك ي أَلْحِقْنِي هِالتهالِحِ نَ وَ اجْعَ ْ لِي لِسكانَ صكِ

وَ اغْفِدرْالْآخِرِضنَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنهكةِ النهعِك  ِ 
بْعَثُكونَ وَ ال تُهْزِنِي ضَوْمَ ضُلِأَبِي إِنَّ،ُ  انَ مِنَ الضَّالِّينَ

لْكبف ضَوْمَ ال ضَنْفَعُ مالٌ وَ ال هَنُونَ اِلها مَنْ أَتَكى اللهك َ هِقَ
( 89: الشعرا : )«سَلِ  ف

163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
عا دضول على أن    انما « اِنه ُ كانَ مِنَ ال هالِّ نَ»: و قول •

هجره بهذا ال عاء ألبي، بع  موت، أو بع  مفارقت، إياه و
ضات و ذض  كالم  المحكي في اآل« كانَ»: ل  لمكان قول 

أتى ههكا للهكروع عكن صورة دعاء ضول على أن  كان 
ل اغفر لهذا ال كا: عهوة ما وعو  و تعهو ل  فإن    ضقول

ء يد، يدييصف يو  القيامو بأن، ال ينفع فضوم الق امة ث  
.إال القلب السليم

163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
هكو و-و قو كشف اهلل سبحان  عن هذ  الحق قكة هقولك •

:-في صورة االعتذار
رِ ِينَ ما  انَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْد »•

حابُ مِنْ هَعْوِ ما تَبَ هنَ لَهُ ْ أَنههُ ْ أَصْك وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْهى
وْعِد َة  وَ ما  انَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِي،ِ إِلَّا عَنْ مَالْجَحِ  ِ، 

وَعَ َها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَد،ُ أَنَّد،ُ عَد ُوِ لِلَّد،ِ تَبَدرَّأَ مِنْد،ُ إِنَّ 
( 114: التوهة: )«إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ن  و اآلضة هس اقها تشهو على أن هذا الوعا  انما صور م•

ثك    في الون ا و كذل  التبر  من  ال أن  سك وعو لك 
 كف ضتبرأ منك  ضكوم الق امكة فكإن السك ا  سك ا  التكل
 ن أن  التحرضمي العام و قو استثنى من  دعا  اهراه  ، و ه

كان في الحق قكة وفكا  منك    همكا وعكو ، و ال معنكى 
ل فكي الستثنا  ما س قع مثال ضوم الق امكة عكن حكك  تك

.مشرو  في الون ا ث  ذكر التبر  ضوم الق امة

163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ه ك  و هالجملة هو سبحان  ضب ن دعا  اهكراه     أل•

   و ث  تبرض  من ، و ك  ذل  في أوائ  عهو اهكراه
حك  لما ضهاجر الى األرض المقوسة هول   سؤال  ال
ستفاد و اللحو  هالتالح ن و أوالدا صالح ن كما ض

اً وَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْم: من قول  في اآلضات الساهقة
اآلضة « أَلْحِقْنِي هِالتهالِحِ نَ

163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
قوم  و و ضت من التبر  عن أه   و-و قول  تعالى•

وَةٌ قَكوْ كانَكتْ لَكُك ْ أُ»: -استثنا  االستغفار أض ا سكْ
 اِنهكا حَسَنَةٌ فِي اِهْراهِ  َ وَ الهذِضنَ مَعَ ُ اِذْ قالُوا لِقَوْمِهِ ْ
كُ ْ وَ هُرَاؤُا مِنْكُ ْ وَ مِمها تَعْبُوُونَ مِنْ دُونِ الله ِ كَفَرْنا هِ

تهى تُؤْمِنُوا هَوا هَ ْنَنا وَ هَ ْنَكُ ُ الْعَواوَةُ وَ الْبَغْ ا ُ أَهَواً حَ
 لَك َ وَ هِالله ِ وَحْوَ ُ اِلها قَوْلَ اِهْراهِ  َ لِأَهِ  ِ لَأَسْتَغْفِرَنه

(.4: الممتحنة: )« فما أَمْلِ ُ لَ َ مِنَ الله ِ مِنْ تَيْ
163: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ث  ضذكر اهلل تعالى عزمك    علكى المهكاجرة الكى•

: األرض المقوسة و سكؤال  أوالدا صكالح ن هقولك 
فَلِ نَ، وَ قكالَ اِ» نِّكي فَأَرادُوا هِ ِ كَ ْواً فَجَعَلْناهُ ُ الْأَسكْ

رَهِّككي سككَ َهْوِضنِ، رَبِّ هَككبْ لِككي مِككنَ ذاهِككبٌ اِلككى
(.100: التافات: )«التهالِحِ نَ

164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
زقك  ث  ضذكر تعالى ذهاه  الى األرض المقوسة و ر•

اهُ ُ وَ أَرادُوا هِ ِ كَ ْكواً فَجَعَلْنك»: صالح األوالد هقول 
ارَكْنا الْأَخْسَرِضنَ، وَ نَجه ْنا ُ وَ لُوطاً اِلَى الْأَرْضِ الهتِي ه
افِلَةً وَ فِ ها لِلْعالَمِ نَ، وَ وَهَبْنا لَ ُ اِسْحا َ وَ ضَعْقُوبَ ن

فَلَمهكا »: و قول ( 72: األنب ا : )«كُلًّا جَعَلْنا صالِحِ نَ
ا َ اعْتَزَلَهُ ْ وَ ما ضَعْبُوُونَ مِنْ دُونِ الله ِ وَهَبْنا لَ ُ اِسْح

(.49: مرض : )«وَ ضَعْقُوبَ وَ كُلًّا جَعَلْنا نَبِ ًّا
164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

فكي ث  ضذكر تعالى اخر دعائ  همكة و قو وقع•
اخككر عهككو    هعككو مككا هككاجر الككى األرض 
المقوسة و ولو ل  األوالد و أسككن اسكماع  

مكة و عمرت البلوة و هن ت الكعبة، 

164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
وَ اِذْ»: و هو اخر ما حكي من كالم  في القران الككرض •

يه قالَ اِهْراهِ  ُ رَبِّ اجْعَ ْ هَذَا الْبَلَوَ امِناً وَ اجْنُبْنِكي وَ هَنِك
نْ رَههنا اِنِّكي أَسْككَنْتُ مِك-الى أن قال-أَنْ نَعْبُوَ الْأَصْنامَ

 ُقِ مُوا ذُرِّضهتِي هِوادف غَ ْرِ ذِ  زَرْ ف عِنْوَ هَ ْتِ َ الْمُحَرهمِ رَههنا لِ
الْحَمْوُ لِله ِ الهذِ  وَهَكبَ لِكي عَلَكى -الى أن قال-التهالةَ

لكى ا-الْكِبَرِ اِسْماعِ  َ وَ اِسْحا َ اِنه رَهِّي لَسَمِ عُ الكوععا ِ
قُدو ُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِ َيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْ َ يَ-أن قال

(.41: اهراه  : )«الْحِسابُ
164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ئن و اآلضة هما لها من الس ا  و هما احتف هها مكن القكرا•

وال ه الذي دعا ل، فيها غير الذيأحسن تاهو على أن 
ما تر  فإن اآلضات ك« لِأَبِي،ِ آزَرَ»: يذ ره سبحان، بقول،

  تبكرأ تنص على أن اهراه     استغفر ل  وفا  هوعو  ثك
لوعا  من  لما تب ن ل  أن  عوو هلل، و ال معنى إلعادت    ا
غ كر لمن تبرأ من  و الذ الى ره  من أن ضمس  فأهو  ازر
.والو  التلبي الذ  دعا ل  و ألم  معا في اخر دعائ 

164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

  و من لط ف الواللة في هذا الوعا  أعني دعا •
ح كث عبكر« وَ لِوالِد َيَّ»: األخ ر ما في قول 

لبي هالوالو و الوالو ال ضطل  اال على األب الت
و هو الذ  ضلو و ضولكو اإلنسكان مكع مكا فكي 

اِنهك ُ ككانَ مِكنَ لِدأَبِيوَ اغْفِكرْ »: دعائ  اآلخكر
« ال هالِّ نَ

164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
عبكر و اآلضات اآلخر المشتملة على ذكر أه   ازر فإنها ت•

عن  هكاألب و األب رهمكا تطلك  علكى الجكو و العك  و 
غ رهما، و قو اتتم  القران الكرض  على هكذا اإلطكال 

عْقُكوبَ أَمْ كُنْتُ ْ تُهَوا َ اِذْ حَ َكرَ ضَ»: هع ن  في قول  تعالى
وُ الْمَوْتُ اِذْ قالَ لِبَنِ  ِ ما تَعْبُكوُونَ مِكنْ هَعْكوِ  قكالُوا نَعْبُك

اِهْراهِ  َ وَ اِسْماعِ  َ وَ اِسْكحا َ اِلهكاًآبائِكَاِلهَ َ وَ اِل َ 
(133: البقرة: )«واحِواً وَ نَحْنُ لَ ُ مُسْلِمُونَ

164: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

يعقوب و إسدماعي  عمد، و قد فإبراهيم ج •
 ما ، و قول  تعالى فأطلق على    منهمدا األب
هائِي وَ اتهبَعْتُ مِلهةَ ا»: ضحكي من كالم ضوسف  

( 38: ضوسكف: )«اِهْراهِ  َ وَ اِسْحا َ وَ ضَعْقُكوبَ
فإسحا  جو ضوسف و اهراه     جكو أه ك  و

.قو أطل  على ك  منهما األب

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟
ا لدي  أبدالذ  تكذكر  اآلضكة آزرفقو تحت  أن •

وصاف و انما كان معنونا هبعض األإلبراهيم حقيقو
أن و العناوضن التي تتحح اطكال  األب عل ك ، و
طكال  ضهاطب  اهراه     ه ا أهت، و اللغة تسوغ ا

   األب على الجو و الع  و زوع أم اإلنسان هعو أه
ا ، و ك  من ضتولى أمور الشهص و ك  كب ر مط

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج



29

من هو أبو إبراهيم؟
ة هك  و ل س هذا التوسع من ختائص اللغة العره •

توسع في ضشاركها ف   و في أمثال  سائر اللغات كال
اطال  األم و العك  و األ  و األخكت و الكرأ  و 

ر ذل  الع ن و الف  و ال و و الع و و اإلصبع و غ 
فهك   و مما ضهو  ال   ذو  التلطف و التفنن في الت

.التفه 

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

ا أن ال موجككب لالتككتغال همككأوالفقككو تبكك ن •
تقومت اإلتارة ال   مكن األهحكاا الروائ كة و

ر و أنك  التارضه ة و األده ة في أه   و لفظكة از
ه  هو اس  عل  أو لقب مكو  أو ذم أو اسك  

  مكن ذلك  فكي صن  فال حاجكة الكى تكي
.الحتول على مراد اآلضة

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

على أن غالب ما أوردو  في هذا الباب تحك •
ة ال دل   عل   مع ما ف   من افساد ظاهر اآلضك

عج بكة و اخالل أمر الس ا  هاعتبار التراك ب ال
ناماً »التككي ذكروهككا للجملككة  ازَرَ أَ تَتههِككذُ أَصككْ

.من تقوض  و تأخ ر و حذف و تقوضر« الِهَةً

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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من هو أبو إبراهيم؟

قكران أن والو  الحق قي غ ر ازر لكن ال: ثان او •
و ل  ضتر  هاسم ، و انما وقع فكي الرواضكات

.«تار »ضؤضو  ما ضوجو في التوراة أن اسم  

165: ، ص7الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ُموَسى إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
َكاَن ُمْخلَصاً َو َكاَن َرُسوالً نَبِي اً 

﴿51﴾
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اً وَ وَ اذْ ُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّ،ُ  َدانَ مُْْلَصد
 َانَ رَسُوالً نَبِيّاً 

ولًا اِنه ُ كانَ مُهْلَتاً وَ كانَ رَوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى»: قول  تعالى• سكُ
هلل لنفسك  قو تقوم معنى المهلص هفتح الالم و أن  الذ  أخلت  ا« نَبِ ًّا

و أعلكى فال نت ب لغ ر  تعالى ف   ال في نفس  و ال فكي عملك ، و هك
.و تقوم أض ا الفر  ه ن الرسول و النبي. مقامات العبودضة

63: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

 الطُّوِر َو نَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِبِ 
ْبنَاهُ  ﴾52 نَِجي اً ﴿اَْلَْيَمِن َو قَرَّ
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جِيّاًوَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَ

: ألضمنا« وَ نادَضْنا ُ مِنْ جانِبِ الطعورِ الْأَضْمَنِ وَ قَرههْنا ُ نَجِ ًّا»: قول  تعالى•
النجكي : صفة لجانب أ  الجانب األضمن مكن الطكور، و فكي المجمكع،

.همعنى المناجي كالجل س و ال ج ع
ة اإلله ة و ظاهر أن تقرضب    كان تقرضبا معنوضا و ان كانت هذ  الموهب•

نكاد  في مكان و هو الطور فف   كان التكل  ، و مثال  من الحس أن ض
ج ا ضناج ك  الس و العزضز عبو  الذل   ف قره  من مجلس  حتى ضجعل  ن

.فف   ن   ما ال سب   لغ ر  ال  

63: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

َمتِنَا أََخاهُ َو َوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرحْ 
﴾53َهاُروَن نَبِي اً ﴿
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وَ وَهَبْنَا لَ،ُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً 

اتكارة الكى « وَ وَهَبْنا لَ ُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخا ُ هكارُونَ نَبِ ًّكا»: تعالىقول  •
: اجاهة ما دعا ه  موسى عنو ما أوحى ال   ألول مرة في الطور اذ قال

وَ اجْعَ ْ لِي وَزِضراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اتْوُدْ هِ ِ أَزْرِ  وَ أَتْرِكْ ُ فِي »
.32: ط : «أَمْرِ 

63: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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