
tالوطنية النجاح جامعة  

  العليا الدراسات كلية

  

 

 

  υ إبراهيم دعوة في الحكمة

  

  

  إعداد

  السردي أحمد فارس نجود 

  

  

 إشراف

  سوندك خضر الدكتور 

  

 في رالماجستي درجة على الحصول لمتطلبات استكماال األطروحة هذه قدمت

  .لسطينف – بلسنا في الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات كلية من الشريعة

  م2010





 
 

ج

  اإلهداء

  ... ε المصطفى روح إلى

  .نورا الثرى لهذا كان من كل وإلى فلسطين، الماسّي وطني ثرى إلى

  .كانوا أنّى العلم طالب وإلى وزمان، مكان كل في الخير الناس معلمي إلى

 ظلمات من ملجئاً قلبها من جعلت التي وإلى أبي، كفه في الخالق رحمة تتجلّى من إلى

  .أمي ومتاعبها الحياة

  .أهلي مع أهال لي واوكان ابنة لهم كنت من إلى

 "علي محمد" زوجي فأزهر، العمر بوجودهم ولّونوا أجمل، لتكون الحياة طّوعوا من إلى

  .الرحمن وعبد وجنى لؤي وأوالدي

  .وبدنه دينه في معافاً سالماً اهللا أعاده أحمد أخي عيني قرة إلى

  .وهبه ونجوان خلود أخواتي الباسم الدنيا ثغر وإلى

  .سوندك خضر الدكتور الفاضل أستاذي.... خجالً ممتناًّ كرمه أمام اإلنسان يقف من إلى

 المفتوحة القدس جامعتّي تعليمي فترة طيلة رعياني نياللذ والمعرفة العلم صرحي وإلى

  .الوطنية والنجاح

  .بالدعاء ولو العون يد لي مّد من كل وإلى... حرفاً علمني من كل وإلى

  .وإياكم به ينفعني اهللا عّل جهدي ثمرة أهدي جّدتي يا وإليك

  السردي نجود ابنتكم 
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  والتقدير الشكر

  .الجميل والثناء الجليل بالحمد تعالى هللا إلى التوجه بعد

 اهللا بسؤال والدروب، القلوب به اهللا أنار الذي ،ε محمد سيدنا البشرية معلم إلى أتوجه

 يخلف ال اهللا إن المورود، والحوض المحمود، المقام يبعثه وأن الرفيعة، العالية الدرجة يؤتيه أن

  .الميعاد

 التي الوطنية النجاح جامعة الشامخ العلم لصرح وامتناني شكري بخالص أيضا أتقدم

  .بالعلم تعالى اهللا إلى التقرب فرصة لي أتاحت

 يبخلوا لم الذين اإلسالمية الشريعة كلية في األفاضل ألساتذتي وامتناني شكري أوّجه كما

  .العلمية ةبالنصيح علّي

 لم والذي ومرشداً، معيناً لي كان الذي سوندك خضر الدكتور فضيلة بالشكر وأخّص

  .العلمية األصول حسب له، ينبغي كما للنور البحث هذا إخراج في جهداً يّدخر

 شعوراً الخاصة، كتبه بإعارتي أو بالنصيحة سواًء العون بيد أمدني الذي الكريم أستاذيو

  .علّوش علي الدكتور فضيلة طالبه، تجاه إياها، اهللا واله التي تمرة،المس بمسؤوليته منه

 والممتحن أستاذي، اهللا عبد عودة الدكتور لفضيلة وشكري امتناني خالص أوجه كما

 الجامعة في الحديث أستاذ الهادي، عبد حلمي الدكتور االستاذ وفضيلة األطروحة، لهذه الداخلي

  .ارجيالخ الممتحن األمريكية، العربية

 وأن األرض، في وخاصته أهله اهللا يجعلهم بأن والدعاء بالشكر أتقدم هؤالء كل إلى

 حجة العلم هذا اهللا يجعل وأن وغيرها، فلسطين في العلم طالب بها يهتدي نورٍ مشاعل يبقيهم

 روالقاد ذلك ولّي إنه القيامة يوم موازينهم تثقيل في سبباً يجعلنا وأن واآلخرة، الدنيا في لهم

  .عليه
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  اإلقرار

  : العنوان تحمل التي الرسالة مقدم, أدناه الموقع أنا

  υ إبراهيم دعوة في الحكمة

 تمـت  مـا  باستثناء الخاص، جهدي نتاج هي إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر

 درجة أية لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو ككل، الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه اإلشارة

  .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أية لدى بحثي أو علمي بحث أو علمية
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  υ إبراهيم دعوة في الحكمة

 إعداد

  السردي أحمد فارس نجود

 إشراف

 سوندك خضر الدكتور

  :الملخّص      

 العزم أولي من رسول حياة َحكََمت التي والعبر الحكم جليل إدراك عن لقاصر العقل إن

 أصـبح  وحتى وخلته، اهللا محبة من استحق ما استحق حتى وأفعاله أقواله وَأْحكََمت الرسل، من

 العبـر  هذه بعض استنباط يمكننا أنه إال والتاريخ، والحديث فسيروالت العقيدة علماء اهتمام محطّ

  .سواء حٍد على والمعلم والمربي الداعية تخص والتي ،υ حياته من والحكم

 تفاصيل وبعض والدته مكانو υ إبراهيم سيدنا والد اسم في التاريخ علماء اختلف :أوالً

 علـم،  كبيـر  معرفته على يترتب ال نهأل كمسلمين يضيرنا ال االختالف وهذا وهجراته، رحالته

 األولى والحكمة ألطلعنا، عليه يطلعنا أن أراد لو تعالى اهللا ألن جهل، كبير معرفته عدم على وال

  .منها والعظة العبرة التقاط هي القرآني القصص من

 فيهـا  أبدى والتي العظيمة، االبتالءات من متكامال نسقا كانت υ إبراهيم حياة إن :ثانياً

  .تردد أو جزع دون تعالى اهللا بقضاء  والرضا والتوكل والتصّبر لصبرا

 فمـن  قومـه،  إلـى  دعوتـه  توصيل في الممكنة األساليب جميع υ إبراهيم اتبع :ثالثاً

  .والتورية والحوار بالبرهان الحجة إقامة إلى والجماعية الفردية المواجهة
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 ولم بعثته، مدة طوال وبلسانه األصنام، كّسر حين بيديه المنكر υ إبراهيم غير لقد :رابعاً

  .مطلقاً اإليمان ضعيف يكن لم ألنه بقلبه؛ المنكر يغير ممن أبداً يكن

 محمد اهللا رسول رضيها التي المسلمين قبلة الحرام البيت قواعد υ إبراهيم رفع :خامساً

ρ بـأربعين  لـك ذ بعد توّجه ثم .السنين من عدداً األقصى المسجد إلى صالته في توجه أن بعد 

  . الثاني ومسجدهم األولى، المسلمين قبلة المبارك، األقصى المسجد قواعد رفع إلى عاماً

 إلـى  الخَلقي الشبه فمن جداً كثيرة ρ وخاتمهم υ األنبياء أبي بين التشابه وجوه :ساًساد

  .واآلخرة االدني في والمكانة والناس، اهللا محبة وفي الدعاء، وفي الخُلُقية، الصفات في التشابه
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  :مقدمة

 للمـؤمنين  وجعلـه  نـذيرا،  للعـالمين  ليكـون  عبـده  على الكتاب أنزل الذي هللا الحمد

 وأدى، فبلـغ  رسـله،  وخـاتم  عبـاده،  وصـفوة  خلقـه،  أشرف لتبليغه وأرسل منيرا، سراجا

 اللهـم  اليقـين،  أتـاه  حتـى  جهـاده  حـق  اهللا سبيل في وجاهد واعتمر، وحج وصلى، وصام

 شـرٍ  أبـواب  بهـا  توصـد  صـالةً  عليه وصّل موصدة، خير أبواب بها تُفتح ةًصال عليه صّل

 علـى  طيـر  حـطّ  مـا  وعـدد  بشـر،  األرض فـوق  مشى ما عدد عليه صّل اللهم مفتوحة،

 حفـظ  لنـتمّ  عقولنـا  فـي  لنـا  وبـارك  عنـا،  شفاعته واقبل اللهم فينا، اللهم وشفّعه الشجر،

  ...بعد أما الجنة، من العلى الدرجات كبذل فننال دعوتك، ونبلغ وعمال، علما كتابك؛

 والرسـل  لألنبيـاء  خاتمـا  كـان  الغـّراء  الرسـالة  هذه مبلّغ ε المصطفى حبيبنا فإن

 تعـالى  قـال  ،υ إبـراهيم  الحنفـاء  إمـام و ،1األنبياء أبي دعوة وهو ،υ إسماعيل ساللة من

ـ  وقـد  ،2 )ِمنُْهْم َرُسوالً ِفيهِْم َواْبَعثْ َربَّنَا( υ لسانه على إنـي عبـد اهللا   " :εرسـول اهللا   الق

وخاتم النبيين وأبي منجدل في طينتـه وسـأخبركم عـن ذلـك أنـا دعـوة أبـي إبـراهيم         

كـذلك أمهـات النبيـين يـرين وأن أم رسـول      و وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التـي رأت 

 الـذي  وهـو الرسـول  ،  3 ..."رأت حين وضعته له نورا أضاءت لها قصـور الشـام   εاهللا 

 أولـي  باقـة  فـي  يكـون  أن اسـتحق  حتـى  عليه وشدد إنسان، يطيقه ال بما تعالى هللا ابتاله

 وتكـذيب  والـده،  كفـر  إلـى  زمانـه،  ملـك  وطاغوت قومه، طغيان فمن الرسل، من العزم

 ككـبش  بذبحـه  أْمـره  ثـم  عديـدة،  سنوات انتظره الذي ابنه بمفارقة وأْمره له، األرض أهل

 عـز  ربـه  رسـالة  يبلـغ  υ مضـى  فقـد  السـواد  الحالكة الظروف هذه ورغم ،4به ُيضحى

                                                            
 . 166ص. م2000 -هـ1420. القلم دار: دمشق. 1ط ،األنبياء دعوة فقه البراء، أحمد األميري، 1
 129 البقرة، 2
 الكتب دار: بيروت ،1 ط ،الصحيحين على ركالمستد ،)هـ405( اهللا عبد أبو اهللا عبد بن محمد النيسابوري، الحاكم 3

هذا حديث صحيح اإلسناد : الحاكم قال. 3566ح األحزاب، سورة تفسير باب التفسير، كتاب. م1990 - هـ1411 العلمية،

 .ولم يخرجاه

 . 94ص. م1975. الشروق دار: بيروت. 3ط ،اهللا أنبياء أحمد، بهجت، 4
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 تـارة  واالعتـزال  وبالمقاطعـة  ،1تـارة  والبرهـان  بالحجـة  ويجادلهم الطغاة ويحاور وجل،

 علـى  وهـو  اليقـين  أتـاه  حتـى  ،4ثالثة تارة ذلك عن والتورية 3طواغيتهم وبتحطيم ،2أخرى

  .5تعالى اَهللا عليه عاهد ما

 أمـةً  كـان  الـذي  العظـيم  الرجـل  هـذا  اةحي المتواضع الجهد هذا في أبحث إذ وأنا 

 ذلـك  ولـي  فإنـه  رحمتـه،  مسـتقر  فـي  بـه  وإياكم يجمعنا أن القدير العلي اهللا أسأل وحده

 األبصـار،  فيـه  تشـخص  يـوم  إلـى  المقـلّ  جهدي ثواب لي يدخر أن وأسأله عليه، والقادر

 فيهـا  أوليـتم  لحظـة  كـل  عـن  الجـزاء  خيـر  ويجزيكم األفاضل، أساتذتنا فيكم يبارك وأن

 ،εنبيـه  وسـنة  تعـالى  اهللا بكتـاب  وطيـدة  صلة على وأنتم نحن لنبقى وبمستقبلنا بنا اهتماما

  .ومعلميه طالبه بين رحما العلم وليظل

 الوالـدين،  رضـا  ثـم  تعـالى،  اهللا فمـن  صـواب  مـن  هـذا  بحثـي  في كان فما 

 البشـري،  جهـدي  وقصـور  ذنـوبي  فمـن  نسـيان  أو سـهو  أو خطـأ  مـن  فيـه  كان وما

 وحفــظ ووسوســاته، ولمزاتــه همزاتــه ومــن منــه وإيــاكم اهللا أعاذنــا يطان،الشــ ومــن

 الحـق،  عـن  الصـمم  مـن  وآذانكـم  وآذاننـا  الهـدى،  عـن  العمـى  مـن  وعيونكم عيوننا

 صـالحها  فيـه  مـا  إلـى  ووفقنـا  فيهـا،  اإليمـان  فيهتـز  تمـور  أن مـن  وقلوبكم وقلوبنا

  .واآلخرة الدنيا في

  

  

  

                                                            
  - هـ1408. األرقم دار: برمنجهام. 3ط ،اهللا إلى الدعوة في األنبياء نهجم نايف، بن سرور بن محمد العابدين، زين 1

 .93ص. 1ج. م988
 .96ص. السابق المرجع 2
 . 119ص. السابق المرجع 3
 .121ص. السابق المرجع 4
 البشائر دار: بيروت. 1ط الصحيحة، واألحاديث المجيد القرآن في الخليل إبراهيم سيرة فهمي، هشام العارف، 5

 .30ص. م1996 - هـ1417. الميةاإلس
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  :السابقة الدراسات

 ذهـب  وإنمـا  ،υ إبـراهيم  سـيدنا  عـن  الحديث أفردت التي الكتب من كثيراً أجد لم

 مـع  قصصـهم،  ضـمن  األنبيـاء  مـن  مجموعة مع ذكره إلى كلها تكن لم إن الكتب هذه جلُّ

  -:كاآلتي وهي المتخصصة، الكتب بعض وجود

  .الطباعة معلومات بدون العقاد، محمود لعباس األنبياء، أبو إبراهيم كتاب*

 دار طبعـة  العبـدولي،  تهـامي  للـدكتور  اإلسـالمية،  العربية الثقافة في اهيمإبر النبي كتاب*

 .م2001 لسنة بسوريا للثقافة المدى

 لسـنة  بدمشـق  الـدين  عـالء  دار طبعـة  شبلي، لسعيد السالم، عليه إبراهيم درب وكتاب* 

 .م2003

 .ببيروت األولى اإلسالمية البشائر دار طبعة العارف، لهشام الخليل، إبراهيم وسيرة* 

 األسـتاذ  ترجمـة  الوت، رينهـارد  الـدكتور  لألسـتاذ  اهللا، مـع  عهـده  وأبنـاء  وإبراهيم* 

  .م2006 لسنة بدمشق والتوزيع للنشر خطوات طبعة هنا، غانم الدكتور

  :البحث اختيار باسبأ

 يـأتي  ،ε رسـوله  ومحبـة  تعـالى  اهللا رضـوان  نيل وهو وأرقاها األسباب أعظم بعد

 ال الـذي  العلـم  طريـق  فـي  أطروحتـي  لتكـون  القصـة  هذه من كمالح الستنباط اختياري

 ،دعوتـه  لعـرض  υ إبـراهيم  سـيدنا  اتبعهـا  التـي  واألسـاليب  الطرق عن ألكشف ينتهي،

 إيصـال  فـي  لـي  نبراسـا  لتكـون  والحكـم؛  العبر υ الكريم الرسول هذا حياة من وألستنبط

 التـي  الصـعوبات  مواجهـة  فـي  قـدما  للمضي قويا ودافعا لطلبته، العلم من عليه حصلت ما

 سـببا  تكـون  تربيـة  قلبـي  ثمـرة  تربية في ومعينا نوعها، كان مهما المؤمن طريق تعترض

  .سليم بقلب اهللا أتى من إال بنون وال مال ينفع ال يوم نجاتي في
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  :البحث مشكلة

 حـاور  وكيـف  ؟تعـالى  اهللا نبـأه  ومتى ؟صفاته هي وما ؟υ إبراهيم اهللا نبي هو من

 دعوتـه  مـن  الحكمـة  ومـا  ابتالءاتـه؟  هـي  وما ؟توصل وإالم ؟األرض هلأ من حاور من

υرسـولنا  وبـين  بينه الشبه أوجه هي وما ؟ εاإلجابـة  سـأحاول  وغيرهـا  األسـئلة  هـذه  ؟ 

 خيـر  عليـه  يثيبنـي  وأن فيـه  يـوفقني  أن اهللا أسـأل  البحـث  هذا صفحات خالل من عنها

  .الجزاء

  :الباحثة منهج

 القـرآن  فـي  الـواردة  النصـوص  جمـع  فـي  ستقرائياال المنهج باستخدام قمت لقد

 إليـه  الوصـول  اسـتطعت  مـا  بجمع قمت كما ،υ إبراهيم سيدنا دعوة ذكرت والتي والسنة،

 المـنهج  مسـتخدمة  الكتـب  1أّمـات  مـن  البحـث  هـذا  مـادة  يخص فيما العلماء أقوال من

 التحليلـي،  مـي العل المـنهج  حسـب  بينهـا  والترجيح األقوال بين بالمقارنة قمت ثم الوصفي،

  -:اآلتية بالنقاط فتتَلَخّص منهجي تحقيق خطوات أما

  .υ إبراهيم سيدنا بدعوة المتعلقة اآليات جمعت .1

 .بالهامش وتوثيقها السور في مواضعها إلى اآليات بعزّو قمت. 2

 .مظانّها من الغريبة األلفاظ معاني بينت. 3

 .عنها نقل عّمن أخذت جدهاأ لم فإن استطعت ما األصيلة المصادر إلى رجعت. 4
                                                            

 األمهات بعضهم وقال األصل بإعتبار وأمهات اللفظ باعتبار أمات على جمعت ولذلك أمهة وأصلها أم واحدتها أمهات 1

، المطلع على أبواب الفقه، )هـ709(البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد اهللا : أنظر. للبهائم واألّمات للناس

اُألمَّهات فـيمن يعقل، و اُألّمات بغير : وقال بعضهم. 317ص. 1ج.  م 1981 –هـ 1401اإلسالمي، المكتب : بيروت

. دار صادر: ، بيروتلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل، : أنظر. هاء فـيمن ال يعقل

  .29ص. 12ج
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 علـى  المدونـة  الكتـب  أغفـل  ولـم  والعقيـدة،  والحديث والتفسير اللغة كتب إلى رجعت. 5

 .المدمجة واألقراص اإللكترونية، الصفحات

  :البحث صعوبات

 مـن  مرامـه  بلـوغ  إلـى  فيـه  العلم طالب يسعى بحث كأي البحث صعوبات تعددت

 مـادة  لبحثـه  العلمـاء  وتقبـل  المقصـرة،  اصـرة الق الـذات  عن الرضا إلى تعالى اهللا رضا

 لـه  المعلومـات  هـذه  تقدمـه  مـا  ومدى إليها، يتوصل التي المعلومات ومستوى وموضوعا،

 أن بالدنـا  فـي  العلـم  طـالب  معظـم  منهـا  يعاني التي الصعوبات ومن اإلسالمية، وألمته

 المراجـع  إلـى  للجـوء  أحيانـا  يضـطرنا  ممـا  المراجـع  فـي  النقص بعُض ينتابها مكتباتنا

 توثيقهـا،  فـي  بالثقـة  نجـزم  أن دائمـا  نستطيع ال والتي اإللكترونية الصفحات على المدونة

 إلـى  ومتطلباتـه،  وهمومـه  بالعمـل  وااللتـزام  بركتـه،  وقلة الوقت ضيق إلى باإلضافة هذا

 َوقَـْرنَ  { القائـل  فسـبحان  وتحفـيظهم،  ودراسـتهم  األوالد ومتابعة البيت، في وأضعافه مثله

 أنـه  فـوق  العمـل  لكـن  ظهَرهـا،  وزُرها أنقض لما بيتها في منا كل بقيت فلو 1}ُيوِتكُنَُّب ِفي

 كانـت  وغيرهـا  األعبـاء  هـذه  المـأمول،  وتقريـب  العلم تيسير أسباب من سبب فهو عبادة

  .البحث هذا في تقصيري في سببا

 مـا  إنـي ": 3األصـفهاني  للعمـاد  قـال  الـذي  2البيسـاني  القاضي عن اهللا ورضي 

 ولـو  أحسـن،  لكـان  هـذا  غُّيـر  لـو : غده في قال إال يومه في كتابا إنسان يكتب أنه رأيت

                                                            
 33: األحزاب 1
. مخطوطا يزال ال ديوان وله هـ596 سنة المتوفى البيساني حسن بن علي بن الرحيم عبد هو: الفاضل القاضي هو 2

. 2ج. هـ1407. الكتب عالم: بيروت. 1ط ،الشافعية طبقات): هـ851( عمر بن محمد ابن أحمد بكر، أبو: أنظر

 . 30ص
 القصر ريدةخ( كتاب وله هـ597 سنة المتوفى الفرج أبو الدين صفي بن محمد اهللا عبد أبو هو: األصفهاني العماد 3

 ذلك فمن لطاف، ومحاورات مكاتبات الفاضل القاضي وبين بينه وكان كثيرة، ومؤلفات) الشامي البرق(و) العصر وجريدة

 مما وهذا. العماد عال دام: الفاضل له فقال الفرس، بك كبا فال سر: له فقال فرس، على راكبا يوما لقيه أنه عنه يحكى ما

 وأنباء األعيان وفيات العباس، أبو بكر، أبي بن محمد بن أحمد الدين شم خلكان، ابن: ظرأن. سواء وصحيحا مقلوبا ُيقرأ

 . 147ص ،5ج الثقافة، دار: لبنان ،الزمان أبناء
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 وإنهـا  ،1"أجمـل  لكـان  هـذا  تُـرك  ولـو  أفضل، لكان هذا قُدم ولو يستحسن، لكان كذا زيد

 الرضـا  أسـباب  مـن  يسـر  مـا  لي يسر الذي هللا فالحمد  أبدا، يتم ال أنه بحث كل في لميزة

 بزالتنـا؛  حلمكـم  يضـيق  ال وأن جهلنـا  فتقـّوم  صدوركم تتسع أن أما وكلي وقضائه، بقدره

  .وشيوخنا أساتذتنا أنكم فهو إسالمنا بعد شيء في فخر لنا كان وإن قدوتنا فأنتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

. والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف): هـ1076( القسطنطيني الحنفي الرومي اهللا عبد بن مصطفى خليفة، حاجي 1

 .17ص. 1ج. هـ1413. العلمية الكتب دار: بيروت
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  :البحث طةخ

 والدراسـات  اختيـاره،  وأسـباب  مشـكلته،  فيهـا  ذكـرت  مقدمـة  من البحث يتكون

 عـدد  علـى  تحتـوي  فصـول  ثالثـة  وفيه بكه،س حسن أعاقت التي والصعوبات فيه، السابقة

  :كاآلتي فهي البحث خطة أما وفهارس، وخاتمة والمطالب، المباحث من

   والعامة الخاصة υ إبراهيم سيدنا حياة: األول الفصل

  .وحياته نشأته: األول المبحث

  :قومه معبودات: الثاني المبحث

   . وصحفه بعثته: الثالث المبحث

  :ونصره وصبره تهابتالءا: الرابع المبحث

  .تعالى اهللا عند منزلته: الخامس المبحث

  .υ دعوته في ظهرت التي الحكمة: الثاني الفصل

  .للتقليد مواجهته: األول المبحث

  .والجماعية الفردية المواجهة: الثاني المبحث

  .واالستدراج بالتشكيك الحجة: الثالث المبحث

  .واالعتزال المخالطة: الرابع المبحث

  :دعوته في الحوار: لخامسا المبحث

  .األصنام تحطيم في الحكمة: السادس المبحث

  :بخاتمهم األنبياء أبي عالقة: الثالث الفصل

  . الناس وعند اهللا عند المكانة في بينهما التشابه :األول المبحث
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  .  الخلقية الصفات في التشابه: الثاني المبحث

  .واالستجابة الدعاء: الثالث المبحث

  .الخاتمة
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  ألولا الفصل

 والعامة الخاصة υ إبراهيم سيدنا حياة

  .وحياته نشأته: األول المبحث

  .قومه معبودات: الثاني المبحث

 .وصحفه بعثته: الثالث المبحث

  .ونصره ابتالءاته: الرابع المبحث

  .تعالى اهللا عند منزلته: الخامس المبحث

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

10

  األول الفصل

  والعامة الخاصة υ هيمإبرا سيدنا حياة 

  .وحياته نشأته: األول المبحث

 لمواجهـة  قوتـه  منهـا  ويسـتمدّ  بهـديها،  ويستنير ،بها يتأّسى قدوة من لإلنسان بّد ال

 ويقتـدي  والصـالحين  واألنبيـاء  الرسـل  حيـاة  بواقـع  يتأثر المسلم أن وبما الحياة؛ مصاعب

 مـن  وطرفـا  الرسـالة،  قبـل  υ إبـراهيم  سـيدنا  حيـاة  المبحث هذا في سأتناول فإنني بهم،

  . تعالى اهللا شاء إن اآلتية المطالب خالل من هذا وسيكون البعثة، بعد حياته

  .ونسبه اسمه: األول المطلب

 كلمتـين  مـن  مركـب  اسـم  العبرانيـة  وفـي  رحيم، أب تعني سريانية كلمة" إبراهيم"

 وقيـل  ،1ربيـة بالع كرهـام  كثيـر  عـدد  أو جمهـور  أو جماعة أي وراهام أٌب، أي أب: هما

 النظـر  شـدة  وهـي  البرهمـة  مـن  مشـتق  هـو : وقيل معرب، غير أعجمي اسم إبراهيم أن

  . 2وإدامته

 علـى  ألنـه  دينيـة  نشـأة  عـن  تنبـئ  التـي  األسماء من إبراهيم اسم نإ أيضا ويقال

 التغييـر  ولعـل  بالسـريانية،  المحبـة  تعنـي ) رام( ألن ،)اهللا حبيب( معنى يفيد معانيه أرجح

 حبيـب ( مـن  بـدال ) اهللا حبيـب ( معنـى  ليفيـد  اسـتحدث  إنما) إبرام( اسم ىعل حصل الذي

 المعنـى  أن وقيـل " :حجـر  ابـن  قـال  .3الوثنيـة  معابـد  فـي  والـده  يعبده كان الذي) اإلله

  .4"راحم أنه بالسريانية

                                                            
وانظر . 257ص. 12، مادة رهم جلسان العربابن منظور، . الرُّْهم والرُّهام جماعة الرجل وبه سميت الـمرَأة ُرْهماً 1

 . 403ص. 2م، مادة رهم ج1979دار الكتب العلمية، : ، بيروتترتيب القاموس المحيطالزاوي، طاهر أحمد، : أيضا
 . 48ص. 12ج رهمب مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 .294ص الطباعة، معلومات بدون ،األنبياء أبو إبراهيم محمود، عباس العقاد، 3
 دار: بيروت ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،)هـ852( الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، 4

 .389ص ،6ج ، هـ1379  المعرفة،
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 هـذا  ومنشـأ  تـارح؟  أم آزر أهـو  υ إبـراهيم  أبـي  اسـم  فـي  المؤرخون اختلفو

 أو تـارح  اسـمه  بـأن  التـاريخ  عبـر  عرف وقد آزر، ماهس الكريم القرآن أن هو االختالف

  .العلماء بعض أقوال يلي وفيما. تارخ

 آزر اسـمه  أن عنـده  الـراجح  أن مـن  الطبـري  جريـر  ابن اإلمام هقال ما :أوالً

 أن يـرى  ذلـك  علـى  وهـو  علـم؛  واآلخـر  لقـب  أحدهما أن أو علمان اسمان له ولعل

 َأَراَك ِإنِّـي  آِلَهـةً  َأْصـنَاماً  َأتَتَِّخـذُ  آَزَر َألبِيـهِ  ْبَراِهيُمِإ قَاَل َوِإذْ{ تعالى قوله في آزر كلمة

 مـن  بـدالً  ويعـربُ  أعجمـي  اسـم  ألنه بالفتحة مجرورةً تأتي 1}مُّبِينٍ َضالَلٍ ِفي َوقَْوَمَك

 علـى  بـالرفع  وهـي  2البصـري  الحسـن  كقراءة أخرى قراءات هناك أن ذكر وقد أبيه،

 قولـه  عنـه  ونقـل  أصـناما،  أتتخـذ  المعنى أن على لنصببا 3السدّي وقراءة منادى، أنه

 كلمـة  أشـد  وهـي  لغـتهم  فـي  معوّجال تعني آزر نإ بعضهم قال وقد ،صنم اسم آزر أن

  .υ4 إبراهيم قالها

 آزر أن مجاهـد  قـول  ذكـر  وقـد  آزر، اسـمه  أن مـن  القرطبي اإلمام قاله ما: ثانياً

 بـن  نـاخور  بـن  تـارح  بـن  υ إبـراهيم  هـو  اسـمه و ،صنم اسم هو وإنما أبيه اسم ليس

  5.ساروع

                                                            
 74: األنعام 1
 الفقهاء العلماء أحد وهو. زمنه في األمة وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي،: سعيد أبو البصري، يسار بن الحسن هو 2

 على يدخل فكان القلوب في هيبته عظمت طالب، أبي بن علي كنف في وشب بالمدينة، ولد. النساك الشجعان الفصحاء

. الصحابة من هديا وأقربهم األنبياء، المبك كالما الناس أشبه البصري الحسن كان: الغزالي قال وينهاهم، فيأمرهم الوالة

 .226ص ،2ج ،األعالم الزركلي،: أنظر.  هـ110 سنة بالبصرة توفي

 التفسير صاحب: بردي تغري ابن فيه قال. الكوفة سكن االصل، حجازي تابعي،: السدي الرحمن عبد بن إسماعيل هو 3

 .317ص ،1ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ128 سنة وفيت الناس وأيام بالوقائع عارفا إماما وكان والسير، والمغازي
دار : ، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ310(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر  4

 .بتصرف. 243ص. 7هـ، ج1405الفكر، 

 الشعب، دار: القاهرة ،2ط ،القرآن امألحك الجامع ،)هـ671( اهللا عبد أبو فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي،5 

 . 22ص. 7ج هـ،1372
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ـ يرجوت تعالى اهللا رحمه كثير ابن اإلمام قول: ثالثاً  إبـراهيم  ألبـي  يكـون  أن هح

 غلـب  وقـد  للصـنم  اسـم  آزر أن مـن  والسـّدي  مجاهد قول وعلل لقبا، أحدهما اسمان

  .1له خدمته لكثرة υ إبراهيم أبي اسم على

 مـا  آزر أن فيـه  ورجـح  تعـالى  اهللا رحمـه  الرازي الفخر اإلمام قاله ما: رابعا

 ،بـاألب  يسـمى  قـد  والعـم  ،تـارح  فهـو  والده فأما له عماً كان بل υ إبراهيم والد كان

 ،لـه  عمـاً  كـان  أنـه  مـع  ،2ليعقـوب  أبـاً  بكونه عيلاإسم سموا يعقوب أوالد أن بدليل

  .3أب له يقال قد ذاكوه υ إبراهيم أم والد كان آزر أن ويحتمل

 آيـة  فـي  صـراحة  بـذلك  القرآن إلخبار آزر أبيه اسم نأ يبدو ما على والراجح

 يلقـى : "ε اهللا رسـول  قـال : البخـاري  اإلمـام  ولحـديث  سابقا، المذكورة األنعام سورة

 َألَـمْ  ِإْبـَراِهيمُ  لـه  فيقـول  وغبـرة  قتـرة  آزر وجه وعلى القيامة يوم آزر أباه إبراهيم

 َوَعـْدتَِني  ِإنَّـكَ  َربِّ يـا  ِإْبـَراِهيمُ  فيقول ِصيَكَأْع ال فَالَْيْوَم َأُبوُه فيقول ينيتعص ال لك َأقُْل

 إنـي  تََعـالَى  اهللا فيقـول  ْبَعـدِ اَأل أبـي  مـن  ىَأخَْز ِخْزيٍ فََأيُّ ُيْبَعثُوَن يوم تُخْزَِيِني ال َأْن

 بِـِذيخٍ  هـو  فـإذا  فََينْظُـرُ  رِْجلَْيَك تَْحتَ ما ِإْبَراِهيُم يا ُيقَاُل ثُمَّ الْكَاِفرِيَن على الَْجنَّةَ َحرَّْمتُ

   5"النَّارِ في فَُيلْقَى بِقََواِئِمِه فَُيْؤخَذُ 4ُملْتَِطخٍ

 قـوة  وال لـه  حـول  ال صـنما  تعـالى  اهللا يعاقب كيف إذ صنم؛ اسم أنه أرى وال

  ! القيامة؟ يوم

 أبيـه  مـن  بـدال  تعـرب  الكريمـة  اآليـة  في آزر كلمة أن أيضا الراجح أن كما

 القـرآن  ألن منـادى؛  وليسـت  أعجمـي،  اسـم  ألنها ةالكسر عن عوضا بالفتحة مجرورة

                                                            
هـ، 1401دار الفكر، : ، بيروت تفسير القرآن العظيم، )هـ774(ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء 1

 . بتصرف. 150ص. 2ج

 133 البقرة، :]ِإْسَماِعيَلَو ِإْبَراِهيَم آَباِئَك َوِإلََه ِإلََهَك نَْعُبُد قَالُوا[ تعالى قوله إلى إشارة 2
 الكتب دار: بيروت ،الغيب مفاتيح ،)هـ606( اهللا عبد أبو الطبرستاني الحسين بن عمر بن محمد الرازي، الفخر 3

 . 33ص ،13ج م،2004 - هــ1425 العلمية،

 . 16ص ،3ج ،العرب لسان منظور، ابن: أنظر. بالطين أو برجيعه التلطخ بالتلطخ وأراد الضباع ذكر الذيخ 4
 εالجامع الصحيح المسند من أمور الرسول ، )هـ256(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بزدبه أبو عبد اهللا 5

 .   3172، ح"واتخذ اهللا إبراهيم خليال"كتاب األنبياء، باب قوله تعالى  ،م2000. دار الفكر: بيروت. 1، طوسننه وأيامه
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) ياأبـتِ ( بقولـه  يناديـه  وكيـف  أبيـه  مع υ إبراهيم حوار طريقة آخر موضع في أورد

 َعنْـكَ  ُيغِْنـي  َوال ُيْبِصـرُ  َوال َيْسـَمعُ  ال َمـا  تَْعُبـدُ  ِلـمَ  َأَبـتِ  َيا ِلَأبِيِه قَاَل ِإذْ{ تعالى قال

ـ  أن الممكـن  من فهل ،}1شَْيئاً  υ أنـه  ذكـر  تعـالى  اهللا إن ثـم ! هكـذا؟  باسـمه  هينادي

 وألجـل  ،2}الضَّـالِّينَ  ِمـنَ  كَـانَ  ِإنَّـهُ  ِلَأبِي َواغِْفْر{ ذلك عن اهللا نهاه حتى ألبيه استغفر

 بـن  معتمـر  عـن 3حـاتم  أبـي  ابـن  ذكـر  كما ألبيه سباً آزر كلمة تكون أن أستبعد ذلك

 آزر أن بلغنـي  :قـال  "آزر يـه ألب إبـراهيم  قـال  وإذ" يقـرأ  5أبي سمعت :قال 4سليمان

 الصـغائر  عـن  معصـومون  فاألنبيـاء  ؛6υ إبـراهيم  قالها كلمة أشد وأنها ،أعوج معناها

 للوالـدين ) األفّ( قـول  تعـالى  اهللا حـرم  فقـد  الكبائر من الوالد وسب الكبائر عن فضال

 القـول  مـن  السـباب  ولـيس  }7كَرِيمـاً  قَـْوالً  لَُهَما َوقُْل تَنَْهْرُهَما َوال ُأفٍّ لَُهَما تَقُْل فَال{

  .أبداً الكريم

 الـذين  المسـلمين  مـن  قومـه  فسـاللة  υنوح بن سام إلى υ إبراهيم نسب ويمتد

 بـن ا نـاحور  بـن  تـارح  بـن  إبـراهيم  هو: فقال اسمه كثير ابن ذكر الطوفان، بعد نجوا

) أميلـه ( أمـه  واسـم  ،υ نـوح  بن سام بن أرفخشذ بن شالح بن عابر بن فالغ بن ساغور

  .υ8  نوح بن سام بن أرفخشذ بن كرثى بن كربتا بنت بونا اسمها وقيل

                                                            
 42: مريم 1
 86: الشعراء 2
 تصانيف، له للحديث، حافظ: محمد أبو الرازي، الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس ابن حاتم أبي محمد بن رحمنال عبد 3

. هـ327سنة توفي وغيرها، والتعديل الجرح بكتاب المعرفة وتقدمة  الحديث وعلل التفسير و والتعديل، الجرح منها

 .324ص ،3ج ،األعالم الزركلي،: أنظر

. الثمانين جاوز وقد هـ،87 سنة مات التاسعة كبار من ثقة الطفيل يلقب البصري محمد أبو لتيميا سليمان بن معتمر 4

 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط ،التهذيب تقريب ،)هـ852(الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني،: أنظر

 .  471ص م،1996-هـ1416
 حدث إذا كان التيمي سليمان من أصدق أحدا رأيت ما شعبة عنه قال ن،والحس أنساً سمع التيمي، طرخان بن سليمان هو 5

 .192ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. هـ43 سنة بالبصرة توفي لونه، تغير ρ النبي عن
 ،4ج العصرية، المكتبة: صيدا ،القرآن تفسير ،)هـ327( إدريس بن محمد بن الرحمن عبد الرازي، حاتم أبي ابن 6

 . 1325ص
 23: اإلسراء 7
 .102مكتبة اإليمان، ص: ، المنصورة1، طقصص األنبياء، )هـ774(ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء 8
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 مـن  وهـو  عليـه  دليـل  ال تعـالى  اهللا رحمـه  كثير ابن ذكره الذي النسب وهذا

   . اإلسرائيليات

  .تهقوميو موطنهو مولده: الثاني المطلب

 تعيينـه،  فـي  الروايـات  تضـاربت  فقـد  υ مولـده  زمـان  تحديد في العلماء اختلف

 فـي  كـالم  اψ عبـاس  ابـن  عـن  روي وقـد  الكتـاب،  أهل روايات على منها كثير واعتمد

 المـؤرخين  أكثـر  ولكـن  ،1إليـه  ُيطمـأن  ال υ إبراهيم منهم األنبياء بعض ميالد أزمنة تحديد

 واهللا المـيالد،  قبـل  وسـبعمائةٍ  وألـفٍ  ألفـين  عـامي  بين ما الواقعة الفترة في ولد أنه على

  . 2أعلم

 وطـة بغُ إبـراهيم  ولـد : قـال  ψ عبـاس  ابـن  عـن  روي فقد والدته كانم عن أما

: عسـاكر  ابـن  وقـال . 3)قاسـيون ( لـه  يقـال  جبـل  في ،)برزة( لها يقال قرية في دمشق،

 معينـا  جـاء  حـين  فيـه  صـلى  ألنـه  المقام هذا إليه نسب وإنما بابل، في ولد أنه والصحيح

  .υ4 للوط

ـ  مكـان  تحديد في المدينتين هاتين عند الروايات تقف ولم  أيضـا  قيـل  بـل  υ دهمول

 أنهـا   5مهـران  الـدكتور  يـرجح  التـي  بحّران، وقيل األهواز، بأرض السوس مواليد من نهإ

 أور ولـيس  والفـرات،  دجلـة  بـين  الجزيـرة  منطقة في األعلى العراق إقليم في وهي مولده،

  .  6العراق جنوب في البابلية

                                                            
 . 169ص ،الكريم القرآن في األنبياء دعوة فقه األميري، 1
 . 169ص ،م2000دار المعرفة،: ، اإلسكندريةتاريخ العرب القديم، محمد بيومي، مهران 2
 .169ص نفسه، السابق المرجع 3
 اللغة مجمع مطبوعات: دمشق ،دمشق مدينة تاريخ ،)هـ571( القاسم أبو الحسن بن علي الدين تقي عساكر، ابن 4

 . 326ص. 2ج م،1982 العربية،
 على حصل اإلسكندرية، جامعة في القديم األدنى والشرق مصر تاريخ أستاذ: مهران بيومي محمد الدكتور األستاذ 5

 بها، مدرساً عين ثم اإلسكندرية، جامعة – اآلداب كلية من القديم التاريخ في الشرف بمرتبة اآلداب في الدكتوراه درجة

 المتحولون صفحة: أنظر. القديم العرب تاريخ كتاب وله وهامة، كثيرة مناصب شغل
www.14masom.com/mostabsiron/ 

 . 122ص، تاريخ العرب القديم، مهران 6
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 للعلمـاء  هـادات اجت إال هـي  ومـا  المعلومـات  هذه مثل على صحيح دليل يوجد وال

   .الكريم النبي هذا سيرة لتتّبع حثيثة محاولة في

 فـال : يقـول و عروبتـه  علـى  العقـاد  محمود عباس يؤكدف υ إبراهيم قومية عن وأما

 إبـراهيم،  حفيـد  وهـو  بإسـرائيل  تسـمى  مـن  أول هو يعقوب ألن إسرائيلي؛ إنه عنه يقال

 يقـال  وال يعقـوب،  أبنـاء  رابـع  دايهـو  إلـى  ينسب اليهودي ألن يهودي؛ إنه أيضا يقال وال

 تكـن  ولـم  اإلقلـيم  أهـل  كـل  يفهمها لغة يتكلم كان أنه إذ اللغة؛ بالعبرية أريد إن عبري إنه

 جـد  نسـبة  ولكنهـا  سـامي،  إنـه  يقال وقد. بعد السامية اللغات بقية عن انفصلت قد العبرية

 آراميـين،  وال ين،سـرياني  ليسـوا  أنـاس  الوقـت  ذلـك  في السريانية تكلم وقد قوم، نسبة ال

   .1كاألحباش حميريين، وال

 قـد  قومـه  وأن العاربـة  العـرب  مـن  كـان  υ إبـراهيم  أن مهران الدكتور يرىو

 أبـو  هـو  υ وأنـه  العديـدة،  السـامية  الجماعـات  من كجماعة العربية الجزيرة من خرجوا

  .υ2 إسماعيل أبناء هم الذين العدنانيين العرب

 يـتكلم  كـان  υ إبـراهيم  أن 3رضـا  رشـيد  محمـد  مـنهم  العلمـاء  بعض يرى كما

 وأن السـائدة،  اللغـة  هـي  وكانـت  جـرهم،  عربيـة  مـن  قريبـة  هي التي القديمة، العربية

  . 4لهجاتها من لهجة العبرية

 υ إسـماعيل  ابنـه  شـبّ  أن بعـد  مكـة  إلى ذهب υ إبراهيم أن الكالم هذا يؤكد ومما

 فـي  مـذكور  وهـذا  آلخـر، ا منهمـا  كـل  فهـم  وقـد  العربية الجرهمية زوجته مع وتحدث

                                                            
 .291- 289 ص ،األنبياء أبو إبراهيم د،العقا 1
 .157 - 137، صتاريخ العرب القديممهران،  2
 المنار مجلة صاحب: النسب الحسيني األصل، البغدادي القلموني، الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمد هو 3

 أعمال من القلمون في ونشأ ولد. يروالتفس والتاريخ واألدب بالحديث العلماء الكتّاب، من. اإلسالمي اإلصالح رجال وأحد

 من واإلرشاد، الدعوة مدرسة أنشأ. له وتتلمذ عبده محمد الشيخ فالزم هـ 1315 سنة مصر إلى رحل ثم الشام، طرابلس

 الشيخ اإلمام األستاذ تاريخ و يكمله، ولم عبده محمد عن نقال كتبه الذي الكريم القرآن وتفسير المنار مجلة آثاره أشهر

 .126ص ،6ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ1354 سنة توفي. بدهع محمد

 . 535ص. 7ج م،1990 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة ،المنار تفسير ،)هـ1354( رشيد محمد رضا، 4
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 امرأتـه  فسـأل  إسـماعيل  يجـد  فلـم ... إبـراهيم  انطلق": ψ عباس ابن حديث من البخاري

 نحـن  بِشَـرّ  نحـن : فقالـت  وهيئـتهم،  عيشـهم  عن سألها ثم لنا، يبتغي خرج: فقالت عنه،

 لـه  وقـولي  السـالم  عليـه  فـاقرئي  زوجـك  جـاء  فإذا: قال إليه، فشكت وشدة، ضيق في

: قالـت  أحـد؟  مـن  جـاءكم  هـل : فقال شيئا، آنس كأنه إسماعيل جاء فلما بابه، عتبة يغير

 فـي  أنّـا  فأخبرتـه  عيشـنا  كيـف  وسـألني  فأخبرته، عنك فسألنا وكذا، كذا شيخ جاءنا نعم

: ويقـول  السـالم  عليـك  أقـرأ  أن أمرنـي  نعم: قالت بشيء؟ أوصاك فهل: قال وشدة، جهد

 وتـزوج  فطلقهـا  بأهلـك،  الحقـي  فارقـك، أ أن أمرنـي  وقد أبي، ذاك: قال. بابك غّيرعتبة

 علـى  فـدخل  يجـده،  فلـم  بعـد،  أتـاهم  ثـم  اهللا شـاء  ما إبراهيم عنهم فلبث أخرى، منهم

 عيشـهم  عـن  وسـألها  أنـتم؟  كيـف : قـال  لنـا،  يبتغـي  خرج: فقالت عنه، فسألها امرأته

 اللحـم، : قالـت  طعـامكم؟  مـا : فقـال . اهللا علـى  وأثنت وسعة، بخير نحن: فقالت وهيئتهم،

:  ρالنبـي  قـال . والمـاء  اللحـم  فـي  لهـم  بـارك  اللهم: قال الماء، قالت شرابكم؟ فما: قال

 أي– عليهمـا  يخلـو  ال فَُهمـا : قـال  فيـه  لهـم  دعا لهم كان ولو حب، يومئذ لهم يكن ولم

 عليـه  فـاقرئي  زوجـك  جـاء  فـإذا : قـال  ،1يوافقـاه  لـم  إال مكة بغير أحد -والماء اللحم

 نعـم : قالـت  أحـد؟  مـن  أتـاكم  هل: قال إسماعيل جاء فلما ابه،ب عتبة يثبت ومريه السالم،

 عيشـنا  كيـف  فسـألني  فأخبرتـه،  عنـك  فسـألني  عليـه،  وأثنـت  الهيئة حسن شيخ أتانا

 أن ويـأمرك  السـالم،  عليـك  يقـرأ  هـو  نعم: قالت بشيء؟ فأوصاك: قال بخير، أنا فأخبرته

   2. ."...أمسكك أن أمرني العتبة وأنت أبي، ذاك قال بابك، عتبة تثبت

 عتبـة  يغيـر  لـه  قـولي "  قولـه  هو الحديث هذا في ألفاظ من غرابته تظهر ما وأكثر

  إبـراهيم  كـالم  الزوجتـان  فهمـت  وقـد " بابه عتبة يثبت مريه"  وقوله ،"بابه υ لـم  لكنهمـا 

 الكـالم  نقلتـا  الزوجتـان  أن الحـديث  فـي  والشـاهد  ،υ إسـماعيل  وفهمه منه، المراد تفهما

 كنايـة  وهـو  الكنايـة،  مـن  المـراد  تفهما لم أنهما معع تتكلمانها، التي عربيةال باللغة بحرفيته

                                                            
 إال كةم بغير والماء اللحم على يخلو أحد ليس": أبّي حديث وفي بغيره، أخلطه لم إذا به واختليت بالشيء خلوت يقال 1

 .405ص ،6ج ،الباري فتح ،العسقالني حجر ابن: أنظر. "بطنه اشتكى
 طرق بيان أيضا وانظر. 3184ح المشي، في النسالن وهو يزفون باب األنبياء، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2

 . 401ص. 6ج ،الباري فتح حجرالعسقالني، ابن: الحديث
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 أوصـلته،  لمـا  الكـالم  معنـى  األولـى  فهمت ولو الثانية، واستبقاء األولى الزوجة تطليق عن

  .الكناية من المراد υ إسماعيل فهم وقد

  .زوجاته: الثالث لمطلبا

 هـاران  عمـه  ابنـة  أنهـا  روالمشـهو  حـّران،  ملـك  ابنة سارة هي υ زوجاته ىأول

 النبويـة  األحاديـث  فـي  عنهـا  اهللا رضـي  سـارة  ذكـر  ورد وقد ،1حّران إليه تُنسب الذي

 العلمـاء  بعـض  ذهـب  وقـد . تعـالى  اهللا شـاء  إن موضعه في الحديث ذكر وسيأتي الشريفة

 أنهـن  يثبـت  التحقيـق  أن إال السـالم  علـيهن  ومـريم  موسـى  وأم هـي  بنبوتها القول إلى

 ِإلَّـا  قَْبلَـكَ  َأْرَسـلْنَا  َوَمـا { تعـالى  قولـه  ذلك ودليل. 2وأرضاهن عنهن اهللا رضي صديقات

 إلـى  يحتـاج  ال واضـح  فـاللفظ  3}تَْعلَُمـونَ  ال كُنْتُْم ِإْن الذِّكْرِ َأْهَل فَاْسَألُوا ِإلَْيهِْم نُوِحي رَِجاالً

 وقـد . 4كـريم ال القـرآن  مـن  آخـرين  موضعين في تعالى اهللا أكده وقد التفسير في جهد كبير

 وهـي . 5البـاهر  وحسـنها  منـه  وقرابتهـا  لـدينها  شديدا حبا يحبها السالم عليه إبراهيم كان

 َوقَالَـتْ  َوْجَهَهـا  فََصـكَّتْ  َصـرَّةٍ  ِفـي  اْمَرَأتُُه فََأقَْبلَِت  {كتابه في تعالى هللا ذكرها التي العقيم

 بِِإْسـَحاقَ  فََبشَّـْرنَاَها  فََضـِحكَتْ  َمـةٌ قَاِئ َواْمَرَأتُـهُ { ويعقوب بإسحاق وبشرها 6}َعِقيٌم َعُجوٌز

وماتت سارة بقرية حبـرون التـي فـي أرض كنعـان، وقـد       ،7}َيْعقُـوبَ  ِإْسَحاقَ َوَراِء َوِمْن

 الـواو  وسـكون  الـراء  وضـم  السـكون  ثـم  بالفتح حبرون": جاء في معجم البلدان للحموي

 اسـمها  علـى  غلـب  وقـد  المقدس، تبالبي υ الخليل إبراهيم قبر فيها التي القرية اسم: ونون

  . حبرى أيضا لها ويقال الخليل،

                                                            
 .116ص ،األنبياء قصص كثير، ابن 1
 .118ص السابق، المصدر 2
 7 األنبياء، 3
 43 والنحل، 109 يوسف، 4
 .119ص ،األنبياء قصص كثير، ابن 5
 29 الذاريات، 6
 71 هود، 7
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 زوجـة  سـارة  حبـرى  فـي  ودفـن  مات من أول أن: 1األحبار كعب عن روي قدو 

 وكـان  صـفوان  علـى  فقـدم  لقبرهـا  موضعا يطلب ماتت لما خرج إبراهيم وأن ،υ إبراهيم

ـ  بخمسـين  منـه  الموضـع  فاشـترى  حبـرى،  ناحية مسكنه وكان دينه على  وكـان  ا،درهم

. 2"جنبهـا  إلـى  إبـراهيم  فيـه  ُدفـن  ثم سارة، فيه فدفن دراهم، خمسة العصر ذلك في الدرهم

 وبلـدة  موضـع  اسـم  الخليـل : "لحبـرون  الحـديث  االسم كتابه من آخر موضع في ذكر وقد

 الخليـل  قبـر  فيـه  يـوم،  مسـيرة  بينهمـا  المقـدس،  البيت بقرب وسوق وعمارة حصن فيها

 وضـيافة  الموضـع،  فـي  وقـوام  وزوار مشـهد  وهناك األرض، تحت مغارة في υ إبراهيم

: التـوراة  وفـي  حبـرى،  وقيـل  حبـرون،  األصلي واسمه الموضع، سمي وبالخليل للزوار،

 ودفـن  فضـة  مثقـال  بأربعمائـة  موضـعا  الحيثي صوحار بن عفرون من اشترى الخليل أن

  .4الطبري قال وكذا. 3"سارة فيه

 اشـترى  υ إبـراهيم  أن ذكـرت  فقـد  ψ وتهام عن تحدثت التي التوراة نصوص أما

 نتـداول  التـي  اإلسـرائيلية  العملـة  وهـي  شاقل، مائة بأربع عفرون ُيدعى رجل من المغارة

 فـي  لحقهـم  اليهـود  اّدعـاء  بـاب  مـن  الحالي وقتنا في تداولها إعادة تكون وربما اليوم، بها

 ِلِعفْـُرونَ  ِإْبـَراِهيمُ  َوَوَزَن وَن،ِلِعفْـرُ  ِإْبـَراِهيمُ  فََسـِمعَ ": التكـوين  سـفر  في جاء حيث أرضنا

 ،5"التُّجَّـارِ  ِعنْـدَ  َجـاِئَزةٍ  ِفضَّـةٍ  شَـاِقلِ  ِمَئـةِ  َأْرَبَع. ِحثَّ َبِني َمَساِمعِ ِفي ذَكََرَها الَِّتي الِْفضَّةَ

                                                            
 وأسلم اليمن، في اليهود علماء كبار من الجاهلية في كان. تابعي: إسحاق أبو الحميري، هجن ذي بن ماتع بن كعب هو 1

 من هو وأخذ الغابرة، األمم أخبار من كثيرا وغيرهم الصحابة عنه فأخذ عمر، دولة في المدينة وقدم بكر، أبي زمن في

: أنظر .سنين وأربع مئة عن هـ،32 سنة فيها وتوفي حمص، فسكن الشام، إلى وخرج. الصحابة عن والسنة الكتاب

 .228ص ،5ج األعالم، الزركلي،

 .212ص ،2ج الفكر، دار: بيروت ،البلدان معجم ،)هـ626( اهللا عبد أبو اهللا عبد بن ياقوت الحموي، 2
 .387ص ،2ج السابق، المصدر 3
 الدولية، األفكار بيت: عمان ،والملوك األمم تاريخ ،)هـ310(محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر  الطبري، 4

 . 187ص ،1ج م،2004
 م،1978 -هـ1398 ألنصار،ا دار: القاهرة ،1ط ،السامرية التوراة السامري، الحسن أبو إسحاق الكاهن الصوري، 5

  16: 23 التكوين سفر.  نابلس مدينة في السامرية الحسن أبو الكاهن العربية إلى العبرية من ترجمها
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 َحقْـلِ  َمغَـاَرةِ  ِفـي  اْمَرَأتَـهُ  َسـاَرةَ  ِإْبـَراِهيمُ  َدفَـنَ  ذِلـكَ  َوَبْعَد" المسمى المكان في دفنها وقد

  .1"كَنَْعاَن َأْرضِ ِفي َحْبُروُن، ِهَي الَِّتي َمْمَرا، َأَماَم الَْمكِْفيلَِة

 الفـاجر  مصـر  ملـك  أهـداها  التـي  الجارية المصرية هاجر فهي الثانية زوجته أما 

 إلبـراهيم  األكبـر  االبـن  υ إسـماعيل  أم وهـي  -تعالى اهللا بإذن ذلك ذكر وسيأتي- 2لسارة

υ فـاران  جبـال  فـي  بإسـكانه  أمـر  ثـم  عمـره،  من خلت سنة وثمانين لست به بشر الذي 

 البيـت  بنـى  الـذي  البـارّ  وهـو  حيـاة،  أية من خالية حينئذ وهي المكرمة، مكة أرض وهي

 ِذي غَْيـرِ  بِـَوادٍ  ذُرِّيَِّتـي  ِمـنْ  َأْسـكَنْتُ  ِإنِّي َربَّنَا ( υ لسانه على تعالى قال ،3والده مع العتيق

 َواذْكُـرْ { فقـال  الوعـد  بصـدق  وجـل  عز ربه وصفه الذي وهو 4 )الُْمَحرَّمِ َبْيِتَك ِعنَْد َزْرعٍ

 فـي  هـاجر  توفيـت  وقـد  ،5}نَبِّيـاً  َرُسوالً َوكَاَن الَْوْعِد َصاِدقَ كَاَن ِإنَُّه ِإْسَماِعيَل الِْكتَابِ ِفي

 ُدفـن  ثـم  ،6الحجـر  فـي   υ إسـماعيل  دفنهـا  وقـد  سـنة  تسعين ابنة وهي المكرمة، مكة

 فـي  تاهـا  وابنهـا  اψ هـاجر  أن تـذكر  التـوراة  أن إال ،7أمه بجانب الحجر في υ إسماعيل

 ِلَهـاَجَر،  َوَأْعطَاُهَمـا  َمـاءٍ  َوِقْرَبـةَ  خُْبـًزا  َوَأخَـذَ  َصـَباًحا  ِإْبَراِهيُم فََبكََّر" السبع بئر صحراء

 وهـذا  .8"َسـْبعٍ  بِْئـرِ  َبرِّيَّـةِ  ِفـي  اَهتَْوتَ فََمَضتْ. َوَصَرفََها َوالَْولََد، كَِتِفَها، َعلَى ِإيَّاُهَما َواِضًعا

 لزوجتـه  إسـكانه  تعـالى  اهللا كتـاب  فـي  ثبـت  فقـد  أيضاً، عنها وعارٍ تماما، للصحة مناٍف

 تعـالى  قولـه  فـي  الداللـة  واضـح  وهـو  العلماءن عليه أجمع ما وهذا المكرمة، مكةَ وابنه

 الصَّـالةَ  ِلُيِقيُمـوا  َربَّنَـا  الُْمَحـرَّمِ  َبْيِتـكَ  ِعنَْد َزْرعٍ ِذي رِغَْي بَِواٍد ذُرِّيَِّتي ِمْن َأْسكَنْتُ ِإنِّي َربَّنَا[

 وفـاة  وبعـد  .9]َيشْـكُُرونَ  لََعلَُّهـمْ  الثََّمـَراتِ  ِمَن َواْرُزقُْهْم ِإلَْيهِْم تَْهوِي النَّاسِ ِمَن َأفِْئَدةً فَاْجَعْل

ـ  لـه  فولـدت  الكنعانيـة  يقطن بنت قنطورا اسمها بامرأة تزوج سارة  وزمـران  مـدين : تةس

                                                            
 19: 23 التكوين سفر ة،التورا 1
 . 188ص ،األنبياء قصص كثير، ابن 2
 . 123-120ص السابق، المصدر 3
 37 إبراهيم، 4
 54 مريم، 5
 . 145ص ،70ج ،دمشق تاريخ عساكر، ابن 6
 . 61ص ،3ج الدينية، الثقافة مكتبة: بورسعيد ،والتأريخ البدء ،)هـ355( طاهر بن مطهر المقدسي، 7
 14  :21 ينالتكو سفر التوراة، 8
 37 إبراهيم، 9
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 لـه  فولـدت  أمـين،  بنـت  حجـون  بعـدها  تزوج ثم السادس، يسّم ولم ونشق ويقشان وسرج

 لـم  األوالد هـؤالء  مـن  أحـدا  أن والظـاهر . 1ونـافس  ولوطان وأميم وسورج كيان: خمسة

  .عليها دليل ال معلومات وهي ،ينجب

  .أوالده: الرابع المطلب

 بعـد  ذلـك  حصـل  وقـد  سـنة،  ثمانينو سٍت ابن وهو υ إسماعيل υ إبراهيم أنجب

 لسـانه  علـى  تعـالى  قـال  صـالحا  ولـدا  لـه  يهب أن ربه فسأل قومه بالد من υ هاجر أن

 كـان  والـذي  ،3القبطيـة  هـاجر  مـن  ،υإسماعيل اهللا فوهبه ،2}الصَّاِلِحيَن ِمَن ِلي َهْب َربِّ{

  .نسله من وخاتمهم واألنبياء الرسل آخر ε محمد

 ابنـة  مـن  سـينجبه  الـذي   υ بإسـحاق  تعالى اهللا بشره ةسن عشرة بثالث ذلك بعد ثم

 األسـباط،  أخوتـه و υ يوسـف  نسـله  مـن  كـان  الذي 4υ يعقوب هو نجبي ثم ،سارة عمه

 وغيـرهم  وعيسـى،  ويحيـى  وزكريـا  ويونس، وأيوب وسليمان، وداود وهارون υ وموسى

 ِمـنْ  ُرُسـالً  َسـلْنَا َأْر َولَقَـدْ [ يـذكره  لـم  مـن  ومنهم اهللا ذكره من منهم واألنبياء الرسل من

 وعلـى  علـيهم  اهللا صـلوات  5]َعلَْيـكَ  نَقُْصـصْ  لَْم َمْن َوِمنُْهْم َعلَْيَك قََصْصنَا َمْن ِمنُْهْم قَْبِلَك

 َداُوَد ذُرِّيَِّتـهِ  َوِمـنْ  قَْبـلُ  ِمـنْ  َهـَدْينَا  َونُوحاً َهَدْينَا كُلّاً َوَيْعقُوَب ِإْسَحاقَ لَُه َوَوَهْبنَا{  تابعيهم

  .6}الُْمْحِسِنيَن نَْجزِي َوكَذَِلَك َوَهاُروَن َوُموَسى َوُيوُسفَ َوَأيُّوَب لَْيَماَنَوُس

  

  .والدته وقت السياسية الحياة: الخامس المطلب

                                                            
 . 17ص ،1ج ،الكبرى الطبقات ،)هـ230( اهللا عبد أبو منيع بن سعد بن محمد سعد، ابن 1
 100 الصافات، 2
 . 149ص ،األنبياء قصص كثير، ابن 3
 149ص السابق، المصدر4
 78 غافر، 5
 84 األنعام، 6
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 فيهمـا  قامـت , مزدهرتـان  دولتـان  وبابـل  مصـر  كانت: 1شلبي أحمد الدكتور يقول

 والمنافسـات  لحـروب ا بنتـائج  كنعـان  أرض تـأثرت  وقد, القديمة العصور حضارات أرقى

 عليـه  تـدل  وممـا , منهمـا  للغالـب  وسكانها كنعان أرض على السيطرة وكانت الدولتين بين

 الثالثـة  األلـف  فـي  كنعـان  أرض علـى  تسيطر كانت التي الحضارة هي أنها البابلية اآلثار

  .2بابل بحضارة الكنعانيين حضارة تأثرت فقد لذا الميالد قبل

 الـذي  نـوح  بـن  سـام  بـن  كـوش  بن كنعان بن مرودن عهد في υ إبراهيم ولد وقد

 عبـادة  إلـى  إضـافةً  فأطـاعوه  لهـم  إلهاً نفسه فنصب قومه استخف جباراً مستبداً حاكماً كان

 يقـول  كمـا  الجامـدة  األصـنام  مـن  أفضـل  الناطقـة  فاألصنام ال ولم. 3والتماثيل األصنام

  .4العابدين زين الشيخ

 القيامـة،  يـوم  اهللا عـذاب  مـن  لمـنجٍّ  تحتاج كلها النتيجة ففي أصنام كلها كانت وإن

 مـن  أفضـل  الجامـدة  األصـنام  أن أرى أننـي  إال الخيـر  فـي  إال يقع ال التفاضل أن ومع

 األلوهيـة،  يـّدع  لـم  الجامـد  الصـنم  ألن السابق؛ العابدين زين الشيخ لكالم مخالفةً الناطقة،

ـ  متعدٍّ جاحد، فهو الناطق الصنم أما ذلك، على يتجّرأ وال  علمـه  مـع  اإللهيـة،  الـذّات  ىعل

 ولـم ! ذلـك؟  لـه  وأنّـى  إلهـاً  نفسـه  وُينَصِّب الترابّي، أصله ينسى فهو حيلته، وقلّة بضعفه

 عـين  وهـي  فرعـون،  فعلهـا  فقـد  األلوهية ملك فيها يّدعي التي الوحيدة المرة هي هذه تكن

 متجـددة،  قديمـة  ظـاهرة  إذن فهـي  منـه،  وإيـاكم  اهللا أعاذنا الزمان، آخر الدّجال سيفعله ما

 ال مكانـةً  لنفسـه  مثبتـاً  عليـه  التغلب فيحاول المرء منه يعاني الذي الروحي الفراغ منشؤها

 ثـمّ  ومـن  الكاذبـة،  بعظمتهـا  الشـعور  المريضـة  نفسه في يعظّم مما دونها، ألنه به؛ تليق
                                                            

في كلية دار  تلقى دراسته في األزهر الشريف وتخرج  م،1915بقرية عليم  هو الدكتور أحمد محمد جاب اهللا شلبي ولد 1

 :تزيد عن خمسين كتابا وأهمها مؤلفاته من لندن وكمبردج العلوم جامعة القاهرة، حصل على درجة الماجستير والدكتوراه

ن الجمهورية م حصل على العديد من األوسمة ومنها وسام. موسوعة الحضارة اإلسالمية موسوعة التاريخ اإلسالمي،

 موقع الدكتور أحمد شلبي : أنظر. الطبقة األولى والثانية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك
ahmedshalbyschool.110mb.com  

 . 44ص المصرية، النهضة مكتبة: القاهرة ،8 ط ،اليهودية األديان مقارنة أحمد، شلبي، 2
 . 142ص ،1ج ،والملوك األمم تاريخ الطبري، 3
 . 90ص, اهللا إلى الدعوة في األنبياء هجمن, العابدين زين 4
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ـ  يؤمنـوا  لـن  النـاس  أن وبمـا  وجودهـا،  توّهم التي المكانة بهذه غيره إقناع يحاول فإنه  هل

 قـوة  بامتالكـه  إال مـثلهم  إنسـان  إلـى  االنصياع رفض البشر طبيعة ألن ذلك البساطة؛ بهذه

  . قناعة غير عن ولو إلهاً الناس ليتخذه السيطرة هذه يستخدم فإنه وسيطرة،

 زمـن  فـي  النـاس  أن والنحـل  الملـل  كتابـه  فـي  الشهرسـتاني  اإلمام ويذكر هذا

  : 1اثنتان فرقهم وأشهر قائدهم،وع ،أديانهم في مختلفين كانوا υ إبراهيم

  .الصابئة فرقة األولى

  . 2الحنفاء فرقة الثانيةو 

 مـن  طاغيـة  المتألّـه  الجبـار  ملكهـا  أو الدولـة  هـذه  حاكم يكون أن الطبيعي ومن

 بـإحراق  أمـراً  يصـدر  أن جـداً  عليـه  السـهل  مـن  كـان  وقد ال كيف ،عصره طواغيت

 ادعـى  وقـد  ال كيـف  ،}3فَـاِعِلينَ  كُنْـتُمْ  ِإْن آِلَهـتَكُمْ  َوانُْصـُروا  َحرِّقُـوهُ  قَالُوا{ υ إبراهيم

  .4}َوُأِميتُ ُأْحِيي َأنَا قَاَل{ واإلماتة واإلحياء الربوبية

  .هجراته: السادس المطلب

 ولكـل  بالجسـد  وهجـرة  األسـاس  وهـي  بالقلـب  هجـرة  هجرتين υ إبراهيم هاجر

 يكـون  أن مـن  بـد وال الوصـل،  ضـد  -القـيم  ابـن  يقـول  ما حسب– فالهجر مقصودها؛

 إلـى  اهللا غيـر  محبـة  مـن  بقلبـه  يهاجر فمن المهجور، من المهاجِر قلب إلى أحب المهاَجر

 إلـى  لـه  والخضـوع  ورجائـه  غيـره  خـوف  ومن عبوديته، إلى العباد عبودية ومن محبته

 نبـي  لكـل  فـإن  االعتبـار  هـذا  وعلـى . 5مهاجرا يسمى وحده، له والخضوع ورجائه خوفه

 بالقلـب  هجـرة  υ إبـراهيم  ولسـيدنا  ،قومـه  دين اعتزال في تتمثل ،قلاأل على واحدة هجرة
                                                            

 .35ص.  2ج الحلبي، مؤسسة: القاهرة ،والنحل الملل ،)هـ548( الفتح أبو الكريم عبد بن محمد, الشهرستاني 1
 لسان منظور، إبن: أنظر. دين ِإلـى دين من خرج َأنه َعنَْوا: َصبَأ  قد: النبـي زمن فـي َأْسلَـم ِإذا للرجلِ يقال كان 2

. اِإلسالم ِملة: الـَحنـيِفـيَّة و اِإلسالم،: الـحنـيف والديُن. وتَـَحنَّفَ َحنَفَ قد. 107ص. 1ج صبأ مادة ،ربالع

 .58ص. 9ج حنف مادة نفسه، السابق المصدر. علـيه الثابتُ اِإلسالم ِإلـى الـمائل وهو َحنـيٍف، َجْمع: والحنفاء
 68 األنبياء، 3
 285 البقرة، 4
   . 9ص ربه، إلى المهاجر زاد ،التبوكية الرسالة ،)هـ751( بكر أبي بن حمدم القيم، ابن 5
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 َعَسـى  َربِّـي  َوَأْدُعـو  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَـْدُعونَ  َوَما َوَأْعتَزِلُكُْم{ تعالى قال .باالعتزال تمثلت

 واسـتمرارهم  لـه  وقومـه  أبيـه  اسـتجابة  مـن  يئس أن فبعد. 1}شَِقّياً َربِّي بُِدَعاِء َأكُوَن َألَّا

 وقـد  بعـد،  صـدر  قـد  يكـن  لم الجسد بهجرة األمر أن إذ ،بقلبه يعتزلهم أن قرر ،الكفر على

 َوْأُمـرْ  الَْعفْـوَ  خُـذِ { تعـالى  فقـال  ،المشركين باعتزال ε للرسول أمر الكريم القرآن في ورد

 المجتمـع  عـن  االنعـزال  يعنـي  ال االعتـزال  أن إال. 2}الَْجـاِهِلينَ  َعـنِ  َوَأْعرِْض بِالُْعْرِف

 قـال  بـاهللا  والتـذكير  المجتمـع  محرمـات  هجـر  يعنـي  وإنما والفسق، الرذيلة أسير وتركه

 مـع  حتـى  3}الُْمـْؤِمِنينَ  تَنْفَـعُ  الـذِّكَْرى  فَـِإنَّ  َوذَكِّـرْ  # بَِملُومٍ َأنْتَ فََما َعنُْهْم فَتََولَّ{ تعالى

 فكـرهم  عتزالبـا  اهللا أمـر  اإلسـالمية  الـدعوة  علـى  خطـرا  الناس أشد هم الذين المنافقين

 فَـَأْعرِضْ  قُلُـوبِهِمْ  ِفـي  َمـا  اللَّـهُ  َيْعلَـمُ  الَّـِذينَ  ُأولَِئَك{ يهديهم اهللا عّل بدعوتهم واالستمرار

 فطبقـه  المعنـى  هـذا  υ إبـراهيم  فهـم  وقد ،4}َبِليغاً قَْوالً َأنْفُِسهِْم ِفي لَُهْم َوقُْل َوِعظُْهْم َعنُْهْم

  .معهم تعامله في

 األوثـان  مـن  )اهللا دون مـن  تـدعون  ومـا  وأعتـزلكم ( وقوله": الطبري اإلمام قال 

 ،بالربوبيـة  وإفـراده  لـه  العبـادة  بـإخالص  ربـي  وأدعـو  :يقول ،)ربي وأدعو( واألصنام

 يجيـب  ولكـن  ،ربـي  بـدعاء  أشـقى  ال أن عسى يقول ،)شقيا ربي بدعاء أكون ال أن عسى(

  .5"أسأله ما ويعطيني دعائي

 اهللا دون مـن  تـدعون  ومـا  وأعتـزلكم "(: تعـالى  هللا رحمـه  كثير ابن اإلمام وقال 

 وأدعـو ( اهللا دون مـن  تعبـدونها  التـي  آلهـتكم  ومـن  منكم وأتبرأ أجتنبكم أي )ربي وأدعو

 وعسـى  )شـقيا  ربـي  بـدعاء  أكـون  ال أن عسـى ( له شريك ال وحده ربي وأعبد أي )ربي

  .ε"6 محمد بعد األنبياء سيد السالم عليه فإنه محالة ال موجبة هذه

                                                            
 48 مريم، 1
 199 األعراف، 2
  55 ،54 الذاريات، 3
 63 النساء، 4
 .92ص ،16ج ،البيان جامع الطبري، 5
 .125ص ،3ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن 6
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ـ  اهللا لوجـه  ومعاصـيهم  وكفـرهم  الناس اعتزل ما إذا اإلنسان وإن   اهللا فـإن  لىاتع

 ِإْسـَحاقَ  لَـهُ  َوَهْبنَـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  َيْعُبُدوَن َوَما اْعتََزلَُهْم فَلَمَّا{ تعالى قال ،ويعوضه يكافئه

 عصـرنا  فـي  الـّدعاة  قلـوب  ريصّب ما كله هذا في يكون وربما ،1}نَبِّياً َجَعلْنَا َوكُلّاً َوَيْعقُوَب

 كأنـه  المتعـددة  المنكـرات  بإنكـار  اهللا إلـى  يـدعو  الـذي  اإلنسـان  فيه يبدو الذي الحالي،

 المخالطـة  األصـل  أن مـع  وأفكـارهم،  النـاس  اعتـزال  إلـى  أحيانا يضطره مما غريب،

 َيْصـبِرُ َو النـاس  ُمخَاِلطًـا  كـان  إذا الُْمْسـِلمُ ": ρ اهللا رسـول  قال فقد اليأس، وعدم والتوجيه

  .2"َأذَاُهْم على َيْصبُِر وال الناس ُيخَاِلطُ لَا الذي الُْمْسِلمِ من خَْيٌر َأذَاُهْم على

 بهـذا  أراد قيـل  شـقيا  ربـي  بـدعاء  أكـون  أال عسـى  وقوله: القرطبي اإلمام قال

 عـن  بـاالعتزال  يسـتوحش  ال حتـى  بهـم  يتقـوى  وولـدا  أهال له تعالى اهللا يهب أن الدعاء

 أي ويعقـوب  إسـحق  لـه  وهبنـا  اهللا دون مـن  يعبـدون  ومـا  اعتزلهم فلما الق ولهذا قومه

  . 3بولد وحشته آنسنا

 آمـن  أن بعـد  وذلـك  ،البدنيـة  أي الحقيقيـة  بالهجرة األمر جاءه قومه هاعتزال وبعد

 الَْعزِيـزُ  ُهـوَ  ِإنَّـهُ  َربِّـي  ِإلَـى  ُمَهـاجِرٌ  ِإنِّـي  َوقَـالَ  لُـوطٌ  لَُه فَآَمَن{ υ4 لوط أخيه ابن له

ـ  ،المقـدس  بيـت  إلـى  األولى الهجرة كانت وقد. 5}الَْحِكيُم  تعـالى  قولـه  ذلـك  علـى  دلوي

 مـن  واحـد  غيـر  ذكـر  وقـد  ،6}ِللَْعـالَِمينَ  ِفيَهـا  َباَركْنَا الَِّتي الَْأْرضِ ِإلَى َولُوطاً َونَجَّْينَاُه{

  . 7المقدس بيت وتحديدا الشام بالد هي األرض هذه أن العلماء

 بـن  أبـي  فعـن  المقـدس،  بيـت  هـي  المباركـة  األرض أن علـى  اآلثار دلت وقد

 8}ِللَْعـالَِمينَ  ِفيَهـا  َباَركْنَـا  الَِّتـي  الْـَأْرضِ  ِإلَى َولُوطاً َونَجَّْينَاُه{: تعالى قوله في قال ψكعب

                                                            
 49 مريم، 1
 .2507ح ،51 باب والورع، والرقائق القيامة صفة كتاب ،الترمذي جامع الترمذي، 2
 .113ص ،11ج ،الكريم القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 3
 .149ص ،األنبياء قصص كثير، ابن: آزر وهو تارح بن هاران بن لوط وهو 4
 26 العنكبوت، 5
 71 األنبياء، 6
 .47ص ،17ج البيان، جامع الطبري، أيضا وانظر ،305ص ،11ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 7
 71 األنبياء، 8
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 1العاليـة  أبـو  قـال  وكـذا  ،الصـخرة  تحـت  مـن  يخـرج  إال عذب ماء من وما الشام: قال

  .أيضا

 أعقـار  للشـام : يقـال  وكـان  الشـام  إلى اهللا مافأنجاه العراق بأرض كانا: قتادة وقال 

 فلسـطين  فـي  زيـد  الشـام  مـن  نقص وما الشام في زيد األرض من نقص وما الهجرة دار

 يهلـك  وبهـا  υ مـريم  بـن  عيسـى  ينـزل  وبهـا  والمنشـر  المحشر أرض هي: يقال وكان

ـ  التـي  األرض إلى قوله في: األحبار كعب وقال ،الدجال المسيح  إلـى  للعـالمين  فيهـا  اباركن

 ملـك  ابنـة  وهـي  سـارة  إبـراهيم  فلقي الشام لَبِق ولوط إبراهيم انطلق: السدي وقال حران،

 جريـر  ابـن  رواه. هـا بيغر ال أن علـى  فتزوجهـا  ديـنهم  في قومها على طعنت وقد حران

 أيضـا  ورد وقـد . 2بـالده  مـن  مهـاجرا  بها خرج وأنه عمه ابنة أنها والمشهور غريب وهو

 وكـان  بـالعراق  وكانـا  الشـام  أرض إلـى  ولوطا إبراهيم نجينا يريد: نفسها اآلية رتفسي في

 وأنهارهـا  وثمارهـا  خصـبها  لكثـرة  مباركـة  لهـا  وقيـل  عباس ابن قاله عمه، υ إبراهيم

  .3الخير ثبوت والبركة األنبياء معادن وألنها

 بلـغ وت االجتهـاد،  تحتمـل  ال ثـار آ وهـي   مτ للصـحابة  أقـوال  كلها اآلثار وهذه 

 أيضـا  وردت وقـد  ،υ  مهـاَجرإبراهيم  وأنهـا  الشـام  أرض فضـيلة  بيـان  في الرفع درجة

  :منها المعاني هذه تؤكد مرفوعة أحاديث

 سـتكون ": يقـول  ε اهللا رسـول  سـمعت  :قـال  اτعمـرو  بـن  اهللا عبد عن ورد ما 

 شـرار  األرض فـي  ويبقـى  إبـراهيم  مهـاجر  ألـزمهم  األرض أهل فخيار هجرة بعد هجرة

 والخنـازير  القـردة  مـع  النـار  وتحشـرهم  الـرحمن  نفس وتقذرهم أرضوهم تلفظهم أهلها

                                                            
: قَاَل ؟ρ النَّبِيَّ َأْدَركْتَ: مرة سئل التابعين، من الرياحي ِمهران بن رفيع اسمه: َوِقيَل ،ρ النَّبِيِّ َأيَّاَم َأْدَرَك الَْعاِلَيِة َأُبو ُرفَْيٌع 1

 في اإلصابة ،)هـ852(الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني،: أنظر"  ثَلَاثٍَة َأْو بَِسنَتَْينِ َبْعَدُه جِْئتُ ال،

 .191ص ،2ج م،2001 - هـ1421 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،الصحابة تمييز

 .186ص ،3 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن 2

 .305ص ،11ج ،الكريم القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 3
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 وفلسـطين  الشـام  بـالد  أن هنـا  والشاهد ،1"قالوا حيثما معهم وتقيل باتوا حيثما معهم تبيت

 كمـا  عبـاده  خيـرة  إليهـا  بـي يجت أرضـه  من اهللا خيرة ألنها υ إبراهيم مهاَجر هي تحديدا

 األمـر  سيصـير  ثـم ": ρ اهللا رسـول : قـال : قال 2األزدي حوالة بن اهللا عبد حديث في جاء

 خـر  حوالـة  ابـن  فقـال  بـالعراق  وجند ظاهرا وجند بالشام جند مجندة جنود تكون أن إلى

 إليـه  يجتبـي  أرضـه  مـن  اهللا خيـرة  فإنه بالشام عليك قال ذاك أدركت إن اهللا رسول يا لي

 لـي  توكـل  قـد  اهللا فـإن  مغـدرك  مـن  واسـقوا  بيمنكم فعليكم أبيتم فإن عباده من خيرته

  .  3"وأهله بالشام

 اللغويـة  اآلثـار  ودراسـة  للمراجـع  تتبعـه  خـالل  مـن  شلبي أحمد الدكتور قولوي

 الشـمال  إلـى  االتجـاه  كـان  فقـد  دائـرة،  مـن  بجزء أشبه كلن السير خط أن واالجتماعية،

 أرض فـي  الـدخول  حتـى  الجنـوب  إلـى  االنحـدار  ثـم  اآلراميين، بمناطق االتصال حتى

  .4نعانك

 سـير  خـط  تحديـد  فـي  بينـاً  اختالفـا  اختلفـوا  أنهم يدرك العلماء ألقوال المتتبع إن

 ذلـك  منـذ  والبلـدان  المـدن  أسـماء  تغيـر  إلى االختالف هذا يرجع وربما ،υ إبراهيم سيدنا

 هـذا  فـي  الصـحيحة  النصـوص  نـدرة  إلـى  أيضـا  يرجع وقد التأريخ، زمن وحتى الحين

 لتعـدد  نظـرا  والعلمـاء  الصـحابة  عن الواردة االجتهادات رةكث إلى كذلك يرجع وقد الشأن،

 كثيـرة  نصوصـا  وجـدت  فـإنني  وبالتـالي  النصـوص،  تحليل على القدرات وتفاوت األفهام

 اتفـق  التـي  البدايـة  نقطـة  هـي  هذه تكون وربما بابل، من يبدأ الذي هجرته خط عن تتكلم

 دمشـق،  قـرب  حـران  فقيـل  نزلهـا  التـي  األولى المدينة اسم في اختلفوا ثم الجميع، عليها

                                                            
 سكنى باب ،الجهاد كتاب الفكر، دار: بيروت داود، بيأ سنن ،)هـ275( السجستاني األشعث بن سليمان داوود، أبو 1

 ابن: أنظر. واألوهام اإلرسال كثير صدوق وهو حوشب بن شهر وفيه به بأس ال الحديث حجر ابن قال. 2482ح ،الشام

 . 380ص ،11ج ،البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقالني، حجر
 .1622ص ،3ج ،الصحابة معرفة األصبهاني،: أنظر. صحبة له الُْأْرُدنَّ، َسكََن َحَوالَةَ أبو الَْأْزِديُّ َحَوالَةَ ْبُن اِهللا َعْبُد هو 2

. 110ص ،4ج قرطبة، مؤسسة: مصر ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،)هـ241( اهللا عبد أبو حنبل بن أحمد الشيباني، 3

 تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. الضعفاء عن التدليس كثير وهو الوليد بن بقية فيه ألن ضعيف والحديث. 17046ح

 .  65ص التهذيب،
 . 5148ص ،اليهودية األديان مقارنة أحمد، شلبي، 4
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 حـرالن،  إلـى  يتجـه  لـم  υ أنـه : الـرازي  الحسـين  أبي عن فروى عساكر ابن خالف وقد

 ألـف  بـالم  حـرالن  وهـي  مـيال،  عشر اثنا دمشق وبين بينها دمشق، غوطة من قرية وهي

 وإنمـا : قـال  كـذا  الجزيـرة،  أرض فـي  التـي  بـألف  حران هي وليست دمشق، أرض من

  .أعلم واهللا الجزيرة بأرض التي حران إلى بابل أرض من υ إبراهيم هاجر

 أرض فنـزل  υ إبـراهيم  فـانطلق : "قولـه  اψالزبيـر  بـن  عـروة  عن أيضا وذكر

 نزلهـا  هـاران  ألن حـران  سـميت  وإنمـا  حران، هاران ونزل سدوم، لوط ونزل فلسطين،

ـ  υ أنـه  كمسـلمين  عنـدنا  المعلـوم  ومـن . 1"البيـت  إلبراهيم اهللا يبوئ أن قبل وذلك  اجره

 هـي  وهبتهـا  كجاريـة  آجـر  أو هـاجر  الجبـار  الملك وهبها حيث مصر إلى سارة بزوجته

  .2المكرمة مكة إلى υ إسماعيل وابنها بها هو هاجر ثم ،υ إلبراهيم ذلك بعد

 إلـى  مولـده  أرض بابـل  مـن : كانـت  أرى مـا  حسـب  υ هجراتـه  فإن وبالتالي 

 لقولـه  مصـداقا  السـابق،  الحـديث  فـي  جـاء  كمـا  يسكنها، لم لكنه بحّران مرورا فلسطين،

 إلـى  بسـارة  هـاجر  ثـم  ،3}ِللَْعـالَِمينَ  ِفيَهـا  َباَركْنَا الَِّتي الَْأْرضِ ِإلَى َولُوطاً َونَجَّْينَاُه{ تعالى

 شـاء  إن موضـعه  فـي  ذكـره  سـيرد  مـا  معهما فحصل تعالى، اهللا إلى دعوة هجرة مصر

 مكـة  إلـى  υ إسـماعيل  وابنهـا  ربهـاج  هـاجر  ثـم  فلسطين، إلى القبطية بهاجر فعادا اهللا

: أضـرب  ثالثـة  ذلـك  علـى  فكانـت  تعـالى،  اهللا مـن  بـأمر  فلسطين إلى وعاد المكرمة،

 تعـالى  واهللا. لـألرض  عمـارةً  والثالثـة  للـدين،  نشـراً  والثانيـة  بالـدعوة،  فراراً فاألولى

  . وأعلم أعلى ورسوله

  .وفاته: السابع المطلب

 تعـالى  اهللا كتـب  فقـد  والرسـل،  نبيـاء األ وكـذلك  إنسـان،  كل على حق الموت إن

 بهـا  قُـبض  التـي  الطريقـة  فـي  العلمـاء  اختلف وقد حي، كل نهاية هو الذي الموت، عليهم

 بـين  للتوفيـق  اجتهـادات  هـي  وإنمـا  أخـرى،  علـى  لروايـة  مرجِّح يوجد وال υ إبراهيم

                                                            
 بتصرف. 145 - 141ص ،19ج ،دمشق تاريخ عساكر، ابن 1
 . 145ص السابق، المصدر 2
 71 األنبياء، 3
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 بـن  سـعيد  عـن  روي مـا  هـي  اختالف فيها وليس υ فيها قبض التي والطريقة. الروايات

 ،ليقبضـه  υ إبـراهيم  إلـى  فبعثـه  ،عيانـا  األنبياء إلى الموت ملك يبعث اهللا كان: "قال جبير

 دخـل  فلمـا  ،غيـورا  رجـال  إبـراهيم  وكان ،جميل شاب رجل صورة في إبراهيم دار فدخل

 ،ربهـا  أدخلنيهـا  :قـال  ؟داري أدخلـك  مـن  اهللا عبـد  يا :له قال أن على الغيرة حملته عليه

 :قـال  ،روحـك  بقـبض  أمـرت  إنـي  إبراهيم يا :قال ،حدث األمر اهذ أن υ إبراهيم فعرف

 فـاعتنق  إليـه  قـام  إسـحاق  دخـل  فلمـا  ،فأمهله ،إسحاق يدخل حتى الموت ملك يا فأمهلني

 رأيـت  رب يـا  :فقـال  ربـه  إلـى  فرجـع  ،المـوت  ملك لهما فرق ،صاحبه منهما واحد كل

 فأتـاه  قـال  فاقبضـه  مـه منا فـي  خليلـي  فأت الموت ملك يا :فقال ،الموت من جزع خليلك

  .1"فقبضه منامه في

 فـي  جـاء  فقـد  العلمـاء،  بـين  واضـحا  اختالفا υ وفاته وقت عمره في اختُلف وقد

 مائـة  ابـن  وهـو  υ إبـراهيم  اختـتن " :قـال  ψ هريرة أبي عن: سعد البن الكبرى الطبقات

 فـي  جـاء  مـا  يعـارض  الحـديث  هذا لكن ،2"سنة ثمانين ذلك بعد عاش ثم سنة نيوعشر

 وهـو  النبـي  إبـراهيم  اختـتن  ثـم : "ρ اهللا رسول قال: قال ψ هريرة أبي عن مسلم حصحي

 موقـوف  األول أّن إال ،ψ هريـرة  أبـي  حـديث  مـن  وكالهما. 3" بالقـدوم  سنة ثمانين ابن

 عـدم  كثيـرا  رنايضـي  ال فإنـه  حـال  أّي وعلـى  المرفـوع،  تقديم واألولى مرفوع، والثاني

 بعلمهـا،  تعـالى  اهللا اسـتأثر  ممـا  األمـور  هـذه  أّن إذ البحـث،  هذا في وفاته تاريخ معرفة

  .يضّر ال بها والجهل ينفع، ال بها العلم: العلماء فيه قال مما وهي

 اْبـنَ  ِإْبـَراِهيم  َوكَـانَ  " سـنة  وتسـعون  تسـعٌ  وعمره اختتن أنه التوراة في ذُكر وقد

 وخمـس  مائـة  وعمـره  مـات  قـد  وأنـه  ،4"غُْرلَِتـهِ  لَْحمِ ِفي خُِتَن ِحيَن َسنَةً َوِتْسِعيَن ِتْسعٍ

                                                            
 الحسن أبو األشعري سعد نب اهللا عبد بن يعقوب فيه ألن حسن والحديث. 256ص ،6ج ،دمشق تاريخ عساكر، ابن 1

 التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. هـ74 سنة مات الثامنة من يهم صدوق الميم وتشديد القاف بضم القُمي

 .537ص
 . 20ص ،1ج ،الكبرى الطبقات سعد، ابن 2
 كتاب العربي، لتراثا إحياء دار: بيروت ،مسلم صحيح ،)هـ261( الحسين أبو القشيري الحجاج بن مسلم النيسابوري، 3

 . 2370ح الخليل، إبراهيم فضائل من باب الفضائل،
 17: 24 التكوين، سفر التوراة، 4
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 َحَيـاةِ  ِسـِني  َأيَّـامُ  َوهـِذهِ  " اإلسـالمية  الروايات عن تماما مختلفة رواية وهي ،سنة وسبعون

 َوَمـاتَ  ُروَحـهُ  إْبـَراِهيمُ  َوَأْسـلَم  " ،1"َسـنَةً  َوَسـْبُعونَ  َوخَْمـسٌ  ِمَئةٌ: اشََهاَع الَِّتي ِإْبَراِهيم

 مـات : حجـر  ابـن  وقـال  ، 2"قَْوِمـهَِ  ِإلَـى  َوانَْضـمَّ  َأيَّاًمـا،  َوشَْبَعاَن شَْيخًا َصاِلَحٍة، بِشَْيَبٍة

 ُهنَـاكَ " سـارة  فـي  ُدفنـت  الـذي  المكان في دفن أنه ذُكر كما. 3سنة وعشرون مائة وعمره

  .4"ِحثٍّ َبِني ِمْن ِإْبَراِهيُم اشْتََراُه الَِّذي الَْحقْلِ في اْمَرَأتُُه َوَساَرةُ ِإْبَراِهيُم ُدِفَن

هـو دعوتـه، ومـا ُيسـتنبط منهـا       υربما يكون جّل اهتمامنا بأبينا وسيدنا إبراهيم و

، وال نغفل عن ذكر ما جـاء فـي ثوابـه عنـد اهللا عـز وجـل،       υمن حكم جليلة تليق بقدره 

قيـد أنملـة، رجـاء أن يجمعنـا اهللا بهمـا       ρحتى ال نحيد عن خطه وال عـن خـط نبينـا    

 عـن أبـي هريـرة   ٌل وال بنون إال من أتى اهللا بقلـب سـليم،  ف  وبأنبيائه ورسله يوم ال ينفع ما

ψ سول اهللا ل رقا: قالρ: "       إن في الجنة قصـرا مـن درة ال صـدع فيهـا وال وهـن أعـده

  .5"اهللا لخليله إبراهيم عليه السالم نزال

  :قومه معبودات: الثاني المبحث

 وقـع  أنـه  عنـه  رُيـذك  ولـم  ،υ إبـراهيم  قوم إليها توجه التي المعبودات تعددت لقد

 خُلُقـاً،  النـاس  أكمـل  فهـم  م،υ والرسـل  األنبيـاء  سـائر  كحـال  حاله منها، أيٍّ عبادة في

 قـوم  معبـودات  ليبـّين  المبحـث  هـذا  جـاء  وقد البشرية، تاريخ عبر أسوةً ُيتّخذُ من وأفضل

  : هي مطالب عدة في υ إبراهيم

  .األصنام: األول المطلب

                                                            
 17: 25 التكوين، سفر التوراة،  1
 8: 25 التكوين، سفر التوراة، 2
 .391ص ،6ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 3
 10: 25 التكوين، سفر التوراة، 4
، 107، ص8هـ، ج1415دار الحرمين، : ،، القاهرةالمعجم األوسط، )هـ360(مد أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أح 5

 .8114ح
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ـ  لكثيـر  معبودات األصنام كانت لقد  υ إبـراهيم  قـوم  يكـن  ولـم  األقـوام،  نم

 بِـهِ  َوكُنَّـا  قَْبـلُ  ِمـنْ  ُرشْـَدهُ  ِإْبـَراِهيمَ  آتَْينَا َولَقَْد{ تعالى قال المعبودات، هذه عن ببعيد

  . 1}َعاِكفُوَن لََها َأنْتُْم الَِّتي التََّماِثيُل َهِذِه َما َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه قَاَل ِإذْ #َعاِلِميَن

 الحـوار  فـي  υ إبـراهيم  اسـتخدمه  الـذي  الراقـي  األسلوب يمةالكر اآلية تبين

 مـن  إليـه  للنـاظر  يبـدو  الـذي  المعبـود  هذا عن الحائر بسؤال بدأ فقد وقومه؛ أبيه مع

 وقـد  العاقـل،  لغيـر  العاقـل  خضوع من ندهشالم ينفع، وال يضر ال أنه األولى الوهلة

 ومناقشـة  واإللقـاء  راالستحضـا  حيـث  مـن  والفطنـة،  الذكاء في غاية υ أسئلته كانت

  . اإلجابات

 آتينـا  ولقـد  تعـالى  قولـه  تفسـير  فـي : القـرآن  ألحكـام  الجامع في جاء وقد 

 وفقـاً  أي النبـوة،  قبـل  مـن  أي قبـل؛  من هداه أعطيناه أي: 2الفّراء قال: رشده إبراهيم

 قبـل  مـن  وقيـل  والقمـر،  والشـمس  الـنجم  فرأى الليل عليه جّن الّم واالستدالل للنظر

 هـو  التفسـير  هـذا  علـى  الرشـد  يكـون و ،السالم عليهما وهارون موسى بلق من أي

: υ ليحيـى  تعـالى  اهللا قـال  كمـا  ،علـم ال أهـل  أكثر أجمع األول التفسير وعلى النبوة،

 صـالحه،  رشـده : 4القرظـي  وقـال  ،3}َصـبِّياً  الُْحكَْم َوآتَْينَاُه بِقُوٍَّة الِْكتَاَب خُِذ َيْحَيى َيا{

  .للنبوة وصالٌح الرشد إليتاء أهٌل أنه: أي عالمين به وكنا

 فيكـون  ألبيـه،  قـال  حـين  اذكـر  أي المعنـى : قيل ألبيه قال إذ تعالى قولهو 

 فيكـون  قـال،  إذ عـالمين  بـه  وكنـا  المعنى: وقيل عالمين به وكنا قوله ثم تم، قد الكالم

 ومـن  نمـرود  وقومـه  آزر وهـو  ألبيـه  عـالمين  قوله على يوقف وال متصال، الكالم

 المصـنوع  للشـيء  موضـوع  اسـم : والتمثـال  األصـنام، : أي التماثيـل  هذه ما ه،اتبع

                                                            
 52/ 51 األنبياء، 1
. مفسر محدث، فقيه،: البغوي السنة، بمحيي ويلقب محمد، أبو الفراء، ابن أو الفراء، محمد، بن مسعود بن الحسين هو 2

 التنزيل معالم في التأويل ولباب الحديث، في السنة وشرح الشافعية، فقه في التهذيب له خراسان، قرى من بغا إلى نسبته

 .258ص ،2ج ،األعالم الزركلي،: أنظر .هـ510 سنة الروذ بمرو توفي. ذلك وغير السنة ومصابيح التفسير، في

 12 مريم، 3
. قريظة بني من أصله ـه120 سنة مات عالم، ثقة وهو المدني القَرظّي ُسليم بن كعب بن محمد: هو كعب بن محمد 4

 .438ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر
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 واسـم  بـه،  شـبهته  أي بالشـيء  الشـيء  مثلـت  يقال تعالى، اهللا خلق من بخلق مشبها

 وجـدنا : قـالوا  عبادتهـا،  علـى  مقيمـون  أي عـاكفون  لها أنتم التي تمثال، لالممثَّ ذلك

 ضـالل  فـي  وآبـاؤكم  أنـتم  كنـتم  لقد: قال نا،ألسالف تقليدا نعبدها أي عابدين، لها آباءنا

  . 1تعلم وال تضر وال تنفع ال جمادات هي إذ بعبادتها خسران في أي مبين،

 سـيرة  مـن  المسـتفادة  الدعويـة  األسـاليب  أنجح من األسلوب هذا يكون وربما

 عليـه؛  ويسـتمر  واحـدا  أسـلوبا  الداعيـة  يتبـع  أن الصّحّي غير فمن ،υ إبراهيم سيدنا

ـ  المدعوين قلوب إلى الملل يدخل ذلك ألن  υ نجـده  وبـالنظر  الداعيـة،  عـن  وافينفضُّ

 هـذه  ومـن  المتحـاورين،  بـين  متعـددة  مجاالت يفتح الذي الحوار، أسلوب استخدم قد

 صـحة  المجيـب  يؤكـد  أن إلـى  يـؤدي  الـذي  السـؤال،  طرح مهارة إظهار المجاالت

ـ  القـوم  هـؤالء  مـع  حصـل  ما بالضبط وهذا دحضه، أو معتقده  إلـى  رجعـوا  ذينال

 فتـى  لهـم  حطمهـا  أن بعـد  وذلـك  األصنام تلك بعبادة يظلمونها أنهم لهم وتبين أنفسهم

 َعلَـى  نُِكُسـوا  ثُـمَّ  #الظَّـاِلُمونَ  َأنْـتُمُ  ِإنَّكُـمْ  فَقَالُوا َأنْفُِسهِْم ِإلَى فََرَجُعوا{ إبراهيم يدعى

 عـادوا  فقـد  تـدم  لـم  الصـحوة  هـذه  أن الإ ،2}َينِْطقُوَن َهُؤالِء َما َعِلْمتَ لَقَْد ُرُؤوِسهِْم

 فـاألمر  هـوادة،  وال رحمـة  بـال  اهللا نبـي  حـرق  وقرروا المهلك، ِكبرهم إلى مباشرة

  .  3}فَاِعِليَن كُنْتُْم ِإْن آِلَهتَكُْم َوانُْصُروا َحرِّقُوُه قَالُوا{ الصّماء آلهتهم بكرامة يتعلق

 يصـنعه  الـذي  عبـوده م فـي  برأيـه  أبيـه  مصارحة ذلك بعد υ إبراهيم قرر ثم

 َضـالَلٍ  ِفـي  َوقَْوَمـكَ  َأَراَك ِإنِّـي  آِلَهـةً  َأْصنَاماً َأتَتَِّخذُ آَزَر َألبِيِه ِإْبَراِهيُم قَاَل َوِإذْ{ بيديه

 قـرر  الكفـر  علـى  وقومـه  أبيـه  إصرار من υ إبراهيم وتأكد المداوالت وبعد ،4}مُّبِينٍ

  .}5 تَْعُبُدوَن مِّمَّا َبَراء ِإنَِّني َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه ِإْبَراِهيُم قَاَل َوِإذْ{ منهم البراء إعالن

  .تعالى اهللا شاء إن موضعه في التفصيل من بشيء معهم حواره ذكر وسيأتي

  .الكواكب: الثاني المطلب

                                                            
 .296ص ،11ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 1
 56/ 64 األنبياء، 2
 68 األنبياء، 3
 74 األنعام، 4
 26 الزخرف، 5
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 النجـوم  عبـدوا  حتـى  عقـال  أي مـن  زمنيـة  حقبـات  خـالل  البشـر  تفكير انفلت

 هدهـد  لسـان  علـى  سـبأ  قـوم  مـن  كـان  ما القرآن ذكر وقد والقمر، والشمس والكواكب

 الشَّـْيطَانُ  لَُهـمُ  َوَزيَّـنَ  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  ِللشَّـْمسِ  َيْسـُجُدونَ  َوقَْوَمَهـا  َوَجْدتَُها{ υ سليمان

 السـجود  يحـرم  أن أيضـا  القـرآن  يغفـل  ولم 1}َيْهتَُدوَن ال فَُهْم السَّبِيلِ َعنِ فََصدَُّهْم َأْعَمالَُهْم

 َوالشَّـْمسُ  َوالنََّهـارُ  اللَّْيـلُ  آَياِتـهِ  َوِمـنْ { السـابق  فـي  كان كما عبادتهال منعا األجرام لهذه

 ِإيَّــاُه كُنْــتُْم ِإْن خَلَقَُهــنَّ الَّــِذي ِللَّــِه َواْســُجُدوا ِللْقََمــرِ َوال ِللشَّــْمسِ تَْســُجُدوا ال َوالْقََمــُر

ـ  العجيـب  االنفالت هذا أسباب في الباحث يجد وربما ،2}تَْعُبُدوَن  فهـم  بـه؛  ُيعـذروا  قـد  ام

 خلـق  الـذي  اهللا إلـى  خاللـه  مـن  ليتوصـلوا  بـالحواس؛  ُيدرك إله عن دائما يفتشون كانوا

 نَْعُبـُدُهمْ  َمـا  َأْوِلَيـاءَ  ُدوِنـهِ  ِمـنْ  اتَّخَذُوا َوالَِّذيَن الْخَاِلُص الدِّيُن ِللَِّه َأال{ واألرض السماوات

 َيْهـِدي  ال اللَّـهَ  ِإنَّ َيخْتَِلفُـونَ  ِفيـهِ  ُهـمْ  َما ِفي َبْينَُهْم َيْحكُُم اللََّه ِإنَّ ىُزلْفَ اللَِّه ِإلَى ِلُيقَرُِّبونَا ِإلَّا

 فـاتجهوا  تنفـع،  وال تضـر  ال اآللهـة  هـذه  أن الباطن علمهم مع هذا. }3كَفَّاٌر كَاِذٌب ُهَو َمْن

 االعتقـاد  هـذا  مـن  وانطالقـا  .إضـاءتها  وشدة وعلّوها لبعدها نظرا السماوية األجرام لعبادة

 اللَّْيـلُ  َعلَْيـهِ  َجـنَّ  فَلَمَّـا { قـال  حـين  لهم استدراج فيه قومه مع ذكيا حوارا υ إبراهيم بنى

 َهـذَا  قَـالَ  َبازِغـاً  الْقََمـرَ  َرأى فَلَمَّـا  #الْآِفِليَن ُأِحبُّ ال قَاَل َأفََل فَلَمَّا َربِّي َهذَا قَاَل كَْوكَباً َرأى

 الشَّـْمسَ  َرأى فَلَمَّـا   #الضَّـالِّينَ  الْقَـْومِ  ِمـنَ  لَـَأكُونَنَّ  َربِّي َيْهِدِني لَْم لَِئْن قَاَل َأفََل فَلَمَّا َربِّي

  . 4}تُشْرِكُوَن ِممَّا َبرِيٌء ِإنِّي قَْومِ َيا قَاَل َأفَلَتْ فَلَمَّا َأكَْبُر َهذَا َربِّي َهذَا قَاَل َبازِغَةً

 للخضـوع  القـوم  تـدعو  التـي  سـباب األ أن السابقة اآليات في النظر من لنا يتبّين

  :هي المعبودات لهذه

 .الظلمة اشتداد عند ليال ظهورها .1

 .إضاءتها وشدة بزوغها .2

 .الهائل حجمها .3
                                                            

 24 النمل، 1
 37 فصلت، 2
 3 الزمر، 3
 78 -76 األنعام، 4
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 علـى  معينـة  سـيطرة  لهـا  أن يصـدق  لـه  علم ال من تجعل مجتمعة األسباب وهذه

 نأ υ إبـراهيم  مـن  الـذكاء  فـي  قمـة  هذا ويعّد خاص، بشكل البشر وعلى عام، بشكل العالم

 فـي  وآراؤهـم  العلمـاء  كـالم  وسـيأتي . العجيـب  النسق وبهذا األسلوب، بهذا إليهم يتحدث

  .تعالى اهللا شاء إن موضعه في هذا حواره

  .الملوك: الثالث المطلب

 الضـّحاك،  اسـمه  أن الطبـري  ذكـر  متألـه؛  طاغيـة  ملك زمن في υ إبراهيم ُولد

 الطبـري  اإلمـام  يـرجح و ،υ حنـو  بـن  حام بن كنعان بن كوش بن نمرود أنه: أيضا وقال

 وجـل  عـز  اهللا عنـه  أخبـر  الـذي  وهـو  ،υ1 إبراهيم صاحب بابل ملك هو الذي الثاني أن

 ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  ِإذْ الُْملْـكَ  اللَّـهُ  آتَـاهُ  َأْن َربِّـهِ  ِفـي  ِإْبَراِهيَم َحاجَّ الَِّذي ِإلَى تََر َألَْم{ كتابه في

 ِمـنَ  بِالشَّـْمسِ  َيـْأِتي  اللَّـهَ  فَـِإنَّ  ِإْبـَراِهيمُ  قَاَل َوُأِميتُ ُأْحِيي َأنَا اَلقَ َوُيِميتُ ُيْحِيي الَِّذي َربَِّي

 قـال  }2الظَّـاِلِمينَ  الْقَـْومَ  َيْهـِدي  ال َواللَّـهُ  كَفَـرَ  الَّـِذي  فَُبهِتَ الَْمغْرِبِ ِمَن بَِها فَْأِت الَْمشْرِِق

 داود بـن  سـليمان  فالمؤمنـان  رانوكـاف  مؤمنـان  أربعة إال كلها األرض يملك لم : "3مجاهد

 ومعنـى  أعلـم،  واهللا 4"ربـه  فـي  إبـراهيم  حـاجّ  والذي نصر فبخت والكافران القرنين وذو

 وذلـك  ربـه؛  وجـود  أي )ربـه  فـي  إبـراهيم  حاّج الذي إلى( محمد يا بقلبك أي تر ألم قوله

 الَْملَـأُ  َأيَُّهـا  َيـا  َعـْونُ ِفْر َوقَـالَ {: هلمأل فرعون بعده قال كما غيره، إلٌه مَّثَ يكون أن أنكر أنه

 والمعانـدة  الغلـيظ  والكفـر  الطغيـان  هـذا  علـى  حمله وما ،}5غَْيرِي ِإلٍَه ِمْن لَكُْم َعِلْمتُ َما

 فـي  سـنة  مائـة  أربـع  مكـث  انـه  يقال أنه وذلك الملك، في مّدته وطول تجّبره إال الشديدة

                                                            
 .128 - 126ص ،1ج ،والملوك األمم تاريخ الطبري، 1
 258 البقرة، 2
 القراء شيخ: الذهبي قال. مكة أهل من مفسر تابعي،: مخزوم بني مولى المكي، الحجاج أبو جبر، بن مجاهد هو 3

 كتابه أما كانت؟ وكيف نزلت فيم: يسأله آية كل عند يقف مرات، ثالث عليه قرأه عباس، ابن عن التفسير أخذ. والمفسرين

: أنظر. هـ104 سنة ساجد وهو مات إنه: يقال الكتاب، أهل يسأل أنه يرون كانوا ألنهم المفسرون، فيتقيه التفسير  في

 .278ص ،5ج األعالم، الزركلي،

: الرياض ،1ط ،واآلثار األحاديث في المصنف ،)هـ235( بكر أبو الكوفي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد شيبة، أبي ابن 4

 حجر ابن: الحديث طرق وانظر. 31916ح القرنين، ذي في ذُكر ما باب ئل،الفضا كتاب هـ،1409 الرشد، مكتبة

 .358ص ،6ج ،الباري فتح العسقالني،
 38 القصص، 5
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 الـرب  وجـود  علـى  دلـيال  يمإبـراه  مـن  طلـب  وكان الملك، اهللا تاهآ أن: قال ولهذا ملكه،

 وجـوده  علـى  الـدليل  إنمـا  أي ،)ويميـت  يحيـي  الذي ربَي(: إبراهيم فقال إليه يدعو الذي

 وجـود  علـى  دليـل  وهـذا  وجودهـا،  بعد وعدمها عدمها، بعد المشاهدة األشياء هذه حدوث

 وهـو  أوجـدها،  موجـد  مـن  لهـا  بـدّ  فـال  بنفسها، تحدث لم ألنها ضرورة؛ المختار الفاعل

: دالنمـرو  وهـو  المحـاجّ  قـال  ذلـك  فعنـد  له، شريك ال وحده عبادته إلى أدعو الذي الرب

 ُأوتَـى  أنـي  وذلـك : واحـد  وغيـر  والسـدي  إسحاق بن ومحمد قتادة قال ،)وأميت أحيي أنا(

 يقتـل،  فـال  اآلخـر  عـن  بـالعفو  وآمـر  فيقتل، أحدهما بقتل فآمر القتل استحقا قد بالرجلين

 لمـا  جوابـا  لـيس  ألنـه  هـذا؛  أراد مـا  أنه أعلم واهللا والظاهر ،واإلماتة اإلحياء معنى فذلك

 المقـام  هـذا  لنفسـه  يـدعي  أن أراد وإنمـا  الصـانع،  لوجود مانع معناه في وال إبراهيم، قال

 بـه  اقتـدى  كمـا  ويميـت،  يحيـي  الـذي  هـو  وأنه لذلك، الفاعل أنه ويوهم ومكابرة، عنادا

 هـذه  ادعـى  لمـا  إبـراهيم  لـه  قـال  لهذاو ،)غيري إله من لكم علمت ما( قوله في فرعون

 كمـا  كنـت  إذا أي ،)المغـرب  مـن  بهـا  فـأت  المشرق من بالشمس يأتي اهللا فإن(: المكابرة

 فـي  الوجـود  فـي  يتصـرف  الـذي  هـو  ويميـت  يحيي فالذي وتميت، تحيي أنك من تدعي

 فـإن  المشـرق،  مـن  يـوم  كـل  تبـدو  الشمس فهذه وحركاته، كواكبه، وتسخير ذواته، خلق

 وانقطاعـه  عجـزه  علـم  فلمـا  المغـرب،  مـن  بهـا  فأت وتميت تحيي ادعيت كما لهاإ كنت

ـ  ُأخـرس،  أي بهـت،  المقـام  هذا في المكابرة على يقدر ال وأنه  عليـه  وقامـت  يـتكلم،  مفل

 برهانـا  وال حجـة  يلهمهـم  ال أي}1الظَّـاِلِمينَ  الْقَـْومَ  َيْهِدي ال َواللَُّه{ تعالى اهللا قال الحجة،

  .3} 2شَِديٌد َعذَاٌب َولَُهْم غََضٌب َوَعلَْيهِْم َربِّهِْم ِعنَْد َداِحَضةٌ ُحجَّتُُهْم{ بل

 ؛اًنظـر  فيـه  أن إال مـا،  حـدّ  إلـى  مقنعا تعالى اهللا رحمه كثير ابن كالم يكون وربما

 ثـم  نفسـه؟  تأليـه  قاصـدا  كـان  إذا إال واإلماتة، اإلحياء يّدعي أن لنفسه إنساٌن يجّوز فكيف

 النمـرود  فعـل  علـى  فرعـون  فعـل  عطف عندما النمرود كالم في رأيه ناقض كثير ابن إن

 األلوهيـة  ال الربوبيـة  ادعـى  فرعـون  أن عنـدنا  تأكيـدا  المعلوم ومن األلوهية، ادعاء في

                                                            
 258 البقرة، 1
 16 الشورى، 2
 .314 ص ،1ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن 3
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 المـرجح  ومـن  الطغيـان،  فـي  الحـد  جـاوزا  الملكان هذان ،}1الَْأْعلَى َربُّكُُم َأنَا فَقَاَل{ فقط

 نـاً اذآ النـاس  ضـعفاء  مـن  ووجـد  اهللا، دون مـن  عبادته إلى الناس دعا النمرود أن عندي

  . فأطاعوه بهم استخف أنه إال يستحق، ال إلله لةًمتذل داًاجسأو ،ةًخاضع باًووقل صاغية،

  . وصحفه بعثته: الثالث المبحث

 ِإْبـَراِهيمَ  آتَْينَـا  َولَقَـدْ { تعـالى  قـال  فقد υ إبراهيم سيدنا فيه ُبعث الذي للعمر بالنسبة

 قولـه  إلـى  باإلضـافة  الوحيـدة  اآليـة  هـذه  تكون وربما 2}َعاِلِميَن بِِه َوكُنَّا قَْبُل ِمْن ُرشَْدُه

 عنـدما  عمـره  إلـى  تشـير  التـي  هـي  }3ِإْبَراِهيُم لَُه ُيقَاُل َيذْكُُرُهْم فَتًى َسِمْعنَا قَالُوا{ تعالى

ـ  ؟"الفتـى " بكلمـة  المقصـود  فما السن، حديث صغيرا فتى كان أنه وهو ُبعث،  المقصـود  اوم

   البعثة؟ وقت υ عمره بتحديد عالقة لذلك وهل ؟"قبل من" بكلمة

ـ  والرَّشَـد  والرُّشـد  الصـالح،  لوجـوه  االهتـداء : الرشد:الكشاف صاحب قال  مْدكالُع

 ِمـن {: تعـالى  قولـه  أمـا . شـأن  لـه  رشـد  وأنه مثله رشد أنه إليه إضافته ومعنى م،َدوالَع

، υباآلية قبلها التـي تتحـدث عـن موسـى وهـارون      فهو يرجح أن ذلك عائد ومرتبط }قَْبُل

، وأن اهللا تعـالى علـم منـه أحـواال     أوتـي النبـوة والهدايـة قبلهمـا     υويقصد أن إبراهيم 

  .4وأسرارا عجيبة، وصفات استحق فيها أن يكون خليال خالصا

 }ُرشْـَدهُ  ِإبـراهيم  آتينـا  ولقـد  {: تعـالى  قولـه : الجوزي البن المسير زاد في جاء

  :أقوال ثالثة وفيه } قَْبُل ِمْن { اهُهد: أي

  .اψ عباس ابن عن صالح أبو قاله لوغه،ب قبل من: أحدها 

  .اψ عباس ابن عن الضحاك قاله السابق، الِعلْم في ذلك آتيناه: والثاني

                                                            
 24 النازعات، 1
 51األنبياء، 2
 60 األنبياء، 3
 وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف ،)هـ538( القاسم أبو زميالخوار عمر بن محمود الزمخشري، 4

 بتصرف. 575ص ،2ج م،1983 -هـ1403 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،التأويل
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 بـه  وكُنَّـا {: تعـالى  قولـه  أمـا . الضـحاك  قالـه  وهارون، موسى قَْبل ِمْن: والثالث

  .1الرُّشد ِإليتاء ضعمو أنه علمنا: أي } عاِلمين

 َولَقَـدْ {: تعـالى  قولـه  فـي  للرشد أن علما: الرازي للفخر الغيب مفاتيح في جاء وقد

  :أقوال ثالثة } ُرشَْدُه ِهيَمِإْبٰر َءاتَْينَا

 تعـالى  ألنـه : قـالوا   }ِلِميَنَعــاٰ  بِـهِ  َوكُنَّا{ : بقوله عليه واحتجوا النبوة أنه :األول 

 يليـق  ال مـا  ويجتنـب  بحقهـا،  يقـوم  المسـتقبل  في أنه حاله من لميع من بالنبوة يخّص إنما

  . القبول من قومه ينفر عما ويحترز بها،

 فَـِإنْ {: تعـالى  قولـه  ومنـه  والـدنيا،  الدين في الصالح لوجوه االهتداء أنه :والثاني

  .}2 َأْمَوالَُهْم ِإلَْيهِْم فَاْدفَُعوا ُرشْداً نُْهْمِم ْمتُْسآنَ

 نبـي  يبعـث  أن يجـوز  ال إذ الرشـد؛  تحـت  واالهتداء النبوة تدخل أن وهو :والثالث

 ومصـالح  نفسـه،  مصـالح  علـى  أيضـاً  ودلـه  وصـفاته،  ذاتـه  على تعالى اهللا دله وقد إال

  . الرشد من ذلك وكل قومه،

  : وجوه ففيه } قَْبُل ِمن {: تعالى قوله أما

  . ψ عباس ابن عن υ موسى قبل من واهتداءه نبوته إبراهيم آتينا :أحدها

 الكواكـب  لـه  وظهـرت  السـرب  فـي  كـان  حـين  بلوغه، قبل صغره في :وثانيها

 υبنبوتـه  يحكـم  أن لزمـه  وإال االهتـداء؛  علـى  الرشد حمل من قول على وهذا. بها فاستدل

  . 3مقاتل عن البلوغ قبل

                                                            
 اإلسالمي، المكتب: بيروت ،3ط التفسير، علم في المسير زاد ،)هـ597( محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن 1

 . 357ص ،5ج هـ،1404
 6 النساء، 2
 كان فيها، وتوفى البصرة إلى انتقل بلخ من أصله. المفسرين أعالم من: الحسن أبو االزدي بشير بن سليمان بن مقاتل 3

 .281ص ،7ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ150 سنة توفي. الكبير التفسير كتبه من الحديث، متروك
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 ابـن  عـن  النبيـين  يثـاق م اهللا أخـذ  حـين  υ آدم صلب في كان حين يعني :وثالثها

   .1نهماع اهللا رضي عباس

 آخـر،  علـى  قـوال  يـرجح  لـم  تعالى اهللا رحمه الرازي الفخر أن هنا المالحظ ومن

 دون االهتـداء  يفيـد  الـذي  المعنـى  نحـو  ميلـه  يستشـفّ  المسألة في لكالمه المتتبع أن مع

 يظهـر  أنـه  إال ،"قبـل  مـن " تعـالى  قوله تفسير في اآلخر على رأياً كذلك يرجح ولم النبوة،

  .البلوغ قبل المعنى يكون نأ بعادهتاس كالمه في

 أن إلـى  ذهـب  مـن  أبعـد  لقـد  :تعـالى  اهللا رحمـه  األندلسي حّيانواب اإلمام وقال 

 آدم، صـلب  فـي  كـان  حـين  يعنـي  نبوته "قَْبُل ِمن" أو بلوغه قبل من أي "قَْبُل ِمن:  "التقدير

  .2األنبياء ميثاق  تعالى اهللا أخذ حين

 بيـنهم،  الرشـد  معنـى  فـي  كبيـرا  اختالفـا  نجد ال المفسرين أقوال في النظر عندو

 النظـر  إلـى  ُوفّـق  υ أنـه  أي النبـوة،  قبـل  الهـدى  هـو  الرشد أن على العلم أهل وأكثر

 ذلـك  فـي  بمـا  الهدايـة  أنـواع  كل تشمل فهي مانعة؛ جامعة الكلمة أن والراجح باالستدالل،

 υوهـارون  موسـى  قبـل  نبوتـه  المقصـود  بأن قال من فإن υ بها نُّبئ التي السن أما النبوة،

 العلـم  فـي  المقصـود  بـأن  قـال  ومـن  وعقـال،  نقال المعروف من فهذا بجديد يأت لم فإنه

 القائـل  لـرأي ل بالنسـبة  أمـا  يفسـر،  لم لكنه أصاب فقد المحفوظ، اللوح يعني وأظنه السابق،

: الفَتـى : اللغـة  معـاجم  بعـض  فـي  جاء كما فتى كلمة معنى فإن البلوغ قبل النبوة أوتي بأنه

 ولـد  وقـد . الفتـاءِ  بـيِّن  السـنّ  فِتـيُّ  فهو فتًى، َيفْتى بالكسر فَِتَي وقد. الشابَّة: والفتاةُ. ابُّالش

 لفـالن : ويقـال . فَِتـيٌّ  واحـدها  المسـاّن،  ِخالف: الدواّب من واألفْتاُء. أوالد سنِّه فتاِء في له

   .3أصغرهّن وهي بالفتياِت، تشبَّهت أي تَفَتَّتْ، بنتٌ

                                                            
 . 29ص ،11ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 1
البحر المحيط في تفسير القرآن ، )هـ745(يوسف أبو عبد اهللا  يان األندلسي، محمد بن يوسف بن علي بنأبو ح 2

  .219، ص 2دار الفكر، ج: ، بيروتالعظيم
 - هـ1415 لبنان، مكتبة: بيروت جديدة، طبعة ،الصحاح مختار ،)هـ721( القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الرازي، 3

 .206ص ،1ج فتي مادة م،1995
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 كلمـة  عليـه  تـدل  مـا  وهـو  األربعـين،  قبل السن صغير وهو ُبعث υ أنه والراجح

 وعـال  جـل  أنـه  إذ السـن؛  حـديث  نبيـا  فيها اهللا يبعث التي الوحيدة المرة هذه وليست فتى،

 ،}1َصـبِّياً  الُْحكْـمَ  َوآتَْينَـاهُ  بِقُـوَّةٍ  الِْكتَـابَ  خُـذِ  َيْحَيـى  َيا{ فقال صغيرا صبيا υ يحيى بعث

 بيحيـي  لـذلك  اختصـاص  وال: حجـر  ابـن  قـال  ،2ُيفْطَم َأْن ِإلـى ُيولَد لَُدْن من: والصَّبـيُّ

  .]34نَبِّياً َوَجَعلَِني الِْكتَاَب آتَاِنَي اللَِّه َعْبُد ِإنِّي قَاَل[ المهد في وهو عيسى قال فقد

 بجـد  أي بقـوة،  الكتـاب  تعلـم  أي: بقـوة  الكتـاب  خـذ  يحيـى  يـا : كثير ابن قال 

 علـى  واإلقبـال  ،والعـزم  والجـد  والعلـم  الفهم أي ":صبيا لحكما وآتيناه" واجتهاد، وحرص

  .5حدث صغير وهو فيه، واالجتهاد عليه نكبابواال ،الخير

 يرفـع  أن قبـل  وقيـل  أشـهر،  بسـتة  υ عيسـى  قبل υ يحيى ولد: الجوزي ابن قال

 قتـادة  قـال  الصـغر،  مـن  الصـبا  زمن في والفهم الفطنة رزق قد υ يحيى وكان υ عيسى

 يحيـى  نُّبـيء : السـير  علمـاء  وقـال  سـنين،  ثالث ابن: قال "صبيا الحكم آتيناهو" قوله في

 وكـان  الشـجر،  وقلـوب  الجـراد  طعامـه  وكـان  الناس، يدعو الشام دخل ثم فساح صغيرا

  .6الدمعة غزير العبادة، كثير يحيى

 أو الـدين،  فـي  والفقـه  تـوراة ال فهـم  هو اآلية في الحكم: الرازي الفخر اإلمام وقال       

ـ ي كـان  υ يحيـى  أن بلغنـا : قـال  أنـه  7راشـد  بـن  معمـر  عن روي وقد العقل، هو  لوق

                                                            
 12 مريم، 1
 .449 ص ،14 ج صبا مادة ،العرب لسان منظور، ابن 2
 30 مريم، 3
 .362ص ،8ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 4

 .114ص ،3ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن 5
 دار: روتبي ،1ط ،واألمم الملوك تاريخ في المنتظم ،)هـ597( الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن 6

 .7ص ،2ج. هـ1358 صادر،

 واألعمش ثابت عن روايته في أن إال فاضل ثبت ثقة اليمن نزيل البصري عروة أبو موالهم األزدي راشد بن معمر 7

 تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. هـ54 سنة مات السابعة كبار من بالبصرة به حدث فيما وكذا شيئا عروة بن وهشام

 .473 ص ،التهذيب
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 اهللا ألن صـباه؛  فـي  عقلـه  أحكـم  تعـالى  اهللا فإن النبوة؛ هو أو .1"خلقنا للعب ما": للصبيان

 صـفات  أشـرف  النبـوة  أن ومعلـوم  ومنقبتـه،  شـرفه  صـفات  اآليـة  هذه في ذكر تعالى

 ألن يصـلح  مـا  هـو  الُحكـم  وألن غيرهـا،  ذكر من ولىأ المدح معرض في فِذكُْرها اإلنسان

 اسـتبعاد  ولـيس  بـالنبوة،  إال يكـون  ال وذلـك  اإلطـالق،  علـى  ولغيره غيره على به َيحكم

  .2البحر وانفالق القمر انشقاق استبعاد من أشد عاقالً الصبي صيرورة

 أصـح : بالفلسـفة  وعالقتهـا  الحكمـة  عـن  كالمه معرض في الجوزية قيم ابن وقال

 اهللا عـن  بهـا  جـاءوا  التـي  الرسـل  حكمـة  إلـى  أقرب حكمتهم كانت من حكمة طوائفال

 3]الِْخطَـابِ  َوفَْصـلَ  الِْحكَْمـةَ  َوآتَْينَـاهُ  ُملْكَـهُ  َوشَـَدْدنَا [ υ داود نبيـه  عن تعالى قال تعالى،

 υيحيـى  عـن  وقـال   ]4َوالِْأنْجِيـلَ  َوالتَّـْوَراةَ  َوالِْحكَْمـةَ  الِْكتَاَب َوُيَعلُِّمُه[ υ المسيح عن وقال

 اإلمـام  يقـول  كمـا  – الحكمـة  هـو  والحكم 5]َصبِّياً الُْحكَْم َوآتَْينَاُه بِقُوٍَّة الِْكتَاَب خُِذ َيْحَيى َيا[

 لَـمْ  َمـا  َوَعلََّمـكَ  َوالِْحكَْمـةَ  الِْكتَـابَ  َعلَْيـكَ  اللَُّه َوَأنَْزَل[ ρ محمد لرسوله قال قدو -القيم ابن

 ُيـْؤتَ  َوَمـنْ  َيشَـاءُ  َمـنْ  الِْحكَْمـةَ  ُيـْؤِتي [ وقـال 6]َعِظيمـاً  َعلَْيَك اللَِّه فَْضُل َوكَاَن تَْعلَُم تَكُْن

 ρرسـوله  بيـت  ألهـل  وقـال  7]الَْألَْبـابِ  ُأولُـو  ِإال َيـذَّكَّرُ  َوَما كَِثيراً خَْيراً ُأوِتَي فَقَْد الِْحكَْمةَ

ـ  آَيـاتِ  ِمـنْ  ُبُيوِتكُنَّ ِفي ُيتْلَى َما َواذْكُْرَن[  8]خَبِيـراً  لَِطيفـاً  كَـانَ  اللَّـهَ  ِإنَّ َوالِْحكَْمـةِ  ِهاللَّ

 والعمـل  ،النـافع  للعلـم  المتضـمنة  يقيـة الحق الحكمـة  هـي  ،الرسل بها جاءت التي الحكمةف

 اهللا هاقسـم  الحكمـة  وهـذه  ،وعمـال  وقـوال  اعتقادا الحق إلصابة ،الحق ودين للهدى الصالح

 فـي  فرقـه  مـا  المحاسـن  مـن  لـه  جمع كما ،ρ لمحمد وجمعها ،ورسله أنبيائه بين سبحانه

 جمعـتَ  فلـو  ،قبلـه  الكتـب  فـي  فرقه ما واألعمال العلوم من كتابه في وجمع ،قبله األنبياء

                                                            
 .عنه روى من يسّم لم معمر ألن ضعيف والحديث. 183ص ،64ج دمشق، تاريخ عساكر، ابن 1
 . 276ص ،10ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 2
 20 ص، 3
 48 عمران، آل 4
 12 مريم، 5
 113 النساء، 6
 269 البقرة، 7
 34 األحزاب، 8
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 جـزءا   ρ أوتيهـا  التـي  الحكمـة  مـن  لكانـت  ،طائفة كل من ،العالم في صحيحة حكمة كل

  .1نسبته البشر يدرك ال ،جدا يسيرا

 اهللا إن بـل  اإللهيـة،  الحكمـة  تتجـاوزه  ال عينـاً م عمراً -الحكمة– العطاء لهذا وليس

 ظـاهر  إليـه  يشـير  مـا  وهـذا  يشاء، وقت أي في يشاء التي بالكيفية يشاء من يعطي تعالى

 َوَمـا  كَِثيـراً  خَْيـراً  ُأوِتـيَ  فَقَـدْ  الِْحكَْمـةَ  ُيـْؤتَ  َوَمْن َيشَاُء َمْن الِْحكَْمةَ ُيْؤِتي[ الكريمة اآلية

 فّسـر  عنـدما  اψ عبـاس  بـن  اهللا عبـد  أشـار  المعنـى  هـذا  وإلى 2]الَْألَْبابِ ُأولُو ِإال َيذَّكَُّر

 مـن  تعـالى  اهللا آتـاهم  فتيـةٍ  بتصـرفات  متمثالً الحكمة عطاء تبّين التي اآليات من مجموعة

  .آخرين رجاال يؤت لم ما الحكمة

 تـال  ثـم  شـابا  إال علمـاً  عـالمٌ  أوتي وال شابا إال نبيا اهللا بعث ما :ψ عباس ابن قال

 تـى آ ثـم  ،بـه  تعـالى  اهللا أخبـر  وقد ]3ِإْبَراِهيُم لَُه ُيقَاُل َيذْكُُرُهْم فَتًى َسِمْعنَا قَالُوا[ اآلية هذه

 تعـالى  وقـال  4]َصـبِّياً  الُْحكْـمَ  َوآتَْينَـاهُ  بِقُوٍَّة الِْكتَاَب خُِذ َيْحَيى َيا[ الحكمة υ زكريا بن يحيى

 َأْمرِنَـا  ِمـنْ  لَنَـا  َوَهيِّـئْ  َرْحَمـةً  لَـُدنْكَ  ِمْن آِتنَا َربَّنَا فَقَالُوا الْكَْهِف ِإلَى الِْفتَْيةُ َأَوى ِإذْ[ تعالى

 َوزِْدنَـاُهمْ  بِـَربِّهِمْ  آَمنُـوا  ِفتَْيـةٌ  ِإنَُّهـمْ  بِـالَْحقِّ  نََبَأُهْم َعلَْيَك نَقُصُّ نَْحُن[ تعالى وقال 5]َرشَدا

 َأْمِضـيَ  َأْو الَْبْحـَرْينِ  َمْجَمـعَ  َأْبلُـغَ  َحتَّـى  َرُحَأْب ال ِلفَتَاُه ُموَسى قَاَل َوِإذْ[ تعالى وقال 6]ُهدًى

   .78]ُحقُباً

                                                            
: بيروت ،2ط ،الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن 1

 .257-256ص ،2ج. م1975 -هـ1395 المعرفة، دار

 269 البقرة، 2
 60 األنبياء، 3
 12 مريم، 4
 10 الكهف، 5
 13 الكهف، 6
 60 الكهف، 7
 الكتب ردا: بيروت ،2ط ،مستظرف فن كل في المستطرف ،)هـ852( الفتح أبي أحمد بن محمد الدين شهاب األبشيهي، 8

 .67ص ،2ج م،1986 هـ1406  العلمية،
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 جانـب  فـي  فهـو  -البلـوغ  قبـل  النبوة وهو- υ يحيى حق في األمر هذا َصُدق فإذا

 مـن  وأبـو  أبـوه  وهـو  أولى، باب من للمنطق وأقرب أثبت األربعين قبل وتبليغه υ إبراهيم

  . أجمعين عليهم اهللا صلوات األنبياء من بعَده

 اإليمـان  المـؤمن  علـى  والواجـب  الكـريم،  القـرآن  فـي  ذُكرت فقد υ هصحف أما

 وذكـر  األولـى،  الصـحف  وسـماها  ،υ وموسـى  إبـراهيم  على صحفاً أنزل اهللا بأن الجازم

 # ُموَسـى  ُصـُحفِ  ِفـي  بَِمـا  ُينَبَّـأْ  لَْم َأْم{ تعالى قوله ذلك فمن الصحف، هذه في مّما بعضاً

  َسـَعى  َمـا  ِإال ِلِإلنَسـانِ  لَـْيسَ  َوَأْن#  ُأخْـَرى  وِْزَر َوازَِرةٌ تَـزِرُ  َأال#  َوفَّى لَِّذيا َوِإْبَراِهيَم

 َوَأنَّـهُ  # الُْمنْتََهـى  َربِّـكَ  ِإلَـى  َوَأنَّ # اَألْوفَـى  الَْجـَزاءَ  ُيْجَزاُه ثُمَّ # ُيَرى َسْوفَ َسْعَيُه َوَأنَّ#

 ِمـنْ  # َواُألنْثَـى  الـذَّكَرَ  الـزَّْوَجْينِ  خَلَـقَ  َوَأنَّـهُ  # َوَأْحَيا َأَماتَ ُهَو َوَأنَُّه#  َوَأْبكَى َأْضَحَك ُهَو

  تُْمنَى ِإذَا نُطْفٍَة  َربُّ ُهـوَ  َوَأنَّـهُ  # َوَأقْنَـى  َأغْنَـى  ُهـوَ  َوَأنَّـهُ  # اُألخَْرى النَّشَْأةَ َعلَْيِه َوَأنَّ#

 الشِّْعَرى   َأْبقَى فََما وَدَوثَُم #اُألولَى َعاًدا َأْهلََك َوَأنَُّه#  كَـانُوا  ِإنَُّهـمْ  قَْبـلُ  ِمـنْ  نُـوحٍ  َوقَـْومَ #

 َأْهَوى َوالُْمْؤتَِفكَةَ # َوَأطْغَى َأظْلََم ُهْم  َمـنْ  َأفْلَـحَ  قَـدْ  {: تعـالى  وقـال  1}غَشَّى َما فَغَشَّاَها#

 ِإنَّ # َوَأْبقَـى  خَْيـرٌ  َواآلِخـَرةُ  # َياالـدُّنْ  الَْحَيـاةَ  تُْؤِثُروَن َبْل # فََصلَّى َربِِّه اْسَم َوذَكََر # تََزكَّى

  اُألولَى الصُُّحِف لَِفي َهذَا  فـي  جـاء  قـد  اآليـات  هـذه  يف وما 2}َوُموَسى ِإْبَراِهيَم ُصُحِف#

 الصـحف  لفـي  القـرآن  هـذا  إن :القرطبـي  قـال  ،السـالم  عليهما وموسى إبراهيم صحف

 يـرد  ولـم  عليهمـا  المنزلـة  تـب الك يعني  وموسى إبراهيم صحف األولى الكتب أي األولى

 الكـالم  هـذا  معنـى  إن أي المعنـى  علـى  هـو  وإنما الصحف تلك في بعينها األلفاظ هذه أن

 اسـم  سـبح  نزلـت  لمـا  ثـم  :قـال  ψ عباس بنا عن عكرمة عنو .3الصحف تلك في وارد

 هـوى  إذا والـنجم  نزلـت  فلمـا "  إبـراهيم  صحف في كلها: "ρ اهللا رسول قال األعلى ربك

 النـذر  مـن  نـذير  هـذا " قولـه  إلـى  ،"أخرى وزر وازرة تزر أال" وفّى الذي راهيموإب فبلغ

   .4"األولى

                                                            
 58 -36 النجم، 1
 19 - 14 األعلى، 2
 .24 ص ،20 ج القرآن، ألحكام الجامع القرطبي، 3
 الكتب دار: بيروت ،1 ط ،الصحيحين على المستدرك ،)هـ405( اهللا عبد أبو اهللا عبد بن محمد النيسابوري، الحاكم 4

 .يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: الحاكم قال. 2930ح فسير،الت كتاب م،1990 - هـ1411 العلمية،
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 الغفـاري  ذر أبـي  عـن  ورد مـا  ومنـه  جدا، فقليل النبوية السنة في عنها ذُكر ما أما

ψ الرسول وجود يوما اغتنم أنه ε أسـئلة  وسـأله  نبـه اج إلـى  فجلـس  المسـجد،  في وحده 

 أيهـا : كلهـا  أمثـاال  كانـت ": فقـال   إبراهيم؟ صحيفة كانت ما اهللا رسول يا: قوله: منها عدة

 ولكنـي  بعـض،  علـى  بعضـها  الـدنيا  لتجمع أبعثك لم إني المغرور، المبتلى المسلط الملك

 لـم  مـا  العاقـل  وعلـى  كـافر،  من كانت ولو أردها ال فإني المظلوم؛ دعوة عني لترد بعثتك

 يحاسـب  وسـاعة  ربـه،  فيهـا  ينـاجي  سـاعة : ساعات له تكون أن عقله على مغلوبا يكن

 المطعـم  مـن  لحاجتـه  فيهـا  يخلـو  وسـاعة  اهللا، صنع في فيها يتفكر وساعة نفسه، فيها

 لمعـاش،  1َمَرمَّـةٌ  أو لمعـاد،  تَـَزوُّدٌ : لـثالث  إال ظاعنا يكون ال أن العاقل وعلى والمشرب،

ـ  شـأنه،  علـى  مقـبال  بزمانه، بصيرا يكون أن العاقل وعلى محرم، لذة أو  للسـانه،  احافظ

 كانـت  فمـا  اهللا رسـول  يـا : قلـت  يعنيـه،  فيمـا  إال كالمه قل عمله من كالمه حسب ومن

  2" الحديث آخر إلى... كلها عبرا كانت قال موسى؟ صحف

  :وأنواعها ابتالءاته: الرابع المبحث

 بيـنهم  مـن  خيـرتهم  يصـطفي  أن أراد لمـا  وإنـه  خلقـه،  في اهللا سنةُ 3االبتالء إن

  .صبره مدى ليرى اختبارهم؛ من بد ال كان عظيمة، لمهمة

 لعبـده  اهللا واختبـار  ،االختبـار  هـو : التنزيـل  لعلوم التسهيل في جاء كما واالبتالء 

 ُيبتلـى  واإلنسـان  ،كونـه  قبـل  بذلك عالما اهللا كان وقد ،منه يبدو بما العبد على الحجة لتقوم

ـ  َونَْبلُـوكُمْ [ تعـالى  قـال  سـواء،  حـد  علـى  والشر بالخير  َوِإلَْينَـا  ِفتْنَـةً  َوالْخَْيـرِ  رِّبِالشَّ

  .1]4تُْرَجُعوَن

                                                            
 .251 ص ،12 ج رمم مادة ،العرب لسان ،منظور ابن: أنظر: انتشاره بعد ِإصالحه: اَألمر وَرمُّ. َمَرمَّة1ً
 ة،الرسال مؤسسة: بيروت ،2ط ،حّبان ابن صحيح ،)هـ354( حاتم أبو التميمي أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن 2

 رواه: "المنذري وقال. 361ح حظ، الخير من للمرء يكون أن استحباب ذكر واإلحسان، البر كتاب م،1993 -هـ1414

 محمد أبو القوي عبد بن العظيم عبد المنذري،: أنظر": اإلسناد صحيح: وقال له واللفظ والحاكم صحيحه في حبان ابن

 .  132ص ،3ج هـ،1417 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،والترهيب الترغيب ،)هـ656(
 ،منظور ابن انظر: نفسه بها فَطيَّبتَ له حلفتَ ِإذا ِإْبالًء يميناً فالناً َأْبلَـْيتَ و. غيرها َأو كان بـيمين االختبار االبتالء 3

 .86ص ،14ج بلي مادة ،العرب لسان
 35 األنبياء، 4
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 اإلسـالم  متطلبـات  أن يعلـم  العظيمـة  النعمـة  بهـذه  عليه اهللا أنعم مسلم كل أن كما 

 ونشـر  ربـه،  طاعـة  نحـو  قـدما  المضّي على ثبت إذا خاصة شاقة؛ المسلم وطريق كبيرة،

 لكلمـة  وإعـالءً  للحـق،  وإحقاقـاً  ن،الـدي  بهذا التزاماً اإللهي، التكليف يقتضيه ما وهو دينه،

 نَْعلَـمَ  َحتَّـى  َولَنَْبلُـَونَّكُمْ { تعـالى  قـال ...؟ النبـيّ  بحال فكيف المسلم حال هذا كان وإن اهللا،

 أن سـبحانه  المـولى  حكمـة  شـاءت  وقـد  .2}َأخَْبـاَركُمْ  َونَْبلَُو َوالصَّابِرِيَن ِمنْكُْم الُْمَجاِهِديَن

 إن: قـال  3لبيـد  بـن  محمـود  فعـن  االبتالءات، من متنوعة بصروف الصالحين عباده يبتلي

 الصـبر  فلـه  صـبر  فمـن  ابـتالهم  قومـا  أحـب  إذا وجل عز اهللا ان ثم": قال ρ اهللا رسول

 أي ρ اهللا رسـول  سـألت  ثـم  :قـال  ψ وقـاص  أبي بن سعد وعن .4"الجزع فله جزع ومن

ـ  فيبتلـى  فاألمثل مثلاأل ثم األنبياء": فقال بالء؟ أشد الناس  فـإن  دينـه  حسـب  علـى  لالرج

 قـال  ذاك حسـب  علـى  ابتلـى  الـدين  صلب كان وان ذاك حسب على ابتلى الدين رقيق كان

  .5"خطيئة عليه وما األرض في يمشى حتى بالرجل الباليا تزال فما

 طريـق  شـوك  فهـو  ِمحنـٍة؛  فـي  ِمنحـةٌ  االبـتالء  أن السابقة النصوص من يتبين 

  .؟ منهم والمرسلين باألنبياء فكيف ،المؤمنين عباده في اهللا وسنة الداعية،

 األصـلي  والمقصـد   υ إبـراهيم  وخليلـه  رسـوله  تعالى اهللا ابتلى األساس هذا وعلى

 أربعـة  علـى  المبحـث  هـذا  اشـتمل  وقـد . 6المحسنين إحسان كمال ظهور هو االبتالء من

  -:هي مطالب

  

                                                                                                                                                                              
 .197ص ،4ج ،التنزيل لعلوم التسهيل الكلبي، جزي ابن 1
 ρ، 31 محمد سورة 2
 أخرج وقد صحبة، له أن إلى البخاري فذهب صحبته، في العلماء اختلف القيس، امريء بن رافع بن لبيد بن محمود هو 3

 له ألن الصحابة في حجر ابن وذكره المراسيل، يروي إنه وقال التابعين في حبان ابن وذكره مسنده، في حديثا أحمد له

 .95 ص ،5ج ،الصحابة تمييز في اإلصابة العسقالني، حجر ابن: أنظر. بةالصحا عن روايته وأكثر رؤية،
 .23672ح ،427ص ،5ج ،حنبل بن أحمد مسند الشيباني، 4
 .1494ح ،173ص ،1ج السابق، المصدر 5
 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح ،)هـ542( اهللا عبد أبو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 6

 .259ص ،5ج الفكر، دار: بيروت ،سيرالتف
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  .بالكلمات االبتالء: األول المطلب

 ِللنَّـاسِ  َجاِعلُـكَ  ِإنِّـي  قَـالَ  فَـَأتَمَُّهنَّ  بِكَِلَمـاتٍ  َربُُّه َراِهيَمِإْب اْبتَلَى َوِإِذ{ وجل عز قال

  .1}الظَّاِلِميَن َعْهِدي َينَاُل ال قَاَل ذُرِّيَِّتي َوِمْن قَاَل ِإَماماً

 الكلمـات  لفـظ  تفسـير  فـي  والتـابعين  الصـحابة  بعـض  آراء كثير ابن اإلمام نقل 

 اهللا ابــتاله ": قــال حيــث ψ عبــاس ابــن رأي وســأذكر ،υ إبــراهيم بهــا ابتلــي التــي

 فـي  قومـه  فـراق  :فـاتمهن  بـراهيم إ بهن يابتل التي الكلمات": قال أيضاً وعنه 2"بالمناسك

 مـن  عليـه  وقفـه  مـا  علـى  وقفـه  حتـى  ،اهللا في نمرود تهومحاّج ،بفراقهم مرُأ حين اهللا

 علـى  اهللا فـي  هليحرقـو  النـار  فـي  يـاه إ قذفه على وصبره ،خالفهم فيه الذي مراأل خطر

 بـالخروج  مـره أ حـين  اهللا فـي  وبـالده  وطنـه  من كذل بعد والهجرة ،مرهمأ من ذلك هول

ـ  ومـا  ،ومالـه  بنفسه عليها والصبر الضيافة من به مرهأ وما ،عنهم  ذبـح  مـن  بـه  يابتل

ـ  خلـص وأ كلـه  اهللا أمر من ذلك على مضى فلما ،بذبحه مرهأ حين ولده : لـه  اهللا قـال  ،هل

 ابـتاله  قـال و. 3" وفـراقهم  النـاس  خـالف  من ماكان على العالمين لرب سلمتأ :قال ،سلمأ

 والمضمضـة  الشـارب  قـص  الـرأس  فـي  الجسـد  فـي  وخمس الرأس في خمس بالطهارة

 والختـان  العانـة  وحلـق  األظفـار  تقلـيم  الجسـد  وفـي  الرأس وفرق والسواك واإلستنشاق

  .4بالماء والبول الغائط أثر وغسل اإلبط ونتف

 الختـان  خمـس  الفطـرة : "قـال  ρ النبـي  عـن  τ هريرة أبي عن الصحيحين وفي 

 لتكـون  بملـزم  لـيس  هـذا  لكـن  ،5"اإلبـط  ونتف األظفار وتقليم الشارب وقص واالستحداد

  .اآلية في المذكورة الكلمات هي األوامر هذه

                                                            
 124 البقرة، 1
 هو الذبيح أن قال من-  υ إبراهيم بن اسحاق ذكر التاريخ، كتاب ،الصحيحين على المستدرك النيسابوري، الحاكم 2

 .المناسك كتاب في خرجتها وقد كثيرة وشواهدها اإلسناد صحيح وقال. 4050ح إسحاق،
 .220ص ،1ج ،رآنالق تفسير الرازي، حاتم أبي ابن 3
 .166ص ،1ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن 4
 .257ح الفطرة، خصال باب الطهارة، كتاب ،مسلم صحيح لمسلم، واللفظ عليه، متفق 5
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 الكلمـات؛ ب المـراد  هـي  أنهـا  علـى  وغيرها األقوال هذه التفسير كتب ذكرت وقد 

 قـوال  بعضـهم  رجـح  وقـد  أخـرى،  أحيانـا  التحليل من وبشيء يانا،أح التفصيل من بشيء

 أبـو  قـال : قـال  تعـالى  اهللا رحمـه  القرطبـي  اإلمام إن بل يرجح، لم وبعضهم اآلخر، على

  .υ1 إبراهيم به َيلابتُ مما كله هذا ألن بمتناقضة ليست األقوال هذه: الزّجاج إسحاق

ـ  ُيبتلـى  ممـا  األمـور  هذه كل أن في حقيقة وهذه  أمـور  عـدا  فيمـا  اإلنسـان،  هفي

 ومسـتكِمالت  الحيـاة،  مسـتلزمات  مـن  هـي  بل النفس على السهلة األمور من فإنها الفطرة،

 عليـه  ُجبـل  ومـا  للنظافـة،  حبـه  مـن  عـام  بوجـه  اإلنسان عليه ُجبل ما وهي اإلنسانية،

  .الداخلية للطهارة استكماالً خاصة بصفة األنبياء

 مـا  جميـع  هـي  الكلمـات  تلـك  تكـون  قد: فقال الىتع اهللا رحمه الطبري اإلمام أما 

ـ  امـتحن  قـد  كـان  υ إبراهيم ألن ؛بعضه تكون أن وجائز الكلمات تأويل في ذُكر  ذلـك  لبك

 جـائز  فغيـر  كـذلك  ذلـك  كـان  وإذ ،فيـه  عليه الواجب وأمره اهللا بطاعة فيه وقام ،به فعمل

 بعينـه  ذلـك  مـن  شـيئا  اهيمإبـر  بهـا  ابتلى التي بالكلمات عنى تعالى اهللا إن: يقول أن ألحد

 ρ الرسـول  عـن  خبـر  مـن  ،لهـا  التسـليم  يجب بحجة إال ذلك كل به عنى وال ،شيء دون

 معنـى  نظيـر  فـي  ρ النبـي  عـن  روي أنـه  غير ،ذلك من شيء فيه يصح ولم ،إجماع أو

 ذكـر  ثـم  ،2الكلمـات  تأويـل  فـي  أرجح به القول كانل ،أحدهما ثبت أو ثبتا لو ،خبران ذلك

  : الخبرين يالطبر اإلمام

 كـان  قـال  أبيـه  عـن  3الجهنـي  أنس بن معاذ بن سهل التابعي عن فهو األول الحديث أما *

 كلمـا  يقـول  كـان  ألنـه  وفّـى  الـذي  خليلـه  إبراهيم اهللا سمى لم أخبركم أال :يقول ρ النبي

  .1"اآلية يختم حتى تصبحون وحين تمسون حين اهللا فسبحان: "أمسى وكلما أصبح

                                                            
 .98ص ،2ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 1
 .528ص ،1ج ،البيان جامع الطبري، 2

 حاتم، أبي ابن: أنظر. ضعيف أبيه عن أنس بن معاذ بن سهل: ليقو معين بن يحيى كان الجهني أنس بن معاذ بن سهل 3

 إحياء دار: بيروت ،1ط ،والتعديل الجرح ،)هـ327( الرازي محمد أبو إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد

 .203ص ،4ج م،1952 -هـ1271 العربي، التراث
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 قـال  وفّـى  الـذي  وإبـراهيم " :ρ اهللا رسـول  قـال  :قال ψ أمامة أبي عن اآلخر الحديثو* 

 فـي  ركعـات  أربـع  يومـه  عمـل  وفّـى " :قـال  .أعلـم  ورسوله اهللا :قالوا "وفّى؟ ما أتدرون

 .2نظر فيهما خبران أنهما غير: قال ثم" النهار

 عـن  ψ َعبَّـاسٍ  بـن  اللَّـهِ  عبـد  عـن : فهـي  األول للحديث الكاملة الرواية أما 

 تُْصـبُِحونَ  َوِحـينَ  تُْمُسـونَ  حـين  اللَِّه فُسْبَحاَن ُيْصبُِح حين قال من" :قال ρ اللَِّه رسول

 فَاتَـهُ  مـا  َأْدَرَك كُلََّهـا  اآلَيـةَ  تُظْهِـُرونَ  َوِحيَن َوَعِشيا َواَألْرضِ السماوات في الَْحْمُد َولَُه

  .3"لَْيلَتَُه فَاتَُه ما َأْدَرَك ُيْمِسي حين قَالََها َوَمْن َيْوِمِه في

 فروايتـه  الثـاني  الخبـر  أمـا  ،υ إبـراهيم  لسـيدنا  ذكـر  أي فيهـا  يظهر ولم 

 ُأمـر  مـا  بلّـغ ": قـال  ،"وفّـى  الـذي  وإبراهيم: "قال جبير بن سعيد عن: هي الصحيحة

   .4""به

 واالسـتحداد  الختـان : هـي  الكلمـات  تكـون  أن 5عبـده  محمد الشيخ استبعد وقد

 ألتقنهـا،  مميـز  صـبيٌ  بهـا  كُلّـف  لو :وقال ،اإلبط نتفو األظفار وتقليم الشارب وقص

                                                                                                                                                                              
 بن سهل عن يروي مصر أهل من فائد بن نزبا سنده في ألن ضعيف والحديث. 73ص ،27ج ،البيان جامع الطبري، 1

 ،)هـ354( حاتم أبو التميمي حاتم أبي بن أحمد بن حيان بن محمد البستي،: أنظر. الحديث منكر وهو أنس بن معاذ

 . 3134ص ،1هـ،ج1396 الوعي، دار: حلب ،1ط والمتروكين، والضعفاء المحدثين من المجروحين
 نزيل الدمشقي الباهلي أو الحنفي الزبير بن جعفر فيه ألن جدا ضعيف حديثوال ،528ص ،1ج البيان، جامع الطبري، 2

 أبو حجر بن علي بن أحمد أنظر،. األربعين بعد مات نفسه في صالحا وكان الحديث متروك: حجر ابن قال البصرة،

 . 79ص. م1996- هـ1416 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط ،التهذيب تقريب ،)هـ852(الشافعي الفضل
 الزهراء، مكتبة: الموصل ،2ط الكبير، المعجم ،)هـ360( الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان براني،الط 3

 من مجهول وهو األنصاري بشير بن سعيد فيه ألن ضعيف والحديث. 12991ح ،239ص ،12ج م،1983 -هـ1404

 .173ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. السابعة
 .31814ح به، وفضله إبراهيم اهللا أعطى ما ذكر الفضائل، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 4
 في والتجديد اإلصالح رجال كبار ومن المصرية، الديار مفتي: التركماني آل من اهللا، خير حسن بن عبده هومحمد 5

 أن إلى التعليم آخرها كان عدة مجاالت في وعمل .وتفلسف وتصوف باألزهر، ثم بطنطا، األحمدي بالجامع تعلم. اإلسالم

 وله رضا، رشيد محمد تلميذه وكتبه يتمه، لم الكريم القرآن تفسير له. هـ1323 سنة القاهرة في ودفن باالسكندرية، توفي

 .252ص ،6ج ،ألعالما الزركلي،: أنظر. ذلك وغير التوحيد رسالة
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 υ إبـراهيم  تعريـف  هـو  االبـتالء  هـذا  فائـدة  وأن عظيمـا،  أمرا هذا ُيعّد وال وأتّمها،

  . 1به تعالى اهللا اختصه بما جدير وأنه بنفسه،

 لـرب  فأسـلم  باإلسـالم،  ابـتالؤه  هـو  الكلمـات  معنى أن القاسمي رجح وقد    

 فصـبر  بالنـار  وابـتالؤه  اهللا، إلـى  مهـاجرا  بالده من فخرج بالهجرة، وابتالؤه العالمين،

  . 2واحتسب فصبر الولد بذبح وابتالؤه فصبر، بالختان وابتالؤه عليها،

 أنهـا  υ إبـراهيم  حيـاة  مـن  يبـدو  والـذي  القاسـمي،  رجحه ما هو عندي والراجح

 عليهـا  بالصـبر  اسـتحق  لتـي وا تعـالى،  اهللا بخليل الالئقة االبتالءات من متكامالً نسقاًَ كانت

 بـذكرها  المقـام  يضـيق  كثيـرة،  أخرى وخصاال العزم، وخاصية األنبياء، وأبّوة الخلّة، مقام

  .هذا المتواضع بحثي في

  .الزوجة على االعتداء بمحاولة االبتالء: الثاني المطلب

 السـالم  عليـه  إبـراهيم  يكـذب  لـم : "ρ اهللا رسول قال :قال عنه ψ هريرة أبي عن

 فعلـه  بـل  وقولـه  سـقيم،  إنـي  قولـه  وجل، عز اهللا ذات في منهن ثنتين: كذبات ثثال إال

: لـه  فقيـل  الجبـابرة،  مـن  جبـار  علـى  أتى إذ وسارة يوم ذات هو بينا وقال هذا، كبيرهم

 مـن : فقـال  عنهـا،  فسـأله  إليـه  فأرسـل  النـاس،  أحسن من امرأة معه رجال هنا ها إن

 غيـري  مـؤمن  األرض وجـه  علـى  لـيس  رةسـا  يـا : فقال سارة، فأتى أختي، قال هذه؟

 دخلـت  فلمـا  إليهـا،  فأرسـل  تكـذبيني،  فـال  أختي، أنك فأخبرته سألني هذا وإّن وغيرك،

 ثـم  فـُأطلق،  اهللا فـدعت  أضـرك،  وال اهللا ادعـي : فقـال  فُأخـذ،  بيده، يتناولها ذهب عليه

ـ  فـدعت  أضـرك،  وال لـي  اهللا ادعـي : فقـال  أشـد،  أو مثلها فُأخذ الثانية تناولها  ُأطلق،ف

 فَأخـَدَمها  بشـيطان،  أتيتمـوني  إنمـا  بإنسـان  تـأتوني  لـم  إنكـم : فقال حجبته بعض فدعا

                                                            
 . 374ص ،1ج ،المنار تفسير رضا، 1
 - هـ1376 الحلبي، البابي عيسى مطبعة: القاهرة ،1ط ،التأويل محاسن ،)هـ1332( الدين جمال محمد القاسمي، 2

 .245ص ،2ج م،1957
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 فـي  الفـاجر  أو الكـافر  كيـد  اهللا رّد: قالـت  ؟1مهـيم  بيده فأومأ يصلي، وهو فأتته هاجر،

  .3" "2السماء ماء بني يا أمكم تلك: "هريرة أبو قال هاجر، وأخدم نحره،

 الـنفس  عفيـف  مسـلم  لهـا  يتعـرض  قـد  التي الءاتبتاال أعظم من هذه تكون ربما

 عـن  فضـال  زوجتـه،  علـى  االعتـداء  احتمال على يصبر الذي ذا فمن األرض، وجه على

 هـذا  مثـل  فـي  شـديد  بفضـول  نفسـها  األسـئلة  بعض تطرح وربما ذلك؟ وقوع من التأكد

  :بحثي في نفسها أقحمت التي األسئلة هذه ومن الموقف،

   مصر؟ إلى ذهبي υ إبراهيم جعل الذي ما 

  زوجته؟ على سيعتدي الملك أن من متأكدا جعله الذي ما

  عليه؟ الدعاء حتى أو عنها، دفاعاً الملك وقتلأ ،حمايتها من منعه الذي ما

  المعلومة؟ تؤكد أن منها وطلب أخته، سماها لماذا

 علـى  إبـراهيم  حمـل  الـذي  السـبب  فـي  واختلف: العسقالني حجر ابن اإلمام قال

 زوجـة،  أو كانـت  أختـا  نفسـها،  علـى  اغتصـابها  يريـد  الظالم ذلك أن مع ة،الوصي هذه

 إلـى  ويحتـاج  قيـل  كـذا  األزواج، لـذوات  إال يتعرض ال أن الملك ذلك دين من كان: فقيل

 اغتصـاب  أن وذلـك  أخفهمـا؛  بارتكـاب  الضـررين  أعظـم  دفع أراد إبراهيم أن وهو: تتمة

 قتلـه  علـى  الغيـرة  حملتـه  الحيـاة  في زوجا لها أن علم إن لكن محالة، ال واقع إياها الملك

 تكـون  حينئـذ  الغيـرة  فـإن  أخـا؛  لهـا  أن علم إذا ما بخالف وإضراره، حبسه أو وإعدامه،

 امرأتـي  أنـك  علـم  إن أراد: وقيـل  بـه،  يبـالي  فال الملك قبل من ال خاصة، األخ قبل من

 مـن  زوجتـه  ختـه أ تكـون  بـأن  أحـق  األخ أن الملك دين من كان: وقيل بالطالق، ألزمني
                                                            

 ،واألثر الحديث غريب في النهاية ،)هـ606( محمد بن المبارك الجزري، األثير ابن: شأنكم ما أمركم، ما: مهيم 1

 . 378 ص ،4ج م،1979 -هـ1399 الفكر، دار: بيروت
 القطر مواقع بها التي للفلوات مالزمتهم لكثرة العرب بذلك خاطب كأنه" السماء ماء بني يا أمكم تلك: "هريرة أبو الق 2

 أنبعها اهللا ألن زمزم السماء بماء أراد: وقيل إسماعيل، ولد من كلهم العرب أن زعم لمن تمسك ففيه دوابهم، رعى ألجل

 .394ص ،6ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن: أنظر. هاأوالد كأنهم فصاروا بها ولدها فعاش لهاجر
 ،"خليال إبراهيم اهللا واتخذ" تعالى قوله باب األنبياء، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، للبخاري، واللفظ عليه متفق 3

 .3179ح
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 قـال  فلـذلك  فيهـا،  ينازعـه  فـال  الجبار، يعتقده ما على اعتمادا أختي هي قال فلذلك غيره،

 كـان  وإن عنهـا،  مدافعتـه  يرجـو  ثـم  منـه،  خطبها عادال كان إن ألنه أختي؛ هي: إبراهيم

 يشـكل  وغيـرك،  غيـري  مـؤمن  األرض وجـه  علـى  ليس: وقوله القتل، من خلص ظالما

 مـراده  بـأن  يجـاب  أن ويمكـن  1"لـوط  لـه  فآمن" تعالى قال كما عه،م كان لوط كون عليه

 أي هـاجر  فأخـدمها  وقولـه  ذاك، إذ لـوط  معـه  يكن ولم وقع، ما فيها له وقع التي األرض

 مـن  فأخرِجهـا " مسـلم  روايـة  وفـي  نفسـها،  تخـدم  أن هـا َمظَْعَأ ألنه لتخدمها؛ لها وهبها

 والجـيم  األعـرج  روايـة  فـي  كـذلك  وهي الهاء، بدل بهمزة ذكرها ،"اًآجر وأعِطها أرضي

 وإنهـا  القـبط،  ملـوك  مـن  كـان  أباهـا  نإ ويقال سرياني، اسم وهي حال، كل على مفتوحة

 أمكـم  تلـك ": هريـرة  أبـو  قـال : وقولـه  بمصر، قرية الفاء، وسكون المهملة بفتح َحفَْن، من

 مواقـع  بهـا  التـي  للفلـوات  مالزمـتهم  لكثرة العرب؛ بذلك خاطب كأنه" السماء ماء بني يا

 إسـماعيل،  ولـد  مـن  كلهـم  العـرب  أن زعـم  لمـن  تمسك ففيه دوابهم، رعى ألجل القطر؛

 بـذلك  سـموا  وقيـل  بهـا،  ولـدها  فعاش لهاجر أنبعها اهللا ألن زمزم؛ السماء بماء أراد وقيل

 اإلسـالم،  أخـوة  مشـروعية  الحـديث  وفـي  السـماء،  مـاء  فأشـبه  وصفائه نسبهم لخلوص

 الظـالم،  الملـك  صـلة  وقبـول  والغاصـب،  للظالم االنقياد في ةوالرخص المعاريض، وإباحة

 فـي  أخلـص  لمـن  الـرب  وكفايـة  ،النيـة  بـإخالص  الدعاء وإجابة المشرك، هدية وقبول

 إلـى  يفـزع  أن لـه  ينبغـي  الكـرب  مـن  مهـم  أمر نابه من أن وفيه الصالح، بعمله الدعاء

  .2الصالة

 اهللا مـن  علـم  عنـده  يكـن  لـم  ول البال هادئ العين، قرير ليجلس υ إبراهيم يكن لم

 البيـت  ُيـدنّس  بـأن  ليسـمح  تعالى اهللا كان وما الطاغية، هذا من وزوجته سينجيه بأنه تعالى

 وترتفـع  الحسـنات،  بـه  لتـزداد  والمحبـة،  اإليمـان،  قدر على يأتي االبتالء أن إال الطاهر،

 مـن  υ ممـري  مـع  حـدث  مـا  هو االعتداء، محاولة من ψ سارة مع حدث فما الدرجات، به

 وأسـاليب  بطـرق  لكـن  بـه،  ψ عائشـة  رمي والمنافقون اليهود حاول ما وهو بالتهم، الرمي

                                                            
 26 العنكبوت، 1
 .363ص ،6ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 2
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 وتسـليماً  بـاهللا،  إيمانـاً  إال وأهلهـنّ  أزواجهـنّ  زاد ومـا  االبـتالء،  هذا زادهّن فما مختلفة،

  .ألمره

 رسـول  υ إبـراهيم  إن: يقـال  أن عنـدي  األولى: 1األميري البراء أحمد الشيخ يقول

 فـاجر،  جبـار  لملـك  السـهولة  بهـذه  زوجتـه  يقـدم  أن يمكن ال وهو اهللا، من حيبو مؤيد

 عفـاف  بحفـظ  ووعـده  شـيئا،  ربـه  مـن  علـم  قـد  يكن لم ما األزواج، معاشرة ليعاشرها

 روحـه  ويبـذل  هـذا،  مثـل  مـن  عروقه في الدم ليغلي العادّي الرجل وإن وطهرها، زوجته

ـ  فكيـف  وعرضـه،  شرفه على للمحافظة تردد دون من ! الـرحمن؟  وخليـل  األنبيـاء،  أبيب

ـ  إلـى  خوفـه  ويدفعه الجبار، من ويخاف الحياة، يؤثر هل  أظـن  مـا  والتخـاذل؟  تكانةاالس

  .منطقيا وأراه أؤيده ما وهذا. 2يكون ذلك

  .النار في باإللقاء االبتالء: الثالث المطلب

 دون فتـى  بهـا  ليلقـي  عظيمـة  نـار  بإضرام يأمر ملكا يتخّيل أن سليم لعقل يمكن ال

 دهشـة  إلـى  سـالمته  عـن  العقـل  ذلـك  وخـرج  إال اهللا، توحيد إلى دعا أنه إال ،ُيذكر ذنب

 فـي  سـاعدوا  البلـد  أهـل  معظـم  أن العاقـل  علم إذا بالدهشة فكيف الموقدة، النار من أعظم

  ؟اعتراض أي دون ذلك على الشاهدين من هو الفتى والد وأن ،النار إضرام

 ذكـر  تاركـا  اإلجمـال،  مـن  بشـيء  النار في υ هيمإبرا إلقاء موقف تعالى اهللا ذكر

 يهـتم  الكـريم  القـرآن  ألن إال ذلـك  ومـا  وزمانـه،  الجائر، الحكم تنفيذ ومكان حينئذ، عمره

 ال بهـا  والجهـل  يفيـد،  ال التفاصـيل  بهـذه  العلـم  أن كمـا  القصة، من والعظة العبرة بأخذ

 لَكُـمْ  ُأفٍّ#  َيُضـرُّكُمْ  َوال شَـْيئاً  َيـنْفَُعكُمْ  ال َمـا  ِهاللَّ ُدونِ ِمْن َأفَتَْعُبُدوَن قَاَل{ تعالى قال. يضّر

 كُنْـتُمْ  ِإْن آِلَهـتَكُمْ  َوانُْصـُروا  َحرِّقُـوهُ  قَـالُوا   # تَْعِقلُـونَ  َأفَـال  اللَّـهِ  ُدونِ ِمْن تَْعُبُدوَن َوِلَما

                                                            
 اإلسالمي األدب رابطة في عضو سورية، في قرنايل في 1944 عام ولد األميري الدين بهاء عمر بن البراء أحمد 1

 المسلمون، الفيصل،: مثل العربية والصحف المجالت في وقصائده المترجمة وقصصه مقاالته من العديد نشر العالمية،

 www.wa3i.org.sa/news.php:  أنظر. الكريم القرآن في ودعوته السالم عليه إبراهيم: مؤلفاته من وسهال، أهال

. م1986 -هـ1406. دار المنارة: جده. 1، طإبراهيم عليه السالم ودعوته في القرآن الكريماألميري، أحمد البراء،  2

 .116ص 
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 فََجَعلْنَـاُهمُ  كَْيـداً  بِـهِ  َوَأَراُدوا # ِإْبـَراِهيمَ  َعلَـى  َوَسـالماً  َبـْرداً  كُوِني نَاُر َيا قُلْنَا # فَاِعِليَن

 هـو  الحكـم  هـذا  صـدور  فـي  المباشـر  السـبب  أن أحد على يخفى ال ومما 1}الَْأخَْسرِيَن

  . أعيادهم من بعيد يحتفلون المدينة خارج قومه كان عندما لألصنام υ إبراهيم تحطيم

 ليلقـوه  قيـدوه  حـين  إبـراهيم  إن: ρ النبي عن ψ األحبار كعب روى: القرطبي قال

 "لـك  شـريك  ال الملـك  ولـك  الحمـد  لك العالمين رب سبحانك أنت إال إله ال: "قال النار في

 ألـك  إبـراهيم  يـا : فقـال  جبريـل  فاستقبله شاسع، مضرِب من المنجنيق في به رموا ثم قال

 علمـه  سـؤالي،  مـن  حسـبي ": فقـال  ربـك،  فاسأل جبريل فقال ،"فال إليك أما": قال حاجة؟

 .2"إبـراهيم  علـى  وسـالما  بـردا  كـوني  نـار  يا" القائلين أصدق وهو تعالى هللا الفق "بحالي

 سـالما  فصـارت  بردهـا،  يرفـع  اوحـر  ها،حّر يرفع بردا فيها اهللا جعل: العلماء بعض قال

 لـم  ولـو  حرهـا،  مـن  عليـه  أشد بردها لكان وسالما بردا يقل لم ولو: العالية أبو قال عليه،

   .األبد إلى باقيا دهابر لكان إبراهيم على يقل

 لتواصـله  وذلـك  الشـدة؛  وقـت  في خليله عن يتخّل لم تعالى اهللا أن هنا المالحظ إن

 األكبـر  العمـر  أعطتـه  التـي  الروايـة  فـي  عمره يبلغ لشابٍّ وكيف الرخاء، وقت في معه

 مـا  اهللا مـن  يعلـم  كـان  أنـه  إال تُذكر مقاومة دون هكذا للنار يستسلم أن سنة وعشرين ستاًّ

 إن ثـم  الوقـت،  ذلـك  قبـل  نُّبـئ  قـد  كـان  أنه رأيي في يدل مما الفجور، أرباب يعلمه مل

  .أعلم تعالى واهللا. أيضا ذلك على يدل جبريل مع كالمه

 ثـم  بيـت،  فـي  υ إبـراهيم  حبسـوا  أنهم التفسير أهل ذكر: المسير زاد في ءجا وقد

 أيهـا  الملـك  منـادي  ىونـاد  ،4منيـف  جبل سفح إلى ذراعا ستون جداره طول 3حيرا له بنوا

 تلـك  فـي  ألقـي  تخلـف  فمـن  كبير وال صغير ذلك عن يتخلفن وال إلبراهيم احتطبوا الناس

                                                            
 70-66 األنبياء، 1
 .472ص ،1ج ،الخفا كشف العجلوني، 2
 إذا بائر حائر ورجل فتحير حيره و رىحيا وقوم حيران فهو أمره في تحير فيهما الياء بسكون حيرا و حيرة يحار حار 3

 مادة ،الصحاح مختار الرازي،: أنظر. الحمى أو الحظيرة شبه والحْير الكوفة، بقرب مدينة بالكسر والحيرة لشيء يتجه لم

 .وحائر تائه أنه فيه المحبوس يشعر دائري، بسور مسّور مكان الحير أن المعاني من ويظهر. 69ص ،1حيرج
 ،9ج نوف مادة ،العرب لسان منظور، ابن: أنظر. طويل أي منيف وبناء منيف جبل فهو البناء فوأنا الجبل أناف 4
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 ألحتطـبنّ  بكـذا  ظفـرت  إن لتقـول  المـرأة  كانـت  إن حتـى  ليلة، أربعين ذلك ففعلوا النار،

 فيـه  وقـذفوا  الحيـر  أبـواب  سـدوا  الجدار رأس يساوي الحطب كان إذا حتى إبراهيم، لنار

 بنيانـا  بنـوا  ثـم  حرهـا،  شـدة  من فيحترق بها ليمر الطائر كان إن حتى لهبها، فارتفع النار

 إلـى  رأسـه  إبـراهيم  فرفـع  البنيـان،  رأس على إبراهيم رفعوا ثم منجنيقا فوقه وبنوا شامخا

 األرض فـي  لـيس  األرض فـي  الواحـد  وأنـا  السـماء  في الواحد أنت اللهم": فقال السماء

: والمالئكـة  والجبـال  واألرض السـماء  فقالـت " الوكيـل  ونعم اهللا حسبي غيري يعبدك أحد

 "فـأغيثوه  دعـاكم  وإن بـه  أعلـم  أنـا ": فقـال . نصرته في لنا فائذن فيك يحرق إبراهيم ربنا

 ونعـم  اهللا حسـبي " :فقـال  وعشـرين  سـت  وقيل سنة، عشرة ست ابن وهو النار في فقذفوه

: جبريـل  قـال " فـال  إليـك  أمـا ": قـال  حاجة؟ ألك إبراهيم يا: فقال جبريل فاستقبله" الوكيل

 كـوني  نـار  يـا ": جـل  و عـز  اهللا فقـال " بحالي علمه سؤالي من حسبي": فقال ربك فسل

  1"إبراهيم على وسالما بردا

 هـذه  أن شـك  بـال  يؤكـد  وهـذا  تعـالى،  اهللا لغير يتّجه لم هأن كله ذلك من واألهم 

ـ  واخـتالف  الرسـاالت  اخـتالف  على رسالة صاحب كل طريق هي  كـان  فسـواء  دافها،أه

 محاربـة  علـى  تؤكـد  المنقولـة  الشـواهد  فإن إصالحيا، اجتماعيا أو علميا أو عقائديا الهدف

  .ومبلّغها الرسالة لحامل المجتمع

 قلبـه  ويثبـت  بنصـره،  يؤّيـده  قلبـه،  ويقـين  المبتلى، صبر تعالى اهللا يرى وعندما

 وقـد  مـؤّزر،  نصـر  ذاتـه  بحـد  وهو وقضائه، اهللا بقدر بالرضا جوارحه فتسكن المطمئن،

 خليلـه  مـع  فعـل  كمـا  أعـداءه،  وتُسكت رسوله، أو نبّيه تؤّيد بمعجزة البالء تعالى اهللا يرفع

υ، وتقـواه،  عزيمتُـه  وتقـوى  إيمانُـه،  بهـا  يزيد بكرامة الصالح الولي عن البالء يرفع وقد 

  }2.ِللتَّقَْوى َوالَْعاِقَبةُ{ تعالى لقوله مصداقا العاقبة له فتكون

  

  
                                                            

 المكتب: بيروت ،3ط ،التفسير علم في المسير زاد ،)هـ597( الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن 1

 .367ص ،5ج اإلسالمي،
 132 طه، 2
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  .الولد بذبح االبتالء: الرابع المطلب

 واضـحا  بيـنهم  االخـتالف  نجـد  والفداء الذبح قصة في المفسرين أقوال نتتبع عندما

 االخـتالف  سـبب  أن ومعلميـه  العلـم  طـالب  على يخفى ال ومما الذبيح؟ هو من تحديد في

 والصـبر  االبـتالء  بيـان  هنـا  المقصـود  وألن إسرائيل، بني روايات من ورد بما التأثر هو

  .اإليجاز من بشيء االختالفات هذه سأسرد فإنني عليه،

 َأذَْبُحـكَ  َأنِّـي  الَْمنَـامِ  ِفـي  َأَرى ِإنِّـي  ُبنَيَّ َيا قَاَل السَّْعَي َمَعُه َبلَغَ فَلَمَّا{ شأنه جّل قال

ـ  شَـاءَ  ِإْن َستَجُِدِني تُْؤَمُر َما افَْعْل َأَبِت َيا قَاَل تََرى َماذَا فَانْظُْر  فَلَمَّـا  # الصَّـابِرِينَ  ِمـنَ  ُهاللَّ

 نَْجـزِي  كَـذَِلكَ  ِإنَّـا  الرُّْؤيـا  َصـدَّقْتَ  قَـدْ   # ِإْبـَراِهيمُ  َيـا  َأْن َونَاَدْينَاُه # ِللَْجبِينِ َوتَلَُّه َأْسلََما

  .1}َعِظيمٍ بِِذْبحٍ َوفََدْينَاُه # الُْمْحِسِنيَن

قال  υ قاحإس أنه القرطبي اإلمام يرجح كوكذل .υ 2 إسحاق هو الذبيح أن الطبري اإلمام يرجح 

بشر  ؛فعلى هذا الذبيح هو إسحاق ،بشر بنبوته وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين: ابن عباس

 عليه في الكناية إن قيل وقدثم نقل  ،ورضاه بأمر ربه واستسالمه له ،بنبوته جزاء على صبره

 بِغُالمٍ فََبشَّْرنَاُه{ حليم بغالم تبشيره الذبح آيات قبل يذكر تعالى اهللا ألن وذلك إسماعيل على تعود

 صراحة به بشره الذي الثاني الغالم اسم والفداء الذبح قصة من االنتهاء بعد يذكر ثم 3}َحِليمٍ

  .5}4الصَّاِلِحيَن ِمَن نَبِّياً بِِإْسَحاقَ َوَبشَّْرنَاُه{ إسحاق وهو

 أول كان لقد بيده نفسي فوالذي باسع ابن عن المبتدأ في إسحاق بن وأخرج: حجر ابن قال

 بن عثمان عن أيضا أحمد وأخرجه. الكعبة ميزاب في بقرنيه لمعلق الكبش رأس وان اإلسالم

 من اآلثار وهذه. البيت دخل حين الكبش قرني فواريت ε اهللا رسول أمرني: قال طلحة أبي

  .6إسماعيل الذبيح إن قال لمن الحجج أقوى

                                                            
 107 - 102 الصافات، 1
 .85 ص ،23ج ،البيان معجا: الطبري 2
 101 الصافات، 3
 112 الصافات، 4
 .بتصرف. 113 ص ،15ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 5
 .378ص ،12ج الباري، فتح ،العسقالني حجر ابن 6
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 أبي بن معاوية مجلس حضرنا :قال الصنابحي سعيد بن اهللا عبد عن: المستدرك في جاء وقد

 :بعضهم وقال ،إسماعيل الذبيح :بعضهم فقال ،إبراهيم بن وإسحاق إسماعيل القوم فتذاكر ،سفيان

 :فقال األعرابي فأتاه ε اهللا رسول عند كنا ،الخبير على سقطتم :معاوية فقال ،لذبيحا إسحاق بل

 اهللا أفاء بما علي فعد ،العيال وضاع المال هلك ،يابسا والماء ،يابسة دالبال خلفت اهللا رسول يا

 ؟الذبيحان وما المؤمنين أمير يا :فقلنا ه،علي ينكر ولم ε اهللا رسول فتبسم ،الذبيحين بنا يا ،عليك

 ،ولده بعض ينحر أن أمرها اهللا سهل إن هللا نذر زمزم بحفر أمر لما المطلب عبد إن :قال

 :وقالوا ،مخزوم بني من أخواله فمنعه ،ذبحه فأراد ،اهللا لعبد السهم فخرج ،بينهم فأسهم فأخرجهم

  .1الثاني وإسماعيل الذبيح فهو :قال ،ناقة بمائة ففداه :قال ،ابنك وافد ربك أرض

  . υ 2 إسماعيل هو الذبيح أن فيرجح رضا رشيد محمد الشيخ أما

 يشـق  الـذي  اهللا أمـر  علـى  υ وولـده  إبراهيم صبر هو خاص بشكل هنا يهمنا وما

ـ  كانـت  لـو  فإنهـا  قّوتها؛ عن النظر بغض ،اإلنسانية النفس على  جبـارة،  أو رحيمـة،  انفس

 تحتمـل  ال فإنهـا  الغلظـة،  معـاني  أعتـى  تلفّهـا  وباتت القسوة، أصابتها انفس أو خبيثة، أو

 أبـي  قـدما  اسـتطاعت  فكيـف  للغيـر،  المشاهد تلك مثل على تعودت وإن بيدها، ولدها ذبح

 وهـو  الطاهرتـان  يـداه  ترتجـف  لـم  وكيـف  الحكـم؟  لتنفيذ والمضي مطاوعته υ األنبياء

 قضـاء ب المطلـق  الرضـا  إال إجابـةٌ  لـذلك  ليس كبده؟ فلذة عنق على ويمرره بالسكين يمسك

 يـوم  υ أبينـا  قلـب  فـي  ظهـر  الذي ذاته اإليمان وهو جنبه، في الحقيقي والقنوت تعالى، اهللا

 فـي  ُوّزع لـو  الـذي  الحقيقـي  اإليمـان  هـذا  ،لالبتالء زوجته رضتتع ويوم النار، في ألقي

  .لوسعهم األرض أهل على هذا الخالَي زماننا

  .تعالى اهللا عند منزلته: الخامس المبحث

 ويفعـل،  يقـول  مـا  كـل  فـي  متميـزاً  رجال كان بل عادياً، رجال υ إبراهيم يكن لم

 إال. البشـر  عامـة  مـن  أحـد  يسـتحقها  لـم  وكرامـات  معجزات تعالى اهللا من استحق حتى

                                                            
 بن إسماعيل ذكر باب وجل، عز اهللا خليل النبي إبراهيم ذكر كتاب ،الصحيحين على المستدرك ،النيسابوري الحاكم 1

 .4036ح عليهمت، اهللا صلوات هيمإبرا
 . 212 ص ،12ج ،المنار تفسير رضا، 2
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 مواضـع  فـي  تعـالى  اهللا ذكـره  شخصـيته،  صقلت التي الصفات هذه وألجل ،ρ اهللا رسول

 مثـاال  شخصـيته  مـن  جعلـت  السـاعة،  قيـام  حتـى  تتلى آيات في العزيز، كتابه من عديدة

 وهـذه  الجنـة،  فـي  ويجـاوره  معـه،  ويحشـر  بـل  خطـاه،  على يسير أن إنسان كل يتمنى

  .اآلتية المطالب في تناولهسأ ما هي الصفات

  .الكريم القرآن في صفاته: األول المطلب

 قيـام  حتـى  ُيتلـى  كتـاب  فـي  عدة بأوصاف υ إبراهيم ونبّيه عبده تعالى اهللا وصف

ـ  دينـه  مـن  اكتسبها التي الصفات هذه وأهم الساعة،  تعـالى  قـال  ،1السـمحة  حنيفيتـه  يه

 ِمـنَ  كَـانَ  َوَمـا  َحِنيفـاً  ِإْبـَراِهيمَ  ِملَّـةَ  َبـلْ  قُـلْ  تَـُدواْ تَْه نََصـاَرى  َأْو ُهوداً كُونُواْ َوقَالُواْ[

 َوَمـن [ فقـال  3سـفيها  υ إبـراهيم  ملـة  عـن  الراغـب  سمى تعالى اهللا إن ثم ،2]الُْمشْرِِكيَن

 اآلِخـَرةِ  ِفـي  َوِإنَّـهُ  الـدُّنَْيا  ِفـي  اْصـطَفَْينَاهُ  َولَقَِد نَفَْسُه َسِفَه َمن ِإالَّ ِإْبَراِهيَم مِّلَِّة َعن َيْرغَُب

  .4]الصَّاِلِحيَن لَِمَن

 َوكُنَّـا  قَْبـلُ  ِمـن  ُرشْـَدهُ  ِإْبـَراِهيمَ  آتَْينَـا  َولَقَْد[ صغيرا كان منذ الرشد υ أوتي وقد 

 وإن معاصـيه  علـى  النـدم  كثيـر  أنـه  شخصـيته  فـي  الظـاهر  الرشد ومن ،]5َعاِلِميَن بِه

 ]6َحِلـيمٌ  ألوَّاٌه ِإْبـَراِهيمَ  نَِّإ[ الخطـأ  عظـم  مـع  معـه  يخطئ من على الحلم شديد صغرت،

 َأوَّاٌه لََحِلـيمٌ  ِإْبـَراِهيمَ  ِإنَّ[ اهللا إلـى  والرجـوع  التوبـة  دائـم  أيضـا  إنه بل فحسب هذا وليس

 فهـو  الحلـيم  أمـا  إلبـراهيم،  تعـالى  اهللا من عظيم مدح وهذا: الغيب مفاتيح في جاء ]7مُِّنيٌب

 تعلـق  مالـه  ذلـك  إلـى  ضـم  ثـم  ويعفو، فيؤخر فيه يتأنى بل غيره، بمكافأة يتعجل ال الذي

                                                            
 الـمائل وهو َحنـيٍف، َجْمع: والحنفاء. اِإلسالم ِملة: الـَحنـيِفـيَّة و اِإلسالم،: الـحنـيف والديُن. وتَـَحنَّفَ َحنَفَ قد 1

 مادة ،العرب لسان منظور، ابن: السَّْهلِة ْمـحةالسَّ بالـحنـيفـية ُبعثْتُ: الـحديث وفـي. علـيه الثابتُ اِإلسالم ِإلـى

 . 58ص ،9ج حنف
 135 البقرة، 2
: له اسِتقامََ ال ُمْضطربا كان إذا رأَيه فُالن وَسِفه والطيشُ الخفّة األصل في والسفه الحق، َسِفه َمن فعل البغي إنما: يقال 3

 . 376 ص ،2ج ،الحديث غريب في النهاية الجزري، األثير ابن
 130 البقرة، 4
 51 األنبياء، 5
 114 التوبة، 6
 75 هود، 7
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 شـاهد  إذا يتـأوه  فإنـه  غيـره  فـي  الحلـم  يسـتعمل  من ألن "منيب أّواه": قوله وهو بالحلم

 حزنـه  عظـم  ،لـوط  قـوم  إهـالك  ألجل المالئكة مجيء رأى فلما ،الغير إلى الشدائد وصول

ـ  الصـفة،  بهـذه  تعـالى  اهللا وصفه فلذلك ،عليه يتأوه وأخذ ،ذلك بسبب  بأنـه  أيضـا  فهووص

 ويرجـع  ،ويتـوب  ينيـب  فإنـه  ،الغيـر  على العظيمة الشفقة هذه فيه ظهرت من ألن منيب،

 اهللا عـذاب  فـي  الوقـوع  عـن  الـنفس  صـون  أولى باب ومن ،العذاب ذلك إزالة في اهللا إلى

  .1واإلنابة بالتوبة

 بِالعقَـاب،  الُْمَعاَجلَـةَ  ُيِحـبُّ  ال حليًمـا  كـان  أنَّه وهو: رضا رشيد محمد الشيخ يقول 

  . 2َأْمرٍ كُلِّ ِفي اِهللا ِإلَى َيْرجُِع ُمِنيٌب ، ويؤلم َيسوء ِممَّا التََّأوُِّه كَثيَر

 وجـل  عـز  المـولى  عنـه  أخبـر  كما سليم قلب في إال لتوجد الصفات هذه تكن ولم

ـ  قـال  ]3َسِليمٍ بِقَلْبٍ َربَُّه َجاَء ِإذْ # لَِإْبَراِهيَم ِشيَعِتِه ِمْن َوِإنَّ[  هـو  السـليم  القلـب : يوطيالس

  .4هو إال إله ال بأنه ويشهد به، والشرك اهللا، في الشك من الخالي القلب

 مـؤمن  األرض وجـه  علـى  يكـن  لـم  إذ زمانـه؛  في القلوب أسلم υ إبراهيم وقلب 

 مطلـب  فـي  ذكرتـه  الـذي  الحـديث  فـي  ثبـت  كما υ لوط أخيه وابن ساّرة وزوجته غيره

  .5ةالزوج على باالعتداء االبتالء

 َيْحُسـُدونَ  َأْم[ وأعظمهـا،  العطايـا،  أشـرف  فهـي  ؛عطاًء النبوة فوق إنسان عطَُي مول

 َوآتَْينَـاُهم  َوالِْحكَْمـةَ  الِْكتَـابَ  ِإْبـَراِهيمَ  آَل آتَْينَـا  فَقَـدْ  فَْضـِلهِ  ِمن اللُّه آتَاُهُم َما َعلَى النَّاَس

 ابـن  قـال  النبـوة،  أنهـا  علـى  يـة اآل فـي  لحكمـة ا العلماء معظم فسر وقد ]6َعِظيماً مُّلْكاً

 مـن  والمقصـود . 1إبـراهيم  آل مـن  ρ وُمَحمَّـد  السـنة، : والحكمة القرآن،: الكتاب: 7المنذر
                                                            

 . 18 ص ،2ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 1
 . 109 ص ،12 ج ،المنار تفسير رضا، 2
 84 الصافات، 3
 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر ،)هـ911( الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، 4

  .252ص ،2ج
 .59 صفحة أنظر 5
 54 النساء، 6
 ابن: الذهبي قال. بمكة الحرم شيخ كان. الحفاظ من مجتهد، فقيه: بكر أبو النيسابوري، المنذر بن إبراهيم بن محمد هو 7

 توفي القرآن، وتفسير السنن، في واألوسط الفقه، في المبسوط منها مثلها يصنف لم التي الكتب صاحب المنذر

 .294ص ،5ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ319سنة
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 العطـاء  أفضـل  هـو  بـل  جـزيالً،  عطـاءً  إبراهيم آل أعطى تعالى اهللا أن المنذر ابن كالم

 لـى ع أفضـلهم  وهـو  υ إبـراهيم  آل مـن  ρ ومحمـد  النبـوة،  وهـو  اإلطالق، على وأجلّه

  . اإلطالق

 والنبـوة،  والفهـم،  العلـم  المـواعظ، : ثالثـة  معـان  للحكمة أن ذكر فقد الرازي أما 

  .3السنة هي الحكمة تكون أن رجح فقد السيوطي أما. 2الملك مراتب أعظم وهي

 ِإنَّـهُ  ِإْبـَراِهيمَ  الِْكتَـابِ  ِفـي  َواذْكُـرْ [ فقـال  صديق بأنه تعالى اهللا وصفه فقد وكذلك 

 بـالحق  التصـديق  كثيـر  يكـون  الـذي  هـو  الصّديق: الرازي الفخر قال ]4نَّبِّياً يقاًِصدِّ كَاَن

 إذا إال صـديقاً  بكونـه  يوصـف  ال بالشـيء  المصـدق  ألن وذلـك  به، مشهوراً يصير حتى

 صـادقون  ورسـله  بـاهللا  فـالمؤمنون  األول، إلـى  األمر فيعود التصديق، ذلك في صادقاً كان

 تعـالى  اهللا ألن عنـه؛  أخبـر  مـا  كـل  فـي  صادقاً يكون أن يجب والنبي التصديق، ذلك في

 فـي  يجـب  وال صـديقاً  يكـون  أن يجـب  نبـي  كل أن ثبت فلما صادق، اِهللا ومصدَّق صّدقه

 انتقـل  فلهـذا  النبـي،  مرتبـة  مـن  الصديق مرتبة قرب بهذا ظهر نبياً، يكون أن صديق كل

 اهللا عنـد  القـدر  رفيـع  كونـه  فمعنـاه  النبـي  وأما. نبياً كونه ذكر إلى صديقاً كونه ذكر من

: وقولـه . عبـاده  وبـين  بينـه  واسـطة  اهللا جعلـه  من رفعة من أعلى رفعة وأي الناس وعند

 إلـى  وجـوده  أول مـن  كـان  أي نبياً صديقاً وجد معناه إن وقيل صار إنه: قيل "ِصّديقاً كَاَن"

  .5والصيانة بالصدق موصوفاً انتهائه

 ]6الُْمكْـَرِمينَ  ِإْبـَراِهيمَ  َضـْيفِ  َحـِديثُ  تَـاكَ َأ َهـلْ [ كريم فهو الصفات هذه كل وفوق

 إبـراهيم  أبيـه  ضـيوف  عـن  سـمع  قد كان إذا ρ اًمحمد سيدنا تعالى اهللا يسأل اآلية هذه في

υ قَـالُواْ  بِالُْبــشَْرى  ِإْبـَراِهيمَ  ُرُسـلُنَا  َجـاءتْ  َولَقَْد[ أخرى آية في الرّد جاء وقد ،المكَرمين 

                                                                                                                                                                              
 المآثر، دار: المنورة المدينة ،1ط القرآن، تفسير ،)هـ319( بكر أبو إبراهيم بن محمد النيسابوري، المنذر ابن 1

 . 775 ص ،2ج م، 2002 ، هـ1423
 . 161ص و 7 ص ،4 ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 2
 .408 ص ،3ج ،المنثور الدر السيوطي، 3
 41 مريم، 4
 .311 ص ،10ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 5
 24 الذاريات، 6
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 عشـرة  أربـع  اآليـة  فـي : القرطبـي  قـال  1]َحِنيـذٍ  بِِعْجلٍ َجاء َأن لَبِثَ فََما َسالٌَم قَاَل َسالَماً

  :منها مسألة

 كبـراء  قالـه  جـاء،  حتـى  بمعنـى  أن "جـاء  أن لبـث  فمـا " تعـالى  قوله األولى 

 بعجـل  مجيئـه  عـن  أبطـأ  مـا  أي جاء، حتى لبث فما والتقدير ،2العربي ابن حكاه النحويين،

 حنـذتُ : يقـال  النـار،  تمسـه  أن دون الحجـارة  بحر لمشويا هو وقيل مشوي، وحنيذ حنيذ،

 وإنمـا  حنيـذ،  فهـي  لتنضـجها،  محمـاة  حجارة فوقها وجعلت شويتها، أي حنذا أحِنذُها الشاة

  .أمواله أكثر كانت البقر ألن بعجل جاء

 فـي  الميسـر  الموجـود  فيقـدم  قـراه  يعجل أن الضيف أدب من اآلية هذه في الثانية

 مكـارم  مـن  والضـيافة  بـه،  يضـر  مـا  يتكلـف  وال جدة له كان إن رهبغي يتبعه ثم الحال،

 مـن  أول υ وإبـراهيم  والصـالحين،  النبيـين  خلـق  ومـن  اإلسـالم،  آداب ومـن  األخالق،

  .3أضاف

 َواذْكُـرْ [ υ وأوالده الـرحمن  خليـل  عـن  ببعيـدة  والبصـيرة  اليد في  القوة وليست

   .4]َوالَْأْبَصارِ الَْأْيِدي ْوِليُأ َوَيْعقُوَب َوِإْسَحاقَ إْبَراِهيَم ِعَباَدنَا

 البصـائر  واألبصـار  الطاعـة،  فـي  القـوة  يعني )األيدي أولي(: المسير زاد في جاء

   .5والعلم الدين في

 اإلدراكـات،  ألقـوى  آلـة  والبصـر  األعمـال،  ألكثر آلة اليد أن واعلم: الرازي قالو

 الـنفس : فنقـول  هـذا  فـت عر إذا. بالبصـر  اإلدراك وعـن  باليـد  العمل عن التعبير فحسن

 عنهـا  يصـدر  مـا  فأشـرف  العاملـة  القـوة  أمـا  وعالمة، عاملة قوتان لها اإلنسانية الناطقة

                                                            
 69 هود، 1
 أديب أصولي مفسر محدِّث فقيه وهو. المالكية أئمة من إمام. العربي ابن أبوبكر المعافري، محمد بن اهللا عبد بن محمد 2

. كثيرة وكتب الفقه أصول في لمحصولوا واإلنصاف الخالفيات كتاب له. التقليد إلى منه االجتهاد إلى أقرب كان. متكلِّم

 http://www.mawsoah.net : العالمية العربية الموسوعة عن نقال. هـ543سنة بفاس ودفن بمراكش توفي

 .63 ص ،9ج ،القرآن ألحكام الجامع: القرطبي 3
  45 ،)ص( سورة 4
 .3ص ،2ج ،المسير زاد الجوزي، ابن 5
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 هـذين  سـوى  ومـا  اهللا، معرفـة  عنهـا  يصـدر  مـا  فأشـرف  العالمة القوة وأما اهللا، طاعة

 "واألبصـار  األيـدي  أولـى : "فقولـه  والباطـل،  فكالعبـث  والمعـارف  األعمال من القسمين

 وهـو  الجارحـة : أحـدها : وجـوه  علـى  اللغـة  فـي  تـذكر  فاليد الحالتين، هاتين ىإل إشارة

 والـراجح . 1 القـوة : وثالثهـا  عليهـا،  أشـكره  يد عندي لفالن: تقول النعمة،: وثانيها معلوم،

  .الثالثة المعاني عليها تنطبق υ األنبياء هؤالء جانب في اليد أن

  .لالرس من العزم أولي بين مكانته: الثاني المطلب

 السـالم،  علـيهم  األنبيـاء  توحيـدا  النـاس  أكمل إن: الحنفي العز أبي ابن اإلمام قال

 وأكملهـم  توحيـدا،  أكملهـم  الرسـل  مـن  العـزم  وأولـو  ذلـك،  في أكمل منهم والمرسلون

 علمـا،  غيرهمـا  بـه  يقـم  لـم  بمـا  التوحيـد  من قاما فإنهما ،υ وإبراهيم ρ محمد: الخليالن

 الرسـل،  بـه  قامـت  الـذي  مـن  أكمـل  توحيـد  فال وجهادا، للخلق ودعوة وحاال، ومعرفة،

 قـال  كمـا , فيـه  بهـم  يقتـدي  أن نبيـه  سـبحانه  أمر ولهذا, عليه األمم وجاهدوا إليه، ودعوا

 وذكـر  التوحيـد،  وصـحة  الشـرك  بطـالن  فـي  قومـه  υ إبراهيم مناظرة ذكر بعد تعالى،

 َمـن  توحيـد  ِمـن  أكمـل  فـال  .2]اقْتَـِدهِ  ُهَداُهُمفَبِ اللَُّه َهَدى الَِّذيَن ُأولَِئَك[: ذريته من األنبياء

 أصـبحنا ": يقولـوا  أن أصـبحوا  إذا أصـحابه  يعلّـم  ρ وكان, بهم يقتدي أن ρ اهللا رسوُل ُأمر

 مسـلما  حنيفـا  إبـراهيم  أبينـا  وملـة  محمد نبينا ودين اإلخالص وكلمة اإلسالم فطرة على

  .3.4"المشركين من كان وما

 أسـاس  أي فعلـى  التوحيـد،  فـي  األنبيـاء  بـين  تفاوت جديو ال أنه قائل يقول وربما

 بيـنهم  التفـاوت  أن هـي  أرى مـا  حسـب  واإلجابة السابق؟ كالمه الحنفي العز أبي ابن بنى

 ρ محمـداً  نبيـه  تعـالى  اهللا أمـر  لمـا  وإال البشـر،  بين حاصل هو كما حاصل التوحيد في

 تحـدثتُ  وقـد  الرسـل،  مـن  مالعـز  أولـوا  تعـالى  اهللا سماهم منهم بمجموعة تأسياً بالصبر

 علـى  أؤكـد  أننـي  إال عـزم  أولـوا  كلهم األنبياء أن أرجح أنني ومع األول، الفصل في عنهم

                                                            
 202 ص ،13 ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 1
 90 األنعام، 2
 .15397 ح ،305 ص ،3ج ،أحمد مسند حنبل، ابن 3
 .96 ص ،1 ج ،الطحاوية العقيدة شرح الحنفي، العز أبي ابن 4
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 االنتقـاص  -تعـالى  اهللا قـّدر  ال- أقصـد  ولسـت  التوحيد، كمال على بناء العزم هذا تفاوت

 َعلَـى  َبْعَضـُهمْ  افَضَّـلْنَ  الرُُّسـلُ  ِتلْـكَ [ تعـالى  قولـه  فهم في محاولة ولكنها األنبياء قدر من

 َوَأيَّـْدنَاهُ  الَْبيِّنَـاتِ  َمـْرَيمَ  اْبـنَ  ِعيَسـى  َوآتَْينَا َدَرَجاٍت َبْعَضُهْم َوَرفََع اللَُّه كَلََّم َمْن ِمنُْهْم َبْعضٍ

 جـل  قـال  فقـد  البشـر  بـين  التفضـيل  فـي  تعالى اهللا سنة يعلم مسلم وكل. 1]الْقُُدسِ بُِروحِ

 معيـار  هـي  إذن فـالتقوى . 2]خَبِيـرٌ  َعِلـيمٌ  اللَّـهَ  ِإنَّ َأتْقَـاكُمْ  اللَّـهِ  ِعنَْد َأكَْرَمكُْم ِإنَّ[ وعال

 النـاس  هـؤالء  لطبيعـة  تخصـيص  أي مـن  خاليةٌ اآلية أن وبما جميعا، الناس بين التفاضل

  .وغيرهم األنبياء بالتقوى التفضيل في فيدخل

 وجـل  عـز  اهللا قـال  الكـريم  القـرآن  فـي  واحـدة  مرة الخاصة الصفة هذه ذكرت 

 كَـَأنَُّهمْ  لَُهـمْ  تَْسـتَْعجِلْ  َوالَ الرُُّسـلِ  ِمـنَ  الَْعـْزمِ  اُأولُو َصَبَر كََما فَاْصبِْر[ ρالمصطفى لحبيبه

 الْقَـْومُ  ِإالَّ ُيْهلَـكُ  فََهـلْ  غٌَبـالَ  نََهـارٍ  ِمـنْ  َسـاَعةً  ِإالَّ َيلَْبثُـوا  لَـمْ  ُيوَعـُدونَ  َما َيَرْوَن َيْوَم

ـ  هـم  مـن  تحديد في المفسرون اختلف دوق .3]الْفَاِسقُوَن  فـذهب  الرسـل،  مـن  العـزم  وأول

 آيـة  فـي  تعـالى  اهللا ذكـرهم  الـذين  أنهـم  إلـى  -الحقـا  بعضهم أقوال وسأذكر– معظمهم

 ِإلَْيـكَ  َأْوَحْينَـا  َوالَّـِذي  نُوحـاً  بِـهِ  َوصَّى َما الدِّينِ ِمَن لَكُْم شََرَع[ الشورى سورة في واحدة،

 َعلَـى  كَُبـرَ  ِفيـهِ  تَتَفَرَّقُـوا  َوال الـدِّينَ  َأِقيُمـوا  َأْن َوِعيَسـى  َوُموَسى ِإْبَراِهيَم بِِه َوصَّْينَا َوَما

 وفيمـا . 4]ُيِنيـبُ  َمـنْ  ِإلَْيـهِ  َوَيْهـِدي  َيشَـاءُ  َمْن ِإلَْيِه َيْجتَبِي اللَُّه ِإلَْيِه تَْدُعوُهْم َما الُْمشْرِِكيَن

  :بعضهم أقوال يأتي

 فـي  اهللا ذات فـي  امتحنـوا  الـذين  هـم  العزم أولي أنب قولال إلى الطبري ذهب فقد 

 وموسـى  وإبـراهيم  نـوح : وهـم  اهللا، أمـر  فـي  جـدا  إال المحـن  تزدهم فلم بالمحن، الدنيا

                                                            
 253 البقرة، 1
 13 الحجرات، 2
 35 األحقاف، 3
 13 الشورى، 4
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 أولـي  كـانوا  الرسـل  كـل ": قولـه  1زيـد  ابن عن قلنَ وقد ،ρ ومحمد السالم عليهم وعيسى

  .2"عزم ذا كان إال رسوال اهللا يتخذ لم ،عزم

" الرسـل  مـن " تعـالى  قولـه  فـي " مـن " الحرف أن يرجح الرازي فخرال نرى لذلك

 الرسـل  صـبر  كمـا  اصـبر  :قيـل  وكأنـه  ،الخز من كسيته يقال كما للتبعيض، وليس للبيان

  .3وثباتهم لصبرهم بالعزم ووصفهم قومهم أذى على قبلك من

ـ  أهـل الـذكر بـاهللا    خـصّ  تعـالى  اهللا بأن القول إلى القيم ابن اإلمام ذهب وقد   موه

ولذلك كـان أولـو العـزم مـن الرسـل وهـم نـوح         عز وجل بهذه الصفة، أعلمهم بصفاته

للمعـارف   ؛الصـالة والسـالم هـم خيـر خلـق اهللا      موابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه

   .4التي حصلت لهم بصفاته سبحانه بحيث لم يؤتها غيرهم

 بـراهيم وإ نـوح  :خمسـة  هـم : "قولـه  مجاهـد  عـن  نقـل  فقد القرطبي اإلمام أما 

: السـدي  وقـول  الشـرائع،  أصـحاب  وهـم " والسالم الصالة عليهم ومحمد وعيسى وموسى

 ،"أجمعـين  علـيهم  اهللا صـلوات  ومحمـد  وعيسـى  وسليمان وداود وموسى إبراهيم ستة هم"

 فـي  النسـق  علـى  المـذكورون  وهـم  5وموسـى  ولـوط  وشعيب وصالح وهود نوح: وقيل

 قـال  عـزم  أولـي  كـانوا  الرسـل  كـل  يضـا أ عباس ابن وقول والشعراء، األعراف سورة

 َولَقَـدْ [ تعـالى  لقولـه  آدم العلمـاء  بعـض  استثنى وقد للتبعيض، ال للتجنيس من دخلت وإنما

                                                            
 وكان عباس ابن صحب. عمان من أصله. البصرة أهل من فقيه، تابعي: الشعثاء أبو البصري، األزدي زيد بن هوجابر 1

 اإلمام قال. آطامه عليه قامت الذي وأسه المذهب أصل بأنه) األباضية علماء من وهو( الشماخي وصفه العلم، بحور من

 .140ص ،2ج ،األعالم ،الزركلي: أنظر. العراق أهل أعلم مات اليوم: قتادة قال هـ93 سنة زيد بن جابر مات لما: أحمد

 .بتصرف. 36ص ،27 ج ،البيان جامع الطبري، 2
 .بتصرف. 31ص ،28ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 3
 القيم ابن اإلمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح ،)هـ1329( إبراهيم بن أحمد عيسى، ابن 4

 ،2ج م،1386 - هـ1406 اإلسالمي، المكتب بيروت، ،3ط ،الناجية للفرقة االنتصار في الشافية بالكافية الموسومة

 .  341ص
 على األعراف سورة في ترتيبهم أن إال الشعراء، سورة آيات ومعظم ،171 - 59: اآليات  األعراف سورة إلى إشارة 5

 سبعة فعددهم الشعراء سورة في أما. والسالم الصالة عليهم وموسى وشعيب ولوط وصالح وهود نوح: اآلتي النحو

 . وشعيب ولوط حوصال وهود ونوح وإبراهيم موسى: هو وترتيبهم
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 وخروجـه  صـبره  فـي  لخفـة  ويـونس  ،1]َعْزمـاً  لَُه نَجِْد َولَْم فَنَِسَي قَْبُل ِمْن آَدَم ِإلَى َعهِْدنَا

 ال َأْن الظُّلَُمـاتِ  ِفـي  فَنَـاَدى  َعلَْيـهِ  نَقْـِدرَ  لَـنْ  َأْن فَظَنَّ اًُمغَاِضب ذََهَب ِإذْ النُّونِ ذَاو [مغاضبا

   .23]الظَّاِلِميَن ِمَن كُنْتُ ِإنِّي ُسْبَحانََك َأنْتَ ِإلَّا ِإلََه

: فقـال  الطبـري  رجحـه  مـا  رجـح و العلمـاء  من غيره ذكره ما كثير ابن ذكر وقد

 َوَمـا  ِإلَْيـكَ  َأْوَحْينَـا  َوالَّـِذي  نُوحـاً  بِِه َوصَّى َما ينِالدِّ ِمَن لَكُْم شََرَع[ مةاأل لهذه تعالى يقول

 َعلَـى  كَُبـرَ  ِفيـهِ  تَتَفَرَّقُـوا  َوال الـدِّينَ  َأِقيُمـوا  َأْن َوِعيَسـى  َوُموَسـى  ِإْبـَراِهيمَ  بِِه َوصَّْينَا

 فـذكر  4]ُيِنيـبُ  َمـنْ  ِإلَْيـهِ  َيْهـِدي َو َيشَـاءُ  َمـنْ  ِإلَْيِه َيْجتَبِي اللَُّه ِإلَْيِه تَْدُعوُهْم َما الُْمشْرِِكيَن

ـ  ذكـر  ثم ،ε محمد وهو وآخرهم ،υ نوح وهو ،υ آدم بعد الرسل أول  مـن  ذلـك  بـين  نَم

 انتظمـت  اآليـة  وهـذه  السـالم،  علـيهم  مريم بن وعيسى وموسى إبراهيم وهو ،العزم أولي

 ِمـنَ  َأخَـذْنَا  َوِإذْ[ وتعـالى  تبـارك  قولـه  في ،عليهم حزاباأل آية اشتملت كما ،الخمسة ذكر

 ِمـنُْهمْ  َوَأخَـذْنَا  َمـْرَيمَ  اْبـنِ  َوِعيَسـى  َوُموَسـى  َوِإْبـَراِهيمَ  نُوحٍ َوِمْن َوِمنَْك ِميثَاقَُهْم النَّبِيِّيَن

 كمـا  لـه  شـريك  ال وحـده  اهللا عبـادة  هو اكله الرسل به جاءت الذي والدين 5]غَِليظاً ِميثَاقاً

  .7الحنفي العز أبي ابن ماإلما ذهب ذلك مثل لىوإ. 6وجل عز قال

 ومحمـد  وعيسـى  وموسـى  وإبـراهيم  نـوح  همأن رضا رشيد محمد الشيخ رجح وقد

 هـو  كـان  الخـاتم  إلـى  انتهـوا  إذا حتى بعده من إلى يدفعهم كان عليهم وسالمه اهللا َصلوات

  .8المشفَّع الشَّافع

                                                            
 115 طه، 1
 87 األنبياء، 2
 .بتصرف. 222- 220 ص ،16 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 3
 13 الشورى، 4
 7 األحزاب، 5
 .110ص ،4ج العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن 6
 شرح ،)هـ792( الدمشقي الصالحي األذرعي محمد بن علّي الدين عالء بن محمد الدين صدر الحنفي، العز أبي ابن 7

 .349ص ،1ج م،2005 - هـ1426 والنشر، للطباعة السالم دار: مصر ،1ط ،الطحاوية العقيدة
 .502 ص ،7 ج ،المنار تفسير رضا، 8
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 مـن  ئاًشـي  فيـه  ألن األقـوال؛  آخـر  كالمه أذكر أن آثرتُ الذي السيوطي اإلمام أما

 ρ اهللا رسـول  مرفـأُ  ،وإبـراهيم  وهـود  نـوح  هم الرسل من العزم أولوا :قال فقد التفصيل،

 υ نـوح  عـن  تعـالى  اهللا قـال  رابعهـم  ρ  اهللا ورسول ثالثة وكانوا ،صبروا كما يصبر أن

 بِآيـاتِ  َوتَـذِْكيرِي  َمقَـاِمي  َعلَـْيكُمْ  كَُبـرَ  كَـانَ  ِإْن قَْومِ َيا ِلقَْوِمِه قَاَل ِإذْ نُوحٍ نََبَأ َعلَْيهِْم َواتُْل[

 ثُـمَّ  غُمَّـةً  َعلَـْيكُمْ  َأْمـُركُمْ  َيكُـنْ  ال ثُـمَّ  َوشُـَركَاَءكُمْ  َأْمـَركُمْ  فََأْجِمُعوا تََوكَّلْتُ اللَِّه فََعلَى اللَِّه

ـ  نَقُـولُ  ِإْن[ قـالوا  حـين  υ هـود  وقـال  ،المفارقة لهم فأظهر ]1.تُنِْظُرونِ َوال ِإلَيَّ اقُْضوا  اِإلَّ

 2]تُشْـرِكُونَ  ِممَّـا  َبـرِيءٌ  َأنِّـي  َواشْـَهُدوا  اللَّـهَ  ُأشْـهِدُ  ِإنِّي قَاَل بُِسوٍء آِلَهِتنَا َبْعُض اْعتََراَك

 ِإْبـَراِهيمَ  ِفـي  َحَسـنَةٌ  ُأْسـَوةٌ  لَكُـمْ  كَانَـتْ  قَـدْ [ υ إبـراهيم  عن قالو ،المفارقة لهم فأظهر

 َوَبـَدا  بِكُـمْ  كَفَْرنَـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبُدوَن َوِممَّا ِمنْكُْم ُبَرآُء ِإنَّا ِلقَْوِمهِْم قَالُوا ِإذْ َمَعُه َوالَِّذيَن

 ِلَأبِيـهِ  ِإْبـَراِهيمَ  قَـْولَ  ِإلَّـا  َوْحـَدهُ  بِاللَّـهِ  تُْؤِمنُـوا  َحتَّـى  َأَبداً َوالَْبغَْضاُء الَْعَداَوةُ َوَبْينَكُُم َبْينَنَا

 َوِإلَْيـكَ  َأنَْبنَـا  َوِإلَْيـكَ  تََوكَّلْنَـا  َعلَْيـكَ  َربَّنَـا  شَـْيءٍ  ِمـنْ  اللَِّه ِمَن لََك ُكَأْمِل َوَما لََك لََأْستَغِْفَرنَّ

 ِمـنْ  تَـْدُعونَ  الَّـِذينَ  َأْعُبـدَ  َأْن نُهِيـتُ  ِإنِّي قُْل[ محمد يا قالو ،المفارقة لهم فأظهر ]3الَْمِصيُر

 ρ اهللا رسـول  فقـام  4]الُْمْهتَـِدينَ  ِمـنَ  َأنَـا  َوَمـا  ِإذاً لَلْتَُض قَْد َأْهَواَءكُْم َأتَّبُِع ال قُْل اللَِّه ُدونِ

  . 5المفارقة لهم فأظهر المشركين على فقرأها الكعبة عند

ـ  مـا  هـو  الرسل من العزم أولي تحديد مسألة في عندي والراجح  أبـي  ابـن  هأخرج

 ثـم  اهطـو  ثـم  صـائما  ظـل  ثم طواه ثم صائما ρ اهللا رسول ظل: "قالت ψ عائشة عن حاتم

 اهللا إن عائشـة  يـا  محمـد  آلل وال لمحمـد  تنبغـي  ال الـدنيا  إن عائشة يا": قال صائما ظل

 محبوبهـا  عـن  والصـبر  مكروههـا  علـى  بالصـبر  إال الرسل من العزم أولي من يرض لم

 مـن  العـزم  أولـوا  صـبر  كمـا  فاصـبر : فقـال  كلفهـم  ما يكلفني أن إال مني يرض لم ثم

 الحـديث  هـذا  أن ومـع . 6"بـاهللا  إال قـوة  وال جهدي رواصب كما ألصبرن واهللا وإني الرسل
                                                            

 71 يونس، 1
 54 هود، 2
 4 الممتحنة، 3
 56 األنعام، 4
 .91ص ،4ج ،المنثور الدر السيوطي، 5
: أنظر. الهمداني سعيد بن مجالد سنده في ضعيف؛ والحديث ،3279ص ،10ج ،القرآن تفسير الرازي، حاتم أبي ابن 6

 . 284ص ،6ج ،النبالء أعالم سير الذهبي،
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 أولـي  إمـام  هـو  ρ محمـدا  سـيدنا  أن على العلماء أجمع فقد صحيح، معناه أن إال ،ضعيف

 الـذين  الرجـال  هـؤالء  مـن  هـو و ،ρ بـه  ابتُلَي ما بمثل إنسان ُيبتَل ولم الرسل، من العزم

 مـن  وأول آدم ولـد  سـيد  نـا أ": نفسـه  عـن  هو قال وقد اإلطالق، على البشرية أفضل هم

  .1"مشفع وأول شافع وأول األرض عنه تنشق

 األنبيـاء  كـان  ،التسـمية  فـي  الشرف لهذا أساسا عليه والصبر االبتالء اعتبرنا إذاف 

 تكـذيب  اعتبرنـا  وإذا االبـتالء،  علـى  الصـابرون  الصفة في معهم ودخل عزم، أولي كلهم

 النقـائص  عـن  البعـد  اعتبرنـا  وإذا تسـمية، ال فـي  كلهـم  األنبياء دخل أساسا، لهم أقوامهم

 السـيوطي  ذكرهـا  التـي  للمفارقـة  بالنسـبة  أمـا  كـذلك،  جميعهم دخل والكبائر، والصغائر

 مفارقـة  أقـوامهم  فـارقوا  األنبيـاء  جميـع  أن المسـلمين  لـدى  المعلـوم  من فإنه اهللا رحمه

 كُـذِّبَ  فَقَـدْ  كَـذَُّبوكَ  فَـِإنْ [ تعـالى  لقوله مصداقا بالَهجر، أي معنوية أو بالهجرة، أي جسدية

  .2]الُْمِنيرِ َوالِْكتَابِ َوالزُُّبرِ بِالَْبيِّنَاِت َجاُءوا قَْبِلَك ِمْن ُرُسٌل

 فـي  لهـا  لـيس  وقـوة  وبـأس  عـزم  أولـو  كلهـم  األنبياء أن إذن عندي فالراجح 

 العـزم  هـذا  بـأن  اإلقـرار  مـع  يكـون،  ولـن  مثلهم، البشر من أحد يكن ولم مثيل، البشرية

 اللَّـهُ  كَلَّـمَ  َمـنْ  ِمـنُْهمْ  َبْعـضٍ  َعلَى َبْعَضُهْم فَضَّلْنَا الرُُّسُل ِتلَْك[ تعالى اهللا يقول حتى فاوتيت

. 3]الْقُـُدسِ  بِـُروحِ  َوَأيَّـْدنَاهُ  الَْبيِّنَـاتِ  َمـْرَيمَ  اْبـنَ  ِعيَسـى  َوآتَْينَـا  َدَرَجـاتٍ  َبْعَضُهْم َوَرفََع

 مـنهم،  كبيـرة  لمجموعـة  أٌب بأنـه  علـيهم  تميـز  ،هؤالء العزم أولي من واحد υ وإبراهيم

  .  ρ بمحمد ختمت التي ،الثالث الديانات انبثقت ذريته ومن

  .باألمة ووصفه باإلمامة تكريمه: الثالث المطلب

 الشّـاقّة،  التكـاليف  مـن  وهـي  باإلمامـة،  كلّفه تعالى اهللا أن υ تكريمه في ورد ومما

 منـذ  رشـده  أوتـي  الـذي  υ إبـراهيم  أن إال وجسداً، عقالً األقوياء من كثير عنها يعجز التي

 فكـان  وعـال،  جـلّ  ربُّـه  عهـده  كما رحب بصدر بالخير االبتالء هذا تلقى صغيرا، كان أن

                                                            
 .35849ح فعله، وما فعل من أول باب األوائل، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 1
 184 عمران، آل 2
 253 البقرة، 3
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 َجاِعلُـكَ  ِإنِّـي  قَـالَ  فَـَأتَمَُّهنَّ  بِكَِلَمـاتٍ  َربُّـهُ  ِإْبـَراِهيمَ  اْبتَلَى َوِإِذ[ تعالى قال ظنه، حسن عند

 جعـل  لمـا : كثيـر  ابـن  قـال  .1]الظَّـاِلِمينَ  َعْهِدي َينَاُل ال قَاَل ذُرِّيَِّتي َوِمْن َلقَا ِإَماماً ِللنَّاسِ

 وأخبـر  ذلـك،  إلـى  فأجيـب  ذريتـه،  من بعده من األئمة تكون أن اَهللا سأل إماما، إبراهيم اهللا

 يقتـدى  فـال  أئمـة،  يكونـون  وال اهللا، عهـد  ينـالهم  ال وأنـه  ظالمون، ذريته من سيكون أنه

 َوَجَعلْنَـا  َوَيْعقُـوبَ  ِإْسـَحاقَ  لَـهُ  َوَوَهْبنَـا [تعـالى  قوله طلبه إلى أجيب أنه على لدليلوا بهم،

 .2]الصَّـاِلِحينَ  لَِمـنَ  الْـآِخَرةِ  ِفـي  َوِإنَّـهُ  الـدُّنَْيا  ِفي َأْجَرُه َوآتَْينَاُه َوالِْكتَاَب النُُّبوَّةَ ذُرِّيَِّتِه ِفي

 قولـه  وأمـا  ،υ ذريتـه  فـي  كـان  إبـراهيم  بعـد  اهللا أنزله كتاب كلو ،اهللا أرسله نبي فكل

 فـي  سـيكون  إنـه : مجاهـد  فقـال  ذلـك  في اختلفوا فقد "الظالمين عهدي ينال ال قال" تعالى

  .3ظالمون ذريتك

 شـرح  فـي  استقصـى  لمـا  وتعـالى  سـبحانه  أنـه  اعلم: الغيب مفاتيح في جاء وقد

 سـبحانه  شـرع  وأعمـالهم،  أديـانهم  فـي  قبائحهم شرح في ثم إسرائيل، بني على نعمه وجوه

  υ إبـراهيم  أن فيـه  والحكمـة  ،υ إبـراهيم  قصـة  ذكـر  وهو البيان من آخر نوع في ههنا

 بفضـله،  معتـرفين  كـانوا  فالمشـركون  والملـل،  الطوائـف  جميـع  بفضله يعترف شخص

 اليهـود  مـن  الكتـاب  وأهـل  بيتـه،  وخـادمي  حرمه ساكني ومن أوالده، من بأنهم متشرفين

 سـبحانه  اهللا فحكـى  أوالده، مـن  بـأنهم  متشـرفين  بفضـله،  مقـرين  ضاأي كانوا والنصارى

 قبـول  والنصـارى  اليهـود  وعلـى  المشـركين  علـى  توجب أمورا  υ إبراهيم عن وتعالى

   :وجوه من وبيانه لشرعه، واالنقياد بدينه واالعتراف ،ρ محمد قول

ـ  عـن  وخـرج  بهـا،  وفّـى  فلما التكاليف ببعض أمره لما تعالى أنه: أحدها  ال دتهاعه

  . واإلمامة النبوة نال جرم

 ينـال  ال": تعـالى  اهللا فقـال  ألوالده اإلمامـة  طلـب  أنه عنه حكى تعالى أنه: وثانيها

 إلـى  يصـل  ال الـدين  فـي  والرياسـة  اإلمامـة  منصـب  أن على ذلك فدل "الظالمين عهدي

                                                            
 124 البقرة، 1
 27 العنكبوت، 2
 .168 ص ،1 ج ،العظيم القرآن يرتفس كثير، ابن 3
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 والتعصـب  اللجـاج  تـرك  علـيهم  وجـب  المنصب هذا وجدان أرادوا متى فهؤالء الظالمين،

  . للباطل

 إبـراهيم  عـن  ذلـك  تعـالى  اهللا فحكـى  ،ρ محمد دين خصائص من الحج أن: وثالثها

  .1لذلك االنقياد وجوب في والنصارى اليهود على كالحجة ذلك ليكون

 لمـا  كـاإلزار  بـه  يـؤتم  مـن ل اسٌم فاإلمام" إماما للناس جاعلك إني" :تعالى قوله أما

 عنـد  مـن  رسـوال  يكـون  وأن بـد  ال كذلك كوني والذي. دينك في بك يأتمون أي به، يؤتزر

 إمامـا  ال الرسـول  لـذلك  مأمومـا  لكـان  آخـر  لرسول تبعا كان لو ألنه بالشرع مستقال اهللا

 ألن الـذنوب  جميـع  عـن  معصـوما  كـان  υ أنـه  على يدل ذاوه. العموم يبطل فحينئذ له،

ـ  َوَجَعلْنَـاُهمْ [ تعـالى  قـال  ،2قتدىوُي به يؤتم الذي هو اإلمام  َوَأْوَحْينَـا  بَِأْمرِنَـا  َيْهـُدونَ  ةًَأِئمَّ

  .]3َعابِِديَن لَنَا َوكَانُوا الزَّكَاِة َوِإيتَاَء الصَّالِة َوِإقَاَم الْخَْيَراِت ِفْعَل ِإلَْيهِْم

 العـالم  بيـوت  أشـرف  υ إبـراهيم  بيـت  كـان  ولمـا : الحنفي العز أبي ابن قال وقد

 بعـد  يـأت  فلـم  والكتـاب،  النبـوة  فيه جعل أنه: منها, بخصائص اهللا خصهم اإلطالق، على

 يـوم  إلـى  بـأمره  يهـدون  أئمـة  جعلهـم  سـبحانه  أنه: ومنها. بيته أهل من إال نبي إبراهيم

, وبـدعوتهم  طـريقهم  مـن  دخـل  فإنمـا  بعـدهم  اهللا أوليـاء  من الجنة دخل من فكل القيامة،

. للنـاس  مامـا إ البيـت  هـذا  صـاحب  جعل أنه: ومنها الخليلين، منهم اتخذ سبحانه أنه: ومنها

 وجعلـه  وأمنـا،  للنـاس  ومثابـة  للناس قياما جعله الذي بيته بناء يديه على أجرى أنه: ومنها

 يصـلوا  أن عبـاده  أمـر  أنـه : ومنهـا , األكـرمين  في البيت هذا ظهور فكان وحجا، لهم قبلة

  .4الخصائص من ذلك غير إلى, البيت أهل على

ـ  من عنه ىتعال اهللا هذكر ما υ خصائصه ومن  اهللا ابـتاله  التـي  الكلمـات  َأتـمَّ  υ هَأنَّ

 ألنّهـا  ؛ قبلهـا  عّمـا  الجملـة  صـلت فُ وقد "ِإَماًما ِللنَّاسِ َجاِعلَُك ِإنِّي" لَه قال تعالَى وَأنَّه ،بهّن

                                                            
 .77-  76 ص ،2ج الغيب، مفاتيح الرازي، الفخر 1
 .68ص ،2السابق،ج المصدر2
 73 األنبياء، 3
 .296ص ،1ج ،الطحاوية العقيدة شرح الحنفي، العز أبي ابن 4
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 هـذه  بـأنَّ  لإلشـعار  جاعلـك؛  إنِّـي  فقال: يقل ولم القرينة، عليه تدل مقدَّرٍ سؤالٍ عن جواٌب

 هنـا  اإلمامـةَ  فـإنَّ  الكلمـات،  إتمـام  بسـبب  ال ،واصطفَائه ىتََعالَ اهللا فضل بمحض اإلمامةَ

  . 1الكاسب بكسب تنال ال وهي الرسالة عن عبارةٌ

 َيـكُ  َولَـمْ  َحِنيفـاً  ِللّـهِ  قَاِنتـاً  ُأمَّـةً  كَاَن ِإْبَراِهيَم ِإنَّ[ فقال مةباأل تعالى اهللا هوصف ثم

ـ  قـول  مثـل  هذا: الجوزي ابن قال ]2الُْمشْرِِكيَن ِمَن  مـة عالّ وفـالن  ،رحمـة  فـالن  ربالع

 فـي  وللمفسـرين  يصـفونه،  الـذي  المعنـى  في التناهي قصد التأنيث بهذا ويقصدون ونّسابه،

  : أقوال ثالثة هاهنا باألمة المراد

  .الخير ميعلّ الذي ةاألّم أن اولهأ

  .زمانه في وحده المؤمن أنه الثانيو 

  .3به قتدىُي الذي اإلمام أنه والثالث 

 فـي  القـدوة : معناهـا  األمـة  أن 4الفـوزان  صالح للشيخ المستفيد إعانة في جاء وقد 

 قـال  كمـا   الـدهر،  ونوائـب  الخيـر،  علـى  ومعـين  لهم، ومرشد للناس، إماٌم فهو الخير،

: نـي يع ]5ِإَمامـاً  ِللنَّـاسِ  َجاِعلُـكَ  ِإنِّـي  قَـالَ  فََأتَمَُّهنَّ بِكَِلَماٍت َربُُّه ِإْبَراِهيَم اْبتَلَى َوِإِذ[: تعالى

  .6الساعة تقوم أن إلى الخير ألهل قدوة

 يسـتحق  لـم  υ فهـو  األنبيـاء؛  ألبـي  ذلك لمناسبة به يقتدى الذي اإلمام أنه والراجح

 وحـده  المـؤمن  وهـو  أجمعـين،  اهللا صـلوات  علـيهم  لهم دوةق ألنه إال الخاصة الصفة لكت

                                                            
 . 374 ص ،1ج ،المنار تفسير رضا، 1
 120 النحل، 2
 .412ص ،3ج ،التفسير علم في المسير زاد الجوزي، ابن 3

هـ، عضو في اللجنة الدائمة لإلفتاء والبحوث 1354صالح بن فوزان بن عبد اهللا، ولد عام : هو فضيلة الشيخ الدكتور 4

شرح العقيدة الواسطية، : الشيخ عبد العزيز بن باز، والشنقيطي، له: مشايخهالعلمي في المملكة العربية السعودية، من 

  /www.alfawzan.ws: أنظر. شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهابمجموع فتاوى في العقيدة والفقه، 

 124 البقرة، 5
 هـ1423 الرسالة، مؤسسة: القاهرة ،3ط ،التوحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة اهللا، عبد بن فوزان بن صالح الفوزان، 6

 .75 ص ،1ج م،2002
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 الملـل  أهـل  جميـع  علـى  وفضـله  الخير البشرية معلم وهو زمانه، في أخيه وابن وزوجته

  .بعده

 تعـالى  اهللا صـلى  اهللا، وخليـل  الـذبيح،  ووالـد  األنبيـاء،  وأبـو  الناس، إمام υ فهو

 المؤهلـة  الخُلُقيـة  صـفاته  لكمـال  وحـده؛  أمـةً  كان لقد كثيرا، تسليما وسلم آله وعلى عليه

  .الرفيعة المرتبة لهذه

  .اإلبراهيمية بالصالة تكريمه: الرابع المطلب

 قبـل  صـالة  كـل  مـن  األخيـر  الجلـوس  فـي  واحدة مرة تلوهن الذي الدعاء يسمى

 لـه  ونـدعو  عليـه،  فيهـا  نثني ألننا ؛υ إبراهيم سيدنا إلى نسبة اإلبراهيمية؛ الصالة: التسليم

 اهللا رضـوان  الصـحابة  أن 1السـاعدي  حميـد  أبـي  فعـن  وتسـليمه،  اهللا برحمة فيها وآلله

 محمـد  علـى  صـل  اللهـم  ولـوا ق: "قـال  عليـك؟  نصـلي  كيف اهللا رسول يا: قالوا عليهم

 كمـا  وذريتـه  وأزواجـه  محمـد  علـى  وبارك  إبراهيم آل على صليت كما وذريته وأزواجه

 سـؤال  وهنـا : الطحاويـة  شـرح  فـي  جـاء . 2"مجيـد  حميـد  إنك إبراهيم آل على باركت

 مـا  مثـل  الصـالة  مـن  لـه  طلـب  فكيف ،υ إبراهيم من أفضل ρ النبي أن: وهو مشهور،

 بأجوبـة  العلمـاء  عنـه  أجـاب  وقـد  المشبه؟ فوق يكون أن أصله به شبهالم أن مع إلبراهيم،

 طلـب  فـإذا  مـثلهم،  محمـد  آل فـي  ليس الذين األنبياء فيهم إبراهيم آل أن: وأحسنها عديدة،

 مـا  محمـد  آلل حصـل  األنبيـاء،  وفـيهم  وآلـه  إلبراهيم ما مثل الصالة من وآلله ρ للنبي

 إبـراهيم  وفـيهم  لألنبيـاء  التـي  الزيـادة  وتبقـى  ء،األنبيـا  مراتب يبلغون ال ألنهم بهم يليق

 مـن  ρ النبـي  أن: هـذا  مـن  وأحسـن . لغيره يحصل لم ما المزية من له فيحصل ،ρ محمدو

 إبـراهيم  آل علـى  صـليت  كمـا : قولنـا  فيكـون  إبـراهيم،  آل أفضـل  هو بل إبراهيم، آل

. أيضـا  إلبـراهيم  متنـاول  وهـو  إبـراهيم  ذرية من النبيين سائر وعلى عليه الصالة متناوال

                                                            
 فقهاء من الُْمنِْذُر،: َوِقيَل الرَّْحَمنِ، َعْبُد: فَِقيَل اْسِمِه، ِفي ُمخْتَلَفٌ السَّاِعِديُّ ُحَمْيٍد َأُبو الُْمنِْذرِ ْبنِ َسْعِد ْبُن الُمنِْذُر هو 1

. بقليل قبلها توفي وقيل هـ،60سنة توفي. بعدها وما أحدا شهد. الزبير بن وعروة اهللا، عبد بن جابر: عنه روى. الصحابة

 .64ص ،6ج الصحابة، يزتمي في اإلصابة العسقالني، حجر ابن: أنظر

 .5999ح ، ρ النبي غير على يصلى هل باب الدعوات، كتاب البخاري، صحيح البخاري، 2
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 َعلَـى  ِعْمـَرانَ  َوَآَل ِإْبـَراِهيمَ  َوَآَل َونُوًحـا  َآَدَم اْصـطَفَى  اللَّـهَ  ِإنَّ[:تعـالى  قولـه  فـي  كما

  .2عمران وآل إبراهيم آل في دخال وعمران فإبراهيم .1]الَْعالَِميَن

 كمـا " فـي  الكـاف  نـوع  فـي  العلماء اختلف: فقال اهللا رحمه 3العثيمين الشيخ وخالف

 للتشـبيه،  أنهـا  إلـى  أكثـرهم  فـذهب  للتعليـل؟  أو للتشبيه هي هل" إبراهيم آل على يتَصلَّ

 أن القاعـدة  بـأن  وذلـك  عنـه،  الجـواب  إلـى  يحتـاجون  إيراداً أنفسهم على فتحوا وهؤالء

 ِمـن  أفضـل  وآلـه  ρ محمـداً  أنَّ ومعلـومٌ  بـه،  الُمشـبَّه  دون يكـون  أن المشبَّه في األصل

 أن مـن – عليهـا  المتفـق  القاعـدة  يعـارض  هذا ألن اإلشكال؛ صلح فلذلك وآله، υ إبراهيم

 العـز  أبـي  ابـن  قالـه  مـا  مثـل  وذكـر  ،بأجوبة ذلك عن وأجابوا -المشبه فوق به المشبه

  : 4مالك ابن بقول ذلك لصحة واستشهد للتعليل؛ الكاف أن أكد ثم الحنفي،

  5َوَرْد يدلتوك وزائداً ُيعنى            قد التَّعليل وبها بكاٍف شَبِّه

 بأمثلـة  ذلـك  وأثبـت . التعليـل  بهـا  ُيقصد قد أنه" ُيعنى قد التعليل وبها: "بقوله فأفاد

 لمـا  للتعليـل  هنـا  الكـاف  فـإن  6]َعلَـْيكُمْ  َيتْلُو ِمنْكُْم َرُسوالً ِفيكُْم َأْرَسلْنَا كََما[: تعالى كقوله

ـ  للتعليـل " َصـلَّيت  كمـا ": قولـه  في الكاف بأنَّ القول فهذا. سبق  بالفعـل  التوسـل  بـاب  نم

  .7إشكال عليه َيرُِد ال الذي األصحُّ القول هو الالحق، تحقيق إلى السابق

                                                            
 33 عمران، آل 1
 .296 ص ،1ج ،الطحاوية العقيدة شرح الحنفي، العز أبي ابن 2
 بالتأصيل تميَّزت يالت واألجوبة الفتاوى وتحرير بالتأليف اهتم. تميم بني من عثيمين آل صالح بن محمد الشيخ هو 3

 في تُوفي, والمقاالت واللقاءات والخطب والفتاوى والمحاضرات والرسائل الكتب من العشرات له وصدرت, الرصين العلمي

 www.ibnothaimeen.com: أنظر. هـ1421 عام جّدة

 جيان في ولد. العربية لومع في األئمة أحد: الدين جمال اهللا، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن اهللا، عبد بن محمد 4

 نحو في أرجوزة الشافية الكافية  الفوائد تسهيل وله النحو، في األلفية كتبه أشهر. فيها فتوفي دمشق إلى وانتقل باألندلس

 .233ص ،6ج األعالم، الزركلي،: أنظر. هـ672 سنة توفي بيت، آالف ثالثة

 دار: بيروت ،1ط ،مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح ،)هـ769( العقيلي عقيل بن اهللا عبد الدين بهاء عقيل، ابن 5

 .558ص ،2ج م،1994 - هـ1414 الفكر،
 151 البقرة، 6
 1428 الجوزي، ابن دار ،1ط المستقنع، زاد على الممتع الشرح ،)هـ1421( محمد بن صالح بن محمد العثيمين، 7

 .166ص ،2ج هـ،
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 اهللا وإلخبـار  إشـكال،  عليـه  يـرد  ال -قـال  كما– ألنه عثيمين؛ الشيخ قول والراجح

 أن الـدعاء  فـي  األصـل  وألن ،ρ نبيـه  لسـان  علـى  υ إبـراهيم  آل على صلى أنه تعالى

 شـيبة  أبـي  ابـن  أخـرج  فقـد  الصالحون عباده منه سأله ما خير من ىتعال اهللا المؤمن ألسي

 إنـي  اللهـم : فليقـل  الصـالة  فـي  التشـهد  مـن  أحدكم فرغ إذا: قال أنه τ مسعود ابن عن

 علمـت  مـا  ،كلـه  الشـر  مـن  بك وأعوذ ،أعلم لم وما منه علمت ما ،كله الخير من أسألك

 مـن  بـك  وأعـوذ  ،الصـالحون  عبـادك  سألك ما خير من أسألك إني اللهم ،أعلم لم وما منه

 ،حسـنة  اآلخـرة  وفـي  ،حسـنة  الـدنيا  في آتنا ربنا ،الصالحون عبادك منه استعاذ ما شر

 تعـالى  اهللا سـأل  حـين  ρ اهللا رسـول  عـن  تلقاه هذا ψمسعود ابن وكالم. 1النار عذاب وقنا

 ثنـاء  مـن  كتابـه  فـي  تعـالى  اهللا ذكـره  مـا  وهو ،υ إبراهيم إياه سأله ما صالته نهاية في

 َأْهـلَ  َعلَـْيكُمْ  َوَبَركَاتُـهُ  اللَّـهِ  َرْحَمـتُ  اللَّـهِ  َأْمرِ ِمْن َأتَْعَجبِيَن قَالُوا[فقال وآله υ إبراهيم على

 َوَأِطْعـنَ [ قـال  حـين  وآلـه  ρ محمـد  علـى  به أثنى ما أيضا وهو ،]2َمجِيٌد َحِميٌد ِإنَُّه الَْبْيِت

  .]3تَطْهِيراً َوُيطَهَِّركُْم الَْبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعنْكُُم ِلُيذِْهَب ُهاللَّ ُيرِيُد ِإنََّما َوَرُسولَُه اللََّه

  .الناس ونداء البيت ببناء تكريمه: الخامس المطلب

 القواعـد  رفـع  الـذي  هـو  υ إبـراهيم  أنب جازما اعتقادا جميعا المسلمون تقديع

 الَْبْيـتِ  َمكَـانَ  ِلـِإْبَراِهيمَ  ْأنَـا َبوَّ َوِإذْ[ تعالى قال سابقا، معروفا مكانها كان وقد الكعبة من

 ابـن  قـال  ،4]السُّـُجودِ  َوالرُّكَّـعِ  َوالْقَـاِئِمينَ  ِللطَّاِئِفيَن َبْيِتَي َوطَهِّْر شَْيئاً بِي تُشْرِْك ال َأْن

  .5عليه دللناه مقاتل وقال ه،جعلنا :أي بوأنا ψ عباس

 الَْبْيـتِ  ِمـنَ  الْقََواِعـدَ  يُمِإْبـَراهِ  َيْرفَـعُ  َوِإذْ[ تعـالى  قولـه  ذلـك  علـى  ويدل 

 صـريح  فهـذا : الـرازي  الفخـر  قال ،]6الَْعِليُم السَِّميُع َأنتَ ِإنََّك ِمنَّا تَقَبَّْل َربَّنَا َوِإْسَماِعيُل

  .7وعّمرها رفعها υ إبراهيم أن إال متهدمة موجودة كانت القواعد تلك أن في
                                                            

 .3025ح التشهد، بعد يقال ما باب األوائل، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 1
 73 هود، 2
 33 األحزاب، 3
 26 الحج، 4
 .75ص ،1ج ،المسير زاد ،الجوزي ابن 5
 127 البقرة، 6
 .106ص ،2ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 7
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ـ  فقـال  لحجاجه البيت بتطهير تعالى اهللا أمره ثم   الَْبْيـتَ  َجَعلْنَـا  َوِإذْ[ وجـل  زع

 ِإْبـَراِهيمَ  ِإلَـى  َوَعهِـْدنَا  ُمَصـلًّى  ِإْبـَراِهيمَ  مَّقَـامِ  ِمـن  َواتَِّخـذُواْ  َوَأْمنـاً  لِّلنَّـاسِ  َمثَاَبةً

 يريـد  قتـادة  قـال  .]1السُّـُجودِ  َوالرُّكَّـعِ  َوالَْعـاِكِفينَ  ِللطَّاِئِفيَن َبْيِتَي طَهَِّرا َأن َوِإْسَماِعيَل

 فمـا  ،بيـت  هنـاك  يكـن  لـم  قيـل  نفإ ،الزور وقول والشرك األوثان عبادة من هراهط

  :جوابان هفي نقل فقد ؟بتطهيره أمرهما معنى

  .τ عكرمة قاله بإخراجها فأمرا أصنام هناك كانت أنه :أحدهما    

  .2مطهرا ابنياه معناه أن :والثاني     

  :للمفسرين أقواالً هذا في الرازي وذكر     

   .التقوى على وأسساه الشرك من وطهراه ابنياه :أولها     

    .به وأقاموا وزاروه حجوه متى لهم طهرة بيتي أن الناس عرفا :وثانيها     

 َأِقـرَّاه  بـل  فيـه،  الطـائفين  يزاحم والشرك الريب أهل من أحداً تدعا وال ابنياه :وثالثها 

  .والريب الكفر أهل من طهارته على

 فـي  بكمـا  النـاس  ليقتـدي  والمعاصـي،  والشرك األوثان من بيتي نظفا معناه :ورابعها 

  .ذلك

 واألقـذار  الجيـف  فيـه  يلقـى  كـان  البناء قبل البيت موضع إن: بعضهم قال :وخامسها     

 ألنـه  ضـعيف؛  وهـذا  هنـاك،  البيـت  وبناء القاذورات تلك بإزالة υ إبراهيم تعالى اهللا فأمر

 أن ويمكـن  ،للبيـت  تطهيـراً  يكـون  ال مكانال كذل فتطهير ،موجوداً البيت يكن لم البناء قبل

 وهـو  ،3مجـاز  ولكنـه  ،بيتـاً  يصـير  أن إلـى  مآلـه  أن علم ألنه بيتاً سماه بأنه عنه يجاب

  .4ماديةالو معنويةال نجاسةال من التطهيرب األمر يكون أن يرجح

 ؛العقـول  ُيـدهش  تعـالى  اهللا مـن  أمر هناك التطهير ذلك بعد إذ األهم هو وهذا 

 رَِجـاالً  َيـْأتُوكَ  بِـالَْحجِّ  النَّـاسِ  ِفـي  َوَأذِّْن[ الحـج  إلى بالناس ينادي أن υ نبيه أمر فقد

                                                            
 125 البقرة، 1
 .111 ص ،1ج ،المسير زاد الجوزي، ابن 2
 . 341 ص ،2ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 3
 .341ص ،2ج السابق، المصدر 4
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 أن إليـه  فـأوحى  الوسـيلة  عـن  ربـه  فسأل ،1]َعِميٍق فَجٍّ كُلِّ ِمْن َيْأِتيَن َضاِمرٍ كُلِّ َوَعلَى

ـ  إبـراهيم  فـرغ  لمـا : "قـال  ψ عباس ابن فعن التبليغ وعلّي النداء عليك  السـالم  هعلي

 صـوتي؟  يبلـغ  ومـا  رب: قـال  بـالحج،  النـاس  في أذن له قيل العتيق البيت بناء من

 إلـى  الحـج  علـيكم  كتـب  النـاس  أيها يا: υ إبراهيم فقال: قال البالغ، وعلّي أذن: قال

 يجيئـون  النـاس  أن تـرى  أال األرض، إلـى  السـماء  بين ما فسمعه: قال العتيق، البيت

  .2"يلبون األرض أقاصي من

 لَمَّـا " :ρ اِهللا َرُسـولُ  قَـالَ : قَـالَ : مرفوعـا  ψ هريـرة  أبي عن مثله روي وقد 

 الَْحـجِّ،  ِفـي  ُينَـاِديَ  َأْن َوَجـلَّ  َعـزَّ  اُهللا َأَمـَرهُ  الَْبْيِت بِنَاِء ِمْن السَّلَاُم َعلَْيِه ِإْبَراِهيُم فََرغَ

 َوَأجِيُبـوا  فَُحجُّـوُه،  َبْيتًـا  لَكُـمْ  َبنَـى  قَـدْ  َربَّكُْم ِإنَّ النَّاُس، َأيَُّها َيا: فَقَاَل الَْمنَارِ، َعلَى فَقَاَم

 َأَجْبنَـاَك،  َأَجْبنَـاكَ : النَِّسـاءِ  َوَأْرَحـامِ  الرَِّجـالِ  َأْصـالبِ  ِفي فََأَجاُبوُه: قَاَل َوَجلَّ، َعزَّ اَهللا

ـ  فَُهـوَ  الَْيْوَم َحجَّ َمْن فَكُلُّ: "قَاَل لَبَّْيَك، اللُهمَّ لَبَّْيَك  َمـا  قَـْدرِ  َعلَـى  ِإْبـَراِهيمَ  َأَجـابَ  ْنِممَّ

 َوتُـبْ  َمنَاِسـكَنَا  َوَأرِنَـا [ المناسـك  يريـه  أن وعـال  جـل  ربه υ إبراهيم دعا ثم .3"لَبَّى

   .]4الرَِّحيُم التَّوَّاُب َأنْتَ ِإنََّك َعلَْينَا

 أي فعلـت،  قـد ":  قـال  البيـت  بناء من إبراهيم فرغ لما: القرطبي رشد ابن قال

 فحـج  ،υ جبريـل  وجـل  عـز  اهللا فبعـث  ،"إياهـا  علمنا لنا، أبرزها: مناسكنا نافأر ربي

  . 5نسائكنا نذبح كيف علمنا أي: وقيل. به

 فبلـغ  النـاس،  فـي  ونـادى  وطهره، البيت، فأقام ربه، بأمر υ إبراهيم التزم وقد

 حتـى  ماثلـة  للبيـت  رفعـه  آثار زالت وال القيامة، يوم إلى وأسماعهم البشر قلوب نداؤه

 ِحـجُّ  النَّـاسِ  َعلَـى  َوِللّـهِ  آِمنـاً  كَـانَ  َدخَلَُه َوَمن ِإْبَراِهيَم مَّقَاُم َبيِّـنَاتٌ آَياتٌ ِفيِه[ اليوم

                                                            
 27 الحج، 1
 .31818ح ،υ إبراهيم اهللا أعطى مما ذكر ما باب الفضائل، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 2
 دار: بيروت ،2ط ،وحديثه الدهر قديم في مكة أخبار ،)هـ272( اهللا عبد أبو العباس بن إسحاق بن محمد الفاكهي، 3

 .445ص ،1ج هـ،1414 خضر،
 128 البقرة، 4
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  ،)هـ450( الوليد أبو أحمد بن محمد القرطبي، رشد ابن 5

 .   308 ص ،17ج م،1988 -هـ1408دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت2، طالمستخرجة
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 زال وال .1]الَْعـالَِمينَ  َعـنِ  غَِنـيٌّ  اهللا فَـِإنَّ  كَفَـرَ  َوَمـن  َسـبِيالً  ِإلَْيِه اْستَطَاَع َمنِ الَْبْيِت

  .أسماعنا نّفويش قلوبنا، يهّز النداء ذاك صدى أيضا

 األقصـى  المسـجد  بـاني  هـو  υ إبـراهيم  أن علـى  يدّل الصحيح في حديث وهناك

 فـي  وضـع  مسـجد  أول عـن  ρ اهللا رسـول  سـألت " :قـال  ψ الغفاري ذر أبي فعن أيضا

 بينهمـا؟  كـم : قلـت  األقصـى،  المسـجد : قال أي؟ ثم: قلت الحرام، المسجد: فقال األرض،

 لـم  مـن  علـى  الحـديث  هـذا  أشـكل  وقـد : اهللا رحمـه  القيم ابن قال .2"عاما أربعون: قال

 ،األقصـى  المسـجد  بنـى  الـذي  هـو  اυ داود بـن  سليمان أن معلوم :فقال به المراد يعرف

 إنمـا  υ سـليمان  فـإن  ؛القائـل  هـذا  جهل من وهذا ،عام ألف من أكثر υ إبراهيم وبين وبينه

 إسـحاق  بـن  بيعقـو  هـو  أسسـه  والـذي  ،تأسيسـه  ال تجديده األقصى المسجد من له كان

  . 3المقدار بهذا الكعبة υ إبراهيم بناء بعد وسلم وآلهما عليهما اهللا صلى

 وضـع  تعنـي  البنـاء  أول إلـى  اإلشـارة  نإ: ذلك وجواب: حجر ابن اإلمام قال وقد

  إبراهيم وليس المسجد، أساس υسـليمان  وال الكعبـة،  ىبن من أول υ ـ  مـن  أول  بيـت  ىبن

 أن فجـائز  األرض، فـي  ولـده  انتشـر  ثـم  ،υ آدم الكعبة ىبن من أول أن روينا فقد المقدس،

ـ  ثـم  المقـدس،  بيت أساس وضع قد بعضهم يكون  .القـرآن  بـنص  الكعبـة  υ إبـراهيم  ىبن

 بعـض   األقصـى  المسـجد  بنـاء  وضـع  مـن  أول يكون أن يمكن: قوله الخطابي عن ونَقَل

ـ و فيـه  فـزادا  ،اυ وسـليمان  داود ثـم  ،اυ وسـليمان  داود قبل اهللا أولياء  فأضـيف  عاه،وّس

 المالئكـة، : وقيـل  ،υ آدم األقصـى  المسـجد  أسـس  مـن  أول إن: قيـل  وقـد  بناؤه، إليهما

 فعلـى  .اυ وسـليمان  داود: وقيـل  ،اυ يعقـوب و إبـراهيم  :وقيـل  ،υ نـوح  بن سام: وقيل

 بعـدهما  ممـن  وقـع  مـا  يكـون  -األقصـى  للمسـجد  المالئكـة  أو υ آدم تأسيس– األولين

 اυ يعقـوب  أو إبـراهيم  مـن  الواقـع  يكـون  األخيـرين  وعلـى  ة،الكعب في وقع كما تجديدا،

 أكملـه  حتـى  يـده  علـى  يكمـل  فلم بناء، وابتداء لذلك، تجديدا υ داود ومن وتأسيسا، أصال

 مـا  وجـد  وقـد  الجـوزي،  ابـن  ذكره الذي هو حجر ابن يرجحه الذي واالحتمال ،υ سليمان
                                                            

 97 عمران، آل 1
 .3186ح المشي، في النسالن وهو يزفون باب ء،األنبيا كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
 بيروت، ،14ط ،العباد خير هدي في المعاد زاد ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن 3

 .49ص ،1ج م،1986 -هـ1407اإلسالمية، المنار مكتبة الرسالة، مؤسسة الكويت،
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ـ  الذي هو υ آدم إن: قال من قول وهو هويؤيد له يشهد  وذكـر  المسـجدين،  مـن  كـالًّ  سأس

 بيـت  إلـى  بالسـير  اهللا أمـره  الكعبـة،  بني لما υ آدم أن: التيجان كتاب في قال هشام ابن أن

  .1مشهور للبيت آدم وبناء فيه، ونسك فبناه يبنيه وأن المقدس،

 رفـع  بعـد  األقصـى  المسـجد  قواعـد  رفـع  الـذي  هو υ إبراهيم أن لدّي والراجح

 أوكـل  أنـه  ربمـا  أو 2الصـحيح  الحـديث  فـي  ورد كما عاما، عينبأرب الحرام البيت قواعد

 سـيدنا  معـه  تعـاون  كمـا  ذلـك  فـي  تعاونوا أنهم أو ،اυ وولده إسحاق سيدنا إلى الرفع هذا

 الزمنيـة  المـدة  لقـرب  وذلـك  عامـا؛  بـأربعين  ذلك قبل الكعبة قواعد رفع في υ إسماعيل

 مـع  υ إسـحاق  اشـتراك  جـح أر أننـي  كمـا  الصـحيح،  الحديث ذلك على نص كما بينهما

  أعلم تعالى واهللا. الرفع في والده

  .الخُلَّة مقام: السادس المطلب

 كـل  إلـى  أبـرأ  إنـي ": ρ الرسـول  قـول  تفسـير  في الجزري األثير ابن اإلمام قال

 أي خَالَلَـه،  فصـارت  القَلْـب  تَخَلَّلَـت  التـي  والَمَحبَّة الصََّداقة، بالضَّم الخُلَّة: "خلته من خليل

 كانـت  خُلَّتَـه  ألن ذلـك  قـال  وإنَّمـا  υ إبـراهيم  بهـا  لقّب وقد الصَِّديق، والخَليل اطنهب في

 الـدنيا  َمحـابِّ  مـن  شَـرِكَة  وال ُمتََّسـع  ِلغَيـرِه  فيهـا  فلـيس  تعالى، اهللا ُحّب على َمقُْصوَرة

  .3اجتهاد وال بِكْسب أحٌد َينَالها ال شَرِيفَةٌ َحاٌل وهذه واآلخرة،

 كمـا  للمحـب،  المسـتغرقة  المحبـة  كمـال  هـي  الخلـة : الحنفي زالع أبي ابن وقال 

  :قيل

  4خليال الخليل سمي ولذا           مني الروح مسلك تخللتَ قيل

 كخُلّـة  بـالطبع  وليسـت  ,صـفاته  كسـائر  تعـالى،  بـه  يليق كما وخلته محبته ولكن

 دلـت  لمـا  ويشـهد  للمقارنـة،  وجـهٌ  بينهمـا  يوجد ال إنه بل منها، وأعظم أجّل وهي البشر،

                                                            
 .408ص ،6ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 1
 .89 الصفحة في أنظر 2
 .72ص ،2ج ،واألثر الحديث غريب في النهاية الجزري، األثير ابن 3
 .329ص ،1ج م،2008 للكتب، الرّيس: الرياض ،1ط ،برد بن بشار ديوان ،)هـ167( معاذ أبو برد بن بشار العقيلي، 4
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: قـال  ρ النبـي  عـن  ،ψ الخـدري  سـعيد  أبـي  عن الصحيح في ثبت ما الكريمة اآلية عليه

 خليـل  صـاحبكم  ولكـن  خلـيال،  بكـر  أبـا  التخـذت  خلـيال  األرض أهل من متخذا كنت لو"

   .1"اهللا

إنـي أبـرأ   "وفـي روايـة    :نفَسـه  بصاحبكم معنى في الطحاوية العقيد شرح في جاء

 "كنت متخذا من أهـل األرض خلـيال التخـذت ابـا بكـر خلـيال       إلى كل خليل من خلته ولو

 أن لـه  يصـلح  الأنـه   εفبـين   "إن اهللا اتخذني خليال كما اتخذ إبـراهيم خلـيال  "وفي رواية 

 مـع  ،الصـديق  بكـر  ابـو  بـه  الناس أحق لكان ذلك أمكن لو وأنه ،خليال المخلوقين من يتخذ

 قولـه  وكـذلك " ألحبـك  إنـي  واهللا" :ذلمعـا  كقولـه  شخاصاأ يحب بأنه نفسه وصف قد ε نهأ

 لـه  وقـال  ذلـك  وأمثـال  ،حبه أسامة وابنه ε اهللا رسول حب حارثة بن زيد وكان ،نصارلأل

 "أبوهـا  :قـال  ؟الرجـال  فمـن  :قـال  ،عائشة :قال ؟اليك أحب الناس أي" :العاص بن عمرو

 ال تـه، لذا محبوبـا  يكـون  لكمالهـا  بهـا  والمحبـوب  المحبة، مطلق من أخص الخلة ان فعلم

 تقبـل  ال كمالهـا  ومـن  الغيـر،  ذلك عن الحب في مؤخر هو لغيره المحبوب إذ آخر، لشيء

 اتخـذ  لمـا  ولـذلك , الحـب  وكمال التوحيد كمال ففيها المحبة، لتخللها المزاحمة، وال الشركة

 لـه  فوهـب  صـالحا،  ولـدا  لـه  يهـب  أن ربـه  سـأل  قد إبراهيم وكان خليال، إبراهيم اهللا

 فيـه  يكـون  أن خليلـه  قلـب  علـى  الخليـل  فغـار  قلبه، من شعبة الولد اهذ فأخذ إسماعيل،

 محبـة  علـى  خليلـه  محبـة  تقديمـه  فـي  الخلـة  سر ليظهر بذبحه، به فامتحنه لغيره، مكان

 علـى  اإلقـدام  فـي  الخلـة  سـلطان  فظهر فعله، على وعزم ربهما، ألمر استسلما فلما ولده،

 ألن العظـيم؛  بالـذبح  وفـداه  عنـه،  ذلـك  اهللا نسخ محبته، على خليله لمحبة إيثارا الولد ذبح

 حصـلت  فلمـا  أمـر،  مـا  علـى  الـنفس  وتوطين العزم من ناشئة كانت الذبح في المصلحة

 مـن  قـرابين وال الـذبائح  وصـارت  حقـه،  فـي  فنسخ مفسدة، نفسه الذبح عاد المصلحة هذه

 υ إلبـراهيم  بتـة ثا الخلـة  منزلـة  أن وكمـا . القيامة يوم إلى أتباعه في سنة والضحايا الهدايا

  . ε2 نبينا فيها شاركه فقد

                                                            
 .2383ح ،ψ الصديق بكر أبي فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب مسلم، صحيح مسلم، 1
 .294 ص ،1ج ،الطحاوية العقيدة شرح الحنفي، العز أبي ابن 2
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ومن أروع ما قيل في هذا المقام كالم قرأته للشيخ عبـد العزيـز قـاري فـي خطبـة      

الحقيقة ولكـن كـان المـراد ذبـح المشـاركة       ىولم يكن المراد ذبح ولده عل: "جمعة قال فيها

اسـلما وجهيهمـا    ولـذلك فإنهمـا لمـا   , في هذه الدرجة العليا من المحبة في قلـب إبـراهيم  

ـ خَ ،وقدم إبراهيم محبة اهللا على محبة ولده ،ألمر اهللا ـ الخلـة فَ  مقـامُ  َصلُ بكـبش   الولـدُ  َيِدفُ

  .1"عظيم

 υوليس هناك أمر أشد على النفس البشرية من أن ُيبتلـى المـرء بولـده، فكيـف بـه     

ء بـالمرض  وقد ُأمر بتنفيذ الحكم على فلذة كبده؟ إن أحدنا قد ينْفذ صـبره عنـد أبسـط ابـتال    

أو الموت الذي هو نهاية طبيعية لحياة البشر بغض النظـر عـن األجنـاس واألعمـار التـي      

ال يقدرها إال واهبها عز وجل، وإن كثيرا من الناس ليتزعـزع اإليمـان فـي قلبـه إذا فقـد      

ولده قتالً؛ ألن طبيعة النفس البشرية تجعلنا نسـلّم أن المـرض مـن عنـد اهللا وال دخـل أليٍّ      

بشر فيه، أما القتل فإنه يوقد في القلـب نـارا ال يطفئهـا إال القصـاص، فيعتقـد الفاقـد       من ال

أن القاتل هو المريد إلنهاء حياة المقتول، وينسـى أحيانـاً أن المـرض والقتـل مـا همـا إال       

سببان مخلوقان ال أكثر وال أقل، والسبب الحقيقي في المـوت هـو انقضـاء األجـل، فكيـف      

ن ينــزع مــن قلبــه كــل مشــاعر االعتــراض المقصــودة وغيــر أ υاســتطاع إبــراهيم 

المقصودة؟ وأن يسّيره على مراد اهللا تعالى دون نقاش؟ لـوال أنـه كـان أمـةً فـي الصـبر،       

  .واالستسالم للباري، واالنقياد ألوامره

 التـي آثـرت أن أخـتم بهـا هـذا الفصـل       وربما تكون كلمات الدكتور أحمد بهجت

كان إبراهيم هو هـذا العبـد الربـاني الـذي اسـتحق أن      ": مقاممن أجمل ما قرأت في هذا ال

فتلك درجة من درجات األنبيـاء ال نعـرف مقـدارها وال كيـف نصـفها،      ... يتخذه اهللا خليال

فـنحن أمـام   ... ونعتقد أن أّي كلمات بشرية تقال عنها تكون سـجنا يظلمهـا ويسـيء إليهـا    

محـار يصـنع اللؤلـؤ حـين يقـتحم      نعرف أن ال... فيض إلهي من نور السماوات واألرض

جسم غريب عالم اللؤلؤ الداخلي، وكأن الجراح تلـد الآللـيء، ونحسـب بيقـين أن المحـار      

                                                            
 المنبر موقع ،911 رقم خطبة الرحمن، خليل ρ محمد سيدنا الفتاح، عبد بن العزيز عبد قاري، 1

ww.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp، م2004. المنورة المدينة في قباء مسجد. 
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فنحن أمام قلب ألقـي فـي هـذا العـالم كلمـا أصـابه منـه        ... فيما يفعل υقلد قلب إبراهيم 

 الحمـد هللا و .1"ومن المدهش أن هذا القلـب أدرك رشـده منـذ طفولتـه    ... جرح صنع لؤلؤة

  .رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .76ص اهللا، أنبياء بهجت، 1
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  الثاني الفصل

  υ دعوته في ظهرت التي الحكمة

  .للتقليد مواجهته: األول المبحث

  .والجماعية الفردية المواجهة: الثاني المبحث

  .واالستدراج بالتشكيك الحجة: الثالث المبحث

  .واالعتزال المخالطة: الرابع المبحث

  .دعوته في الحوار: الخامس المبحث

 .األصنام تحطيم في الحكمة: السادس مبحثال
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  الثاني الفصل

  υ دعوته في ظهرت التي الحكمة 

 عـن  عبـارة  هـي  فالحكمـة  الحكمـة،  معنـى  ببيـان  الفصـل  لهذا التقديم من بد ال

 ،حكـيم  ويتقنهـا  الصـناعات  دقـائق  يحسن لمن ويقال ،العلوم بأفضل ،األشياء أفضل معرفة

 عـالم،  بمعنـى  وعلـيم  ،قـادر  بمعنـى  قـدير  مثـل  ،الحاكم معنىب يكون أن يجوز والحكيم

 صـار  أي حكـم  وقـد  ،الحكمـة  وصـاحب  ،العـالم  والحكـيم  ،العلـم  من الحكمةو الحكمو

 الزبـور  بهـا  ريـد أو الجهـل  مـن  يمنع ما والحكمة. 2لألمور المتقن أيضا والحكيم. 1حكيما

 وافـق  كـالم  كـل  وقيـل  3}الِْخطَـابِ  َوفَْصـلَ  َمةَالِْحكْ َوآتَْينَاُه ُملْكَُه َوشََدْدنَا{ تعالى قوله في

    : والمطالب المباحث من عدد على الفصل هذا اشتمل وقد. 4الحق

  .للتقليد مواجهته: األول المبحث

 صـحيحان  أصـالن  والـدال  والـالم  القـاف  :التقليد معنى ببيان التقديم من أوال بد ال

 التقليـد  فـاألول  ونصـيب،  حـظ  علـى  واآلخـر  شـيء،  على شيء تعليق على أحدهما يدل

 يقـال  الفَتـل  القَلـد  وأصـل  هـدي،  أنهـا  لـيعلم  شيء عنقها في يعلق أن وذلك ؛البدنة تقليد

 الرجـل  وَمقِْلـدُ  السـيف،  وتقلـدت  ومقلـود،  قليـد  وحبـل  فتلتـه،  إذا قلدا أقلده الحبل قلدت

 قـالوا  وهأكـد  فـإذا  هجـاه،  إذا سـوء  قـالدة  فالن قلد ويقال منكبه، على السيف نجاد موضع

 القلـد  اآلخـر  واألصـل  طوقهـا،  الحمامـة  يفـارق  ال كمـا  يفارقه ال أي الحمامة طوق قلده

 قـال  الخـزائن  هـي  فيقـال  المقاليـد  فأما حظها، أي قلدها أرضنا سقينا يقال الماء؛ من الحظ

                                                            
 .140ص ،12ج حكم مادة ،العرب لسان منظور، بنا 1
 .62ص ،1ج حكم مادة ،الصحاح مختار الرازي، 2
 .20 ،)ص( سورة 3
، 1ة حكم جم، ماد1990مكتبة لبنان، : ، بيروت1، طالمغرب في ترتيب المعرب أبو الفتح، ناصر الدينالمطرزي،  4

 .218ص
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 ُهــُم ُأولَِئــَك ِهاللَّــ بِآيـاتِ  كَفَــُروا َوالَّــِذيَن َوالْــَأْرضِ السَّـَماَواتِ  َمقَاِليــُد لَــُه[ تعـالى  اهللا

  . 2وتحوزها تحفظها أي األشياء تحصن ألنها بذلك سميت ولعلها 1]الْخَاِسُروَن

 الضـالل  بـأن  احتجـوا  إال قومـه  إلـى  برسـالة  رسوال وال نبيا تعالى اهللا يبعث لم

 َعلَـى  نَّـا َوِإ ُأمَّـةٍ  َعلَـى  آَباَءنَـا  َوَجـْدنَا  ِإنَّـا  قَالُوا َبْل[ وأجدادهم، آباؤهم سببه فيه هم الذي

 ِإنَّـا  ُمتَْرفُوَهـا  قَـالَ  ِإلَّـا  نَـِذيرٍ  ِمـنْ  قَْرَيٍة ِفي قَْبِلَك ِمْن َأْرَسلْنَا َما َوكَذَِلَك # ُمْهتَُدوَن آثَارِِهْم

 الحجـج  هـذه  مثـل  مـن  أمـة  تخُْل ولم ،3]ُمقْتَُدوَن آثَارِِهْم َعلَى َوِإنَّا ُأمٍَّة َعلَى آَباَءنَا َوَجْدنَا

 النظـر  بغـض  ،ينفـع  ال ومـا  ينفـع  ما بين التفريق عدم لدرجة ُسلبت عقولهم وكأن الواهية،

 υ إبـراهيم  قـوم  حـال  كـان  وكـذلك  عليه، بقدرتهم ُيعتقد أن من أبعد هو الذي الضرر عن

 الطاعـة  مـن  أنفسـهم  بـه  ألزمـوا  مـا  إليها ويقدمون يعبدونها التي التماثيل عن سألهم حين

 الَِّتـي  التََّماِثيـلُ  َهـِذهِ  َمـا  َوقَْوِمـهِ  ِلَأبِيـهِ  قَاَل ِإذْ[ υ هيمإبرا لسان على تعالى فقال والوالء،

 الفاسـدة  العقيـدة  هـذه  فـي  ناقشـهم  ثم ،4]َعابِِديَن لََها آَباَءنَا َوَجْدنَا قَالُوا # َعاِكفُوَن لََها َأنْتُْم

 نَْعُبـدُ  قَـالُوا #  تَْعُبـُدونَ  َمـا  قَْوِمـهِ َو ِلَأبِيـهِ  قَـالَ  ِإذْ # ِإْبَراِهيَم نََبَأ َعلَْيهِْم َواتُْل[ عّدة مرات

  َيُضـرُّونَ  َأْو َينْفَُعـونَكُمْ  َأْو # تَـْدُعونَ  ِإذْ َيْسـَمُعونَكُمْ  َهـلْ  قَاَل # َعاِكِفيَن لََها فَنَظَلُّ َأْصنَاًما

 َوآَبـاُؤكُمُ  َأنْـتُمْ  # تَْعُبـُدونَ  كُنْـتُمْ  َمـا  َأفَـَرَأْيتُمْ  قَـالَ  # َيفَْعلُوَن كَذَِلَك آَباَءنَا َوَجْدنَا َبْل قَالُوا#

  .5]الَْعالَِميَن َربَّ ِإلَّا ِلي َعُدوٌّ فَِإنَُّهْم # الَْأقَْدُموَن

 حلقـة  هـي  υ إبـراهيم  قصـة  مـن  هنا تُعرض التي والحلقة": قطب سيد اإلمام قال 

 لعبـادة با واالتجـاه  المـّدعاة،  اآللهـة  وإنكـار  العقيدة، حول معهم وحواره قومه، إلى الرسالة

  . 6"اآلخر باليوم والتذكير اهللا، إلى

                                                            
 63 الزمر، 1
 هـ1420 الجيل، دار: بيروت ،2ط اللغة، مقاييس معجم ،)هـ395( الحسين أبو زكريا بن فارس بن أحمد فارس، ابن 2

 .20 - 19ص ،1ج قلد مادة م،1999 - 

 23/ 22 الزخرف، 3
 52/53 األنبياء، 4
 77 -69 الشعراء، 5
 .350، ص5م، ج1979دار الشروق، : بيروت ،في ظالل القرآن، )هـ1385(سيد إبراهيم حسين الشاربي قطب،  6
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 كـان  إذ سـهلة؛  مهمـة  وغيرهـا  اآليـة  هذه في ورد ما على بناًء υ مهمته تكن فلم

ـ  تعبـد  ذاتهـا  هـي  آلهـة  حول السنين، مئات منذ ُبني فكرٍ تغيير عليه  كَْرهـاً،  واحـداً  اًإله

ـ  تعبـده  التـي  للحجـارة  ويتوجهون طوعاً، وجوده ينكرون والبشر  كـل  عـن  عاريـاً  داًتقلي

  . تفكير

 أعظـم  ومـا  برهـان،  بغيـر  المتقّبـل  والقول التقليد أقبح ما": الزمخشري اإلمام يقول

 وعفّـروا  التماثيـل  عبـادة  فـي  آبـاءهم  قلـدوا  أن إلى استدرجهم حين للمقلدين الشيطان كيد

  .1"شيء على أنهم معتقدين جباههم لها

  .ةوالجماعي الفردية المواجهة: الثاني المبحث

 فـي  التغييـر  ألن وجماعـات؛  أفـرادا  قومـه  واجـه ي أن مـن  υ إبـراهيم  يتوان لم

 كبيـر  جمـع  أمـام  توجيهـه  يسـهل  مـن  الناس فمن مقال؛ مقام لكل وألن مطلوب، األسلوب

 لضـعف  أو معهـم،  فيميـل  الحـق  إلـى  النـاس  ميـل  يميز إذ عقله لرجاحة إما الناس؛ من

 ،مـراده  ينـال  الحـق  إلـى  الداعي فإن الحالتين فيو تفكير، دون مقلٌّد كاإلّمعة فهو شخصيته

 إذا إال إيجـابيّ  لتوجيـه  يسـتجيب  أن يمكـن  ال مـن  النـاس  ومـن  المنشود، الهدف ويحقق

 االنصـياع  مـن  يمنعـه  وكبريـاء  الشخصـية  في لقوة أو يتملكه، لعناٍد إما فردي، بشكل ُوّجه

ـ  األنـواع؛  أسوأ من υ إبراهيم قوم معظم كان وقد اآلخر، إلى  وقـوة  والعنـاد  الكبـر  تملكهمي

 عـددا  أّن إال واألسـاليب  الوسـائل  بكـل  معهـم  حـاول  فقد الباطل، في والتمادي الشخصية

 قَـدْ [ قائـل  مـن  عـزّ  قـال  قـومهم  مـن  تََبرُِّئهم في قدوة لنا فكانوا للحق استجاب منهم قليالً

 َوِممَّـا  ِمـنْكُمْ  ُبـَرآءُ  ِإنَّـا  ِلقَـْوِمهِمْ  قَـالُوا  ِإذْ َمَعـهُ  َوالَِّذيَن ِإْبَراِهيَم ِفي َحَسنَةٌ ُأْسَوةٌ لَكُْم كَانَتْ

 تُْؤِمنُـوا  َحتَّـى  َأَبـًدا  َوالَْبغَْضـاءُ  الَْعـَداَوةُ  َوَبْيـنَكُمُ  َبْينَنَا َوَبَدا بِكُْم كَفَْرنَا اللَِّه ُدونِ ِمْن تَْعُبُدوَن

 َربَّنَـا  شَـْيءٍ  ِمـنْ  اللَّـهِ  ِمـنَ  لَـكَ  َأْمِلُك َوَما لََك تَغِْفَرنَّلََأْس ِلَأبِيِه ِإْبَراِهيَم قَْوَل ِإلَّا َوْحَدُه بِاللَِّه

  .2]الَْمِصيُر َوِإلَْيَك َأنَْبنَا َوِإلَْيَك تََوكَّلْنَا َعلَْيَك

                                                            
 .575ص ،2ج ،الكشاف الزمخشري، 1
 4 الممتحنة، 2
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 عليـه  عصـره  مـن  قريبـاً  كـانوا  الـذين  األنبياء بهم المراد بأن الطبري اإلمام يرى

   .1والسالم الصالة وعليهم

 ألنـه  ؛المؤمنـون  أتباعـه  هـم  معـه  بالـذين  المراد أن  -لوسياآل قال كما-والظاهر

υ المكافحـة  علـى  ظـاهروه  مؤمنـون  أتبـاع  منهم وبراءته قومه مكافحته وقت معه يكن لم 

 علـى  مـا ": نمـرود  بلـد  مـن  مهاجراً الشام إلى رحل حين لسارة قال أنه روي فقد ،والبراءة

 األتبـاع  وجـود  يلـزم  ال أنـه  لـوم المع ومـن  ،"وغيـرك  غيري تعالى اهللا يعبد من األرض

 أنهـم  فـي  شـك  وال ،ذلـك  بعـد  ولـو  وجودهم الالزم بل واجهةالم وقت أول في المؤمنين

 ِإذْ":  تعـالى  قولـه  فـي  المحكـي  التبـّري  ويكـون  علـيهم،  معه من حملفُي بعد فيما وجدوا

  أعلم واهللا. 2وجودهم وقت ىال "...ّمنْكُْم ُبَرءاؤاْ ِإنَّا ِلقَْوِمهِْم قَالُواْ

 ثـم  بـدايتها،  فـي  جمـاعي  بشـكل  إلـيهم  يتحـدث  υ أنه اآليات في الواضح ومن 

 الـذي  بالمصـير  فيـه  أخبـره  حـدة  علـى  أبيـه  وبين بينه دار حوار إلى اتاآلي بنا تتحول

 ِلَأبِيـهِ  ِإْبـَراِهيمَ  قَـْولَ  ِإلَّـا " تعـالى  قولـه  التحـول  هذا ودليل له، باالستغفار ووعده ينتظره

 ولـد  بـين  جـدا  خـاصّ  الكـالم  أن علـى  يـدل  اآليـة  في الوارد فاالستثناء "لََك نَّلََأْستَغِْفَر

ـ  التحـول  هذا من هنا والحكمة. لدهاوو  اإلشـفاق  وإبـداءُ  للمنصـوح،  المحبـة  إظهـارُ  يه

 فـي  أنـه  إال قومـه،  بهدايـة  مهتمـا  كـان  وإن فهو بينهما، اًمفتوح الحوارِ بابِ وترُك عليه،

 والعنايـة،  بـالمعروف  أولـى  األقـربين  أن يعلمنـا  فإنه وبذلك ما،اهتما أشد أبيه هداية جانب

 وينهـاه  بـالمعروف،  ويـأمره  بـالخير،  يـذكره  صـالحا  ولدا يترك أن األب أعمال خير وأن

  !...التفكير؟ هذا بمثل يفكر أن آزر مثل لوالد هل ولكن. المنكر عن

  .واالستدراج بالتشكيك الحجة: الثالث المبحث

 مـن  آخـر  أسـلوب  باسـتخدام  تعـالى  اهللا إلـى  الدعوة في υ إبراهيم حكمة ظهرت

 ذلـك  وفـي  ،لهـم  الموهمـة  األسـئلة  مـن  كثيـرا  يحتـوي  بكالم قومه مع بدأ فقد ها،أساليب

                                                            
 .62ص ،28ج ،البيان جامع الطبري، 1
 العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ،)هـ1270( الثناء أبو الحسيني اهللا عبد بن محمود الدين شهاب اآللوسي، 2

 .455 ص ،20ج م،1978 الفكر، دار: بيروت المثاني، والسبع
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 اسـتدراجا – يـّدعي  أن قـرر  عنـدما  وذلـك  السـليم،  التفكيـر  على ليحثّها لعقولهم؛ استثارة

 كـان  وإنمـا  يـّدعي،  فيمـا  الحـق  أن يعني أبدا يكن ولم شمساً، أو قمراً أو كوكباً اإللَه -لهم

 َملَكُـوتَ  ِإْبـَراِهيمَ  نُـرِي  َوكَـذَِلكَ [ القـوي،  بالبرهـان  حجـتهم  وإبطـال  اسـتدراجهم  يقصد

 َهـذَا  قَـالَ  كَْوكًَبـا  َرَأى اللَّْيـلُ  َعلَْيـهِ  َجـنَّ  فَلَمَّا # الُْموِقِنيَن ِمَن َوِلَيكُوَن َوالَْأْرضِ السََّماَواِت

 قَـالَ  َأفَـلَ  فَلَمَّـا  َربِّـي  َهـذَا  قَـالَ  َبازِغًا الْقََمَر َرَأى فَلَمَّا# الْآِفِليَن ُأِحبُّ لَا قَاَل َأفََل فَلَمَّا َربِّي

 َربِّـي  َهـذَا  قَـالَ  َبازِغَـةً  الشَّـْمسَ  َرَأى فَلَمَّا # الضَّالِّيَن الْقَْومِ ِمَن لََأكُونَنَّ َربِّي َيْهِدِني لَْم لَِئْن

 ِللَّـِذي  َوْجهِـيَ  َوجَّْهـتُ  ِإنِّـي  # تُشْـرِكُونَ  ِممَّـا  َبـرِيءٌ  ِإنِّي قَْومِ َيا قَاَل َأفَلَتْ لَمَّافَ َأكَْبُر َهذَا

  . 1]الُْمشْرِِكيَن ِمَن َأنَا َوَما َحِنيفًا َوالَْأْرَض السََّماَواِت فَطََر

) ك. ل. م(مـادة الــ   : رحمه اهللا في معنـى كلمـة الملكـوت    2قال الشيخ الشعراوي

هـو مـا   " الِملْـك "، و"ملكـوت "، ومنهـا  "ُملْـك "، ومنهـا  "ملْك"، و"َملك"، و" مالك"تي منها يأ

تملكه أنت في حيزك، فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومن معـك ويملـك غيـرك، فهـذا هـو      

الَمِلك، أما ما اتسع فيه مقدور اإلنسـان، أي الـذي يـدخل فـي سياسـته وتـدبيره، فاسـمه        

ملك، وعمدة القرية له ملـك، وحـاكم األمـة لـه ملـك، ويكـون فـي        ُملك، فشيخ القبيلة له 

 مثـل قولـه تعـالى   . واما الملكوت فهو ما هللا في كونه مـن أسـرار خفيـة   . األمور الظاهرة

إلـى أن   υ أي كمـا اهتـدى إبـراهيم   . }َوكَذَِلَك نُرِي ِإْبَراِهيَم َملَكُـوتَ السَّـَماَواِت َواَألْرضِ  {

فسـيريه اهللا ملكـوت السـموات واألرض، مـا دام قـد اهتـدى       عبادة األصنام ضالل مبين، 

إلى أن هناك إلهاً حقًّا، فاإلله الحق يبين له أسرار الكـون، والملكـوت صـيغة المبالغـة فـي      

الملك، وهي تفيد فهم الحقائق غير المشهودة، فالـذي يمشـي وراء األسـباب المشـهودة لـه      

                                                            
 79 -75 األنعام، 1
بقرية دقادوس مركز  م 1911عام  ولد اهللا،  أشهر من فسر القرآن في عصرنا هو الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه 2

 البسيط في تفسير عرف بأسلوبه العذب  .عمره ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من

 رغم القرآن، استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس مادة العقيدة اإلسالمية لدرجة كبيرة القت استحسان وتقدير الجميع،
من  القرآن، معجزة الفتاوى، اإلسراء والمعراج، الطريق إلى اهللا، : عدد من المؤلفات منها، له تخصصه أصالً في اللغة

  الحكيم القرآن صوت منتديات: أنظر . م1998 سنة نظرات في القرآن، توفي رحمه اهللا فيض القرآن،
quran.maktoob.com/vb/quran/  
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لـك هـو مـا    والملكوت هو ما يغيـب عنـه، المُ  لك؛ ألن ما يشهده ويحسَّه هو أمامه، يأخذ الُم

 .1تشاهده أمامك، والملكوت هو ما وراء هذا الملك

 زوال وبعـد : معنـاه  "السـموات  َملَكُـوتَ  إبـراهيم  نُـرِى  َوكَذَِلَك": الرازي الفخر قال

 حكـى  لمـا  تعـالى  أنـه  والمعنـى  تعـالى،  اهللا جالل تجلى نور له حصل اهللا بغير االشتغال

 هـذا  إبـراهيم  بلـغ  وكيـف : قيـل  فكأنه. الحق للدين تعصباً الخشن الكالم أباه شافَه أنه عنه

 وقـت  مـن  واألرض السـموات  ملكـوت  نريـه  كنا بأنا فأجيب الدين؟ قوة في العظيم المبلغ

 إبـراهيم  اهللا 2إراءة مـن  والمقصـود . بلوغـه  زمـان  المـوقنين  من يصير أن ألجل طفولته

ـ  يتوصـل  أن هـو  واألرض السموات ملكوت  وقدسـه  تعـالى  اهللا جـالل  معرفـة  إلـى  ابه

  : قولين اإلراءة هذه تفسير في ورد وقد. وعظمته وعلوه

 حتـى  السـموات  لـه  شـق  تعـالى  اهللا إن قـالوا  بالعين، الملكوت أراه اهللا أن: األول

 األرض لـه  وشـق  الجسـماني،  العـالم  فوقيـة  إليه ينتهي حيث وإلى والكرسي العرش رأى

 مـن  السـموات  فـي  مـا  ورأى الجسـماني،  العـالم  مـن  اآلخر السطح إلى ينتهي حيث إلى

  .والبدائع العجائب من األرض باطن في ما ورأى والبدائع، العجائب

 الظـاهر  بالبصـر  ال والعقـل،  البصـيرة  بعـين  كانت اإلراءة هذه أن: الثاني والقول 

  . الظاهر والحس

  : بوجوه القول بهذا القائلون احتج قدو

 وقـدرة  القـدرة،  عـن  عبـارة  والملـك  السماء، ملك عن رةعبا السموات ملكوت نإ .1

 سـبيل  علـى  اآليـة  أول فـي  اإلراءة هـذه  ذكر تعالى وأنه بالعقل، تعرف وإنما ترى، ال اهللا

 فوجـب  اإلراءة، لتلـك  والتفسـير  كالشـرح  االسـتدالل  هذا ذكر فجرى ،فسرها ثم اإلجمال

 .االستدالل هذا عن عبارة كانت اإلراءة تلك إن يقال أن

                                                            
 .مكتبة التراث اإلسالمي: ، القاهرةالمختار من تفسير القرآن الكريم ،)م1998/هـ1418( متولي محمد: الشعراوي 1

    http://adel-ebooks.mam9.comمكتبة الكتاب االلكتروني اإلسالمي ومنتدى الكتاب االلكتروني اإلسالمي   

 الزبيدي،: أنظر. وْهم يعوَّض ال أن على وتَْركُها للتعويض الهاء: قال سيبويه، عن المصدران: وإراًء إراَءةً إيَّاُه َأَرْيتُه 2

 .105ص ،38ج اية،الهد دار ،القاموس جواهر من العروس تاج ،)هـ1205( الحسيني مرتضى محمد
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ـ  آخر في قال تعالى وأنه  .2  "قَْوِمـهِ  علـى  إبـراهيم  ءاتيناهـا  ُحجَّتُنَـا  َوِتلْـكَ " اتاآلي

 كونهـا  مـن  بـد  فـال  عنهـا،  غـائبين  كانوا ألنهم قومه على حجة تصير ال بالعين والرؤية

 بـأن  الضـروري  العلـم  تفيـد  العـالم  جميـع  إراءة فإن وكذلك له، هي كما عقال لهم ظاهرة

 فـي  تعـالى  قـال  وقـد  عقـال،  إال تكون ال اإلراءة وهذه الممكنات، كل على قادراً إلهاً للعالم

 اإلراءة هـذه  كانـت  فكمـا  1"َأنفُِسـهِمْ  َوِفـى  األفـاق  ِفـى  ءاياتنـا  َسنُرِيهِْم" األمة هذه حق

 األمـر  يكـون  أن يبعـد  ال إبـراهيم  حـق  فـي  فكـذلك  الظاهر بالبصر ال الباطنة بالبصيرة

 .كذلك

 َوْجهِـىَ  َوجَّْهـتُ  ِإنّـى ": بعـده  قـال  والشـمس  والقمر بالنجم لاالستدال تمأ لما υ إنه .3

 فوجـب  مخلوقـة،  بكونهـا  واألرض السـموات  علـى  فحكـم  "واألرض السموات فَطََر ِللَِّذى

 وإمكانهـا  تغيرهـا  بحسـب  داللتهـا  كيفيـة  تعريـف  الملكـوت  إراءة مـن  المراد يكون أن

 . بالعين ال بالقلب اإلراءة هذه كونفت الحكيم، القادر العالم اإلله وجود على وحدوثها

 مـن  المسـتفاد  العلـم  هـو  اليقـين  كـان  فلمـا  "الموقنين ِمَن َوِلَيكُوَن"  تعالى وقوله .4

 العلـم  تفيـد  ال العـين  ورؤيـة . االسـتدالل  عـن  عبارة اإلراءة تلك تكون أن وجب الدليل،

 عقـل  رؤيـة  هنـا  الرؤيـة  فـإن  وبالتالي ناقصة، صورة تعطي بل الكمال وجه على الكامل

  . 2عين رؤية ال

 اإلنكـار  عـدم  مـع  والقلـب،  والعقـل  بالعين إراءةً كانت أنها يبدو ما على والراجح

 إلـى  يحتـاجون  القـوم  أن إال اليقينيـة،  المعرفـة  هـذه  مثـل  إلى يقودانه وذكاءه υ قلبه بأن

 والحجـة  أكبـر،  اليقـين  ليكـون  الحـواس  طريـق  عن استقباله بعد قلوبهم في يستقر إيمان

 أن علـى  فصـلت  سـورة  بآيـة  تعـالى  اهللا رحمـه  الـرازي  الفخـر  استدالل إن ثم أعظم،

 كمـا  تعـد  لـم  فقـط،  عقليـة  إراءة هـي  اآلفاق، في اهللا آليات ρ محمد أمة بإراءة المقصود

 ونحـن  يـوم،  كـل  فـي  لنـا  تظهـر  وقدرتـه  تعـالى  اهللا آيات أن إذ هذه؛ أيامنا في فسرها

 هـذا  وفـي  األلبـاب،  يبهـر  بيقين شك كّل يقطع بما ينا،لد المعرفة وسائل بكل عليها نحصل

                                                            
 53فصلت،  1
 .بتصرف. 343 - 340 ص ،6 ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 2
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 كـأن  أساسـها  مـن  ينقضـها  ثـم  قومه، على الفاسدة الفكرة يطرح إذ υ إبراهيم حكمة تظهر

 فيهـا  بقـي  بمـا  قلـوبهم،  فتقبلـه  سـاطع،  بيقين الصادق الحل ليطرح يستدرجهم ثم تكن، لم

 غشّـاها  التـي  قلـوبهم  ترفضـه  نأ تلبـث  مـا  ثـم  السليمة، الفطرة من تعالى اهللا أودعه مما

  .1]الصُُّدورِ ِفي الَِّتي الْقُلُوُب تَْعَمى َولَِكْن الَْأْبَصاُر تَْعَمى لَا فَِإنََّها[ الضالل ولفّها المرض

 لـه  تشـريفا  والعـالمين  الكـونين  ملكـوت  علـى  اهللا أطلعـه لقد ": يقول الشهرستاني

 أن وتقريـرا  الصـابئة،  مـذهب  علـى  الحنفـاء  لمذهب وترجيحا وهياكلها، الروحانيات على

 أنـه  علـى  واالنتقـال،  والتغيـر  الـزوال : بـاألفول  ذلك على استدل ولقد الرجال، في الكمال

 هـذا  مغيـر،  إلـى  احتـاج  تغيـر  وإذا يتغير، ال القديم اإلله فإن إلها؛ ربا يكون أن يصلح ال

ـ  وقبلـة  واسـطة  اعتقـدتموه  ولو أزليا، وإلها قديما ربا اعتقدتموه لو  فـإن  ووسـيلة،  فيعاوش

 ؛بـالطلوع  علـيهم  سـتدل ي لـم  هـذا  علىو الكمال، حد عن أيضا يخرجه - الزوال - األفول

 تحيُّـرهم  حيـث  مـن  υ الخليـل  فأتـاهم  األفـول،  مـن  الحدوث إلى أقرب الطلوع كان وإن

 تـدرج،  ثـم  بالسـهل  بـدأ  وقـد  ،االحتجاج في أبلغ وذلك بصحته اعترفوا بما عليهم فاستدل

 هـو  مـا  إلـى  بنـا  وارجـع  قـافٍ  خلف كله هذا دع واحدة، والنتيجة القمر إلى بكالكو فمن

 الحجـج  أبلـغ  مـن  الخصـم  علـى  اإللـزام  طريق على العبارة في الموافقة فإن ؛كاٍف شاٍف

" أكبـر  هـذا  ربـي  هـذا  قـال  بازغـة  الشـمس  رأى فلمـا ": قال هذا وعن المناهج وأوضح

 فلمـا "  األنـوار،  منـه  يقتبسـون  الـذي  رباباأل رب هو الفلك، ملك الشمس أن القوم العتقاد

 السـموات  فطـر  للـذي  وجهـي  وجهـت  إنـي  تشـركون  ممـا  بريء إني قوم يا قال أفلت

  .2"المشركين من أنا وما حنيفا واألرض

  .واالعتزال المخالطة: الرابع المبحث

 محبـة  يعنـي  الـوالء  و والبـراء؛  الـوالء  عقيـدة  أعلـن  مـن  أول υ إبراهيم كان

 ذلـك  وإثبـات  والمشـركين  الشـرك  كراهيـة  هـو  والبراء عمليا، ذلك وإثبات وأهله اإليمان

يقـول جـّل    صـارخة  مدّوّيـة  قومـه  وجـه  في أعلنها ثم أبيه، مع أوال بذلك بدأ وقد عمليا،

                                                            
 46 الحج، 1
 .53 -52ص ،2ج ،والنحل الملل الشهرستاني، 2
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 يكـون  أن اسـتحق  وبـذلك  1]تَْعُبـُدونَ  ِممَّـا  َبَراٌء ِإنَِّني َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه ِإْبَراِهيُم قَاَل َوِإذْ [ وعال

 ِفـي  َحَسـنَةٌ  ُأْسـَوةٌ  لَكُـمْ  كَانَـتْ  قَْد[ العقيدة هذه في رسولهم بعد ρ محمد ألمة األولى لقدوةا

 كَفَْرنَـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبـُدونَ  َوِممَّـا  ِمـنْكُمْ  ُبَرآُء ِإنَّا ِلقَْوِمهِْم قَالُوا ِإذْ َمَعُه َوالَِّذيَن ِإْبَراِهيَم

 ِإْبـَراِهيمَ  قَـْولَ  ِإالَّ َوْحـَدهُ  بِاللَّـهِ  تُْؤِمنُـوا  َحتَّـى  َأَبًدا َوالَْبغَْضاُء الَْعَداَوةُ نَكُُمَوَبْي َبْينَنَا َوَبَدا بِكُْم

 َوِإلَْيـكَ  َأنَْبنَـا  َوِإلَْيـكَ  تََوكَّلْنَـا  َعلَْيـكَ  َربَّنَا شَْيٍء ِمْن اللَِّه ِمَن لََك َأْمِلُك َوَما لََك لََأْستَغِْفَرنَّ ِلَأبِيِه

   .2]يُرالَْمِص

 مـن  بـراءة  وسـماها  معبـودهم،  ومـن  مـنهم  بـراءة  وهذه": الجوزية قيم ابن قال

 علمـا  قلبـه  مـن  وجـل  عـز  اهللا سوى ما محبة فيمحو واإلثبات؛ المحو حقيقة وهي الشرك،

 وهـي  ،وحـده  سـبحانه  إلهيتـه  فيـه  ويثبـت  الوجـود،  من ممحوة هي كما وعبادة، وقصدا

 بالباطـل،  اإللهيـة  لـه  ادُّعيـت  مـن  وبـين  الحـق  لـه اإل بين فيفرق والفرق؛ الجمع حقيقة

 ال الـذي  الحـق  إلهـه  علـى  واسـتعانته  وتوكله ورجاءه وخوفه وحبه وعبادته تأليهه ويجمع

 وحـده  ويفـرده  سـواه  مـا  عبـادة  عـن  فيتجـرد  والتفريـد؛  التجريد حقيقة وهي سواه، إله

 والبقـاء،  الفنـاء  فهـذا  ،التوحيـد  هـو  ومجموعهمـا  إثبات، والتفريد نفي، فالتجريد بالعبادة،

  . 3"والتجريد والجمع واإلثبات، والمحو والبراء، والوالء

 بالمـذكور  االعتـزال  فتمثـل  واالعتـزال؛  المخالطة مبدأ هذا إعالنه في υ أثبت وقد

 هـذه  كانـت  وقـد  معبـوداتهم،  ورفـض  والمشـركين،  الشرك من البراءة إعالن من سابقا؛

 فـي  الممتحنـة  آيـة  فـي  فظـاهرةٌ  المخالطـة  أما ها،جلأل االواعتز العقيدة، في براءةً البراءة

 َربَّنَـا  شَـْيءٍ  ِمـنْ  اللَّـهِ  ِمـنَ  لَـكَ  َأْمِلُك َوَما لََك لََأْستَغِْفَرنَّ ِلَأبِيِه ِإْبَراِهيَم قَْوَل ِإلَّا[ تعالى قوله

 تبـّين  حتـى  لـه  والـدعاء  ،أبيـه  دعاءب استمر فقد 4]الَْمِصيُر َوِإلَْيَك َأنَْبنَا َوِإلَْيَك تََوكَّلْنَا َعلَْيَك

 تعـالى  قـال  ،الغريـب  العـدوّ  اعتـزال  واعتزله ،النسب تبرؤ منه تبّرأ عندها هللا، عدوٌّ أنه له

 ِللَّـهِ  َعـُدوٌّ  َأنَّـهُ  لَـهُ  تََبـيَّنَ  فَلَمَّـا  ِإيَّاُه َوَعَدَها َمْوِعَدٍة َعْن ِإلَّا ِلأبِيِه ِإْبَراِهيَم اْسِتغْفَاُر كَاَن َوَما[
                                                            

 26 الزخرف، 1
 4الممتحنة،  2
بد وإياك مدارج السالكين بين منازل إياك نع، )هـ751(ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا  3

 .168، ص 1م، ج1973 -هـ1393دار الكتاب العربي، : ، بيروت2، طنستعين
 4الممتحنة،  4
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فـي العقيـدة وخـالطهم     υاعتـزلهم   ففي بـاديء األمـر   .1]َحِليٌم لََأوَّاٌه ِإْبَراِهيَم ِإنَّ ِمنُْه تََبرََّأ

، اعتـزل البقيـة   ا زوجتـه وابـن أخيـه   منهم اثنانأهالً وقرابةً ودعوةً، فلما لم يستجب له إال 

ـ        ين اهللا اعتزال نسب وتبّرأ هو ومن معـه مـن أقـرب أناسـهم؛ إذ أصـبح االختيـار اآلن ب

 فَلَمَّـا [تعالى، وبين هؤالء وهم عدوٌّ لـه، فجـاءت مكافـأة هـذه البـراءة علـى مسـتواها        

 # نَبِيـا  َجَعلْنَـا  َوكُلًّـا  َوَيْعقُـوبَ  ِإْسـَحاقَ  لَـهُ  َوَهْبنَـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  َيْعُبُدوَن َوَما اْعتََزلَُهْم

   .2]َعِليا ِصْدٍق ِلَساَن ْملَُه َوَجَعلْنَا َرْحَمِتنَا ِمْن لَُهْم َوَوَهْبنَا

 ؛طليـق  رفيـع  مـنهج  هـو " :اهللا رحمـه  قطـب  سـيد  اإلمـام  يقول كما عتزالالوا

 مـن  واالنطـالق  زهيـد،  الـدنيا  الحيـاة  ومتـاع  قصيرة، الدنيا والحياة صغيرة، فيه األرض

 الكراهيـة  وال اإلهمـال،  اإلسـالم  فـي  معنـاه  لـيس و ،وأمنية غاية والشوائب الحواجز هذه

 كلهـا،  البشـرية  لترقيـة  الـدائم  والكفـاح  المسـتمرة،  المحاولـة  معنـاه  إنمـا  ،الهروب وال

 التحـرر  مـع  أعبائهمـا،  بكـل  والقيـادة  الخالفة فهي ثم ومن ،جميعها البشرية الحياة وإطالق

  .3"مقوماتهما بكل واالنطالق
  :دعوته في الحوار: الخامس المبحث

 مراجعـة  وهـو : اللغـة  فـي  لمحـاورة وا الحـوار  لمعنـى  بالتمهيد المبحث هذا أبدأ

ـ والَم حـاوره  قـد : يقـال و ،المخاطبـة  في والكالم المنطق  ،مصـدر  رةالمحـاوَ  مـن  ورةُُح

  .5التجاوب التحاورو المجاوبة والمحاورة .4المشاورة من كالمشورة

 فقـد  ،υ إبـراهيم  سـيدنا  مقـدمتهم  وفـي  الـّدعاة،  حيـاة  في الحوار ألهمية ونظراً

  :اآلتية المطالب خالل من أهميته وأبرزت المبحث، هذا في فصلت

  

  

                                                            
 114 التوبة، 1
 50/ 49 مريم، 2
 .128ص ،8ج ،القرآن ظالل في قطب، 3
 .218ص ،4ج حور مادة ،العرب لسان منظور، ابن 4
 .67ص ،1ج حور مادة ،الصحاح مختار الرازي، 5
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  .أبيه مع حواره: األول المطلب

 أيضـا،  وُصـنِْعها  بـل  األصـنام،  بـادة عب أهلـه  اشـتهر  بيـت  فـي  υ إبراهيم نشأ

ـ  قلبـه  فـي  تعـالى  اهللا أودع بما صغيرا، كان مذ السليم قلبه في كراهيتها فاستقرت  مـن  ذاه

 سـؤال  الّصـّماء  وآلهتـه  الطاغيـة  للملـك  المطيَع الخادَم آزَر األَب υ إبراهيم فسأل الرشد،

 آِلَهـةً  َأْصـنَاماً  َأتَتَِّخـذُ  آَزَر ِلَأبِيـهِ  ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  َوِإذْ[ المفهومة غير العبادة لهذه المستغرب

 يتلـّون  أو يتغيـر  ولـم  طفولتـه،  منذ المبدأ واضح فكان 1]ُمبِـينٍ  َضاللٍ ِفي َوقَْوَمَك َأَراَك ِإنِّي

  .اآللهة تلك عبادة من به يقتنع لم بما أحدا ليرضي

 وبـين  بينـه  جـرى  ومـا  الخليـل  دعـوة  في الحجة كانت": الشهرستاني اإلمام قال 

 َأتَْعُبـُدونَ  قَـالَ [ لهـم  قـال  حيـث  .2:ُيتصور ما أظهر من والكواكب األوثان عبدة من قومه

 تَْعُبـدُ  ِلـمَ  َأَبـتِ  َيـا  ِلَأبِيـهِ  قَـالَ  ذْإِِِ[ آزر ألبيه لوقا 3]تَْعَملُوَن َوَما خَلَقَكُْم َواللَُّه #تَنِْحتُوَن َما

 قَـدْ  ِإنِّـي  َأَبـتِ  َيـا [ فقـال  الرسـالة  أثبـت  ثم  4]شَْيئاً َعنَْك ُيغِْني َوال ُيْبِصُر َوال َيْسَمُع ال َما

  ..5]َسوِّياً ِصَراطاً َأْهِدَك فَاتَّبِْعِني َيْأِتَك لَْم َما الِْعلْمِ ِمَن َجاَءِني

 تَْعُبـدِ  لَـا  َأَبـتِ  َيـا [ عليـه  الخـائف  لقلبـه،  المسـتميل  كـالم  باللين يكلمه أخذ مث 

 ِمـنَ  َعـذَابٌ  َيَمسَّـكَ  َأْن َأخَـافُ  ِإنِّـي  َأَبـتِ  َيـا  # َعِصيا ِللرَّْحَمنِ كَاَن الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن

 عـن  ورغبتـه  υ إبـراهيم  مـراد  فهـم  أن إال أبوه لبث فما ،6]َوِليا ِللشَّْيطَانِ فَتَكُوَن الرَّْحَمنِ

 ِإْبـَراِهيمُ  َيـا  آِلَهِتـي  َعـنْ  َأنْـتَ  َأَراِغـبٌ  قَاَل[ الطويل والهجران بالرجم بتهديده فبادر آلهته،

  .]7َمِلّياً َواْهُجْرِني لََأْرُجَمنََّك تَنْتَِه لَْم لَِئْن

  :قوالن ههنا الرجم في فقال: للرجم معان عدة الرازي الفخر ذكر 

                                                            
 74 األنعام، 1
 العلمية، الكتب دار: بيروت ،نهاية اإلقدام في علم الكالم، )هـ548(محمد بن عبد الكريم أبو الفتح , ستانيالشهر 2

 .150ص ،1ج م،2004
 96/ 95 الصافات، 3
 42 مريم، 4
 43 مريم، 5
 45/ 44 مريم، 6
 46 مريم، 7
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 يرمـون  والـذين : "قولـه  ومنـه  والـذّم،  الشـتم  وهـو  باللسـان،  الرجم أنه: األول 

  .باللعن المرمي أي الرجم، ومنه بالشتم، أي 1"المحصنات

  : وجوها ذكروا التقدير هذا وعلى باليد، الرجم أنه: والثاني 

  . ويقتلوك ليرجموك للناس أمرك بإظهار ألرجمنك: أحدها

  .عني لتتباعد بالحجارة ألرجمنك: وثانيها

  . قريش بلغة ألقتلنك ألرجمنك: وثالثها 

 إال بالحجـارة  الـرجم  منـه  المـراد  ألرجمنـك  :األصـفهاني  مسلم أبو قال: ورابعها

  .اتساعا واإلبعاد الطرد معنى في ذلك يقال قد أنه

  : قوالن ففيه الهجر أما 

  . بالقول واهجرني المراد: أحدهما

 أي والمـؤمنين  ρ الرسـول  كهجـرة  وهـي  بلـد، وال الـدار  فـي  بالمفارقة: والثاني

  . الظاهر إلى أقرب الثاني وهذا أراك، ال لكي عني تباعد

  :قوالن" مليا: "قوله وفي

  . بعيدة مدة أي مليا: األول 

 أن تقـدر  ال حتـى  بالضـرب  أثخنـك  أن قبـل  والهجران عني بالذهاب مليا: والثاني

  .2به مضطلعا له مطيقا كان إذا بكذا ُمِلَي فالن يقال تبرح

 لَـكَ  َسَأْسـتَغِْفرُ  َعلَْيـكَ  َسـلَامٌ  قَـالَ [ لـه  فقـال  ألبيه كله اللين υ أبدى كله ذلك ومع

 َألَّـا  َعَسـى  َربِّـي  َوَأْدُعـو  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَـْدُعونَ  َوَما َوَأْعتَزِلُكُْم # َحِفيا بِي كَاَن ِإنَُّه َربِّي

   .3]شَِقيا َربِّي بُِدَعاِء َأكُوَن

  :بأمرين أجاب أبيه، كالم υ إبراهيُم سمع فلما" :عادل البن اللباب في اءج

  .أبيه ألْمرِ وانقياداً موافقة منه؛ بالتَّباُعد وعُده أنه: أحدهما 

                                                            
 4 النور، 1
 .بعدها وما 406 ص ،1ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 2
 47/48 مريم، 3
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 أصـيُبك  ال منِّـي  سـلمتَ : أي ومتاركـةٌ،  توديـٌع،  "َعلَْيـكَ  َسـالَمٌ " : قوله: والثاني 

 َأْعَرُضـوا  اللَّغْـوَ  َسـِمُعوا  َوِإذَا( تعـالى  كقولـه  فره؛ك على بقتاله يؤمر لم ألنَّه وذلك بمكروٍه،

  .1}الجاهلين نَْبتَِغي الَ َعلَْيكُْم َسالٌَم َأْعَمالُكُْم َولَكُْم َأْعَمالُنَا لَنَآ َوقَالُوا َعنُْه

 تحُسـن  أنَّـه  وعلـى  اللَّجـاج،  منه ظهر إذا المنُصوح، متاركة جواز على يدلُّ وهذا 

 وعـُده  ثـم . لـه  اسـتمالة  بالسَّـالمة؛  لـهُ  دعـا  يكـون  أن ويجوُز إلحسان،با اإلساءِة مقابلةُ

  . 2"للسَّفيه الحليمِ جواُب وهو ولطٍف، برٍّ سالَم فكان باالستغفار؛

 فَلَمَّـا  ِإيَّـاهُ  َوَعـَدَها  َمْوِعـَدةٍ  َعـنْ  ِإلَّـا  ِلأبِيـهِ  ِإْبَراِهيَم اْسِتغْفَاُر كَاَن َوَما[ تعالى قال

وهكـذا انقطعـت كـل صـلة بـين      . 3]َحِليٌم لََأوَّاٌه ِإْبَراِهيَم ِإنَّ ِمنُْه تََبرََّأ ِللَِّه َعُدوٌّ نَُّهَأ لَُه تََبيََّن

وأبيه، والحكمة الظاهرة هنا هـي وجـوب التقـرب مـن أهـل اهللا تعـالى ولـو         υإبراهيم 

كانوا غريبي النسب والقربى، وكذلك االبتعاد عن أهـل الشـرك ولـو كـانوا أولـي قربـى       

ا كَاَن ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َأْن َيْستَغِْفُروا ِللُْمشْرِِكيَن َولَْو كَانُوا ُأوِلـي قُْرَبـى ِمـْن َبْعـِد َمـا      َم[

  .4]تََبيََّن لَُهْم َأنَُّهْم َأْصَحاُب الَْجِحيمِ

مـن   υوشاءت إرادة اهللا تعالى أن تكون هـذه اآليـة سـابقةً آليـة تبـرؤ إبـراهيم        

ليكـون   ،υبضـرب المثـل بـإبراهيم     ،عقيدة الوالء والبراء لهذه األمـة أيضـا   لتقرر ،أبيه

أبونـا وأبـوهم    υ، كيـف ال وإبـراهيم   وأتباعهم حتـى قيـام االسـاعة    للرسل األولى القدوة

  .رسالةً ونسباً

  .قومه مع حواره: الثاني المطلب

ـ  يدين تيال التوحيد عقيدة υ إبراهيم سيدنا أظهر قدل  مواقفـه  كـل  فـي  تعـالى  هللا ابه

 لـم  الـذي  األمـر  صـغيرا،  فتـى  كـان  أن منذ بدأه الذي ،معهم حواره في خاصة قومه، مع

 الفاعـل،  بأنـه  مباشـرة  عرفـوا  محطمة األصنام رأوا حينما أنهم بدليل ،قبل من قومه يعهده

 قَـالَ  ِإذْ[ وتعـالى  سـبحانه  قـال  ،سـابقا  المحظـور  األمـر  هذا في معهم تحدث قد كان ألنه

                                                            
 55 القصص، 1
 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،اللباب تفسير ،)هـ775( حفص أبو الحنبلي عادل بن علي بن عمر عادل، ابن 2

 .86ص ،11ج م،1998
 114 التوبة، 3
 113 التوبة، 4
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 لََهـا  آَباَءنَـا  َوَجـْدنَا  قَـالُوا  # َعـاِكفُونَ  لََهـا  َأنْـتُمْ  الَِّتـي  التََّماِثيـلُ  َهـِذهِ  َما َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه

 كُنْـتُمْ  َمـا  َأفَـَرَأْيتُمْ  قَـالَ [ وآبـاؤهم  هـم  هـدى  غيـر  على أنهم إقناعهم فحاول ،1]َعابِِديَن

 أنـه  لهـم  أظهـر  ثـم  .2]الَْعـالَِمينَ  َربَّ ِإلَّا ِلي َعُدوٌّ ُهْمفَِإنَّ #الَْأقَْدُموَن َوآَباُؤكُُم َأنْتُْم #تَْعُبُدوَن

 ،υ نـوح  إلـى  األقـوام  أقـرب  وهـم  السابقون األنبياء به ُبعث ما بمثل تعالى اهللا من مبعوث

 لكنـه  بمكـروه،  تصـيبه  أن علـى  قـادرة  بأنهـا  إيهامـه  وأرادوا آلهتهم من قومه خّوفه وقد

 َأتَُحـاجُّونِّي  قَـالَ  قَْوُمـهُ  َوَحاجَّـهُ [ تضـرها  أن أو فسهان تحمي أن على قادرة غير أنها يعلم

 كُـلَّ  َربِّـي  َوِسـعَ  شَـْيًئا  َربِّـي  َيشَـاءَ  َأْن ِإلَّـا  بِِه تُشْرِكُوَن َما َأخَافُ َولَا َهَدانِ َوقَْد اللَِّه ِفي

 َمـا  بِاللَّـهِ  َأشْـَركْتُمْ  َأنَّكُـمْ  تَخَـافُونَ  َولَا َأشَْركْتُْم َما َأخَافُ َوكَْيفَ # تَتَذَكَُّروَن َأفَلَا ِعلًْما شَْيٍء

  .3]تَْعلَُموَن كُنْتُْم ِإْن بِالَْأْمنِ َأَحقُّ الْفَرِيقَْينِ فََأيُّ ُسلْطَانًا َعلَْيكُْم بِِه ُينَزِّْل لَْم

 ال وأنـتم  بـآلهتكم  تهـدِّدونني  كيـف ": اآليـة  هـذه  تفسـير  فـي  الفوزان الشيخ قال 

 أو تهديـد  هنـاك  كـان  إن شـريكاً؟،  معـه  وجعلتم واألرض السموات خلق الذي اهللا تخافون

 سـبحانه  اهللا علـى  متوكـل  ألنـي  وعيـدكم،  وال أصـنامكم  تهمني فال أنتم، عليكم فهو وعيد

 فَـَأيُّ " فسـيعذبكم،  إليـه  تتوبـوا  لـم  إن أنكـم  لكم وأبّين وجّل، عّز باهللا أخّوفكم وأنا وتعالى،

: وقـال  بيـنهم  الحكـم  اهللا ففََصـل  ،"تَْعلَُمـونَ  كُنْـتُمْ  ِإْن" أنـتم؟،  مأ أنا "بِاَألْمنِ َأَحقُّ الْفَرِيقَْينِ

 الحكـم  هـو  هـذا  .4]ُمْهتَـُدونَ  َوُهـمْ  الَْأْمُن لَُهُم ُأولَِئَك بِظُلْمٍ ِإيَمانَُهْم َيلْبُِسوا َولَْم آَمنُوا الَِّذيَن[

 الـذين : يعنـي  الخلـق،  مـن  يـرهم وغ ،υ إبراهيم قوم في عاّم وهذا ،"آَمنُوا الَِّذيَن" اإللهي،

  . 5"الشرك: هنا بالظلم والمراد العبادة، له وأخلصوا اهللا، وّحدوا

 فـرفض  صـعيد  كـل  علـى  أصـنامهم  ومحاربـة  حواره في υاستمر كله ذلك ومع 

 فَقَـالَ  # النُُّجـومِ  ِفـي  نَظْـَرةً  فَنَظَـرَ [ مـدينتهم  خـارج  يقيمونه كانوا عيد إلى معهم الخروج

 ِإلَـى  فَـَراغَ  #  تَـْأكُلُونَ  َأال فَقَـالَ  آِلَهـِتهِمْ  ِإلَـى  فَـَراغَ # ُمـْدبِرِينَ  َعنُْه فَتََولَّْوا  #َسِقيٌم ِإنِّي

 قَـالَ  # َيزِفُّـونَ  ِإلَْيـهِ  فَـَأقَْبلُوا  # بِـالَْيِمينِ  َضـْرباً  َعلَـْيهِمْ  فَـَراغَ #  تَْأكُلُوَن َأال فَقَاَل آِلَهِتهِْم
                                                            

 52/53 األنبياء، 1
 77-75 الشعراء، 2
 81/ 80 األنعام، 3
 82 األنعام، 4
 .56ص ،1ج ،المستفيد إعانة الفوزان، 5
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 حتـى  المدينـة  غـادروا  أن لبثـوا  مـا  ثم .1] تَْعَملُوَن َوَما خَلَقَكُْم َواللَُّه #تَنِْحتُوَن َما َأتَْعُبُدوَن

 كَبِيـًرا  ِإلَّـا  ُجـذَاذًا  فََجَعلَُهـمْ  # ُمـْدبِرِينَ  تَُولُّـوا  َأْن َبْعَد َأْصنَاَمكُْم لََأِكيَدنَّ َوتَاللَِّه[ آلهتهم حطم

 َسـِمْعنَا  قَـالُوا  # الظَّـاِلِمينَ  لَِمـنَ  ِإنَّـهُ  بِآِلَهِتنَا َهذَا فََعَل ْنَم قَالُوا # َيْرجُِعوَن ِإلَْيِه لََعلَُّهْم لَُهْم

 # َيشْـَهُدونَ  لََعلَُّهـمْ  النَّـاسِ  َأْعـُينِ  َعلَـى  بِـهِ  فَـْأتُوا  قَالُوا # ِإْبَراِهيُم لَُه ُيقَاُل َيذْكُُرُهْم فَتًى

 كَـانُوا  ِإْن فَاْسـَألُوُهمْ  َهـذَا  كَبِيـُرُهمْ  فََعلَـهُ  َبْل قَاَل # ُمِإْبَراِهي َيا بِآِلَهِتنَا َهذَا فََعلْتَ َأَأنْتَ قَالُوا

 ُرُءوِسـهِمْ  َعلَـى  نُِكُسـوا  ثُـمَّ  # الظَّـاِلُمونَ  َأنْـتُمُ  ِإنَّكُْم فَقَالُوا َأنْفُِسهِْم ِإلَى فََرَجُعوا # َينِْطقُوَن

 َولَـا  شَـْيًئا  َيـنْفَُعكُمْ  لَـا  َمـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  َنَأفَتَْعُبـُدو  قَاَل # َينِْطقُوَن َهُؤلَاِء َما َعِلْمتَ لَقَْد

 َوانُْصـُروا  َحرِّقُـوهُ  قَـالُوا  # تَْعِقلُـونَ  َأفَلَـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبُدوَن َوِلَما لَكُْم ُأفٍّ # َيُضرُّكُْم

 بِـهِ  َوَأَراُدوا # ِإْبـَراِهيمَ  َعلَـى  اَوَسـلَامً  َبـْرًدا  كُـوِني  نَـارُ  َيا قُلْنَا # فَاِعِليَن كُنْتُْم ِإْن آِلَهتَكُْم

  .2]الَْأخَْسرِيَن فََجَعلْنَاُهُم كَْيًدا

 يخلفـون  وال إليـه،  يخرجـون  سـنة  كـل  فـي  عيـد  لهـم  وكان :الجوزي ابن قال 

 معهـم،  فخـرج  ديننـا،  أعجبـك  عيـدنا  إلـى  معنا خرجت لو: إلبراهيم فقالوا أحدا، بالمدينة

 ألكيـدن  وتـاهللا : مـنهم  سـرا  وقـال  نفسـه،  وألقى سقيم، إني: قال الطريق ببعض كان فلما

 ذكـره  فيمـا  وكانـت  األصـنام،  بيـت  إلـى  فرجع عليه، فأفشاه منهم رجل فسمعه أصنامكم،

 فكسـرها  وخشـب،  وحديـد  ونحـاس  وفضة ذهب من صنما وسبعين اثنين سليمان بن مقاتل

 بآلهتنـا  هـذا  فعـل  مـن : قـالوا  ورأوهـا  عادوا فلما الكبير، الصنم عنق في الفأس وضع ثم

 علـى  بـه  يـأتوا  أن فـُأمروا  إبـراهيم،  لـه  يقال يذكرهم فتى سمعنا قالوا الظالمين، لمن إنه

 إلـى  بـه  فـانطلقوا  بـه،  يصـنع  ومـا  عقابه يشهدوا حتى منهم، مرأى على أي الناس، أعين

 أن غضـب  هـذا،  كبيـرهم  فعلـه  بـل  قال إبراهيم؟ يا بآلهتنا هذا فعلت أأنت: له فقال نمرود

 إلـزام  وهـذا  بهـم،  ذلـك  فعـل  نّمع ينطقون كانوا إن فاسألوهم فكسرها، الصغار معه عبدت

  .النطق على تقدر ال جماد ابأنه عليهم للحجة

  :قولين على υ إبراهيم كالم وجه في العلماء اختلف قدو 

                                                            
 96- 88 الصافات، 1
 70 -57 األنبياء، 2
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  .الكذب صورة في كان وإن دقِص أنه أحدهما 

  .الراجح وهو الكالم، معاريض من أنه والثاني 

 اإلحـراق  وهـو  اآللهـة،  علـى  تطـاول  الذي الفتى على النهائي بالحكم النطق تّم مث 

 إلـى  فتحولـت  اإلحـراق  صـفة  النـار  مـن  اهللا سلب بأن الكبرى المعجزة وظهرت بالنار،

  . 1عليه وسالم برد

 كُنْـتُمْ  ِإْن لَكُـمْ  خَْيـرٌ  ذَِلكُـمْ  َواتَّقُـوهُ  اللَّـهَ  اْعُبُدوا ِلقَْوِمِه قَاَل ِإذْ َوِإْبَراِهيَم[ تعالى قال

 ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبـُدونَ  الَّـِذينَ  ِإنَّ ِإفْكًـا  َوتَخْلُقُـونَ  َأْوثَانًـا  اللَِّه ُدونِ ِمْن تَْعُبُدوَن ِإنََّما # تَْعلَُموَن

 # تُْرَجُعـونَ  لَْيـهِ ِإ لَـهُ  َواشْـكُُروا  َواْعُبـُدوهُ  الرِّْزقَ اللَِّه ِعنَْد فَاْبتَغُوا رِْزقًا لَكُْم َيْمِلكُوَن لَا اللَِّه

 َيـَرْوا  َأَولَـمْ  # الُْمبِـينُ  الَْبلَـاغُ  ِإلَّـا  الرَُّسـولِ  َعلَـى  َوَما قَْبِلكُْم ِمْن ُأَمٌم كَذََّب فَقَْد تُكَذُِّبوا َوِإْن

ـ  ِفـي  ِسـيُروا  قُـلْ  # َيِسـيرٌ  اللَّـهِ  َعلَـى  ذَِلـكَ  ِإنَّ ُيِعيُدُه ثُمَّ الْخَلْقَ اللَُّه ُيْبِدُئ كَْيفَ  َأْرضِالْ

 # قَـِديرٌ  شَـْيءٍ  كُـلِّ  َعلَـى  اللَّـهَ  ِإنَّ الْـآِخَرةَ  النَّشَْأةَ ُينِْشُئ اللَُّه ثُمَّ الْخَلْقَ َبَدَأ كَْيفَ فَانْظُُروا

 َولَـا  الْـَأْرضِ  ِفـي  بُِمْعجِـزِينَ  َأنْـتُمْ  َوَمـا  # تُقْلَُبوَن َوِإلَْيِه َيشَاُء َمْن َوَيْرَحُم َيشَاُء َمْن ُيَعذُِّب

 اللَّـهِ  بِآَيـاتِ  كَفَـُروا  َوالَّـِذينَ  # نَِصـيرٍ  َولَـا  َوِلـيٍّ  ِمـنْ  اللَِّه ُدونِ ِمْن لَكُْم َوَما السََّماِء يِف

 َأْن ِإلَّـا  قَْوِمـهِ  َجـَوابَ  كَـانَ  فََمـا  # َأِليٌم َعذَاٌب لَُهْم َوُأولَِئَك َرْحَمِتي ِمْن َيِئُسوا ُأولَِئَك َوِلقَاِئِه

  . 2]ُيْؤِمنُوَن ِلقَْومٍ لَآَياٍت ذَِلَك ِفي ِإنَّ النَّارِ ِمَن اللَُّه فََأنَْجاُه َحرِّقُوُه ْوَأ اقْتُلُوُه قَالُوا

 واألدلـة  العقلـي،  والبرهـان  بالحجـة  المؤّيـد  الحوار في υ طريقته بّينت اآليات هذه

 واإلحيـاء،  واإلماتـة  والبعـث  والـرزق،  الخلـق  علـى  وقدرتـه  اهللا، وحدانية على الحسية

 اآلخـرة،  فـي  وعذابـه  اهللا ونعـيم  والمرسـلين،  األنبيـاء  تكـذب  التـي  األمم في اهللا وسنة

 اسـتكماال  مـنهم  البـراءة  υ أعلـن  إقنـاعهم  من يتمكن لم ولما العاجل، االنتقام على وقدرته

 نَِّنـي ِإ َوقَْوِمـهِ  ِلَأبِيـهِ  ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  َوِإذْ[ بوالده اًمبتِدئ وطبقها بها، يؤمن التي العقيدة ألسس

  . 3]تَْعُبُدوَن ِممَّا َبَراٌء

                                                            
 .بتصرف. 33 - 32ص ،1ج ،المسير زاد الجوزي، ابن 1
 24 - 16 العنكبوت، 2
 26 الزخرف، 3
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  .الملك مع حواره: الثالث المطلب

 الملـك  إلـى  تعـّدتهم  وإنمـا  وقومـه  أبيـه  محاّجـة  عنـد  υ إبراهيم معاناة تقف لم

 اإلحيـاء  لنفسـه  نسـب  أن بعـد  وذلـك  العبـادة،  واسـتحقاق  األلوهيـة  يّدعي الذي الطاغية

 َربِّـيَ  ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  ِإذْ الُْملْـكَ  اللَّـهُ  آتَاُه َأْن َربِِّه ِفي ِإْبَراِهيَم َحاجَّ الَِّذي ِإلَى تََر َألَْم[ واإلماتة

 ِمـنَ  بِالشَّـْمسِ  َيـْأِتي  اللَّـهَ  فَـِإنَّ  ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  َوُأِميـتُ  ُأْحِيي َأنَا قَاَل َوُيِميتُ ُيْحِيي الَِّذي

 إن .1]الظَّـاِلِمينَ  الْقَـْومَ  َيْهـِدي  لَـا  َواللَّـهُ  كَفَـرَ  الَّـِذي  فَُبهِتَ الَْمغْرِبِ ِمَن بَِها فَْأِت الَْمشْرِِق

  .الرّب تصرفات لنفسه ادعى أنه يةاآل من الظاهر

 فاسـدة،  أنهـا  إال معارضـة  خَْصـمه  ْمـن  فالصادُر": 2الحنبلي بنا الفرج أبو يقول 

 يخلـو  فـال  ،υ إبـراهيم  قَصـده  الـذي  غيـر  خصمه فسرها التي واإلماتة اإلحياء حقيقةَ النَّ

 المصـادمة  قصـد  أنـه  فهـم  أو واإلماتـة،  اإلحيـاء  حقيقـة  فهم ما يكوَن أن إما نمرود حال

 ومتـى  حجاجـه،  ويقطـعُ  معارضـته  يفضـحُ  دليـلٍ  إلى العدوَل يوجب وكالهما والمباهتة،

 وأفلـج  الفهـم  إلـى  أقـرب  آخـر  دليـلٍ  إلـى  االنتقال لخصمه جاز الصفة بهذه الخصم كان

  .3"للحجة

 هـذا  أن: اآليـة  معنـى  أن قـط  المفسـرين  من أحد يقل لم:  الجوزية قيم ابن يقول  

 المشـرك  بقلـب  يخطـر  لـم  هـذا  بـأن  نقطع بل أحد، كل ومن مني حاصل واإلماتة اإلحياء

 مـع  انتقـل  إبـراهيم  أن الجـدل  وأربـاب  األصـوليين  مـن  جماعة ظن وقد .البتة المناظر

 ألن وأميـت،  أحيـي  أنـا  قولـه  عـن  بـه يج لـم  أنه ذلك ودليل حجة، إلى حجة من المشرك

 إلـى  انتقـل  فقـد  وبالتـالي  حياتـه،  على الحي استبقاء وهو اإلحياء من مراده فهم υ إبراهيم

 المغـرب،  مـن  بهـا  فـأت  المشـرق  من بالشمس يأتي اهللا إن: فقال األولى، من أوضح حجة

                                                            
 258 البقرة،، 1
 من أصله. مؤرخ الحنابلة، بفقه عالم الفرج، أبو العبادي، السعدي الجزري الوهاب عبد بن نجم بن الرحمن عبد هو 2

 له. الدين صالح مع القدس فتح حضر وقد. وفلسطين والحجاز ومصر العراق إلى رحل. بدمشق ووفاته ومولده شيراز،

 الكالم حلو وكان. ومقامات خطب وله البالد، في العباد صالحي من لقيت بمن واالستسعاد الحديث، أسباب منها كتب، عدة

 .340ص ،3ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ634سنة توفي. شهما مهيبا

 من الجدال استخراج ،)هـ634( الفرج أبو العبادي السعدي الجزري الوهاب عبد بن نجم بن الرحمن عبد الحنبلي، ابن 3

 .5ص ،1ج م،2002 األعالم، دار ،1ط ،الكريم القرآن
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 لـه  مطالبـة  هـذا  بـل  انتقـال،  هـذا  وال ذكروه، كما األمر وليس المعطّل، المشرك فانقطع

 اهللا، مـع  إلهـا  فيكـون  اهللا، يفعـل  كمـا  يفعـل  أنه الكافر ادعى فلما  اإللهية، دعواه بموجب

 المغـرب،  مـن  بهـا  يـأتي  أن وهـي  بطالنها، تتضمن مطالبة دعواه بموجب إبراهيم طالبه

 إبـراهيم  مـن  يطلـب  لـم  ذلـك  من اهللا عدّو تأكد فلما بوجه، المعارضة يقبل ال برهان وهذا

υ بطـالن  فيظهـر  مغربهـا،  مـن  بهـا  يـأتي  أن مـن  خوفـا  المغرب؛ من اهللا بها ييأت أن 

 عبـادة  مـذهب  أبطـل  قـد  υ إبـراهيم  يكـون  وبـذلك  للربوبيـة،  صالحيته وعدم دعواه،

 يحيـي  الـذي  هـو  وحـده  اهللا ألن والجامـدة،  الناطقـة  األصـنام  وكذلك والنجوم، الكواكب

 لـه  فـإن  موتـه،  بعـد  وال حياتـه  حـال  في ال لإللهية، يموت الذي الحي يصلح وال ويميت،

  1إلها؟ يكون فكيف كذلك كان ومن وإماتة، إحياء فيه متصرفا قاهرا قادرا ربا

 عـن  السـقيم  عقلـه  أقعـده  وقـد  فعال، الربوبية ادعى الطاغية الملك هذا أن والراجح

 الحكـمَ و إحيـاًء،  حياتـه  علـى  الحـي  اسـتبقاء  أن فاعتقد واإلماتة، اإلحياء لمبدأ السليم الفهم

 أي علـى  لكـن  المحفـوظ،  اللـوح  فـي  مقـّدر  ذلك كل بأن يعلم ولم إماتةً، حيٍّ على بالموت

  .2]الْـَأْعلَى  َربُّكُـمُ  َأنَـا [ الصـريح  فرعـون  قـول  يشبه بواح كفر منه االدعاء هذا فإن حال

  .الموتى إحياء في اهللا مع حواره:  الرابع المطلب

 إليـه  يسـبقه  لـم  وربمـا  بـل  الغرابـة،  في ةغاي أمرا تعالى اهللا من υ إبراهيم طلب

 تُْحِيـي  كَْيـفَ  َأرِِنـي  َربِّ ِإْبـَراِهيمُ  قَـالَ  َوِإذْ[ عينيـةً،  رؤيـةً  الموتى إحياء رؤية وهو أحد،

 ُهنَّفَُصـرْ  الطَّْيـرِ  ِمـنَ  َأْرَبَعـةً  فَخُـذْ  قَاَل قَلْبِي ِلَيطَْمِئنَّ َولَِكْن َبلَى قَاَل تُْؤِمْن َأَولَْم قَاَل الَْمْوتَى

 َعزِيـزٌ  اللَّـهَ  َأنَّ َواْعلَـمْ  َسـْعًيا  َيْأِتينَـكَ  اْدُعُهـنَّ  ثُمَّ ُجْزًءا ِمنُْهنَّ َجَبلٍ كُلِّ َعلَى اْجَعْل ثُمَّ ِإلَْيَك

 القلـب  اطمئنـان  بـل  ذلـك،  علـى  تعـالى  اهللا قدرة من التأكد υ مقصوده يكن ولم .3]َحِكيٌم

 أبـي  فعـن  ،تعـالى  اهللا بقـدرة  υ يشـك  ولـم  المباشـرة،  بالمشـاهدة  إال يحصـل  ال الذي

                                                            
: بيروت ،مفتاح دار السعادة ووالية العلم واإلرادة ،)هـ751( أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم، محمد بن أبي بكر  1

 .بتصرف. 207 - 204، ص 2دار الكتب العلمية، ج
 24 النازعات، 2
 260 البقرة، 3
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 أرنـي  رب"  قـال  إذ إبـراهيم  مـن  بالشـك  أحـق  نحـن " : قال ρ اهللا رسول أن: ψهريرة

  .1""قلبي ليطمئن ولكن بلى قال تؤمن أولم قال الموتى تحيي كيف

 طلـب  υ إبـراهيم  نإ: فقـال  ثالثـة  درجـات  االطمئنـان  لهـذا  القيم ابن جعل وقد

 بعـد  فطلـب  عيانـا،  تحقيقـه  رؤيـة  إلـى  المـوتى،  اهللا بإحيـاء  لمبالع اإليمان من االنتقال

 ولمـا  القلـب،  طمأنينـة  فـي  أبلـغ  ذلـك  فإن الخارجي، الوجود تحقيق الذهني العلم حصول

 ..." إبـراهيم  مـن  بالشـك  أحـق  نحـن ": ρ النبـي  قال أخرى، منزلة والعيان العلم بين كان

 العلميـة  المرتبـة  علـى  الشـك  اسـم  قعأو ولكن ،يشك لم ρ اهللا ورسول ،يشك لم υ وإبراهيم

 سـمي  المرتبـة  هـذه  وباعتبـار  الخـارج،  في العيان مرتبة وبين بينها الذي التفاوت باعتبار

 َوَأنَُّهـمْ  َربِّهِـمْ  ُمالقُـو  َأنَُّهـمْ  َيظُنُّـونَ  الَِّذيَن[ تعالى قال ظناً، معلومه مشاهدة قبل اليقيني العلم

  .3فرق والعيان الخبر بين فكم جازم، لمع الظن وهذا 2]َراجُِعوَن ِإلَْيِه

 العلـم  زيـادة  قبـل  مـن  لكـن  الشـك،  جهـة  من تعرض لم υ إبراهيم من فالمسألة

   .4االستدالل يفيده ال ما والطمأنينة المعرفة من يفيد العيان فإن بالعيان؛

ـ  ونظـر،  خبـر  علـم  ذلـك  علـم  υ إبراهيم كان وقد  ال التـي  المعاينـة  أراد هولكن

 وعلـم  واالعتراضـات،  الشـبهة  تدخلـه  قـد  والخبـر  النظر علم ألن شبهة، وال ريب يدخلها

  .5ذلك من شيء يدخله ال المعاينة

ـ  لـه،  اهللا بخبـر  ذلـك  علـم  وقـد  المـوتى  يحيى كيف يريه أن ربه سأل وقد  هولكن

 أولهـا : مراتـب  ثـالث  لليقـين  أن قـالوا  وقـد  القلـب،  طمأنينـة  وهي المنازل أفضل طلب

 وأكمـل،  األولـى  المرتبـة  مـن  أفضـل  وهي اليقين، بعين المسماة وهي للعين وثانيها للسمع،

 مـن  يحبـه  مـا  فيهـا  يظهـر  القلب، مرآة العين فإن عنه، ويؤدي القلب، إلى يؤدى والبصر

 وأشـمل،  أعـم  بالسـمع  فالمـدرك  والحـزن،  والسـرور  والمعاداة والمواالة والبغض المحبة

                                                            
 .3192ح ،]إبراهيم َضْيِف عن َونَبِّْئُهْم[ وجل عز قَْولُُه َباب األنبياء، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 1
 46 البقرة، 2
 .388ص ،3ج ،السالكين مدارج القيم، ابن 3
 .284ص ،3ج باب،الل تفسير عادل، ابن 4
 .365 ص ،6ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 5
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 ،والتمـام  الظهـور  لـه  والبصـر  والشـمول،  العموم له فالسمع وأكمل، أتم بالبصر والمدرك

  . 1أفضلها وهي القلب طمأنينة فهي الثالثة والمرتبة

 أن υ بعـده  يـأتي  مـن  كـل  تعلـيم  وهـي  الخاص، الحوار هذا من الحكمة ظهرت

 ال الظَّـنَّ  إِِنَّ[ تعـالى  قـال  قـد ف اليقـين،  على إال يبني فال عام، بشكل المعلومات من يتحقق

 االسـم  بهـذا  العلميـة  الحقيقـة  تسـمى  فال .]2َيفَْعلُوَن بَِما َعِليٌم اللََّه ِإنَّ شَْيئاً الَْحقِّ ِمَن ُيغِْني

 أو علميـة  نظريـة  فهـي  وإال معـارض،  لهـا  يعود فال وتضطرد منطقاً، أو عيانا تثبت حتى

 أعلـى  هتقـرّ  الـذي  الصـحيح  العلمـي  المنهج في سابقة وهذه .الصحة مراتب أدنى في شّك

  .  والعشرين الواحد القرن في العلم مراتب

  .المالئكة مع حواره: الخامس المطلب

 وبعـد  بعيـد،  زمـن  منـذ  ينتظره الذي بالولد υ إبراهيم لتبشر المالئكة جاءت عندما

 مهمـة  فـي  جـاؤوا  أنهـم  وعلـم  طعامـه،  أكـل  رفضوا الذين الضيوف من خوفه ذهب أن

 المهمـة،  هـذه  فـي  يجـادلهم  أخـذ  υ لوط أخيه ابن يسكنها التي األرض تدمير وهي خاصة؛

 َعـنْ  ذََهـبَ  فَلَمَّـا [ فيهـا  بمـن  أعلم بالطبع وهم مؤمنة، عائلة القرية هذه في إن: لهم ويقول

 # ُمِنيـبٌ  َأوَّاٌه لََحِلـيمٌ  ِإْبـَراِهيمَ  ِإنَّ # لُـوطٍ  قَـْومِ  ِفي ُيَجاِدلُنَا الُْبشَْرى َوَجاَءتُْه الرَّْوُع ِإْبَراِهيَم

   .3]َمْرُدوٍد غَْيُر َعذَاٌب آِتيهِْم َوِإنَُّهْم َربَِّك َأْمُر َجاَء قَْد ِإنَُّه َهذَا َعْن ْعرِْضَأ ِإْبَراِهيُم َيا

 مـؤمن؟  مائـة  فيهـا  قريـة  أتهلكـون : "للمالئكة υ إبراهيم قال": المسير زاد في جاء

. ال: قـالوا  أربعـون؟ : قـال . ال: قـالوا  مؤمنـا؟  خمسـون  فيها قرية أتهلكون: قال. ال: قالوا

 نحـن ": قـالوا  )لوطـا  فيهـا  إن( حينئـذ  فقـال . ال: قـالوا  فواحد؟: قال حتى ينقص زال فما

  .5 "4""فيها بمن أعلم

 غـدراً  أو خيانـة  ينـوي  بأنـه  ويشـعر  يريب، الطعام يأكل ال فالذي: قطب سيد يقول

 هـذا  وعنـد  الطعـام،  خيانـة  مـن  يتحرجـون  عنـدنا  الريف وأهل البدو، أهل تقاليد بحسب

                                                            
 .106 ص ،1ج ،السعادة دار مفتاح القيم، ابن 1
 36 يونس، 2
 76 -74 هود، 3
 .32 العنكبوت، 4
 .155ص ،3ج ،المسير زاد الجوزي، ابن 5
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 ولكـن ! لـوط  قـوم  إلـى  المالئكـة  إرسـال  وراء ما يدرك وإبراهيم حقيقتهم، عن له كشفوا

 كـان  وربمـا  "فضـحكت  قائمـة  وامرأتـه " الحـديث  مجـرى  غير ما اللحظة هذه في حدث

 "يعقـوب  إسـحاق  وراء ومـن  بإسـحاق  فبشـرناها " الملـوثين  القوم بهالك ابتهاجاً ضحكها

ـ  عجـوزاً،  أصـبحت  وقـد  تلد لم عقيماً وكانت  بشـرى  وهـي  بإسـحاق،  البشـرى  اففاجأته

 اهللا، أمـر  مـن  عجـب  وال يعقـوب،  هـو  بعـده  مـن  عقـب  إلسحاق سيكون بأن مضاعفة

 حكمـة  علـى  نحكـم  وال تتبـدل،  ال سـنة  أنهـا  هذا معنى يكون ال بأمر تجري حين فالعادة

 إبـراهيم  كـان  هنـا  وإلـى   محدود، حال كل على هو أمد في العادة به تجري بما وسنته اهللا

 ولكـن . إليـه  حملوهـا  التـي  بالبشـرى  قلبـه  وسكّن ، ربه رسل إلى اطمأن قد سالمال عليه

 هـالك  مـن  المالئكـة  إرسـال  وراء مـن  ينتظـرهم  ومـا  وقومـه،  لوطـاً  ينسـه  لم هذا

 واستئصـالهم  القـوم  هـالك  يطيـق  تجعلـه  ال ةالـودود  الرحيمة إبراهيم وطبيعة واستئصال،

 الـذي  واألّواه يثـور،  وال ويتـأنى  صـبر في الغضـب  أسـباب  يحتمـل  الذي والحليم ،جميعاً

 كلهـا  الصـفات  وهـذه  ربـه،  إلى سريعاً يعود الذي والمنيب التقوى، من الدعاء في يتضرع

 كـان  كيـف  نعلـم  ال كنـا  وإن لـوط،  قوم مصير في المالئكة يجادل أن υ إبراهيم دعت قد

 وأنـه  ،قضـي  قـد  مفـيه  اهللا أمـر  بأن الرد فجاءه يفّصله، لم القرآني النص ألن الجدال؛ هذا

  .1مجال للجدال يعد لم

ـ  واالنشـغال  خـرين، اآل عـن  السـؤال  ليعلمنـا   إال هـذا  جداله وما  ومـا  أمرهم،ب

 محـدق،  خطـر  مـن  المـؤمنين  إنقـاذ  ومحاولـة  حادثة، ألي العواقب وتقدير لهم، سيحصل

 إيجابيـةٍ  شخصـيةٍ  إظهـار  فـي  محاولـة  ولكنـه  وقضائه، اهللا قدر على اعتراضا هذا وليس

 إذا والحّمـى  بالسـهر  الجسـد  لكامـل  يـدين  كعضو لحزنه، وتحزن لفرحه تفرح المجتمع في

  .مرض

  

  

  .إسماعيل ولده مع حواره: السادس المطلب

                                                            
 .بتصرف. 254 - 253ص ،4ج ،القرآن ظالل في قطب، 1
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 ذبـح  قصـة  علـى  يعـّرج  أن مـن  لـه  بّد ال υ إبراهيم سيدنا عن حثاب يتكلم عندما

 كـان  التـي  وجـة الز فـي  وعقـمٍ  العمـر،  في كبرٍ على إّياه اهللا وهبه الذي ،υ إسماعيل ولده

 الِْكَبـرِ  َعلَـى  ِلـي  َوَهـبَ  الَّـِذي  ِللَّـهِ  الَْحْمـدُ [ تعالى قال حيث ،الولد منها ويرجو بها يأنس

 األكبـر  ابنـه  يولـد  أن اهللا إرادة فشـاءت  ،1 ]الـدَُّعاء  لََسـِميعُ  َربِّـي  ِإنَّ َوِإْسَحاقَ ِإْسَماِعيَل

 إلـى  وأمـه  المولـود  بأخـذ  تعـالى  هللا يأمره ثم ،سارة من ال القبطية، هاجر من υ إسماعيل

 وال الحـرام،  البيـت  قواعـد  معـه  ليقـيم  ولده عود شّب أن بعد يعود ثم زرع، ذي غير واد

 مـن  تُعـرف  باتـت  األمـور  هـذه  أن إذ العلمـاء؛  أقـوال  في التفصيل أو اإلطالة هنا أريد

 υ إسـماعيل  عمـر  َيطُـل  ولـم  بحثـي،  موضـوع  هي وليست بالضرورة، العطرة سيرتهما

 ِمـنَ  ِلـي  َهـبْ  َربِّ # َسـَيْهِدينِ  َربِّـي  ِإلَـى  ذَاِهـبٌ  ِإنِّـي  َوقَاَل[ بذبحه أبوه ُأمر حتى كثيرا

 ِفـي  َأَرى ِإنِّـي  ُبنَـيَّ  َيـا  قَـالَ  السَّـْعيَ  َمَعـهُ  َبلَغَ فَلَمَّا  # َحِليمٍ بِغُلَامٍ فََبشَّْرنَاُه  # الصَّاِلِحيَن

 ِمـنَ  اللَّـهُ  شَـاءَ  ِإْن َسـتَجُِدِني  تُـْؤَمرُ  َما افَْعْل َأَبِت َيا قَاَل تََرى َماذَا فَانْظُْر َأذَْبُحَك َأنِّي الَْمنَامِ

 الرُّْؤَيـا  َصـدَّقْتَ  قَـدْ   # ِإْبـَراِهيمُ  َيـا  َأْن َونَاَدْينَـاهُ   # ِللَْجبِينِ َوتَلَُّه َأْسلََما فَلَمَّا  # الصَّابِرِيَن

  # َعِظـيمٍ  بِـِذْبحٍ  َوفَـَدْينَاهُ   # الُْمبِـينُ  الَْبلَـاءُ  لَُهـوَ  َهـذَا  ِإنَّ  # الُْمْحِسِنيَن نَْجزِي كَذَِلَك ِإنَّا

 ِمـنْ  ِإنَّـهُ   # الُْمْحِسـِنينَ  نَْجـزِي  كَـذَِلكَ   # ِإْبَراِهيَم َعلَى َسلَاٌم  # الْآِخرِيَن ِفي َعلَْيِه َوتََركْنَا

  .2]الصَّاِلِحيَن ِمَن بِيانَ بِِإْسَحاقَ َوَبشَّْرنَاُه  # الُْمْؤِمِنيَن ِعَباِدنَا

 أن ذلـك  أسـباب  ومـن  ،υ إسـماعيل  هـو  الذبيح أن العلماء من يرجح من مع أميل 

 بإسـحاق  البشـارة  ذلـك  بعـد  ثـم  الـذبح،  قصـة  الصـافات  سورة آيات في ذكر تعالى اهللا

 صـفة  وردت وقـد . الـذبح  حادثـة  بعـد  إسـحاق  وهبـه  قـد  تعالى اهللا أن فيظهر صراحة،

 إسـماعيل  وصـف  تعـالى  اهللا إن": الغيـب  مفـاتيح  فـي  جـاء  ،υ إسماعيلب مقترنة الصبر

 وهـو  .3"الصـابرين  ّمـنَ  كُـلٌّ  الكفـل  َوذَا َوِإْدرِيَس وإسماعيل" قوله في إسحق دون بالصبر

 ألنـه  .4"الوعـد  صـادق  كَـانَ  ِإنَّـهُ " قوله في الوعد بصدق أيضاً ووصفه الذبح، على صبره

                                                            
 39 إبراهيم، 1
 112 - 99 الصافات، 2
 85 األنبياء، 3
 54 مريم، 4
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 وصـفه  عنـد  القـرآن  فـي  الحـدّ  يقف ولم. 1"به فوفّى حالذب على الصبر نفسه من أباه وعد

 اهللا آتـاه  مـن  إال عليهـا  يقـدر  ال التـي  الصـفات  مـن  يوه ،أيضا بالحلم بل فقط، بالصبر

  .قلبه في الصفة تلك فأودع ،رحمته من حظا

ـ ُب مـا  أن فـي  ظـاهر  إنه: بشارات عدة اآلية في إن": اآللوسي اإلمام يقول  بـه  َرشِّ

 القـول  بهـذا  جمـع  ولقـد  األوالد، حـق  فـي  عرفـاً  يقـال  إنما مثله نأل ،استوهبُه ما عيُن

 فإنـه  المعـروف  بالسـن  البلـوغ  أن أو يبلـغ،  وأنه به، الغالم الختصاص ذكر؛ أنه بشارات

 الصـبيان  فـي  يوجـد  قلمـا  إذ العـادة،  بحسـب  السـن  لذلك الزم ألنه بالحليم، لوصفه الزم

 قولـه  مـن  مفهومـاً  ذلـك  يكـون  أن زوجّو أمر، كل في وإغضاء ،صبر وحسن ،صدر سعة

 كمـا  العـرف  وعليـه  ،عامـاً  ورد كـان  وإن ،البلـوغ  بعد بما يختص قد فإنه "غُـالَمٌ " تعالى

 مراهـق  وهـو  أبـوه  عليـه  عـرض  ؛حلمـه  مثل حلم وأي حليما، يكون وأنه الفقهاء، ذكره

ـ  بعد به ظنك فما" الصابرين ِمَن اهللا شَاء ِإن َستَجُِدِنى" فقال الذبح  نعـت  مـا : وقيـل  ه،بلوغ

  . 2"اυ وابنه إبراهيم غير وجوده لعزة بالحلم نبياً تعالى اهللا

 أجـرا  اهللا مـن  ينـال  أن يسـتحق  وأهلـه  وبالده الشرك هجر يقرر الذي المؤمن إن

 اْعتَـَزلَُهمْ  فَلَمَّـا [ υ أبـيهم  لهجـرة  ثوابـاً  وولـده  وأخيه υ إسماعيل والدة كانت كما عظيما،

 هـذا  لـيس . 3]نَبِّيـاً  َجَعلْنَـا  َوكُلّـاً  َوَيْعقُـوبَ  ِإْسـَحاقَ  لَـهُ  َوَهْبنَا اللَِّه ُدونِ ِمْن َيْعُبُدوَن َوَما

 التكـريم  مـن  نـال  مـا  ينـال  حتـى  امتحان من بّد ال لكن أيضا، بنبوتهم بشره وإنما فحسب

  .اإللهي

 يـا ": الصـابرين  مـن  اهللا شـاء  إن سـتجدني " إسـماعيل  قول في: قطب سيد يقول

 األهـل  مـن  المقطـوع  الشـيخ  إبـراهيم  هـذا ! والتسـليم  والطاعـة  اإليمان عةلرو ويا! هللا

 بأنـه  ربـه  لـه  يشـهد  بغـالم،  هرمـه  بعـد  يرزق والوطن، األرض من المهاجر والقرابة،

 أنهـا  ويـدرك  يذبحـه،  أنـه  منامـه  في يرى حتى السعي، معه ويبلغ به، يأنس يكاد ما حليم،

 إال لـه  يخطـر  وال الطاعـة،  شـعور  إال لجـه يخا وال يتـردد،  ال بالتضحية، ربه من إشارة

                                                            
 .127ص ،23 ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 1
 .109 ص ،17 ج ،المعاني روح األلوسي، 2
 49 مريم، 3
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 ويطلـب  العـرض؛  هـذا  ابنـه  علـى  ويعرض شك، ذلك في ما شاق واألمر. التسليم خاطر

 ربـه،  إشـارة  لينفـذ  غـرة  على ابنه يأخذ وال! رأيه فيه يرى وأن ، أمره في يتروى أن إليه

 الغـالم  فيتلقـى  األمـر،  مـن  المـألوف  يعـرض  كالـذي  عليه المسألة يعرض إنما وينتهي،

 األدب هـو  ثـم  يقـين،  وفـي  كـذلك  رضـا،  في ولكن فحسب، واستسالم طاعة في ال األمر

 مـن  اهللا شـاء  إن سـتجدني " قـال  حيـث  االحتمال في وطاقته قدرته حدود ومعرفة اهللا، مع

 الخطـر  إلـى  انـدفاعاً  يأخـذها  ولـم  شـجاعة،  يأخـذها  ولم بطولة، يأخذها ولم ،"الصابرين

 إن هللا كلـه  الفضـل  أرجـع  إنمـا  وزنـاً،  وال حجماً وال ظالً خصهلش يظهر ولم مباالة، دون

 لحظـة  وهـي  والكـالم،  الحـوار  وراء أخـرى  خطـوة  المشهد يخطو ثم وأصبره، أعانه هو

 وتسـليم  ورضـا  وطمأنينـة  وطاعـة  ثقـة  اإلسـالم؛  هـو  فهـذا  لألمـر،  واالنصياع التنفيذ

  .1وتنفيذ

 الحتجنـا  المطلـب،  هـذا  مـن  والعبـر  الحكـم  واستنباط الدروس استقصاء أردنا لو

 سـيدنا  أن يبـدو  اإلطالـة،  وعـدم  االختصـار  فـي  حثيثة وبمحاولة لكن أخرى، لرسالة ربما

 υيسـتطيع  كـان  فقـد  أوالدهـم؛  مـع  الراقي التعامل قواعد كلهم اآلباء تعليم أراد υ إبراهيم

ـ  اهللا أمـر  وينفـذ  غـّرة  حـين  علـى  ابنه يأخذ أن -اهللا رحمه قطب سيد أشار كما -  الىتع

 وال األمـور،  علـيهم  نعـرض  وكيـف  أبناءنـا،  نحـاور  كيـف  يعلمنا أن أراد لكنه وانتهى،

 اتخـاذ  كيفيـة  نعلمهـم  وأن عليهـا،  إجبـارهم  عـن  فضـال  واآلراء، الواجبات عليهم نملي

 بكلمـات  سـبق  مـا  كـل  إلـى  تعالى اهللا أشار كيف لننظر ثم عنهم، اتخاذه عن فضال القرار،

 التـي  الرفيعـة  التربيـة  وابنـه،  األب بـين  الكلمـات  قلـة  في بالسب أن والظاهر معدودة،

 المسـافات  كانـت  وقـت  فـي  أمـه،  حضـن  فـي  تربى قد أنه يعرف وكلنا الولد، بها حظي

 كـل  عنـه  نـأى  وقـد  والـده  الولد أطاع فكيف ومعنى، كلمةً شاسعةً فيه أبيه عن تفصله التي

 وهـي  ال كيـف  ،ذاتهـا  حـدّ  فـي  أمـةٌ  األخرى هي بأمٍّ حباه تعالى اهللا أن لوال السنين؟ هذه

 واٍد فـي  الصـبر  علـى  أعانهـا  الـذي  اليقـين  ذاك كـل  تملـك  ،رسول وأم ،رسول زوجة

  !.؟قفر

                                                            
 .بتصرف. 189 - 185ص ،6ج القرآن، ظالل في قطب، 1
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 تقبـل  ال التـي  الخُلّـة،  مقـام  علـى  υ إبـراهيم  حـاز  عندما ظهرت فقد الحكمة أما

 مـن  خـال  ثـم  هللا، إال محبـة  أي مـن  υ الطـاهر  قلبـه  خال فقد القلب، في للحبيب مشاركةً

 لكـل  تربيـة  فهـي . ولـده  المحبـوب  كـان  ولـو  يسـير،  بجزء ولو المحبة هذه في شريك

 فهـي  بمحبتـه،  إال ملئهـا  وعـدم  تعـالى  هللا القلـب  خلـوة  تخلية على األرض على الحنفاء

 هـذا  أحـد،  فيهـا  يشـاركه  ال أن فـاألولى  وِذكره اهللا إال يمألها أن ألحد يمكن وال له خاصة

  .إياه يعلمنا أن υ إبراهيم أراد ما

  .األصنام تحطيم في الحكمة: السادس المبحث

 حكمـا  تضـّمنت  التـي  الحادثـة  فهـذه  ،υ إبـراهيم  سيدنا حياة في مهمة حادثة هذه

 ومـن  ورسـالته،  ونبوتـه  ،υ حياتـه  فـي  نقلـة  كانـت  الغرابـة  فـي  بالغة ومعجزة جائرا

 وشـجاعتنا،  نا،صـدق  نقـّيم  أن يمكننـا  υ مواقفـه  خالل فمن الكثير، منها نتعلم أن المفروض

 تقّبـل  وعـدم  القـاهرة،  الظـروف  رغـم  عليـه،  والثبـات  ونصرته الحق قول في ورغبتنا

 ركـب  سـير  عـن  للمجتمـع  وتـأخيرا  للحضـارة،  هدما أحيانا تعّد قد التي ألفكارنا المجتمع

  .المدنّية

 فـي  منهـا  الحكمـة  أسـتنبط  ثـم  األصـنام  بتحطـيم  الخاصـة  اآليات هنا وسأورد

 َعـاِلِمينَ  بِـهِ  َوكُنَّـا  قَْبـلُ  ِمـنْ  ُرشَْدُه ِإْبَراِهيَم آتَْينَا َولَقَْد[: شأنه عز قال. هال التالية طالبالم

 لََهـا  آَباَءنَـا  َوَجـْدنَا  قَـالُوا  # َعـاِكفُونَ  لََها َأنْتُْم الَِّتي التََّماِثيُل َهِذِه َما َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه قَاَل ِإذْ #

 ِمـنَ  َأنْـتَ  َأْم بِـالَْحقِّ  َأجِْئتَنَـا  قَـالُوا  # ُمبِينٍ َضلَالٍ ِفي َوآَباُؤكُْم َأنْتُْم ْمكُنْتُ لَقَْد قَاَل # َعابِِديَن

 ِمـنَ  ذَِلكُـمْ  َعلَـى  َوَأنَـا  فَطَـَرُهنَّ  الَّـِذي  َوالْـَأْرضِ  السَّـَماَواتِ  َربُّ َربُّكُْم َبْل قَاَل # اللَّاِعبِيَن

 كَبِيـًرا  ِإلَّـا  ُجـذَاذًا  فََجَعلَُهـمْ  # ُمـْدبِرِينَ  تَُولُّـوا  َأْن َبْعَد نَاَمكُْمَأْص لََأِكيَدنَّ َوتَاللَِّه # الشَّاِهِديَن

 َسـِمْعنَا  قَـالُوا  # الظَّـاِلِمينَ  لَِمـنَ  ِإنَّـهُ  بِآِلَهِتنَا َهذَا فََعَل َمْن قَالُوا # َيْرجُِعوَن ِإلَْيِه لََعلَُّهْم لَُهْم

 # َيشْـَهُدونَ  لََعلَُّهـمْ  النَّـاسِ  َأْعـُينِ  َعلَـى  بِـهِ  فَـْأتُوا  قَالُوا # يُمِإْبَراِه لَُه ُيقَاُل َيذْكُُرُهْم فَتًى

 كَـانُوا  ِإْن فَاْسـَألُوُهمْ  َهـذَا  كَبِيـُرُهمْ  فََعلَـهُ  َبْل قَاَل # ِإْبَراِهيُم َيا بِآِلَهِتنَا َهذَا فََعلْتَ َأَأنْتَ قَالُوا

 ُرُءوِسـهِمْ  َعلَـى  نُِكُسـوا  ثُـمَّ  # الظَّـاِلُمونَ  َأنْـتُمُ  ِإنَّكُْم الُوافَقَ َأنْفُِسهِْم ِإلَى فََرَجُعوا # َينِْطقُوَن

 َولَـا  شَـْيًئا  َيـنْفَُعكُمْ  لَـا  َمـا  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  َأفَتَْعُبـُدونَ  قَاَل # َينِْطقُوَن َهُؤلَاِء َما َعِلْمتَ لَقَْد
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ـ  ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبُدوَن َوِلَما لَكُْم ُأفٍّ # َيُضرُّكُْم  َوانُْصـُروا  َحرِّقُـوهُ  قَـالُوا  # تَْعِقلُـونَ  َأفَلَـا  ِهاللَّ

 بِـهِ  َوَأَراُدوا # ِإْبـَراِهيمَ  َعلَـى  َوَسـلَاًما  َبـْرًدا  كُـوِني  نَـارُ  َيا قُلْنَا # فَاِعِليَن كُنْتُْم ِإْن آِلَهتَكُْم

  . 1] الَْأخَْسرِيَن فََجَعلْنَاُهُم كَْيًدا

 قـوم  رجـع  لمـا : 3هنـا  أورده أن ثـرت آ اآليـات  تفسـير  فـي  كالم 2وللنخجواني

ـ  نحـو  بـالتقرب  وبـدؤوا  معبـدهم  إلـى  ودخلـوا  عيدهم، من υ إبراهيم  ،المجـذوذة  تهمآله

 فََعـلَ  َمـنْ : متحسـرين  مسـتبعدين  وأسـفهم  حزنهم فرط من قالُوا األجزاء، متفرقة وجدوهاف

 الخـارجين  الظَّـاِلِمينَ  ِمـنَ لَ ِإنَّـهُ  ومعبوداتنـا  بِآِلَهِتنـا  الفجيع الشنيع واألمر الفظيع الفعل هذا

 نكـروه - فَتًـى  َسـِمْعنا  قـد : للسـائلين  منهم السامعون فقال. آللهتنا الجاحدين ديننا شعائر نع

 فلمـا " ِإْبـراِهيمُ  لَـهُ  ُيقـالُ " دائمـا  بالسوء اآللهة أي ،َيذْكُُرُهْم كان قد -عليه وإهانة له تحقيرا

 علـى  أوال لـه  قـالُوا  منـه،  لينتقمـوا  أحضـروه  مملكته، أشراف معه واجتمع نمرود حضر

 بِآِلَهِتنـا  الفجيـع  الفظيـع  واألمـر  الشـنيع  الفعـل  هـذا " فََعلْتَ َأَأنْتَ: "والتقريع التعيير سبيل

 مـألوه  عبـد  أنـا : وزعمهـم  اعتقـادهم  بمقتضـى  جـوابهم  في قاَل ؟ ِإْبراِهيُم يا ومعبوداتنا

 هـذا،  "كَبِيـُرُهمْ  فََعلَـهُ  َبـلْ " ؟هـذا  بهـم  فعـل أ أن أقـدر  كيف معبودون، آلهة وهم مربوب،

 المعبوديـة  فـي  معـه  يشـاركوا  لـئال  هكـذا  معهـم  هذا فعل وقد الكبير، الصنم إلى وأشار

 الـتكلم  األلوهيـة  لـوازم  ومـن  آلهـة،  ألنهم وتكليمهم، نطقهم اعتقدتم إن فاسألوهم واأللوهية،

ـ  الـتكلم  أهـل  عمـوم  خلقـوا  هؤالء أن تعتقدون أنتم بل والنطق،  تفرسـوا  ولمـا  ان،واللس

 وأسـفله  األمـر  أعلـى  علمـوا  مـا  بعـد  مقاله، في وصدقه إبراهيم، بأحقّية وتفطنوا بخطئهم

 عنـادا  ويعكسـوه؛  األمـر  يقلبـوا  أن أرادوا ظـاهرا،  فرقـا  والباطـل  الحـق  بـين  وفرقوا

                                                            
 70 -51 األنبياء، 1
 نخجوان  إلى نسبته  قرمان  اليةبو آقشهر  أهل من متصوف،: علوان بالشيخ ويعرف النخجواني، محمود بن اهللا نعمة 2

 في  الغيبية والمفاتح اإللهية الفواتح له. هـ920سنة بآقشهر وتوفي واشتهر األناضول، إلى رحل. القفقاس بالد من

 ما والدقائق الحقائق من فيه وأدرج للتفاسير، مراجعة بال كتبه: النعمانية الشقائق صاحب قال. القوم لسان على التفسير،

 في  اإلخوان هداية و بالفارسية، راز كلشن: كتاب شرح وله عبارته في الفصاحة مع الناس، من كثير إدراكه عن يعجز

 .39ص ،8ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. التصوف

 والتقدير االحترام كامل مع υ إبراهيم سيدنا لنفسية غيره وصف من أدقّ وصف فيه ألن غيره ذكر على ذكره آثرت  3

 . غير ال للنص تذوقي من نابع أنه إال سبب النخجواني لكالم لذكري وما العلماء، لجميع
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 اتجمـاد  هـم  إذ ،َينِْطقُـونَ  اآللهـة  هـُؤالءِ  مـا  المجـادل  أيهـا  َعِلْمتَ لَقَْد: فقالوا ومكابرة،

 تخجلـون  ومـا  تسـتحيون  َأمـا : ومقرعـا  علـيهم  موبخا إبراهيم فقاَل شعور، وال لهم الحس

 شَـْيئاً  َيـنْفَُعكُمْ  ال مـا  والربوبيـة،  باأللوهيـة  المتوحـد  األحد، الواحد اللَِّه ُدونِ ِمْن تعبدوا أن

ـ  ُأفٍّ: عقلهـم  ضـيعة  علـى  والتأسـف  الضـجرة،  سبيل على قال ثم! َيُضرُّكُْم؟ َوال  أي ْملَكُ

 مـا  بعـد  قـالُوا  حيـث  الجـائر،  بـالحكم  نطقـوا  ثـم . اللَّـهِ  ُدونِ ِمْن تَْعُبُدوَن َوِلما لكم قبحا

 الحـرق،  مـن  وأفـزع  أهـول  عـذاب  ال إذ َحرِّقُـوُه؛ : إهالكـه  كيفيـة  فـي  كثيرا تشاوروا

  .1الظالم هذا بتحريق آِلَهتَكُْم َوانُْصُروا

 النفـوس،  إلـى  رجعـة  األولـى  نـت كا لقـد  وحقاً": يقول سيد قطب في هذه الرجعة

 كانـت  العجيـب،  المصـور  القرآنـي  التعبيـر  يقـول  كما الرؤوس؛ على نكسة الثانية وكانت

 عقـل  فـال  الـرأس  علـى  انقالبـاً  فكانـت  الثانية أما والتدبر، للنظر النفس في حركة األولى

 مـن  قـوى أ إلبـراهيم  حجـة  وأيـة  عليهم، الحجة هو األخير هذا قولهم فإن وإال تفكير، وال

 الحلـيم،  الصـبور  وهـو  عادتـه،  غيـر  علـى  بعنف يجبههم ثم ومن! ينطقون؟ ال هؤالء أن

 مـن  تعبـدون  ولمـا  لكـم  أف يضـركم  وال شـيئا  يـنفعكم  ال ما اهللا دون من أفتعبدون قال"

 والعجـب  الـنفس،  وغـيظ  الصـدر،  ضيق فيها يظهر قولة هذه "أفّ"و" تعقلون أفال اهللا دون

  .2"مألوف كل يتجاوز الذي السخف من

ـ تظهر في هذه اآليات أنـواع مختلفـة مـن األسـاليب، م     ة بكثيـر مـن الحكمـة    ليئ

والحنكة، محفوظة في قلب نبي من أعظم األنبياء، مرعّيـة فـي كنـف اهللا تعـالى، أذكرهـا      

  :بإذن اهللا تعالى من خالل المطالب اآلتية

  .آلهتهم حقيقة ببيان قومه إحراج: األول المطلب

عظيمة تبّين أن صاحب الرسـالة يجـب أن يكـون مؤمنـاً بهـا، قويـاً       هذه اآليات ال 

في توصيلها، متبعاً لسابقيه الذين أناروا مشـاعلها، مسـتخدما األسـاليب المناسـبة لمتلقيهـا،      

  : لتبليغ الناس ما يأتي υوالمستخلص من هذه الوسائل التي استخدمها 
                                                            

 ،الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح اإللهية الفواتح ،)هـ920( محمود بن اهللا نعمة النخجواني، 1

 .بتصرف .537 - 535 ص ،1ج م،1999 للنشر، كابي دار: مصر
 .162 ص ،5ج ،القرآن ظالل في قطب، 2
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 ظهـر فـي أقرانـه، لـذلك ال    منذ طفولته رشـداً لـم ي   υأثبت  :السيرة الحسنة: أوال

نجد في القرآن الكريم آية واحدة عاب فيها قومه عليه عقلـه، بـل إن اهللا تعـالى لـم يصـف      

من هذه الميـزة أّيمـا اسـتفادة؛ إذ تحـدث ألبيـه وقومـه        υأحدا بالرشد غيره، وقد استفاد 

ـ       يش عن تماثيلهم التي يعبدونها، مع علمه بحظر ذلك فـي المجتمـع الغاشـم الـذي كـان يع

فيه، معتمدا على أن القوم لن يأخذوا كالمه إال بشـيء مـن الفهـم والتفكّـر، فهـم يعلمـون       

  .مدى رجاحة عقله، ومكانته وأبيه في المجتمع

بدأ مع قومه بطرح أسـئلة ربمـا تكـون أسـئلة عاديـة       :طرح السؤال الهادف: ثانيا

هـدفاً سـامياً، لقـد كـان      لغافل عنها، إال أنها أسئلة الحاذق، الذي يخفي خلف سـؤاله دائمـا  

ن لهم سوء معتقدهم، وفسـاد معبـودهم، وقـد سـمع حجـتهم بأنهـا معبـودات        ّيهدفه أن يب

حّجته، بأن قـال لهـم بـأنهم وآبـاءهم غـارقون فـي الضـالل،         آبائهم، فبادر بإلقاء عنوانِ

فـي   إن كان جاداً أو أنه يمازحهم، ولم يكن هـذا مـنهم قـدحاً   : ولعلمهم اليقيني برشده سألوه

 υشخصيته، وإنما استغراباً منهم لتوّصله لحقيقٍة لم يتوّصل إليهـا أحـد مـنهم مّمـن سـبقوه      

بالعمر والعلم، وتجّرئه على اإلفصاح عّما يجول بخـاطره تجـاه اآللهـة، ثـم بـادر بإلقـاء       

  :األسئلة عليهم

     1]آِلَهةً َأْصنَاًما َأتَتَِّخذُ آَزَر ِلَأبِيِه ِإْبَراِهيُم قَاَل َوِإذْ[ •

  2]َيُضرُّكُْم َولَا شَْيًئا َينْفَُعكُْم لَا َما اللَِّه ُدونِ ِمْن َأفَتَْعُبُدوَن قَاَل[ •

  # َعـاِكِفينَ  لََهـا  فَنَظَـلُّ  َأْصـنَاًما  نَْعُبـدُ  قَـالُوا  # تَْعُبُدوَن َما َوقَْوِمِه ِلَأبِيِه قَاَل ِإذْ[ •

  3]َيُضرُّوَن َأْو نْفَُعونَكُْمَي َأْو  # تَْدُعوَن ِإذْ َيْسَمُعونَكُْم َهْل قَاَل

    4 ]تَْعَملُوَن َوَما خَلَقَكُْم َواللَُّه # تَنِْحتُوَن َما َأتَْعُبُدوَن قَاَل[ •

استغراب من عبـادة حجـارة صـّماء، ال تضـر وال تنفـع،      : األسئلة هذه وخالصة  

ـ        ف وال تبصر وال تسمع، بل إنها مخلوقـة هللا تعـالى هـي وصـانعيها، وهـي أسـئلة تعص

باألذهان فتقلب عالَي أفكارها سـافلَها وتعيـد ترتيـب األوراق منطقيـا، ألن العقـل ال يقبـل       

                                                            
 74 األنعام، 1
 66 األنبياء، 2
 73 -70 الشعراء، 3
 96/ 95 الصافات، 4
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إال بما هو منطقي معقول، وإن خالف اللسان، وخالفت الجـوارح، فـإن المنطـق يبقـى سـيد      

دة في العقل، وإن حاول التفكير فإنما يكون استنزافا للفكـر فـي إقنـاع الغيـر، بمـا لـم       االّس

فَقَـاَل ِإْن َهـذَا ِإلَّـا ِسـْحٌر     [، كما قال الوليد بـن المغيـرة بعـد التفكيـر والتقـدير      يقتنع به

 جـنس  مـن  هـو  مـا  واللّـه " :وكان عقله قد اقتنع سابقا بأن القرآن كالم إله فقـال  .1]ُيـْؤثَرُ 

 أسـافله  وإن لمثمـرة  أعاليـه  وإن لطـالوة  عليـه  وإن لحـالوة  لـه  إن والجـن  اإلنس كالم

  .2"عليه ُيعلى وال علوَي وإنه لمغدقة

عـن نفسـه اللعـب والمـزاح مباشـرة؛ فـاألمر ال        υلقد نفى : النفي واإلثبات: ثالثا

يحتمل المزاح، وليس له من داعٍ هنا، كما أنه لـم يخـش مـنهم فيكـذب، أو يـواري، وكـل       

  .3وهو حرف إضراب ينفي ما سبقه ويثبت ما بعده) بل(ذلك ظهر في الحرف 

أن اهللا تعـالى رب قومـه ورب آبـائهم، وشـهد علـى       υثبت فنفى بذلك اللعب، وأ 

ذلك، وشهادته هذه تدّل على أنه كـان عنـدهم مَصـدَّق فيمـا يقـول، ممـا يؤكـد النقطـة         

  .األولى، وإال لقالوا له ال نقبل بشهادتك

أن يغير المنكر بيـده تغييـر الحـاكم القـادر عليـه،       υلقد قرر : تغيير المنكر: رابعا

، فـإن كـان هـذا    "وتـا اهللا ألكيـدن أصـنامكم   "ده، بعد أن عقد لذلك يمينـا  فحطم األصنام بي

اليمين جهرياً فقد قصد منه التهديد، وإن كان سـرياً، فقـد خطـط السـتدراجهم إلـى نقـاش       

  . يعّري آلهتهم من كل احترام

وقد ظهر هـذا األسـلوب عنـدما عـاد القـوم      : إحقاق الحق وإبطال الباطـل : خامسا

وا جهـداً فـي توجيـه أصـابع االتهـام      يـدخر آلهتهم قد ُدمـرت، فلـم   من عيدهم ووجدوا 

، ولم يغفلوا عن أنه جادلهم في حقيقـة ألوهيتهـا، وقـد وجههـم بشـيء      υالمباشر إلبراهيم 

من التورية إلى الفاعل الحقيقي، وكان قد علق الفأس في عنق كبيـر األصـنام، ولـم يقصـد     

υ يقة هـذا اإللـه المزّيـف غيـر القـادر حتـى       الكذب حين وجههم إليه، وإنما قصد بيان حق

على حماية نفسه فضال عن حمايتهم، فلمـا انقطعـت حجـتهم بأنـه ال يسـتطيع الكـالم، ال       

                                                            
 24 المدثر، 1
 دار: بيروت ،ρ الرسول أحاديث في األصول نوادر ،)هـ320( اهللا عبد أبو الحسن بن علي بن محمد الترمذي، الحكيم 2

 . 259ص ،3ج م،1992 الجيل،
 .289 ص ،2ج هـ،1425 الفارابى، دار المنير، دار: دمشق ،ريمالك القرآن إعراب حميدان، قاسم دعاس، 3
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مـن أنهـم بكـم ال ينطقـون،      υهو وال من معه مّمن ُدّمروا، أجابوا بهذه الحقيقـة إبـراهيَم   

ا، لقـد اسـتدرجهم   فظهرت هنا حكمة الفتى الذي آتاه اهللا رشده منـذ أن كـان طفـال صـغير    

إلى كالم مؤّداه بيان فساد عقيدتهم، ولو لم يكن بهذا الـذكاء، وتلـك الحنكـة، وهـذه الحكمـة      

واإلعانة الربانية لما استطاع أن يصل معهم إلى هـذه االعترافـات، بـالرغم مـن أنـه لـم       

 يستطع إقناعهم باإلسالم، إال قليال منهم، إال أنهـم عرفـوا فـي أعمـاق أنفسـهم أنـه علـى       

  .الحق، وهذا هو المطلوب؛ ليكون حجة عليهم يوم القيامة

  .بالحجة والكّر الخصم قول إثبات: الثاني المطلب

 عـن  عـزائمهم  وُيقعـد  الضـالين،  يفحـم  ،υ األنبيـاء  أبـو  يتبعـه  آخر أسلوب هذا

 سـذاجة  مـدى  ليتبـّين  علـيهم؛  الباطـل  قولهم إثبات وهو الرّد، عن ألسنتهم ويخرس الجدال،

 ِمـنْ  َأفَتَْعُبـُدونَ [: قَـالَ  عنـدما  υ منـه  اإلثبـات  هـذا  ظهر وقد أحالمهم، سفاهةو عقولهم،

 َأفَـال  اللَّـهِ  ُدونِ ِمـنْ  تَْعُبـُدونَ  َوِلَمـا  لَكُـمْ  ُأفٍّ  #َيُضـرُّكُمْ  َوال شَـْيئاً  َينْفَُعكُْم ال َما اللَِّه ُدونِ

ـ  فقـد  تنطـق،  ال اآللهـة  بـأن  اعتـرافهم  بعد وذلك .1]تَْعِقلُوَن  تنطـق،  ال أنهـا  لهـم  تأثب

 وهكـذا  بكمـاء،  جامـدة  أصـناما  تعبـدون  كيـف  لهـم  بسؤاله وزعزعة، حيرة في وأدخلهم

 ؛2تماثيـل  سـماها  حـين  األصـنام،  يحطـم  أن قبـل  قـدمها  التي بالحجة عليهم كّر قد يكون

 هـو  النقـاش،  بدايـة  فـي  اهللا دون مـن  عبادتـه  من حذّرهم والذي ينطق، ال الذي فالتمثال

 υ منـه  بالحكمـة  الملـيء  األسـلوب  هـذا  فإن وبالتالي أبكم، بأنه عليه اعترافهم تّم الذي ذاته

 يسـألوا  أن لهـم  قـال  حـين  أخـرى  مـرة  علـيهم  كّر وقد ومعناه، مضمونه في جديدا يعّد

 فكيـف  ناطقـة،  األصـنام  هـذه  تكـن  لـم  إن: والنتيجة لألصنام، المحطم عن األكبر الصنم

 عليهـا  يـتكلم  الـذي  تحاسـب  أن يمكنهـا  وكيـف  لقهم؟خ عن فضال الناس تُنطق أن يمكنها

  شفة؟ ببنت تهمس أن دون الكون أمور تسّير أن يمكنها وكيف سابقا؟ هددوه كما بسوء

                                                            
 67/ 66 األنبياء، 1
 وكانت نـحوها، َأو نـحاس َأو فضَّة َأو ذهب َأو حجارة َأو خشب من ِتْمثالٍ  كل العرب عند اَألْوثانِ َأصل هو: التمثال 2

 ،14ج مثل مادة ،العرب لسان ،منظور ابن: أنظر. تعبدهو النصارى تَُعظُِّمه كالتِّْمثال والصَّلـيب وتعبدها، تنصبها العرب

 .443 ص
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 الـذكاء  بمنتهـى  υ إبـراهيم  ألقاهـا  المحّيـرة  بالـذهن  العاصـفة  األسـئلة  هذه كل

  .1]َينِْطقُوَن كَانُوا ِإْن َألُوُهْمفَاْس َهذَا كَبِيُرُهْم فََعلَُه َبْل قَاَل[ قوله خالل من والحكمة

 وعلـى  نفسـه  علـى  أطلـق  مـن  أول لحدوده، الحافظ ربه، عن المبلّغ وهو ال كيف

 ُهـوَ  ِإْبـَراِهيمَ  َأبِـيكُمْ  ِملَّـةَ  َحـَرجٍ  ِمْن الدِّينِ ِفي َعلَْيكُْم َجَعَل َوَما[ المسلمين اسم ρ محمد أمة

  .2]قَْبُل ِمْن الُْمْسِلِميَن َسمَّاكُُم

  .التورية:  الثالث المطلب

 إذا  توريـة  ُأَورِّيـه  الخبـر  َورَّيـتُ : منه يقال, السَّتر هي 3مسالّ ابن قال كما التورية

 وراء مـن  إال مـأخوذا  أراه وال: سـالم  بـن  القاسـم  عبيـد  أبو قال; غيره وأظهرت سترته

  . 4يظهر ال حيث وراءه جعله إنما فكأنه وريته: قال إذا ألنه اإلنسان

 الـذي  الشـريف  الحـديث  فـي  كـذبا  υ إبراهيم سيدنا تورية ρ اهللا رسول سمى وقد

 يكـذب  لـم : "ρ اهللا رسـول  قـال  :قـال  عنـه  ψ هريـرة  أبـي  فعن الثالثة كذباته فيه سمى

 إنـي  قولـه  وجـل،  عـز  اهللا ذات فـي  مـنهن  ثنتـين : كذبات ثالث إال السالم عليه إبراهيم

 جبـار  علـى  أتـى  إذ وسـارة  يـوم  ذات هـو  ابين وقال هذا، كبيرهم فعله بل وقوله سقيم،

 إليـه  فأرسـل  النـاس،  أحسـن  مـن  امـرأة  معـه  رجـال  هنا ها إن: له فقيل الجبابرة، من

 وجـه  علـى  لـيس  سـارة  يـا : فقـال  سارة، فأتى أختي، قال هذه؟ من: فقال عنها، فسأله

 .5..."تكـذبيني  فـال  أختـي،  أنـك  فأخبرتـه  سـألني  هذا وإّن وغيرك، غيري مؤمن األرض

 َأقَْبلْنَـا ": قَـالَ  6اهللا َعْبـدِ  ْبـنِ  ُمطَـرِّفِ  َعْن البيهقي أخرج ،األحيان بعض في مقبولة التوريةو
                                                            

 63 األنبياء، 1
 78 الحج، 2
 ببغداد مات البصرة، أهل من. األدب في إمام: اهللا عبد أبو بالوالء، الجمحي اهللا عبيد بن) بالتشديد( سالم بن محمد 3

 بالقدر، يقول وكان القرآن وغريب العرب تاتوبيو واإلسالميين الجاهليين الشعراء طبقات منها كتب، له. هـ232سنة

 .146ص ،6ج األعالم، الزركلي،: أنظر. فال الحديث أما الشعر، عنه يكتب: الحديث أهل فقال

 ص ،1ج وري مادة ،القرآن غريب ،)هـ232( اهللا عبد أبو بالوالء الجمحي اهللا عبيد بن سلّام بن محمد سالّم، ابن 4

198. 
 .59 الصفحة في تخريجه سبق 5
 مأثورة، الحكمة في كلمات له. التابعين كبار من زاهد: اهللا عبد أبو العامري، الحرشى الشخير بن اهللا عبد بن مطرف 6

 ابن: أنظر. هـ95سنة البصرة في ووفاته إقامته كانت ثم. ρ النبي حياة في ولد. الحديث من رواه ما في ثقة. وأخبار

 .466ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر
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 الشِّـْعَر،  ِفيَهـا  ُينَاِشـدُ  ِإلَّـا  غَـَداةٍ  ِمـنْ  فََما الْكُوفَِة، ِإلَى الَْبصَرِة ِمَن ُحَصْينٍ ْبنِ ِعْمَراَن َمَع

 وقـد  .1""الْكَـِذبِ  َعـنِ  َمنُْدوَحـةً  الَْمَعـارِيضِ  ِفـي  ِإنَّ: "َيقُـولُ  َنَوكَا الَْعَربِ َأيَّاَم ِفيَها َوَيذْكُُر

 معـاريض  ففـي  الكـذب  عـن  مندوحـة  المعـاريض  في كان وإن: الموقعين إعالم في جاء

 كـان ": قـال  ψ مالـك  بـن  أنـس  فعن .2المضايق من وتخلٌّص المحرمات عن مندوحة الفعل

 قـال  آخـر  موضـع  وفـي  سـائق  أو حاٍد إذاو يديه بين ونساؤه له مسير في ρ اهللا رسول

 أراد وإنمـا  3"بـالقوارير  - ويحـك  – أنجشـة  يـا  أرفـق   ρاهللا رسـول  فقال الحادي فحدا

 فـي  بـالقوارير  فـيهن  الصـوت  تـأثير  وسـرعة  عـزائمهن  ضعف فشبه النساء بالقوارير

 هنـا  التوريـة  مـن  والحكمـة  الكـالم،  أصـدق  من ونحوها المعاريض وهذه .4الكسر سرعة

 وهـذا  األعـداء،  شـرور  مـن  الـنفس  على والمحافظة سطوعه، وبيان وإظهاره الحق قإحقا

 فـإن ": سـّبه  علـى  ε للرسـول  واعتـذاره  تعذيبـه  وقت τ ياسر بنا لعّمار ρ قال فقد مباح

 اهللا أنبيـاء  مـن  بنبـي  فكيـف  مسـلم  ألي الـنفس  حماية في جائز هذا كان فإن. 5"فعد عادوا

 مـن  جـائز  النبـي  حـق  فـي  فإنه المسلم، حق في جائز ذلك كان فإن السوء؟ به ُيراد لىاتع

   .للرسالة وصيانة للدين، حماية هي هنا لنفسه حمايته ألن أولى، باب

  

  

  

  

  

  

                                                            
 مكتبة: الرياض ،1ط ،اإليمان شعب ،)هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، 1

. ثقات رجاله حجر ابن قال. 4458 ح ،446ص ،6ج م،2003 -هـ1423 السلفية، الدار: الهند والتوزيع، للنشر الرشد

 .594ص ،10ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن: أنظر
 دار: بيروت العالمين، رب عن الموقعين إعالم ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن 2

 .234 ص و191ص ،3ج م،1973 الجيل،
 .5857ح ،...والرجز الشعر من يجوز ما باب األدب، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3
 .545ص ،10ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 4
 .ثقات ورجاله مرسل الحديث حجر ابن وقال. 312ص ،12ج ،الباري فتح العسقالني، حجر ابن 5
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  الثالث الفصل

  بخاتمهم األنبياء أبي عالقة 

  .الناس وعند اهللا عند المكانة في بينهما التشابه: األول المبحث

  .لقيةالخ الصفات في التشابه: الثاني المبحث

  .واالستجابة الدعاء: الثالث المبحث
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  الثالث الفصل

  بخاتمهم األنبياء أبي عالقة 

 فـي  التوحيـد  عقيـدة  يرسـخّوا  وأن دينـه،  يبلغـوا  أن والرسل األنبياء تعالى أمراهللا

 وأّدوا ألقـوامهم،  قـدوة  ليكونـوا  مشـتركة،  بصـفات  والسالم الصالة عليهم فاتصفوا األمم،

 شَـتَّى  ُأمََّهـاتُُهمْ  ِلعََـالَتٍ  أخـوة  اَألنْبَِيـاءُ " :قال ε اهللا نَبِيَّ َأنَّ τ ُهَرْيَرةَ أبي فعن .واحداً واجباً

 اهللا صـلوات  عليهمـا  وخـاتمهم  األنبيـاء  أبـي  بين التشابه هذا تجلّى وقد. 1..."َواِحٌد َوِدينُُهْم

     :لمطالبوا المباحث من عدد ضمن الفصل هذا في سأبّينه ما هذا وسالمه،

  . الناس وعند اهللا عند المكانة في بينهما التشابه: األول المبحث

 فقـد  عبـاده،  وعنـد  تعـالى  اهللا عنـد  المكانـة  فـي  ρ وخاتمهم υ األنبياء أبو تشابه

 األنبيـاء  أو المقـربين  المالئكـة  مـن  أحـد  درجتـه  إلـى  يصـل  لـم  حباً تعالى اهللا أحبهما

 تكفّـل  الـذي  المرّبـي،  الـربّ  حـب  فهـو  جمعـين، أ النـاس  من دونهم من أو والمرسلين،

 كفـر  بيـت  فـي  نشـأته  رغـم  جيلـه  ألبنـاء  تتهّيأ لم وحكمةً رشداً فآتاه برعايته υ إبراهيم

 فـي  فرّبـاه  فعـال،  اليتـيم  ρ محمـد  حبيبه برعاية تكفل فإنه وكذلك يتيم، كأنه فرّباه وضالل،

 ال كيـف  ذووهـم،  ربـاهم  مـن  أضـعاف  وأمانة وصدقا وحكمة بالغة ففاض وعال جّل كنفه

 .2}َعِظيمٍ خُلٍُق لََعلَى َوِإنََّك{ فقال خلقه بحسن له شهد وقد وراعيه، كافله تعالى واهللا

 العظيمـين  الرسـولين  مكانـة  علـت  فقـد  الخُلُقية الصفات في المحاسن هذه وبسبب 

 سوالنـا  اهللا محبـة  فحـازا  وتشـابهت  تعـالى  اهللا عنـد  وسـالمه  تعالى اهللا صلوات عليهما

  :اآلتية المطالب في سأتناوله ما وهذا

  

  . اهللا محبة: األول المطلب

                                                            
 .37526ح الدجال، فتنة في ذكر ما باب الفتن، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 1
 .4 القلم، 2
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 وجعلـه  للرسـالة،  كاصـطفائه  عديـدة  بـأمور  υ إلبراهيم وجل عز اهللا محبة تمثلت

 كـل  ختـام  فـي  عليـه  والصـالة  ذكـره  يكـون  وربما وابتالئه، خليال، واتخاذه للملة، إماما

ـ  الصـور  عـن  شأنا يقل ال وأمته ρ لمحمد صالة  بـل  ها،تأكيـد و المحبـة  ثبـات إل ابقةالس

  . υ لمكافأته وسببا

 محمـد  مـع  υ إبـراهيم  ذكـر  مـن  الحكمة ما: وهو سؤال هنا البال على يخطر وقد

ρ صـلّيت  كمـا  محمـد  آل وعلـى  محمد على صّل اللهم: يقال حيث اإلبراهيمية الصالة في 

 وسـاقها  كمـة، الح هـذه  وجـوه  فـي  العلمـاء  أفـاض  وقد إبراهيم؟ آل وعلى إبراهيم على

    :فقال ذلك في وجوه أربعة ذكر حيث الرازي، الفخر

 ّمـنُْهمْ  َرُسـوالً  ِفـيهِمْ  َواْبَعـثْ  َربَّنَـا [ قـال  حيث ρ لمحمد دعا υ إبراهيم أن :أولها

 عنـه  تعـالى  اهللا قضـى  لـه  دعائـه  حق الحبيب على للخليل وجب فلما 1]آَياِتَك َعلَْيهِْم َيتْلُواْ

  .القيامة يوم إلى أمته ألسنة لىع ذكره أجرى بأن ،حقه

 ِفـى  ِصـْدقٍ  ِلَسـانَ  لّـي  َواْجَعـل [ بقولـه  ربـه  ذلـك  سأل υ إبراهيم أن :وثانيها 

ـ  ،إليـه  تعـالى  اهللا فأجابـه  ، εمحمد أمة في حسناً ثناء لي ابق يعني ]2االِْخرِيَن  ذكـره  نَروقَ

  .أمته في عليه الحسن للثناء إبقاًء ؛حبيبه بذكر

 .]3ِإْبـراِهيمَ  َأبِـيكُمْ  ّملَّـةَ [ تعـالى  لقولـه  ،الملـة  أبـو  كـان  υ هيمإبرا أن :وثالثها 

 مـن  بـالمؤمنين  أولـى  النبـي " τ مسـعود  ابـن  قـراءة  فـي ف ،الرحمة وأب كان ρ ومحمد

 أنـا  إنمـا " ρ: وقـال  .]5رَِّحـيمٌ  ََرءوفٌ بِـالُْمْؤِمِنينَ [ وصفه في وقال .4"لهم أب وهو أنفسهم

                                                            
 129 البقرة، 1
 84 الشعراء، 2
 78 الحج، 3
 .119ص الهجرة، دار ،القرآن شواذ في مختصر ،)هـ370( اهللا عبد أبو حمدان بن أحمد بن الحسين خالويه، ابن 4
 128 التوبة، 5
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 مـن  األبـوة  حـق  مـنهم  واحـد  لكل وجب فلما ،والرحمة رأفةال في يعني .1"الوالد مثل لكم

  .والصالة الثناء باب في ذكرهما بين بقّر ،وجه

 النَّـاسِ  ِفـى  َوَأذّن[ الحـج  فـي  الشـريعة  منـادي  كـان  υ إبـراهيم  أن :ورابعها 

 فجمـع  3].َمـانِ ِلِإلي ُينَـاِدى  ُمنَاِديـاً  َسـِمْعنَا  ِإنَّنَـا  َربَّنَا[الدين منادي ρ محمد وكان .]2بِالَْحّج

  .4الجميل الذكر في بينهما تعالى اهللا

 فعـن  ،القيامـة  يـوم  ُيكسـى  من أول أنه ،υ إلبراهيم تعالى اهللا محبة على يدّل ومما

 اللَّـهِ  إلـى  َمْحشُـوُرونَ  ِإنَّكُـمْ  النـاس  َأيَُّها يا" :فقال ρ اللَِّه رسول خَطََب :قال ψ َعبَّاسٍ ابن

 إلـى  5]فَـاِعِلينَ  كنـا  ِإنَّـا  َعلَْينَـا  َوْعـًدا  نُِعيُدُه خَلٍْق َأوََّل َبَدْأنَا كما[: قال ثُمَّ غُْرالً، ُعَراةً ُحفَاةً

 ُيَجـاءُ  َوِإنَّـهُ  أال ِإْبـَراِهيُم،  الِْقَياَمـةِ  يـوم  ُيكَْسـى  الْخَلَـاِئقِ  َأوََّل َوِإنَّ أال: قال ثُمَّ اآلَيِة آِخرِ

 مـا  تَـْدرِي  ال ِإنَّـكَ  فَُيقَـالُ  ُأَصـْيَحابِي  َربِّ يا فََأقُوُل الشَِّمالِ تَذَا بِهِْم فَُيْؤخَذُ ُأمَِّتي من بِرَِجالٍ

 فلمـا  ِفـيهِمْ  ُدْمـتُ  مـا  شَـهِيًدا  علـيهم  َوكُنْـتُ [ الصَّاِلُح الَْعْبُد قال كما فََأقُوُل َبْعَدَك َأْحَدثُوا

 لـم  ِءَهـُؤال  ِإنَّ فَُيقَـالُ  6]ٌدشَـهِي  شَـْيءٍ  كـل  علـى  َوَأنْـتَ  عليهم الرَِّقيَب أنت كُنْتَ تََوفَّْيتَِني

  . 7"فَاَرقْتَُهْم ُمنْذُ َأْعقَابِهِْم على ُمْرتَدِّيَن َيَزالُوا

 وفضـيلة  لـه،  ظـاهره  منقبـة  فيـه  υ إبـراهيم  القيامة يوم يكسى من وأول ρ وقوله

 مـن  أفضـل  هـو  بـل  ،ρ محمـد  من أفضل يكون أن هذا من يلزم وال وخصوصية، عظيمة

 المـراد  أّن أو مطلقـاً،  فضـل األ كونـه  بفضيلة الشخص اختصاص من زميل وال القيامة، في

                                                            
 اإلسالمي، المكتب: بيروت ،خزيمة ابن صحيح ،)هـ311( بكر أبو إسحاق بن محمد النيسابوري، خزيمة ابن 1

 .80ح أحجار، ثالثة بدون االستطابة عن النهي باب الوضوء، كتاب م،1970 -هـ1390
 27 الحج، 2
 193 عمران، آل 3
 .60ص ،4ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 4
 104 األنبياء، 5
 117 المائدة، 6
 . 4349ح ،]ِفيهِْم ُدْمتُ ما شَهِيًدا عليهم َوكُنْتُ[ باب المغازي، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 7
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 عمـوم  تحـت  يـدخل  ال المـتكلم  أن ذكـروا  األصـول  أهل من قوماً ألن بذلك؛ المتكلم غير

  .1خطابه

 محبـة  فـإن  لـذلك  العطـرة،  لسـيرته  متتّبع لكل ظاهرة υ مناقبه فإن حال ةأي وعلى

 األمـر  هـذا  ليبلّـغ  رجـال  ليختـار  يكن لم تعالى اهللا أن إذ إثبات؛ إلى تحتاج ال له تعالى اهللا

 محمـد  جـاء  ثـم  عصـره،  فـي  أقرانه حّب يفوق حباً يحبه كان إذا إال ،القويم والدين العظيم

ρ لمـا  وإال زمـان،  كـل  فـي  األقـران  وأسياد عصره، في أقرانه تعالى اهللا عند حبه ليفوق 

 هريـرة  أبـي  فعـن  ،بهـم  ليصـلي  لمعراجوا اإلسراء ليلة والرسل األنبياء له تعالى اهللا جمع

ψ اهللا رسول قال: قال ρ :"لـه  يكـن  لـم  فلـو  ،2"فـأممتهم  الصالة حانتف ρ  المكانـة  هـذه 

 النـاس  إمـام  أنـه  مـن  υ إبـراهيم  أباه به يشبه مما وهو والمرسلين، األنبياء أّم لما العظيمة

 النـاس،  إمـام  υ إبـراهيم  كـان  فـإن  ،3]ِإَمامـاً  ِللنَّاسِ َجاِعلَُك ِإنِّي قَاَل[ له تعالى اهللا قال إذ

 األنبيـاء،  إمـام  ρ محمـدا  فـإن  النـاس،  هـؤالء  أئمـة  عليهم اهللا صلوات والرسل واألنبياء

  .بعده أحد يصلها ولن ρ قبله البشر من أحد يصلها لم عظمى فضيلة فهي

 محمـد  يكسـى  ثـم  ،قبطيتـين  اهللا خليـل  يكسـى  من أول": ψ علي عن حيث وفي 

 فـي  ألقـي  لكونـه  بـذلك  υ إبـراهيم  خصوصية في والحكمة. 4"العرش ينيم عن حبرة حلة

 الصـالة،  فـي  سـيما  وال السـتر  في مبالغة السراويل لبس من أول ألنه: وقيل عرياناً، النار

  .5القيامة يوم يستر من أول يكون بأن جوزي ذلك فعل فلما

 يتـأتّى  وال ويأمـل،  يشـاء  مـن  لكـل  يتحقـق  ال أمـر  والرسل األنبياء اصطفاء إن

 اهللا بحـب  ملـيء  قلـب  وأنـه  وطهارتـه،  المصـطفى  قلب نقاء تثبت ابتالءات بعد إال للمرء

                                                            
 إحياء دار: بيروت ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة ،)هـ855( محمد أبو أحمد بن محمود الدين بدر العيني، 1

 .بتصرف. 243 - 242ص ،15ج ومأجوج، يأجوج قصة باب األنبياء، أحاديث كتاب العربي، التراث

 .172ح الدجال، والمسيح مريم بن المسيح ذكر باب اإليمان، كتاب مسلم، صحيح مسلم، 2
 124 البقرة، 3
 ،16ج العلمية، الكتب دار: بيروت ،والرقائق الزهد ،)هـ181( اهللا عبد أبو المرزوي واضح بن اهللا عبد المبارك، ابن 4

 .364ح ،106ص
 .243ص ،15ج ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة العيني، 5



 
 

116

 إال القلـب  هـذا  طهـارة  تـتم  وال الـدنيا،  فناء مع فانٍ دنيوّي حب كل على وتفضيله تعالى،

  .المسلمين ورحمة الناس، بمحبة تّوج إذا

 تبـارك  اهللا إن" :قـال  ρ اهللا رسـول  إن: قـال  ψ الخطـاب  بن عمر عن روي فقد 

 إبـراهيم  يـا : لـه  فقـال  υ إبـراهيم  إلـى  والسالم الصالة عليه جبريل حبيبي بعث وتعالى

 أجـد  فلـم  المـؤمنين  قلـوب  علـى  اطلعت ولكن لي عباٍد أعبُد أنك على خليال أتخذك لم إني

  .1"قلبك من أسخى قلبا

 مبصـو  الجنـة  يـدخلوا  لـم  أمتـي  2بـدالء  إن: "مرفوعا أنس حديث شواهده ومن 

   .3"للمسلمين والرحمة األنفس وسخاء اهللا برحمة ولكن صالة وال

 ،ينتظرونـه  ρ اهللا رسـول  أصـحاب  مـن  نـاس  جلـس  :قـال  ψ عباس ابن عنو

 اهللا أن عجبـا : بعضـهم  فقـال  ،حـديثهم  فتسـمع  ،يتذاكرون فسمعهم منهم دنا إذا حتى فخرج

 موسـى  تعـالى  اهللا كلـم  نأ مـن  بأعجـب  ماذا آخر وقال ،خليال إبراهيم خلقه من اتخذ تعالى

 علـيهم  فخـرج  اهللا، اصـطفاه  آدم آخـر  وقـال  ،وروحـه  اهللا كلمة فعيسى آخر وقال ،تكليما

 ،كـذلك  وهـو  اهللا خليـل  إبـراهيم  إن وعجـبكم  كالمكم سمعت قد": وقال فسلم ρ اهللا رسول

 اهللا اصـطفاه  وآدم ،كـذلك  وهـو  وروحـه  كلمتـه  وعيسـى  ،كـذلك  وهو اهللا نجيُّ وموسى

 ،فخـر  وال القيامـة  يـوم  الحمـد  لـواء  حامـل  وأنا ،فخر وال اهللا حبيب وأنا أال ،كذلك وهو

 وال المـؤمنين  فقـراء  ومعـي  فيـدخلنيها  لـي  البـاب  ويفتح الجنة حلق يحرك من أول وأنا

                                                            
 أنس رفعه ما شواهده ومن ضعيف، إسناده: العجلوني قال. 3956ح والصلة، البر كتاب ،والترهيب الترغيب المنذري، 1

 العجلوني،: أنظر". للمسلمين والرحمة األنفس وسخاء اهللا برحمة ولكن صالة وال بصوم الجنة يدخلوا لم أمتي بدالء إن"

 ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف ،)هـ1162( الفداء أبو الجراحي محمد بن إسماعيل

 .241ص ،2ج هـ،1405 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،4ط ،الناس

 أبدل واحد منهم مات كلما ألنهم بذلك سموا والعباد، األولياء هم واألبدال بدلى، بديل معوج بدل، جمع واألبدال البدالء 2

 .49ص ،11ج بدل مادة ،العرب لسان منظور، ابن: أنظر. بآخر
 من كثير بيان في الحسنة المقاصد الحسنة المقاصد ،)هـ902( الخير أبو محمد بن الرحمن عبد بن محمد السخاوي، 3

 قال. 8ح ،45ص ،1ج م،1985 -  هـ 1405 العربي، الكتاب دار: بيروت ،1ط ،األلسنة على رةالمشته األحاديث

 .ضعيفة كلها ψ أنس عن كلها مختلفة بطرق الحديث ورد: السخاوي
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 واآلخـرين  األولـين  أكـرم  وأنـا  ،فخـر  وال القيامـة  يوم مشفع وأول شافع أول وأنا ،فخر

   .1"فخر وال اهللا على

 هـذا  أقـول  ال أي: فخـر  ال ومعنـى  بـاهللا،  فخـر  ولكنه تكبر فخر ρ رهفخ يكن ولم

  .التكبر يدخله الذي الفخر سبيل على القول

 هوعلـو  ،إمامـا  علـيهم  بتقدمـه  والمعـراج  اإلسـراء  ليلة في ρ فضيلته تظهر وقد

 عـز  اهللا شـاء  حيـث  لـى إ المنتهـى  سدرة لىإ الطباق السبع جاوز حتى ،مقاما الجميع فوق

 وكونـه  ،أمتـه  عـن  اآلصـار  ووضـع  ،شـريعته  سماحة في أخر بأشياء ρ واختص .وجل

 وأول ،األرض عنـه  تنشـق  مـن  أول بكونـه  اآلخـرة  فـي  فضله يبدو وكذلك ،تابعا أكثرهم

 الحـوض  ولـه  ،أمتـه  األمـم  مـن  يـدخلها  مـن  أولو ،الجنة باب يستفتح من وأول ،مشفع

 .2الحمد لواء وهو المعقود واءالل وله ،واردا األنبياء أكثر وهو ،الكوثر وهو المورود

ـ  كثيـر،  بكـالم  والخلّـة  المحبـة  بـين  الفـرق  في العلماء تكلم وقد  الخلـة  أن لواافق

  .آخر بمعنى تختص والمحبة بمعنى، تختص

 الوجــد وخاصــته المحبــوب، علــى واإلقبــال والموافقــة اإليثــار هــي فالمحبــة 

 هـي  والخلـة . لـه  واإليثـار  عليـه،  واإلقبـال  إليـه،  الميـل  بعـد  لـه  ةقّوالّر بالمحبوب،

 إذا لحيتـه  وخلـل  بعـض،  فـي  بعضـها  دخلأ إذا أصابعه خلل يقال والمداخلة، االختصاص

ـ  منهمـا  واحـد  كـل  وقوف في بينهما يتداخالن المتخاللين فكأن فيها، أصابعه أدخل  مـا  ىعل

 لـع طُْي وال غيـره،  عـن  يسـتره  ممـا  أمره، وخاصة خليله، ُمغَّيب على ويطلع خليله، يستر

  .3الخلة خاصية هوهذ الناس، من أحدا ليهع

                                                            
 أبو قال. 3616ح ،ρ النبي فضل في باب ،ρ  اللَِّه رسول عن الَْمنَاِقبِ ِكتَاب ،الترمذي سنن الصحيح الجامع الترمذي، 1

 .غريب حديث هذا :عيسى
 -  هـ1410 ، القيم ابن دار: الدمام ،1ط ،األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج أحمد، بن حافظ حكمي،2

 .1122ص ،3ج م،1990
 ،األخبار بمعاني المشهور الفوائد بحر ،)هـ380( بكر أبو البخاري يعقوب بن إبراهيم إسحاق أبي بن محمد الكالباذي، 3

 .276ص ،1ج م،1999 - هـ1420 العلمية، الكتب دار :بيروت ،1ط
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 يؤكـد  ممـا  اإلسـراء،  ليلـة  القـرب  مـن  ρ اهللا رسول إليه وصل لما أحد يصل ولم

 األول التمهيـد  إن بـل  المحبـة،  مـةُ مقدِّ الخلّـة  وأن الخليـل،  مـن  اهللا إلى أقرب الحبيب أن

 الخالـدة،  الرسـالة  لأصـو  بلّـغ  الذي فهو ،υ إبراهيم سيدنا ببعثة كان التامة اإلسالم لرسالة

 علـى  نفوذهـا  بسـط  معـه  آمـن  بمـن  ويهيـئ  ويثّبتها تفاصيلها، ليبلّغ ρ اهللا رسول جاء ثم

 الخليـل  بـين  العجيـب  التـداخل  هـذا  لـمَ  هنـا  لالنتباه والملفت ،وأهمها األرض بقاع أكبر

 إرادة فلـوال  أجمعـين،  علـيهم  اهللا صـلوات  والمرسـلين  األنبيـاء  من غيرهما دون والحبيب

 فـي  العلمـاء  قبـل  مـن  االخـتالف  هـذا  كـان  لما المقصود والتداخل التشابه لهذا تعالى اهللا

 تعـالى  اهللا مـن  خاصـا  قربـا  هنـاك  أن المؤكـد  فمـن  كله هذا ومع المرتبتين، بين الفصل

 الرسـل،  بـأعظم  خاصـة  ومراتـب  كمنـازل  بهمـا  اإليمان إال يسعنا وال المنزلتان، تقتضيه

 تعـالى  اهللا وعنـد  الـدنيا،  الحيـاة  فـي  ومكانـةً،  مكاناً تعالى اهللا من كليهما قرب من والتيقن

  .النعيم جنات في

  .الناس محبة: الثاني المطلب

ــه، اجتمــاعي كــائن اإلنســان إن ــه ال بفطرت  مــع تواصــل دون يعــيش أن يمكن

 محبـة  كسـب  مـن  بـد  فـال  الحيـاة  استمرار في ثماره التواصل لهذا يكون وحتى اآلخرين،

 األمـور  هـذه  فـإن  وثقـتهم،  احتـرامهم  علـى  حصـل  إذا إال للمـرء  يتأتّى ال وهذا الناس،

 مـن  كـل  قلـب  ρ محمـد  نبيـه  حـبّ  تعـالى  اهللا أسـكن  وقد للمحبة، مقدمات هي وغيرها

 للمـؤمن  اهللا حـب  فـي  سـببا  ρ حبـه  جعـل  تعالى اهللا أن حتى يره  لم أم رآه سواء عرفه،

 َوَيغِْفـرْ  اللَّـهُ  ُيْحبِـْبكُمُ  فَـاتَّبُِعوِني  اللَّـهَ  تُِحبُّوَن تُْمكُنْ ِإْن قُْل( قائل من عّز فقال لذنوبه وغفرانا

 ُيـْؤِمنُ  ال: "قـال  حـين  لنفسـه  ذلـك  أثبـت  ρ فإنـه  كذلك ،1)َرِحيٌم غَفُوٌر َواللَُّه ذُنُوَبكُْم لَكُْم

 حبـه  تعـالى  اهللا عـد  قـد و ،2"َأْجَمِعـينَ  َوالنَّاسِ َوَولَِدِه َواِلِدِه من إليه َأَحبَّ َأكُوَن حتى أحدكم

ρ َأنَسٍ عنف الجنة في مرافقته في سببا τ َّالنبـي  أتـى  الَْباِدَيِة َأْهلِ من َرُجال َأن ε  يـا  :فقـال 

 َأنِّـي  إال لهـا  َأْعـَدْدتُ  مـا  :قـال  ؟لها َأْعَدْدتَ وما َوْيلََك :قال ؟قَاِئَمةٌ السَّاَعةُ َمتَى اللَِّه َرُسوَل

 فَفَرِْحنَـا  ،نعـم  :قـال  ،كَـذَِلكَ  َونَْحـنُ  :فَقُلْنَـا  ،َأْحَبْبـتَ  من مع أنك :قال ،َوَرُسولَُه اللََّه ُأِحبُّ

                                                            
 31 عمران، آل 1
 .15ح لنفسه، يحب ما أحدكم يحب أن اإليمان من باب اإليمان، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
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 ُيْدرِكَـهُ  فَلَـنْ  هـذا  ُأخِّـرَ  إن :فقـال  َأقَْراِنـي  مـن  وكان ِللُْمِغيَرِة غُلَاٌم فََمرَّ شَِديًدا فََرًحا َيْوَمِئٍذ

 الصـحابة،  تنـافس  محـطّ  ρ حبـه  جعلـت  األحاديـث  وهـذه  ،1"السَّـاَعةُ  تَقُوَم حتى الَْهَرُم

 َعنِّـي  كُنْـتِ  إذا َألْعلَـمُ  إنـي " :ρ اللَّـهِ  رسـول  لـي  قال: قالت اψ َعاِئشَةَ عنف ρ وزوجاته

 كُنْـتِ  إذا َأمَّـا " :فقـال  ذلـك؟  تَْعـرِفُ  َأْيـنَ  من: فقلت: قالت" غَْضَبى َعلَيَّ كُنِْت وإذا َراِضَيةً

" إبـراهيم  َوَربِّ ال قُلْـتِ  غَْضـَبى  كُنْـتِ  وإذا َحمَّـٍد، ُم َوَربِّ ال تَقُـوِلينَ  فَِإنَّـكِ  َراِضـَيةً  َعنِّي

 إنمـا  إبـراهيم  ورب اψ وقولهـا  .2اْسـَمكَ  إال َأْهُجـرُ  ما اللَِّه َرُسوَل يا واهللا َأَجْل: قلت: قالت

 كمـا  بـه  النـاس  أولـى  ألنـه  والسـالم  الصالة عليهم األنبياء من غيره دون إبراهيم ذكرت

 اسـمك  إال أهجـر  مـا  وقولهـا  ذكائهـا،  وقوة عائشة فطنة على ةدالل وفيه القرآن، عليه نص

 يسـلب  الـذي  الغضـب  غايـة  فـي  كانـت  إذا أنها أخبرت ألنها اللطف؛ من غاية في حصٌر

 الممتزجـة  وباطنَهـا،  ظاهَرهـا  المسـتغرقةِ  المحبـةِ  كمـال  عـن  يغيرها ال اختياره العاقل

 الـذي  التـرك  هـذا  مـن  تتـألم  أنها على به لتدل بالهجران؛ الترك عن عبرت وإنما بروحها،

  .3فيه لها اختيار ال

 معرفتهـا  وهـو  غيـره  دون υ إلبـراهيم  اψ عائشـة  لـذكر  أراه آخر سبب وهناك

 النسـب،  أبـّوة  مـن  أقـرب  هـي  التي الملّة في أبوه فهو له، الشديد ρ اهللا رسول بحب التامة

 بينهمـا  العالقـة  فـي  يـؤثر  وال ،ρ الرسـول  قلـب  يسعد له ذكرها بأن العلم تمام تعلم وهي

 وذكـرت  الرجـال،  مـن  ρ الرسـول  قلـب  إلـى  الناس أحب أنه مع ψ أباها تذكر فلم سلباً،

  .وأقرب قلبه إلى أحب هو من

ـ  مسـلم  لصحيح النووي اإلمام شرح في جاء  ذلـك  ولـوال : 4عيـاض  القاضـي  لوق

 وهجـره  ρ النبـي  علـى  الغضـب  ألن ؛فيـه  مـا  الحـرج  من ذلك في اψ عائشة على كان

                                                            
 .5815ح ويلك، الرجل قول في جاء ما باب األدب، كتاب السابق، المرجع 1
 .4930ح ووجدهن، اءالنس غيرة باب النكاح، كتاب السابق، المرجع 2
 .210ص ،20ج ،القاري عمدة العيني، 3

 أعلم من كان وقته، في الحديث أهل وإمام المغرب عالم الفضل أبو السبتي، اليحصبي موسى بن عياض القاضي هو 4

: لقي مسموما، بمراكش وتوفي غرناطة، قضاء ثم فيها، ومولده سبتة، قضاء ولي وأيامهم، وأنسابهم العرب بكالم الناس

 .  99ص ،5ج ،األعالم الزركلي،: أنظر. هـ 544 سنة توفي المصطفى حقوق بتعريف الشفا تصانيفه من. يهودي سمه



 
 

120

 كـان،  كمـا  وحبهـا  قلبهـا  أن علـى  فـدل  اسـمك،  إال أهجر ال :قالت ولهذا عظيمة، رةكبي

  . 1المحبة لفرط النساء في الغيرة وإنما

 ِنَسـاِئهِ  بـين  َأقْـَرعَ  َسـفًَرا  َأَراَد إذا ρ اللَّـهِ  رسـول  كـان ": قالـت  اψ َعاِئشَةَ عن

 غيـر  َولَْيلَتََهـا  َيْوَمَهـا  ِمـنُْهنَّ  اْمـَرَأةٍ  ِلكُـلِّ  َيقِْسُم وكان معه بها خََرَج َسْهُمَها خََرَج فََأيَّتُُهنَّ

 رَِضـا  بِـذَِلكَ  تَْبتَِغـي  ρ النبـي  َزْوجِ ِلَعاِئشَـةَ  َولَْيلَتََهـا  َيْوَمَهـا  َوَهَبتْ َزْمَعةَ بِنْتَ َسْوَدةَ َأنَّ

   .ρ"2 اللَِّه رسول

 صـة حف فقالـت  معهـا،  يتحـدث  عائشـة  مـع  سار بالليل كان إذا ρ اهللا رسول وكان

 فركبـت . بلـى : قالـت  وأنظـر؟  فتنظـرين  بعيـرك  وأركب بعيري الليلة تركبين أال لعائشة

 إلـى  ρ اهللا رسـول  فجـاء  حفصـة،  بعيـر  علـى  عائشة وركبت عائشة، بعير على حفصة

 فلمـا  فغـارت،  عائشـة  فافتقدتـه  نزلـوا،  حتى معها سار ثم فسلم، حفصة وعليه عائشة جمل

 حيـة  أو عقربـا  علـيّ  سـلط  رب يـا : وتقـول  ،3اإلذخـر  بـين  رجليها تجعل جعلت نزلت

 عليـه  حملهـا  وقالتـه  فعلتـه  الـذي  هذا وإن ،4شيئا له أقول أن أستطيع وال رسولُك تلدغني،

  .ρ5 اهللا رسول على الغيرة فرط

 موقـف  كـل  وراء الرئيسـي  السـبب  لوجـدنا  ،نψ المؤمنين أمهات مواقف حلّلنا ولو

ـ  وهـذه  ؛ρ اهللا لرسول المحبة شدة هو  عـن  للتنـازل  اψ سـودة  دفعـت  التـي  هـي  ةالمحب

 اψ حفصـة  طلـب  ومـا  سيسـعده،  ذلـك  وبأن لها ρ الرسول بمحبة لعلمها اψ لعائشة ليلتهاا

 ومـا  مرافقتـه،  فـي  والرغبـة  ،ρ للرسـول  محبتهـا  لشدة إال الركوبة مبادلة اψ عائشة من

 بويـة الن السـيرة  مـن  الشـواهد  أكثـر  ومـا  ذاتـه،  للسـبب  إال ذلك بعد اψ عائشة تصرف

                                                            
 إحياء دار: بيروت ،2ط ،مسلم صحيح على النووي شرح ،)هـ676( زكريا أبو مري بن شرف بن يحيى النووي، 1

 .بتصرف. 203ص ،15ج هـ،1392 العربي، التراث

 .2453ح َجاِئٌز، فَُهَو َزْوٌج لها كان إذا َوِعتِْقَها َزْوجَِها ِلغَْيرِ الَْمْرَأِة ِهَبِة َباب الهبة، كتاب ،لبخاريا صحيح البخاري، 2
 وله كعوبا وأصغر أعرض أنه إال إذخرة واحدتها الكوالن نبتة على ينبت الثيل من أطول الريح طيب حشيش اإلذخر 3

 الحزون في تنبت وهي الطيب في فيدخل يطحن الغرز نباته في يشبه وهو وأصغر أرق أنها إال القصب مكاسح كأنها ثمرة

 .303ص ،4ج ذخر مادة العرب، لسان منظور، ابن: أنظر. منفردة اإلذخرة تنبت وقلما صغيرة شجرة وهي والسهول
 .311ص ،9ج ،البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقالني، حجر ابن 4
 202ص ،15ج ،ويالنو بشرح مسلم صحيح النووي، 5
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 عـن  ρ لـه  محبـةً  زماننـا  أهل خيرةُ يقل وال. ρ حبه على الكرام الصحابة وسيرة العطرة،

 المصـطفى  إلـيهم  اشـتاق  لمـا  ذلـك  ولـوال  معهم، وحشرنا عنهم تعالى اهللا رضي الصحابة

ε. ُهَرْيَرةَ أبي فعن τ َّاللَّـهِ  َرُسـولَ  َأن ε  قَـْومٍ  اَرَد َعلَـْيكُمْ  السَّـلَامُ " :فقـال  الَْمقُْبـَرةَ  أتـى 

 ِإخَْوانَـكَ  لسـنا  أو قـالوا  ِإخَْوانَنَـا  َرَأْينَـا  قد َأنَّا َوِدْدتُ لَاِحقُوَن بِكُْم اهللا شَاَء إن َوِإنَّا ُمْؤِمِنيَن

        .1..."َبْعُد َيْأتُوا لم الَِّذيَن َوِإخَْوانُنَا َأْصَحابِي َأنْتُْم قال اللَِّه َرُسوَل يا

 أسـند  أن υ إبـراهيم  ألبيـه  ρ محمـد  قلـب  في تعالى هللا ألقاه الذي الحب شدة ومن

: قـال  النـاس  خيـر  يـا : ρ للنبـي  قال رجال أن ψ مالك بن أنس فعن ،الناس خير نعت إليه

 ذلـك  لـه  قـال  لمـا  ρ قولـه  وأمـا  .2"داود ذاك: "قـال  النـاس  أعبد يا: قال" إبراهيم ذاك"

  :جوابان ففيه υ إبراهيم ذاك البرية خير يا الرجل

   .وأبوته لخلته السالم عليه إلبراهيم واحتراما تواضعا قاله أنه: اأحدهم 

  .آدم ولد سيد أنه يعلم أن قبل قاله أنه: وثانيهما

 بعـده،  يعنـي  إبـراهيم  ذاك قولـه  أن العربـي  ابـن  ذكـره  ثالـث  جـواب  وهناك 

  :وجهين من فالجواب الثاني، الجواب والصحيح

 الموهمـة  العبـارة  وأطلـق  عصـره،  فـي  الموجودين البرية خير المراد أن أحدهما 

  .التواضع في أبلغ ألنه للعموم

 التفضـيل  ألن يدخلـه؛  فالنسـخ  خبـرا  υ إبـراهيم  بـه  ُوصـف  ما كان إن ثانيهما 

 األنبيـاء  أكثـر  ألنـه  ρ محمـد  سـيدنا  هـو  البرّيـة  وخيـر  عباده، من يشاء لمن اهللا يمنحه

  .3أتباعا

                                                            
 .249ح الوضوء، في والتحجيل الغرة إطالة استحباب باب الطهارة، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 1
 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،أصبهان تاريخ ،)هـ430( نعيم أبو مهران بن اهللا عبد بن أحمد األصبهاني، 2

 وهو الرازي إسماعيل أبو التميمي لمختارا بن إبراهيم سنده في ألن ضعيف والحديث. 560ح م،1990 -هـ1410

 .33ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. هـ82 سنة مات الحفظ ضعيف صدوق
 البشائر دار: بيروت ،ρ الرسول خصائص في السول غاية ،)هـ804( حفص أبو األنصاري علي بن عمر الملقن، ابن 3

 .269ص ،1ج م،1993 -  هـ1414  اإلسالمية،
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 بـن  اللَّـهِ  عبـد  فعـن  األنبيـاء،  مـن  ولّيـه  سماه أنه υ إلبراهيم ρ حبه دالئل ومن

 َوخَِليـلُ  أبـي  َوِليِّـي  َوِإنَّ النَّبِيِّـينَ  مـن  ةًُوال نَبِـيٍّ  ِلكُلِّ ِإنَّ: "ρ اللَِّه رسول قال: قال اψعمر

 َواللَّـهُ  آَمنُـوا  َوالَّـِذينَ  النبـي  َوَهـذَا  اتََّبُعـوهُ  لَلَِّذيَن بِِإْبَراِهيَم الناس َأْولَى ِإنَّ[ قََرَأ ثُمَّ َربِّي،

   .2"1]الُْمْؤِمِنيَن َوِليُّ

 إال القـرب  مـن  الدرجـة  هـذه  إلـى  المـرء  يصل وال ،3المعين الناصر هو والولي

 قلبيـاً  أمـراً  كانـت  وإن فالمحبـة  لهـا،  الموجبـة  بالصفات إال تكتمل ال التي الكاملة بالمحبة

 حـب  فـي  ألسـباب وا ممكنـة،  تجعلهـا  أسـباباً  للمحبـة  وكأن جانب، فيه للعقل أن إال بحتا

 والملـة،  األنبيـاء  وأبـو  تعـالى،  اهللا خليـل  أنه أجلّها كثيرة υ إبراهيم اهللا لنبي ρ اهللا رسول

 υ الخليـل  حـب  فأصـبح  ،ρ اهللا رسـول  يحبه من حبَّ المسلمين قلوَب تعالى اهللا أسكن وقد

 قيـام  حتـى  ρ محمـد  أمـة  مـن  المسـلمين  من أتباعه وهم به، الناس أولى قلوب في يتخلل

 υ إبـراهيم  بـأن  والنصـارى  اليهـود  علـى  الرد سياق في الكريمة اآلية جاءت وقد. لساعةا

 ε محمـد   هـم  باتباعـه  النـاس  أولـى  أن وبّينت عليهم، اآلية فردت نصرانيا، أو يهوديا كان

  . وأمته

  .قيةلْالخَ الصفات في التشابه: الثاني المبحث

، وقـد أحكـم اهللا   υآدم ينحدر البشر جميعا من أصل واحـد، ومـن أب واحـد هـو     

تعالى خلقه بجعل سنته في خلق األبناء على شـبه اآلبـاء، فـي عمـوم المخلوقـات، بشـراً       

كانوا أم غير بشر، ومن حكمته جّل في عاله أن جعل بـين أبـي األنبيـاء وخـاتَمهم تشـابهاً      

ـ         ة فريداً، تجلّى هذا الشبه في العديد مـن الصـفات الخَلقيـة، ذُكـر طـرفٌ منـه قبـل البعث

  .ρالنبوية، وذُكر البعض اآلخر بعدها، ومنه ما صّرح به المصطفى 

                                                            
 68 عمران، آل 1
 .2995ح عمران، آل سورة ومن باب ،ρ اللَِّه رسول عن الْقُْرآنِ تَفِْسيرِ ِكتَاب ،الترمذي سنن الترمذي، 2
 .306ص ،1ج ولي مادة ،الصحاح مختار ،الرازي 3
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ومن المعروف أن العرب كانوا من أوائل مـن بـرع فـي اقتفـاء األثـر وإلحـاق        

، ρمـن إرهاصـات نبـوة سـيدنا محمـد       1األنساب، وقد كانت إحدى هذه الصفات إرهاصاً

: هـا قـريش فقـالوا لهـا    كانت امرأة بمكـة كاهنـة فاجتمعـت إلي    :قال ψفعن ابن عباس 

اجتمعـوا واجمعـوا أبنـاءكم    : ، قالـت υأخبرينا بأشبهنا قـدماً بـإبراهيم خليـل الـرحمن     

مـدوا الكسـاء علـى سـهلة ومـروا عليهـا، فبسـطوا        : فاجتمعوا، فقالت: وصبيانكم، قال

هـذا أشـبهكم قـدما بـإبراهيم خليـل      : ، فقالـت ρكساء ومروا عليها، فآخر من جاء النبي 

  .2الرحمن

، فعـن  ψما ما حصل ليلة الهجرة النبوية فقد أبهر لـّب أبـي سـفيان بـن حـرب      أ 

مـن   ρلمـا تـوارى رسـول اهللا    ": عن رجل كان مـن رؤوسـهم بمكـة قـال     3أبي غرازة

ُأنظـر إلـى هـذا األثـر،     : قريش أخرجت قريش معقال أبا كرز القائف، فرأوا أثـرا فقـالوا  

: قـت لكـم نسـب هـذا األثـر، قـالوا      ما رأيت وجه محمد قط، ولكـن إن شـئتم ألح  : فقال

هذا الذي في مقام إبراهيم، أو هذا من الـذي فـي مقـام إبـراهيم، فقـال أبـو       : ألحق، قال

ومـع أن الحـديث ضـعيف     .υ"5أن يكون ُيشَـّبه بـإبراهيم    ρحسدا للنبي  4خرفت: سفيان

ال أصرح منـه وال أوضـح فـي تأكيـد الشـبه بينهمـا       معناه ثبت في حديث صحيح  إال أن

ـ ليلة أسري بـي رأيـت موسـى، وإذا هـو رَ    " :ρرسول اهللا  هو قولو ـ  ٌلُج ـ َر ٌبْرَض ، ٌلجِ

                                                            
 ،الوسيط المعجم وآخرون، إبراهيم مصطفى، :أنظر. بعثته قبل للنبي يظهر للعادة الخارق األمر هو شرعا اإلرهاص 1

 . 377ص ،1ج رهص مادة الدعوة، دار
 .60ح ،75ص ،1ج النبوة، دالئل األصبهاني، 2

: أنظر. الحديث لين الجدعاني ِغَراَزة أبو المكي التيمي مليكة أبي بن اهللا عبد بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد هو 3

 .426ص ،التهذيب تقريب العسقالني، حجر ابن

 ابن: أنظر. منه ويتعجب يستملح ما كل وعلى األحاديث من يكذبونه ما كل على لعربا أجراه لفظ وهو خُرافة من 4 

 66ص ،9ج خرف مادة ،العرب لسان منظور،
 الذي الرجل باسم يصرح ولم دلّس غرازة أبا راويه ألن ضعيف والحديث. 61ح ،75ص ،1ج النبوة، دالئل األصبهاني، 5

 .عنه روى
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ورأيت عيسى، فإذا هـو رجـل ربعـة أحمـر، كأنمـا خـرج مـن         ،1كأنه من رجال شنوءة

فـي أحـدهما لـبن وفـي اآلخـر      : وأنا أشبه ولد إبراهيم به، ثم ُأتيـت بإنـاءين   ،2ديماس

أخـذت الفطـرة، أمـا إنـك     : بن فشـربته، فقيـل   اشرب أيهما شئت، فأخذت الل: خمر، فقال

  .3"لو أخذت الخمر غوت أمتك

 εكيـف لكاهنـة وقـائف ال يمتّـان لمحمـد      : هـو والتساؤل الذي يطرح نفسه هنـا  

بصلة قرابة أو دين، أن يشهدا بمثل تلك الشـهادة مـع تباعـد الـزمن، إال أن تكـون حقـاً؟       

ـ   ، فمـن شـهد   εاً مناسـباً لبعثـة الرسـول    ولم يكن ذلك إال بأمر من اهللا تعالى ليهـيء مناخ

كالم الكاهنة من أهل مكة أكثر ممن لم يشهد، وال بد أن ينقل مـا شـهد حتـى يصـل خبـر      

هذه الواقعة إلى حد التواتر، ولم يكن من شهد كالم القائف بعـد البعثـة ويـوم الهجـرة أقـل      

وتـه ورسـالته،   ، وتأكيـد لنب εشأنا من أولئـك، فهـو إذن تأييـد مـن اهللا تعـالى لرسـوله       

  .   واستحضار لشرف نسبه؛ ليكون فيه مدعاة لتصديقه وسبب في اتباعه

 عـن  الطويـل  والمعـراج  اإلسـراء  حـديث  في ψ مسعود بن اهللا عبد عن ُروي وقد

 ؟هـذا  مـن  :فقيـل  ،جبريـل  فاسـتفتح  ،السابعة السماء أتينا حتى انطلقنا ثم": ρ اهللا رسول

 :قـالوا  .نعـم  :قـال  ؟إليـه  بعـث  وقـد  :قيـل  ،مـد مح :قال ؟معك ومن :وقيل ،جبريل قال

 :قـال  ؟هـذا  مـن  جبريـل  يـا  :فقلت ،υ إبراهيم على فأتيت ،جاء المجيء ولنعم به مرحبا

  .4"الصالح والنبي الصالح باالبن مرحبا :فقال ،عليه فسلمت ،إبراهيم أبوك هذا

                                                            
 كأنه وقوله جعد، غير أي مسترسله، الشعر دهين أي الجيم وكسر الراء بفتح رجل قوله نحيف أي: َرجٌِل َضْرٌب َرُجٌل 1

 شرح الباري فتح العسقالني، حجر ابن: أنظر. كعب بن اهللا عبد وهو شنوءة إلى ينسبون اليمن من حي شنوءة رجال من

 .429ص ،6ج البخاري، صحيح
 ونضارة اللون بصفاء وصفه ذلك من المراد الكّن، جملة من ماموالح الكّن، على أيضا ويطلق السرب اللغة في الديماس 2

 رأسه من الماء قطر حتى عرق وأنه عرقان وهو منه فخرج كن موضع في كان كأنه حتى الوجه، ماء وكثرة الجسم

 .484ص ،6ج نفسه، السابق المصدر. وجهه نضارة مزيد عن كناية يكون أن ويحتمل
 ،]تَكِْليًما ُموَسى اهللا َوكَلََّم[ ]ُموَسى َحِديثُ َأتَاَك َوَهْل[ تََعالَى اللَِّه قَْولِ باب ألنبياء،ا كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 3

 .3241ح
 .162ح الصلوات، وفرض السماوات إلى ρ اهللا برسول اإلسراء باب اإليمان، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 4
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 بنبـاال  مرحبـا  " الكلمـات  وبهـذه  الطريقـة  بهـذه  ρ بمحمد υ إبراهيم ترحيب وما

 لولـده  الوالـد  حـبّ  يكـون  وربمـا  وولّيه، بحبيبه محبٍّ ترحيب إال" الصالح والنبي الصالح

 لـه  عالقـة  ال جميعـا  النـاس  عنـد  وهـو  غريزي، فطري حب فهو منطقي؛ تفسير له ليس

 عـالٍ  خلـق  ذا كـان  فكلمـا  للولـد،  الخُلُقية الصفات فيه تؤثر وقد الِخلقية، الصفات أو بالشبه

 بـاب  مـن  الصـفات  هـذه  تحكمـه  والرسـل  األنبياء وعند أبيه، قلب في محبته زادت قويم

 صـفاته  عظمـت  وقـد  األنبيـاء،  آخـر  هـو  الـذي  البنه األنبياء من أبٍ بحب فكيف أولى،

 االبـن  جمعـه  مـا  كـل  ومـع  ،1]َعِظـيمٍ  خُلُـقٍ  لََعلَـى  َوِإنَّـكَ [ وعال جّل العزة رّب بشهادة

 إبـراهيم  أبيـه  وبـين  بينـه  كبيـر  بشـبهٍ  تُّوجت فقد خُلُقّية، صفات من الخاتَم والنبي الصالح

υ، وأعظم أخوته لبقية حبه من أكبر أبيه قلب في االبن حّب فجعلت .  

  .واالستجابة الدعاء: الثالث المبحث

 الصـالة  أفضـل  علـيهم  الرسـلَ و األنبيـاءَ  أن المسـلمين  مـن  أحد على يخفى ال 

 ومـنهم  علـيهم،  دعـا  مـن  ومـنهم  قومـه، ل دعا من فمنهم الدعاء، مستجابو التسليم، وأزكى

 سـيدنا  وأدعيـة  υ إبـراهيم  سـيدنا  أدعيـة  تشـابهت  وقـد  القيامة، يوم إلى دعاءه ادخر من

  .تعالى اهللا شاء إن اآلتية المطالب في هبينسأ ما وهذا ما، حد إلى ρ محمد

  .االبتالء على التصبر: األول لمطلبا

 والمصـابرة  الصـبر  معنـى  نأبـيّ  أن أوال أحـب  المطلـب  هذا في نخوض أن قبل

 وصـبره  ،ضـرب  وبابـه  ،الجـزع  عـن  الـنفس  حبس هو فالصبر بينها، والفرق والتصبر

 رجـال  أمسـك  رجـل  فـي  ε النبـي  حـديث  وفـي  .}2َكَسفْنَ ْربِاْصَو{ تعالى اهللا قال ،حبسه

 حتـى  للمـوت  حبسـه  الـذي  احبسـوا  أي .3"الصابر واصبروا القاتل اقتلوا" :قال آخر وقتله

                                                            
 4 القلم، 1
 28 الكهف، 2
: ، مكة المكرمةسنن البيهقي الكبرى، )هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،  3

  .15809، باب ما جاء في قتل اإلمام وجرحه، ح....جماع أبواب تحريم القتل. م1994 -هـ 1414مكتبة دار الباز، 
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ـ  اصـطبر  وتقـول  الصبر فُلُّكَتَ لتصبروا ،يموت ـ { وجـل  عـز  وقولـه  ،1برواّص  واُربِاْص

 فـي  أعـداءكم  صـابروا  أي صـابروا  و ديـنكم  علـى  واثبتـوا  اصـبروا  أي .2}واُرابَِصَو

  . 3الجهاد

 تعويـد  ألنهـا  التصـّبر،  أي تكلُّفـه  هـي  الصـبر  درجـات  أعلى أن سبق مما يتبّين

 المـرأ  أن إلـى  يشـير  اللفـظ  كـأنّ  بـل  التحّمل، على لها وترويض الجزع، عدم على للنفس

 األعبـاء،  تحّمـل  فـي  لمـراده  منصـاعة  ألمره، طائعة فكأنها تأمره، أن بدل نفسه يأمر هنا

   .وسالمه اهللا صلوات عليهم والرسل لألنبياء تتأتّى التي الدرجة وهي

 تعـالى  اهللا سـنة  هـي و ال كيـف  وابـتاله،  إال رسوال وال نبيا تعالى اهللا يرسل لم كما

 مـرّ  وقـد  وأولـى،  أدعـى  ومبلغيهـا  الرسـالة  َحَملَـة  فـي  هيو عباده، من الصالحين في

 أشـدّ  مـن  حرقـاً  قتلـه  محاولـة  كانـت  ربما عظيمة، وابتالءات عّدة، بمصاعب υ إبراهيم

 إال الجريمـة،  تلـك  يمنـع  نفـوذ  ذي لـه  مصّدق من قومه وخلو سنّه، لحداثة االبتالءات؛ تلك

فعـن ابـن    مسـبوق  غيـر  بـدعاء  عـالى ت اهللا دعـا  والمشاعر العقل دمتوقّ الرسول هذا أن

ـ َح": كان آخر قول إبراهيم حين ألقـي فـي النـار   : قال ψعباس  ـ ِنَو اُهللا َيبِْس . 4"يـلُ ِكالَو َمْع

ـ      υقَالََها ِإْبَراِهيُم " َحْسُبنَا اهللا َوِنْعَم الَْوِكيُل" :وعنه أيضا ٌد  حين ألقـى فـي النَّـارِ َوقَالََهـا ُمَحمَّ

ρ َجَمُعـوا لَكُـْم فَاخْشَـْوُهْم فَـَزاَدُهْم ِإيَمانًـا َوقَـالُوا َحْسـُبنَا اهللا         ْدقَ اَسنَّ النَِّإ{ :حين قالوا

: والمراد أنهم كلما ازدادوا إيمانا في قلـوبهم أظهـروا مـا يطابقـه، فقـالوا      .5}َوِنْعَم الَْوِكيُل

أي كافينـا اهللا، وتقـدير اآليـة يكفينـا     " اللَّـهُ َحْسـُبنَا  "حسبنا اهللا ونعم الوكيل، ومعنى الدعاء 

اهللا ونعم الكافي، والوكيل فعيل بمعنى مفعول، وهو الموكـول إليـه، والكـافي والكفيـل، ثـم      

خـرج ورجـع بنعمـة مـن      ρوذلـك أن النبـي    ]فَانْقَلَُبواْ بِِنْعَمٍة ّمَن اللَِّه َوفَْضلٍ[قال تعالى 

 قيل النعمة منافع الدنيا، والفضـل ثـواب اآلخـرة وقولـه    اهللا، والنعمة هنا العافية والفضل، و

                                                            
 .149ص ،1ج صبر مادة ،الصحاح مختار الرازي، 1
 200 عمران، آل 2
 .439ص ،4ج صبر مادة عرب،ال لسان منظرو، ابن 3
 .  4288ح اآليةَ،" فَاخْشَْوُهْم لَكُْم َجَمُعوا قد الناس ِإنَّ" َباب التفسير، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 4
 .4287ح اآليةَ،" فَاخْشَْوُهْم لَكُْم َجَمُعوا قد الناس ِإنَّ" َباب التفسير، كتاب السابق، المصدر 5
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فـي طاعـة    ]َواتََّبُعـواْ رِْضـواَن اللَّـهِ   [لم يصـبهم قتـل وال جـراح،     ]لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوء[

  .1قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا ]َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍ[رسوله، 

ـ َح ": ρقال النبي : قال ψ2وعن شداد بن أوس   ـ ِنَو اُهللا َيبِْس ـ َأ يـلُ ِكالَو َمْع ـ  اُنَم  لِّكُ

  .3"ٍفاِئخَ

 τبـن الحصـيب    عـن بريـدة   ومما يناسب إيراده هنا ما أخرجه الحكـيم الترمـذي   

ـ  رُِبُد َدنٍْع اٍتَمِلكَ َرشَْع اَلقَ ْنَم" :ρقال رسول اهللا : قال ـ  لِّكُ ـ  الٍةَص ـ َو اةََدغَ ـ ِع اَهللا َدَج  نَُّهَدنْ

ـ خَا َوَينْللـدُّ  ٌسْمخَ ياًزِْجُم ياًِفكُْم ـ  ٌسْم ـ َح ِةَرلآلِخ ـ  اُهللا َيبِْس ـ ي َحيِنِدِل ـ ِل اُهللا َيبِْس ـ مََّها َأَم ي ِن

ـ ي َحِنَدَسَح ْنَمِل اُهللا َيبِْسَح يَّلَى َعغََب ْنَمِل اُهللا َيبِْسَح ـ ِل اُهللا َيبِْس ـ  ْنَم ـ ي بِِناَدكَ ـ َح وٍءُس  َيبِْس

ـ قَي الِْف ِةلَاَءَسُمالْ َدنِْع اُهللا َيبِْسَح ِتْوَمالْ َدنِْع اُهللا ـ َح رِْب ـ ِع اُهللا َيبِْس ـ َح انِيـزَ ِمالْ َدنْ  اُهللا َيبِْس

  .4"يُبِنُأ ِهْيلَِإَو تُلْكََّوتَ ِهْيلََع َوال ُهِإ لَهال ِإ اُهللا َيبِْسَح اِطَرالصِّ َدنِْع

فإذا وفق اهللا عبدا توكل بحفظـه وهدايتـه وإرشـاده وتوفيقـه وتسـديده، وإذا خذلـه       

أو إلى غيره، ولهـذا كانـت هـذه الكلمـة حسـبنا اهللا ونعـم الوكيـل كلمـة          وكله إلى نفسه

حين ركبت الناقة لمـا انقطعـت عـن الجـيش، وهـي كلمـة        اψعظيمة، وقد قالتها عائشة 

وحقيقـة التوكـل   ، فمن حقق التوكل على اهللا لم يكله إلـى غيـره وتـواله بنفسـه     المؤمنين،

الـذين آمنـوا، وهـذه هـي حقيقـة       إنه تعالى وليُّهي تَوكيل األمور كلها إلى من هي بيده،  ف

الوثوق برحمة اهللا، كما في هذا الدعاء، فإني ال أثق إال برحمتـك، فمـن وثـق برحمـة ربـه      

                                                            
 .82ص ،9ج ،يبالغ مفاتيح الرازي، الفخر 1
 خَْمٌس َولَُه َوخَْمِسيَن، ثََمانٍ َسنَةَ بِِفلَْسِطيَن تُُوفَِّي ثَابٍِت، ْبنِ َحسَّاَن َأِخي اْبُن َوُهَو َيْعلَى، َأَبا ُيكَنَّى ثَابِِت، ْبنِ َأْوسِ ْبُن شَدَّاُد 2

 معرفة األصبهاني، نعيم أبو: أنظر. َبْدًرا شَهَِد َأنَُّه الُْمتََأخِّرِيَن َبْعُض ذَكََر سِ،الَْمقِْد بَِبْيِت َعِقُبُه ُمَعاوَِيةَ، َأيَّامِ ِفي َسنَةً َوَأْرَبُعوَن

 .1459ص ،3ج ،الصحابة
 وهو صائد بن الوليد بن بقية فيه ألن ضعيف إسناده والحديث. 336 ص ،1ج أصبهان، تاريخ األصبهاني، نعيم أبو 3

 شاهد وللحديث. 65صالتهذيب، تقريب لعسقالني، ا حجر ابن: أنظر .هـ97 سنة مات الضعفاء عن التدليس كثير صدوق

 .126 الصفحة في ذكرته صحيح
 .274ص ،2ج ،ρ الرسول أحاديث في األصول نوادر الترمذي، الحكيم 4
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فقد حقق التوكل عليه في توفيقـه وتسـديده، فهـو جـدير بـأن يتكفـل        ،ولم يثق بغير رحمته

  .1اهللا بحفظه، وال يكله إال إلى نفسه جّل وعال

 بـالخطر،  أحـسّ  حينمـا  υ إبـراهيم  أبيـه  بدعاء دعا قد ρ محمد سيدنا نوبهذا يكو 

 اهللا بـأن  يـؤمن  مـن  يخـذل  ال وجـل  عـز  المولى بأن لعلمه إال الدعاء بهذا ليدعو كان وما

ـ  ذلـك  علـى  يجزيه أيضا بل حسبف هذا ليس عدّوه، يكفيه  عليـه  وينـزل  الطمأنينـة،  ةنعم

  .السكينة

 ونعـم  اهللا حسـبي  أنـس  بـن  مالـك  خـاتم  نقـش  كـان : قال 2عيسى بن معن فعن 

 ونعـم  اهللا حسـبنا  قـالوا  لقـوم  قـال  وتعـالى  تبارك اهللا سمعت: فقال ذلك عن فسئل الوكيل،

       .   3سوء يمسسهم لم وفضل اهللا من بنعمة فانقلبوا ،الوكيل

  .ρ محمد ببعثة الدعاء: الثاني المطلب

 مكـة  ألهـل  بالـدعاء  وعـال  جـلّ  ربـه  إلى المحرم البيت بناء بعد υ إبراهيم توجه

 الشـرك  أدران مـن  طّهـرهم وي والحكمـة،  الكتـاب  يعلمهـم  مـن  ذريـتهم  من لهم يهيئ أن

  .والجاهلية

 ρ اهللا رسـول  سـمعت : قـال  ρ اهللا رسـول  صـاحب  ψ سارية بن العرباض عنف 

 أنـا  :ذلـك  عـن  وسـأخبركم  طينتـه  فـي  4منجدل وأبي النبيين وخاتم اهللا عبد إني": يقول

 النبيـين  أمهـات  وكـذلك  ،رأت التـي  آمنـة  أمي ورؤيا ،عيسى وبشارة ،راهيمإب أبي دعوة

 ثـم  ،الشـام  قصـور  لـه  أضـاءت  نـورا  له وضعته حين رأت ρ اهللا رسول أم وأن ،يرين
                                                            

 عالم دار: المكرمة مكة ،1ط ،لبيك اللهم لبيك حديث شرح ،) هـ795( أحمد بن الرحمن عبد الحنبلي، رجب ابن 1

 .122ص ،1ج هـ،1417الفوائد،
 هو: حاتم أبو قال الحديث، أئمة أحد المدني يحيى أبو القزاز موالهم األشجعي دينار بن يحيى بن عيسى بن معن هو 2

 يتولى الذي هو كان: وقال الثقات في حبان ابن وذكره مأمونا ثبتا الحديث كثير ثقة وكان وأتقنهم، مالك أصحاب أثبت

 ،)هـ742( الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن يوسف المّزي،: أنظر. هـ198 سنة ينةبالمد مات مالك، على القراءة

 . 226ص ،10ج م،1980 -هـ1400 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط ،الكمال تهذيب
 المعاني من الموطأ في لما التمهيد ،)هـ463( عمر أبو النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف البر، عبد ابن 3

 .96ص ،1ج هـ،1387 اإلسالمية، والشؤون األوقاف عموم وزارة: مغربال ،واألسانيد
 .104ص ،11ج جدل مادة ،العرب لسان منظور، ابن: أنظر. األرض وهي بالجدالة الملقى والُمَجدَّل الساقط الُمنَْجِدُل  4
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 َوِسـَراجاً  بِِإذِْنـهِ  اللَّـهِ  ِإلَـى  َوَداِعيـاً  #َونَِذيراً َوُمَبشِّراً شَاِهداً َأْرَسلْنَاَك ِإنَّا النَّبِيُّ َأيَُّها َيا [ تال

  .2"1]ُمِنيراً

 الـذين  لذريتـه  بمكـة  الـدعاء  بهـذا  دعا إنماυ  إبراهيم أن الغيب مفاتيح في جاء وقد

  .3ρمحمداً إال حولها وما بمكة من إلى تعالى اهللا يبعث ولم ،حولها وبما ،بها يكونون

 سـورة  مـن  الكريمـة  لآليـة  تفسـيره  فـي  الشـنقيطي  الشـيخ  إليـه  أشار ما وهذا

 َيْرجُِعـونَ  لََعلَُّهـمْ  َعِقبِـهِ  ِفـي  َباِقَيـةً  كَِلَمةً َوَجَعلََها[تعالى قوله هيو الزخرف،  َمتَّْعـتُ  َبـلْ #

 ِسـْحرٌ  َهـذَا  قَـالُواْ  الَْحـقُّ  َجـآءُهمُ  َولَمَّا #مُّبِيٌن َوَرُسوٌل الَْحقُّ َجآءُهُم َحتَّى َوآَبآءُهْم َهُؤالَِء

 كلمـة  إلـى  راجـع  التحقيـق  علـى  جعلهـا  في لمنصوبا الضمير :فقال ].4كَاِفُروَن بِِه َوِإنَّا

 تَْعُبـُدونَ  مِّمَّـا  َبـَرآءٌ  ِإنَِّنـي [ قولـه  في المذكورة اهللا، إال إله ال معنى على المشتملة اإليمان،

 مـن  البـراءة  هـو  منهـا  النفـي  فمعنـى  وإثبات؛ نفي اهللا إال إله ال ألن ]5فَطََرِني الَِّذي ِإالَّ #

 فـي  موضـحاً  جـاء  المعنـى  وهـذا  العبـادات،  أنـواع  جميع في ،اهللا غير المعبودات جميع

 أنـواع  بجميـع  وحـده  اهللا إفـراد  هـو  منهـا  اإلثبات ومعنى ]تَْعُبُدون مِّمَّا َبَرآٌء ِنيِإنَّ[ قوله

 قولـه  فـي  موضـحاً  جـاء  المعنـى  وهذا رسله، ألسنة على شرعه الذي الوجه على العبادات

  .6]َسَيْهِدينِ فَِإنَُّه فَطََرِني الَِّذي ِإالَّ[

 ظـاهر  وهـو  ،υ إبـراهيم  إلـى  راجـع " َوَجَعلََهـا " قوله في المستتر الفاعل وضمير 

 وسـأبّين  إشـكال  الرجـوع  هـذا  فـي  وليس– تعالى اهللا إلى راجع هو: بعضهم وقال السياق،

 إبـراهيم  صـيَّر   األول القـول  علـى  المعنـى  يكونو ،-والمدينة لمكة الدعاء مطلب في ذلك

                                                            
 45/46 األحزاب، 1
 هذا: الحاكم قال. 3566ح األحزاب، سورة تفسير باب التفسير، كتاب ،الصحيحين على المستدرك النيسابوري، الحاكم 2

 .يخرجاه ولم الشيخين شرط على اإلسناد صحيح حديث
 .60ص ،4ج ،الغيب مفاتيح الرازي، الفخر 3
 29/ 28 الزخرف، 4
 26 الزخرف، 5
 دار: بيروت ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء ،)هـ1393( المختار بن محمد بن األمين محمد الشنقيطي، 6

 .بتصرف. 103- 102ص ،7ج. م1995 - هـ1415 لفكر،ا
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υ إبـراهيم  جعلها وإنما ولده، وولد ولده أي عقبه؛ في باقية ةالكلم تلك υ  ألنـه  فـيهم  باقيـة 

  : بأمرين لذلك تسبب

 فيوصـي  عنـه،  بـذلك  الوصـية  يتوارثـون  وصـاروا  بذلك، ألوالده وصيته أحدهما

 ِإْبـَراِهيمَ  مِّلَّـةِ  َعـن  َيْرغَـبُ  َوَمـن [ بقولـه  ذلك إلى تعالى أشار كما الخلف، منهم السلف به

 قَـالَ  ِإذْ # الصَّـاِلِحينَ  لَِمـنَ  اآلِخـَرةِ  ِفـي  َوِإنَّـهُ  الدُّنَْيا ِفي اْصطَفَْينَاُه َولَقَِد نَفَْسُه َسِفَه َمن ِإالَّ

 اللَّـهَ  ِإنَّ َيـاَبِنيَّ  َوَيْعقُـوبُ  َبِنيـهِ  ِإْبـَراِهيمُ  بَِهآ َوَوصَّي الَْعالَِميَن ِلَربِّ َأْسلَْمتُ قَاَل َأْسِلْم َربُُّه لَُه

   1]ُمْسِلُموَن َوَأنْتُْم ِإلَّا تَُموتُنَّ فَال الدِّيَن لَكُُم طَفَىاْص

 اْبتَلَـى  َوِإِذ[ تعـالى  كقولـه  والصـالح  اإليمـان  لذريته تعالى ربَّه سؤاله هو والثاني

 واجعـل  أي ]2يَِّتـي ذُرِّ َوِمـن  قَـالَ  ِإَماًمـا  ِللنَّاسِ َجاِعلَُك ِإنّى قَاَل فََأتَمَُّهنَّ بِكَِلَماٍت َربُُّه ِإْبَراِهيَم

 وقولـه  ]3ذُرَِّيِتـي  َوِمـن  الصَّـالةِ  ُمِقـيمَ  اْجَعلِْني َربِّ[ عنه تعالى وقوله ،أئمة أيضاً ذريتي من

 َربَّنَـا [ υ وإسـماعيل  هـو  عنـه  وقولـه  ]4اَألْصـنَامَ  نَّْعُبـدَ  َأن َوَبِنـيَّ  َواْجنُْبِني[ أيضا عنه

 َرُسـوالً  ِفـيهِمْ  َواْبَعـثْ  َربَّنَـا [ قولـه  إلى ]5لََّك مُّْسِلَمةً ُأمَّةً ِتنَآذُرِّيَّ َوِمن لََك ُمْسِلَمْينِ َواْجَعلْنَا

 فـي  دعـاءه  اهللا أجـاب  وقـد  ]6َوُيـَزكِّيهِمْ  َوالِْحكَْمةَ الِْكتَاَب َوُيَعلُِّمُهُم آَياِتَك َعلَْيهِْم َيتْلُواْ مِّنُْهْم

 دعـوة  أنـا : "قـال  أنـه  ρ عنـه  الحديث في جاء ولذا ،ρ محمداً ببعثه المذكور الرسول بعث

     8"7إبراهيم

 أن قضـى  لمـا  تعـالى  اهللا أن: المنـاوي  اإلمـام  يقـول  كمـا  السابق الحديث ومعنى

 قـّيض  بـأن  القضـاء  هـذا  أنجـز  الكتـاب،  أم في ذلك وأثبت ،النبيين خاتم ρ محمداً يجعل

                                                            
 130/131 البقرة، 1
 128 البقرة، 2
 40 إبراهيم، 3
 35 إبراهيم، 4
 128 البقرة، 5
 129 البقرة، 6
 .128: الصفحة في تخريجه سبق 7
 .103ص ،7ج  البيان أضواء الشنقيطي، 8
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ـ  صـلبه  مـن  تقلبـه  يكـون  كما بدعائه، إياه إرساله ليكون للدعاء؛ υ إبراهيم  أصـالب  ىإل

  . 1أوالده

 وأن دعائـه،  صـالح  مـن  وأبنـاءهم  ذريتـه  ينسـى  ال بأن مسلم لكل عبرة هذا وفي

 تعجـزه  ال كـريم  غنـي  والمسـئول  فقيـر،  السـائل  ألن واالسـتقامة؛  الصـالح  لهم يطلب

 إليـه،  يتضـرع  عبـده  صـوت  سـماع  يحب فإنه تعالى اهللا على الطلب في يلح وأن المسائل،

 َأوَّلَكُـمْ  َأنَّ لـو  ِعَبـاِدي  يـا ": يقـول  تعـالى  اهللا أن القدسـي  يثالحـد  من جزء في جاء فقد

 مـا  َمْسـَألَتَهُ  ِإنَْسـانٍ  كُـلَّ  فََأْعطَْيـتُ  فََسَألُوِني َواِحٍد َصِعيٍد في قَاُموا َوجِنَّكُْم َوِإنَْسكُْم َوآِخَركُْم

      .2"َبْحَرالْ ُأْدِخَل إذا الِْمخَْيطُ َينْقُُص كما إال ِعنِْدي ِممَّا ذلك نَقََص

  .والذرّية لألوالد الدعاء: الثالث المطلب

 تعـالى  اهللا سـماها  وقـد  ،البشـر  علـى  اإللهيـة  النّعم أعظم من الصالحة الذّّرية تعّد

 َوالَْباِقَيـاتُ  الـدُّنَْيا  الَْحَيـاةِ  زِينَـةُ  َوالَْبنُـونَ  الَْمـالُ [ وعـال  جـلّ  قـال ف الـدنيا،  الحياة زينة

 المـال  أن اآليـة  هـذه  تفسـير  فـي  جـاء  وقـد  3]َأَمالً َوخَْيٌر ثََواباً َربَِّك ِعنَْد خَْيٌر الصَّاِلَحاتُ

 فصـارا  ،ودفعـاً  قـوةً  البنـين  وفـي  ،ونفعـاً  جماالً المال في ألن الدنيا؛ الحياة زينة والبنين

 أمـانيهم،  ومهـبط  البشـر،  أنظـار  محـطّ  وأشباهها النّعم هذه كانت ولما. 4الدنيا الحياة زينة

 ،بعـض  علـى  النـاس  بعـض  بـه  اهللا فضل ما وتمني اآلخر، للبعض بعضهم حسد يف وسببا

 آيـات  وهـي  الحاسـدة،  العيـون  هـذه  مـن  الوقاية أساليب علمنا بأن علينا تعالى اهللا مّن فقد

 قُـلْ [ وعـال  جـلّ  قـال  تعـالى،  اهللا بإذن الحسد من فتحميها والمال الذّريةو النفس على تتلى

 النَّفَّاثَـاتِ  شَـرِّ  َوِمـنْ  # َوقَـبَ  ِإذَا غَاِسـقٍ  شَرِّ َوِمْن # خَلَقَ َما شَرِّ ِمْن # الْفَلَِق بَِربِّ َأُعوذُ

 مـن  األخيـرة  اآليـة  تفسـير  فـي  جـاء  وقـد  .5] # َحَسـدَ  ِإذَا َحاِسٍد شَرِّ َوِمْن # الُْعقَِد ِفي

                                                            
 الجامع شرح القدير فيض ،)هـ1031( الحدادي العابدين زين بن علي ابن العارفين تاج بن الرؤوف عبد المناوي، 1

 .46ص ،3ج هـ،1356 الكبرى، التجارية المكتبة: مصر ،1ط ،الصغير
 .2577ح الظلم، تحريم باب ، واآلداب والصلة البر كتاب مسلم، صحيح مسلم، 2
 46 الكهف، 3
 .413ص ،10ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، 4
 5-1 الفلق، 5
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 فيمـا  للمحسـود  يحتـال  بـأن  أظهـره  إذا إال حسـده  يـؤثر  ال الحاسـد  إن: يمةكرال السورة

   .1غيره بنعمة الغتمامه المحسود؛ ال هو به يتأذى فإنما الحسد يظهر لم إذا أما يؤذيه،

 وقـت  فـي  حالـه  وسـماجة  إثمـه  الحاسـد  بشـر  يراد أن ويجوز: الزمخشري قال

  . 2أثره وإظهار حسده

 مـن  بكنـوز  عبقـت  المطّهـرة  النبويـة  السنة إن بل ألبنائنا حرٌز فقط اآليات وليست

 يعـّوذ  ρ اهللا رسـول  كـان : قـال  ψ عبـاس  ابـن  عـن ف لألبنـاء  محّصنةال الشرعية الرقى

 كـل  ومـن  وهاّمـة  شـيطان  كـل  مـن  التّاّمـة  اهللا بكلمة أِعيذكما: "فيقول والحسين الحسن

 عليهمـا  وإسـحاق  إسـماعيل  يعـوذ  υ إبـراهيم  َأبـي  كـان  هكـذا : "يقول ثم" 3الّمة عين

 رسـولنا  هـو  فهـا  الحلـيم،  الحكـيم  ببـاأل  االقتداء وقمة التأّسي حسن يظهر وهنا .4"السالم

ρ إبـراهيم  أبوه كان كما أبناءه يعّوذ υ  صـداها  ليظـل  نفسـها؛  وبالكلمـات  أبنـاءه  يعـّوذ 

 أتْباعـه  بعـد  υ إبـراهيم  باتّبـاع  النـاس  أولـى  فهم الساعة، قيام حتى أمته مسامع في يتردد

  . ρ رسولهم وبعد

 عـزّ  عبادتـه  عـن  اسـتكباراً  ئـه دعا تـركَ  عـدّ  فقد بالدعاء، أمرنا تعالى اهللا وألن

 ِعَبـاَدِتي  َعـنْ  َيْسـتَكْبُِرونَ  الَّـِذينَ  ِإنَّ لَكُـمْ  َأْسـتَجِبْ  اْدُعـوِني  َربُّكُـمُ  َوقَـالَ { فقـال  وجّل

ال : "فقـال  للقـدر  رادُّ الـدعاءَ  أن ε الرسـول  عـن  ورد وقـد   .5}َداِخرِيَن َجَهنََّم َسَيْدخُلُوَن

إال البـر وإن الرجـل ليحـرم الـرزق بالـذنب       العمـر  يرد القدر إال الدعاء وال يزيـد فـي  

 ينفـع  ال بأنـه  فإن المسلم يؤمن بذلك عقيدة، ويطبقه شـريعة، مـع إيمانـه التـام     . 6"يصيبه

                                                            
 .534ص ،8ج ،المحيط البحر سي،األندل حيان ابن 1
 .825ص ،4ج ،الكشاف الزمخشري، 2
 تمم مادة ،العرب لسان منظور، ابن: أنظر. وتكفيه اآلفات من وتحفظه بها المتعوذ تنفع أنها ههنا التمام معنى: تامة 3

: هاّمة .522ص ،12ج لمم مادة السابق، المصدر: أنظر. اإلنسان تصيب التي العين هي الالمة العين: الّمة. 67ص ،12ج

 ،12ج همم مادة نفسه، السابق المصدر: أنظر". الهوام مأوى فإنها األرض هوم اجتنبوا" الحديث في جاء بالتشديد الهامة

 .625ص
 .2434ح ،270ص ،1ج ،أحمد مسند حنبل، ابن 4
 60 غافر، 5
 مكتبة: الرياض ،1ط ،والقدر لقضاءا ،)هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، 6

 . الباب هذا في إسناد أمثل إسناده: البيهقي قال. 249ح الدعاء، إال القدر يرد ال باب. م2000 - هـ1421 العبيكان،
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 قوتـه،  كانـت  مهمـا  اإلنسـان  وأن محالـة،  ال واقع تعالى اهللا قدر وأن محتوم، قدر من حذٌر

 يتعلـق  فإنـه  إليـه،  إال تعـالى  اهللا قـدر  مـن  يهـرب  أن يستطيع ال فإنه ذكاؤه، بلغ ومهما

 حمايتـه،  علـى  قـادرٌ  تعـالى  اهللا بـأن  وتيقّنـه  ضـعفه،  لشـدة  الشرعية؛ وبالرقى بالدعاء

 فيرفـع  عظيمـا،  ثوابـا  ρ المصـطفى  الحبيـب  بسنة المستّن يثيب تعالى وأنه أبنائه، وحماية

 فيهـا  قـّدر  مصـائب،  مـن  عليـه  قّدره فيما فيه ويلطف له، ويستجيب والخوف الضيق عنه

 تعـالى،  اهللا بلطـف  القضـاء  فيقـع  ويـدعوه،  تعالى، اهللا إلى سيلتجيء المؤمن هذا أن أيضا

 َأْولَـى  ِإنَّ{ تعـالى  قولـه  ρ محمـد  أمـة  حق في ويثبتُ راضٍ، بقلب المؤمن اإلنسان فيتلقاه

  .1} الُْمْؤِمِنيَن َوِلىُّ َواللَُّه اَْءاَمنُو َوالَِّذيَن النَّبِىُّ َوَهذَا اتََّبُعوُه لَلَِّذيَن بِِإْبَراِهيَم النَّاسِ

  .والمدينة لمكة الدعاء: الرابع المطلب

 أمامـه  يكـن  لـم  ولمـا  إليهـا،  وابنه وزوجه υ إبراهيم بدخول المكرمة مكةُ ُعّمرت

υ اهللا ألمـر  امتثـاال  الُمقفـر؛  الـوادي  هـذا  غير فيه أهله لُيسِكن آخر مكان اختيار في خيار 

 هـذا  تعـالى  اهللا ليبـارك  بعـدهم؛  مـن  وذّريـتهم  وألهله له بالدعاء انهلس لهج العليم، العزيز

 الرسـاالت  آلخـر  تهيئـة  إال υ إبـراهيم  ملـة  تكـن  ولـم  وإنسـانا،  وبنـاء  أرضا الوادي

 المنـورةَ  المدينـةَ  اإلسـالم  أدخـل  الـذي  ،ρ محمد سيدنا وهو بعثةً الرسل وآلخر السماوية،

 رسـول  بـين  معاهـدةٍ  بـأول  حظيتا اللتين العقبة، تيوبيع النبوية الهجرة اتفاقية مع مرة أول

 يثـرب،  إلـى  ρ النبـي  بهجـرة  االتفاقيـة  هـذه  تُّوجت ثم يثرب، قبائل من أسلم ومن ε اهللا

 فسـميت  ε اهللا برسـول  وأنـارت  طيبـة،  فأصـبحت  الناسـخ  الخـاتَم  اهللا بـدين  طابت التي

ـ  ،ρ المصـطفى  دعاء خير من المدينة ونالت المنورة، المدينة  فـدعا  υ إبـراهيم  بأبيـه  ياًتأس

كـان النـاس إذا رأوا أول الثمـر    : قـال  ψ هريـرة  أبـي  فعن 2وصاعها ومّدها ولثمرها لها

اللهـم بـارك لنـا فـي ثمرنـا، وبـارك       " :قال ρفإذا أخذه رسول اهللا  ρجاءوا به إلى النبي 

ـ        دك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبـارك لنـا فـي مـدنا، اللهـم إن إبـراهيم عب

                                                            
 68 عمران، آل 1
 حفت العسقالني، حجر ابن: أنظر. خمسة إلى عليها زاد وربما إمداد أربعة وهو أرطال، خمسة يسع إناء هو: الصاع 2

 مختار الرازي،: أنظر. العراق أهل عند ورطالن الحجاز أهل عند وثلث رطل وهو مكيال: المّد. 305ص ،1ج ،الباري

 .258ص ،1ج مدد مادة ،الصحاح
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وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكـة، وإنـي أدعـوك للمدينـة، بمثـل مـا       

   .1ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر: قال. "دعاك لمكة، ومثله معه

 مكة إلى يوم القيامـة وسـأل اهللا تعـالى أن يجعلهـا بلـداً آمنـاً       υوقد حرم إبراهيم 

 ِمـنُْهم  آَمـنَ  َمـنْ  الثََّمـَراتِ  ِمـنَ  َأْهلَـهُ  َواْرُزقْ آِمنًـا  َبلًَدا َهذَا اْجَعْل َربِّ ِإْبَراِهيُم قَاَل َوِإذْ{

 َوبِـْئسَ  النَّـارِ  َعـذَابِ  ِإلَـى  َأْضـطَرُّهُ  ثُـمَّ  قَِلـيالً  فَُأَمتُِّعـهُ  كَفََر َوَمن قَاَل األٌِّخرِ َوالَْيْومِ بِاللَِّه

ا مـا يصـيب بقيـة البلـدان مـن الخسـف       واألمان المطلوب هنا هو أال يصيبه. 2 }الَْمِصيُر

  .3والخوف وإغارة القبائل

 ءاِمنـاً  َحَرمـاً  َجَعلْنَـا  َأنَّـا  َيـَرْواْ  َأَولَـمْ { وقد أنجز اهللا تعالى له ذلك فعـال فقـال   

وكذلك فإن اهللا تعالى قـد ذكّـر قريشـاً بهـذا األمـان الـذي       . 4}َحْوِلهِْم ِمْن النَّاُس َوُيتَخَطَّفُ

خيـُر ولـٍد لـه     ρثم جاء آخـر األنبيـاء محمـٌد     .5}ٍفخَْو ِمْن َوآَمنَُهْم{قال أنعم به عليهم ف

مكـة المكرمـة،    υمن ذّريته، وخيُر متأسٍّ به، فحّرم المدينة المنورة، كمـا حـرم إبـراهيم    

ـ ، فυمؤكدا على أنه يسير على خطى أبيه   َأّن": ρ النبـي  عـن  ψ6 زيـد  بـن  اهللا عبـد  نع

 فـي  لهـا  ودعـوت  مكـة  إبـراهيم  حـرم  كمـا  المدينة وحّرمت لها ودعا مكة حّرم إبراهيم

   .7"لمكة υ إبراهيم دعا ما مثل وصاعها ُمّدها

وقد فهم مجموعة من العلمـاء أن هـذه البركـة مرتبطـة بحيـاة هـذين الرسـولين        

وبكيلهما أو بكيل من يوافقهما عقيدة وشريعة، وقد نقل ذلـك ابـن حجـر العسـقالني رحمـه      

                                                            
 . 1373ح بِالبركة، فيها ρ النبي ودعاء المدينة فَضلِ باب الحج، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، 1
 126 البقرة، 2
 .60ص ،1ج ،التنزيل لعلوم التسهيل الكلبي، جزي ابن 3
 .67 العنكبوت، 4
 .4 قريش، 5
 شهد البر عبد ابن وقال بدرا، شهوده في اختلف محمد أبو المازني األنصاري كعب بن عاصم بن زيد بن اهللا عبد هو 6

 اسالن غزا فلما أخاه زيد بن حبيب قتل مسيلمة وكان أحاديث، عدة ρ النبي عن وروى بدرا، يشهد ولم وغيرها أحدا

 زمن كان لما قال زيد بن اهللا عبد عن البخاري وأخرج مسيلمة قتل في حرب بن وحشي زيد بن اهللا عبد شارك اليمامة

 يوم قتل يقال ،ρ اهللا رسول بعد أحدا هذا على أبايع ال: فقال الموت على الناس يبايع حنظلة ابن إن له فقال آت أتاه الحرة

 .98ص ،4ج ،الصحابة تمييز في اإلصابة قالني،العس حجر ابن: أنظر. هـ63 سنة الحرة
 .2022ح الكيل، من يستحب ما باب البيوع، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 7
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 إذا بمـا  مقيـدة  حـديث ال فـي  المـذكورة  البركة نأب يشعر ρ الرسول وكالم: "اهللا تعالى فقال

 إلـى  ال لهمـا  موافقـا  كـان  مـا  إلى ذلك يتعدى أن ويحتمل ،وصاعه ρ النبي بمد الكيل وقع

  . 1أعلم واهللا يخالفهما ما

 هـذا  وأن السـاعة،  قيـام  حتـى  ρ دعائـه  بفضل ممتدة البركة هذه أن لدّي والراجح

 ρالمصـطفى  بكيـل  تكـون  البركـة  أن عـن  النظر بغض هذا يومنا إلى ثراأل واضح االمتداد

 لمكـة  التحـريم  ألن لمخالفـه؛  حتـى  أو وشـريعة  عقيـدة  له موافق هو من بكيل أو وصاعه

 صـالة  عليهمـا  وقتهمـا  فـي  كـان  التحـريم  إن ويقول أحد يأت ولم كذلك، يزال ال والمدينة

 الحـديث  فـي  عليـه  معطوفـة  أنهـا  إذ مثله؛ ةممتد أيضا البركة فإن وعليه فقط، وسالمه اهللا

 كـان  الـدعاء  أن وبمـا . عليـه  المعطـوف  حكم يأخذ المعطوف أن المعروف ومن الشريف،

 هـذا  أثـر  فـإن  مخّصـصٌ  وال مقّيـدٌ  الحـديث  فـي  يظهر ولم ومكان كأرض والمدينة لمكة

  .والمكان األرض بقاء باٍق الدعاء

 أيضـا،  والسـالم  الصـالة  عليهمـا  همـا من صـدر  فقد والمدينة مكة ألهل الدعاء أما

 َعلَـْيهِمْ  َيتْلُـواْ  مِّـنُْهمْ  َرُسـوالً  ِفـيهِمْ  َواْبَعـثْ  َربَّنَـا [ υ إبراهيم لسان على تعالى اهللا قال فقد

 بـه  يـدعو  مـا  أفضـل  مـن  والتزكيـة  والتعليم.  2]َوُيَزكِّيهِْم َوالِْحكَْمةَ الِْكتَاَب َوُيَعلُِّمُهُم آَياِتَك

 وبعـث  ذلـك،  لـه  تعـالى  اهللا اسـتجاب  وقـد  لهـم،  ويتمناه لقومه، والرسول ،ألبنائه األب

 بـأن  تعـالى  اهللا أخبـره  ذريتـه،  فـي  اإلمامـة  تكون أن υ إبراهيم طلب وعندما ،ρ محمدا

 بِكَِلَمـاتٍ  َربُّـهُ  ِإْبـَراِهيمَ  اْبتَلَـى  َوِإِذ{ للظـالمين  يتحّصـل  وال أحـد،  لكل يتأتّى ال األمر هذا

. 3}الظَّـاِلِمينَ  َعْهـِدي  َينَـالُ  الَ قَـالَ  ذُرِّيَِّتـى  َوِمـن  قَاَل ِإَماًما ِللنَّاسِ َجاِعلَُك ِإنِّى قَاَل فََأتَمَُّهنَّ

 َعِقبِـهِ  ِفـي  َباِقَيـةً  كَِلَمـةً  َوَجَعلََهـا [  تعـالى  قوله من الزخرف سورة في جاء ما ذلك ودليل

 َيْرجُِعوَن لََعلَُّهْم ـ  َهُؤالَِء َمتَّْعتُ َبْل#  َولَمَّـا  #مُّبِـينٌ  َوَرُسـولٌ  الَْحـقُّ  َجـآءُهمُ  َحتَّـى  آءُهْمَوآَب

                                                            
 .347ص ،4ج ،البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقالني، حجر ابن 1
 129 البقرة، 2
 124 البقرة، 3
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 أن فـي  قـوال  هنـاك  أن سـابقا  ذكرت وقد. 1]كَـاِفُرونَ  بِِه َوِإنَّا ِسْحٌر َهذَا قَالُواْ الَْحقُّ َجآءُهُم

  .تعالى اهللا إلى عائد المستتر الفاعل ضمير

 ،ذريتـه  جميـع  فـي  اهيمإبـر  دعـوة  يجـب  لم تعالى اهللا إن :الشنقيطي اإلمام يقول 

 ،عقبـه  مـن  ε بنبينـا  كـذبوا  الـذين  مكـة  كفار ألن ؛عقبه جميع في باقية الكلمة يجعل ولم

 قولـه  فـي  وذلـك  ،ذلـك  علـى  مـات  مـنهم  وكثير ،ساحر نهبأ اتهموه وقد ،العلماء بإجماع

 ،مبـين  ورسـول  الحـق  جـاءهم  حتـى  ،وآباءهم مكة كفار يعني .}َهُؤالَِء َمتَّْعتُ َبْل{ تعالى

  . }كَاِفُروَن بِِه َوِإنَّا ِسْحٌر َهذَا قَالُواْ الَْحقُّ َجآءُهُم َولَمَّا{ ،ε محمد هوو

 قَـالَ { البقـرة  سـورة  فـي  تعـالى  كقوله ،اهللا كتاب من أخر آيات ذلك على دلت وقد

  . υ إبراهيم ذرية من الظالمين أي. }الظَّاِلِميَن َعْهِدي َينَاُل الَ

 ذُرِّيَِّتهَِمـا  َوِمـن  ِإْسـَحاقَ  َوَعلَـى  َعلَْيـهِ  َوَباَركْنَـا { افاتالص سورة في تعالى وقوله

 لنفسـه  والظـالم  الكلمـة،  فيـه  بقيـت  الذي هو منهم فالمحسن. 2} ُمبِيٌن لِّنَفِْسِه َوظَاِلٌم ُمْحِسٌن

  .كذلك ليس منهم المبين

 َوآتَْينَـاُهمْ  َوالِْحكَْمـةَ  الِْكتَـابَ  ِإْبـَراِهيمَ  آَل آتَْينَـآ  فَقَْد{ النساء سورة في تعالى وقوله 

  .3}َسِعيراً بَِجَهنََّم َوكَفَى َعنُْه َصدَّ مَّن َوِمنُْهْم بِِه آَمَن مَّْن فَِمنُْهْم # َعِظيماً مُّلْكاً

 قولـه  فـي  وذلـك  كثيـرون  مـنهم  المهتدين غير أن الحديد سورة في تعالى بين وقد 

 َوكَِثيـرٌ  مُّْهتَـدٍ  فَِمـنُْهمْ  َوالِْكتَـابَ  النُُّبـوَّةَ  ذُرِّيَِّتهَِمـا  ِفي َجَعلْنَاَو َوِإْبَراِهيَم نُوحاً َأْرَسلْنَا َولَقَْد{

 باقيـة  الكلمـة  جعـل  أي } َيْرجُِعـونَ  لََعلَُّهْم{ الزخرف آية في تعالى وقوله 4}فَاِسقُوَن مِّنُْهْم

 ،مـنهم  لمهتـدين ا المـؤمنين  بإرشـاد  الحـق  إلـى  يرجعون منهم الضالين الزائغين لعل ،فيهم

   .5مأمول مرجوٌّ إليه عنه الزائغين فرجوع ،جملتهم في قائماً دام ما الحق ألن

                                                            
 29/ 28 الزخرف، 1
 113 الصافات، 2
 55/ 54 النساء، 3
 26 الحديد، 4
 .104ص ،7ج ،البيان أضواء الشنقيطي، 5
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 فـي  لألنصـار  ρ المصـطفى  الحبيـب  دعـا  وأشـمل  وأكثر υ إبراهيم دعاء وبمثل

. 1"األنصـار  أبنـاء  وأبنـاء  األنصـار  وأبنـاء  األنصـار  ارحـم  اللهم": فقال المنورة المدينة

: فقـال  بالخيريـة  ρ اهللا رسـول  لهـا  شـهد  التي األولى ةثالثال القرون من جزء هم وهؤالء

  .2"َيلُونَُهْم الَِّذيَن ثُمَّ َيلُونَُهْم الَِّذيَن ثُمَّ قَْرِني الناس خَْيُر"

  :يأتي ما نستنتج وسالمه اهللا صلوات عليهما دعائهما في وبالنظر

ـ  األرض ألن السـاعة؛  قيـام  حتـى  يلزْمهمـا  والمكـان  لـألرض  األنبيـاء  دعاء .1  يه

 المكرمـة  مكـة  نالـت  وقـد  أصـلها،  فـي  باقيـة  هي وإنما الزمان، بتغير تتغير ال األرض

 ومهـاَجر  رسـله  وأعظـم  ببيتـه  لهمـا  تعـالى  اهللا بتشريف عظيمةً خيريةً المنورة والمدينة

 .ρ حبيبه

 اهللا بشـريعة  قائمـاً  بكونـه  مقيـد  والمكـان  األرض، يسكن الذي لإلنسان األنبياء دعاء .2

 معظـم  إليهـا  يسـعى  التـي  البحتـة  المادية األمور على الدعاء يقتصر ولم بها، ملتزماً تعالى

 بـالعلم  تعـالى  اهللا عهـد  علـى  المقـيم  الصـالح  لإلنسـان  υ إبراهيم دعاء بدأ وإنما البشر،

 لـه  فـإن  الكـافر  أمـا  والتقـوى،  باإليمـان  المقيـد  الحالل، الطيب والرزق والتزكية والدين

 .المتاع أنواع كل ليشم الدنيا الحياة في متاعاً

 كلمـة  وهـي  بالرحمـة  المدينـة  ألهـل  ρ المصطفى بدعاء المطالب هذه تُّوجت وقد 

 ال الـذي  وشـرعه  تعـالى  اهللا بـأمر  لاللتـزام  حتميـة  نتيجـة  وهـي  واآلخرة، للدنيا شاملة

  .والتزكية بالعلم إال لإلنسان يتحّصل

 ρ محمـد  بـين  اهللا رحمـه  السـيوطي  اإلمـام  عقـدها  مقارنـةً  قرأت ما أروع ومن

 ،ρ لنبينـا  ذلـك  نظيـر  ثبـت  وقـد  ،النـار  من النجاة أوتي υ إبراهيم إن: فقال υ وإبراهيم

 إبـراهيم  اتخـذ  كمـا  خلـيال  اتخـذني  اهللا إن" :ρ اهللا رسول قال وقد الخلة υ إبراهيم وأوتي

                                                            
 صرح وقد اسحاق بن محمد غير ثقات ورجاله صحيح والحديث ،11748ح ،76ص ،3ج ،أحمد مسند حنبل، ابن 1

/ القاهرة الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،)هـ807( الحسن أبو سليمان بن بكر أبي بن علي الهيثمي،: أنظر. بالسماع

 .30ص ،10ج هـ،1407 العربي الكتاب دار /تراثلل الريان دار: بيروت
 2509 ح ُأشهد، إذا إال زور شهادة على يشهد ال باب الشهادات، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، 2
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 ،1"خليلـين  بـين  مـؤمن  بيننـا  والعبـاس  تجـاهين  الجنة في إبراهيم ومنزل فمنزلي خليال

 قتلـه  أراد عمـن  ρ نبينـا  حجـب  وكـذلك  ،ثـالث  بحجب نمرود عن υ إبراهيم جبُح وقد

 فَُهـمْ  الَْأذْقَـانِ  ِإلَـى  فَهِـيَ  َأغْـالالً  َأْعنَـاِقهِمْ  ِفـي  َجَعلْنَـا  ِإنَّـا [ تعالى قال كما ثالث بحجب

 ]2ُيْبِصـُرونَ  ال فَُهـمْ  شَـْينَاُهمْ فََأغْ َسـّداً  خَلِْفهِـمْ  َوِمْن َسّداً َأْيِديهِْم َبْينِ ِمْن َوَجَعلْنَا # ُمقَْمُحوَن

 ِحَجابـاً  بِالْـآِخَرةِ  ُيْؤِمنُـونَ  ال الَّـِذينَ  َوَبـْينَ  َبْينَـكَ  َجَعلْنَـا  الْقُـْرآنَ  قََرْأتَ َوِإذَا[ تعالى وقال

 فَُبهِـتَ [ تعـالى  قـال  كمـا  ،والحجـة  بالبرهـان  فبهتـه  نمرود إبراهيم ناظر وقد ،3]َمْستُوراً

 مـن  :وقـال  ففركـه  بـال  بعظـم  بالبعث يكذب خلف بن أبي أتاه ρ نبينا لكوكذ .4]كَفََر الَِّذي

 بِكُـلِّ  َوُهـوَ  َمـرَّةٍ  َأوََّل َأنْشَـَأَها  الَّـِذي  ُيْحِييَها قُْل[ تعالى اهللا فأنزل ؟رميم وهي العظام يحيي

 هللا غضـبا  قومـه  أصـنام  υ إبـراهيم  كسـر  وقـد  ،الساطع البرهان هو هذاو. 5]َعِليٌم خَلٍْق

ـ  يـوم  ،صـنما  وستون مائة ثالث وهي قومه أصنام ρ نبينا كسرو ،تعالى  ومـن  ،مكـة  تحف

 υ إبـراهيم  انطلـق  :قـال  صـالح  أبـي  عـن  المصنف في شيبة أبي ابن أخرجه ما معجزاته

 :فقـالوا  ،أهلـه  إلـى  رجـع  ثـم  منهـا  فأخذ ،حمراء بسهلة فمر ،الطعام على يقدر فلم 6يمتار

 شـيء  منهـا  زرع إذا فكـان  ،حمـراء  حنطـة  جدوهافو ففتحوها ،حمراء حنطة :قال ؟هذا ما

  .7ابمتراك حبا فروعها إلى أصلها من سنبلة خرج

                                                            
 υ النبي إبراهيم باب والمرسلين، األنبياء من المتقدمين تواريخ كتاب ،الصحيحين على المستدرك النيسابوري، الحاكم 1

 .يخّرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح: الحاكم قال. 4018ح وجل، عز اهللا خليل
 8/9 يس، 2
 45 اإلسراء، 3
 258 البقرة، 4
 79 يس، 5
 .266ص ،1ج ،الصحاح مختار الرازي،: أنظر. وذهب وجاء تحرك 6
. 31819ح به، وفضله υ إبراهيم اهللا أعطى مما باب الفضائل، كتاب ،واآلثار األحاديث في المصنف شيبة، أبي ابن 7

 تقريب العسقالني، حجر ابن: أنظر. ثقة مرسل تابعي الجعد أبي بن سالم فيه أن إال ثقات ورجاله صحيح والحديث

 .166ص ،التهذيب
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 مـاء  ومـأله  ألصـحابه  زوده الـذي  السـقاء  فـي  ρ لنبينـا  ذلـك  نظير حدث وقد 

 رجلـين  ρ اهللا رسـول  بعـث " :قـال  ψ1الجعـد  أبـي  بن سالم عن ،وزبد لبن فيه فإذا ففتحوه

 فجـاءاه  سـقاء  لـي  ابتغيـا : فقـال  نتـزود؟  ما معنا ما اهللا رسول يا: فقاال أمره بعض في

 اهللا فـإن  وكـذا  كـذا  مكـان  تبلغـا  حتـى  اذهبـا : وقال أوكأه ثم فمألناه فأمرنا: قال بسقاء،

 فأنحـل  ρ اهللا رسـول  بـه  أمرهمـا  الـذي  المكـان  ذلـك  أتيا حتى فانطلقا: قال سيرزقكما،

 إسـماعيل و إبـراهيم  أوتـي  فيمـا و .2"شـبعا  حتى وشربا فأكال غنم وزبد لبن فإذا سقاؤهما

 نفـإ  ،الصـدر  شـق  حادثـة  فـي  ρ لنبينـا  ذلـك  تقدم وقد ،الذبح على الصبر السالم عليهما

      .3يقع لم والذبح حقيقة وقع ألنه منه أبلغ بل ،نظيره ذلك

 الربانيـة  الحمايـة  ناحيـة  مـن  العقدّيـة  األمـور  لتشـمل  المقارنـة  هذه جاءت وقد

 بهـا  جابـه  التـي  والبـراهين  والحجـج  صـدقه،  على الدالّة اتبالمعجز وتأييده ،ε للرسول

 الرسـوالن  فيـه  تشـابه  ممـا  البشـر،  عنـه  يعجـز  صبرٍ إلى يحتاج الذي واالبتالء أعداءه،

 اإللهـي  النـور  منـه  صـدر  الـذي  السـراج  وحدانية يؤكد مما وسالمه، اهللا صلوات عليهما

 وسـلم  جميعـا  علـيهم  اهللا صـلى  مـا بينه جاء ومن سبقهما، ومن وخاتمهم األنبياء أبي ببعثة

  .كثيرا تسليما

  

 

 

                                                            
 سنة عشرة وخمس مائة وله  هـ99 سنة مات المخضرمين في بعضهم ذكره التابعين ثقات أحد الجعد أبي بن سالم هو 1

 الدرداء أبا وال ثوبان يدرك لم بأنه الرازي حاتم أبو جزم وقد باطل، وهذا سنة وعشرين ستا النبوية الحياة من أدرك فيكون

 .274ص ،3ج ،الصحابة تمييز في اإلصابة العسقالني، حجر ابن: أنظر. الصحابة كبار عن فضال
 .ثقات ورجاله صحيح والحديث. 173ص ،1ج ،الكبرى الطبقات سعد، ابن 2

 -  هـ1405 العلمية، الكتب دار: بيروت ،الكبرى الخصائص ،)هـ911( بكر أبو حمنالر عبد الدين جالل السيوطي، 3

  308 - 306ص ،2ج. م1985
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  :الخاتمة

 سـلطانه،  بعظمـة  ويليـق  قـدره،  جليـل  ويـوازي  نعمه، يوافي كثيراً حمداً هللا الحمد

 محمـد  األمـيّ  النبـي  ورسـله  أنبيائـه  وخـاتَم  خلقه من وصفيه حبيبه على والسالم والصالة

ρ بعد وأما عليها، ومن ألرضا اهللا يرث أن إلى بإحسان وتابعيه وصحبه آله وعلى...  

 ال التـي  الـديني  العلـم  كنـوز  إلـى  الوصول أسباب من هّيأ ما لي تعالى اهللا هّيأ فقد

 دراسـة  فـي  -المكتبـات  حوتـه  مـا  ضـآلة  علـى – العلمـاء  مجهود أبهرني وقد تنضب،

 المقارنـات  وعقـد  وفاتـه،  حتـى  والدتـه  منـذ  حياته مسيرة وتتّبع υ إبراهيم سيدنا شخصية

 شـيء  علـى  هـذا  دّل وإن الرسـالتين،  بين العالقات وإظهار ،ρ محمد اهللا رسول وبين بينه

 ُيحتـذى،  مثـاال  تكـون  أن تسـتحق  والتـي  الكـريم،  النبي هذا شخصية عظم على يدّل فإنه

  .زمان أي في واالبن واألب والمتعلم العالم به يهتدي ومناراً

  -:الدراسة هذه في استنتاجه تّم ما وأهم

 تفاصيل وبعض والدته مكانو υ إبراهيم سيدنا والد اسم في التاريخ علماء لفاخت :أوالً

 علـم،  كبيـر  معرفته على يترتب ال ألنه كمسلمين يضيرنا ال االختالف وهذا وهجراته، رحالته

 األولى والحكمة ألطلعنا، عليه يطلعنا أن أراد لو تعالى اهللا ألن جهل، كبير معرفته عدم على وال

  .منها والعظة العبرة التقاط هي رآنيالق القصص من

 فيهـا  أبدى والتي العظيمة، االبتالءات من متكامال نسقا كانت υ إبراهيم حياة إن :ثانياً

  .تردد أو جزع دون تعالى اهللا بقضاء  والرضا والتوكل والتصّبر الصبر

 فمـن  قومـه،  إلـى  دعوتـه  توصيل في الممكنة األساليب جميع υ إبراهيم اتبع :ثالثاً

  .والتورية والحوار بالبرهان الحجة إقامة إلى والجماعية الفردية المواجهة

 ولم بعثته، مدة طوال وبلسانه األصنام، كّسر حين بيديه المنكر υ إبراهيم غير لقد :رابعاً

  .مطلقاً اإليمان ضعيف يكن لم ألنه بقلبه؛ المنكر يغير ممن أبداً يكن
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 محمد اهللا رسول رضيها التي المسلمين قبلة الحرام البيت قواعد υ إبراهيم رفع :خامساً

ρ بـأربعين  ذلـك  بعد توّجه ثم .السنين من عدداً األقصى المسجد إلى صالته في توجه أن بعد 

  . الثاني ومسجدهم األولى، المسلمين قبلة المبارك، األقصى المسجد قواعد رفع إلى عاماً

 إلـى  الخَلقي الشبه فمن جداً كثيرة ρ مهموخات υ األنبياء أبي بين التشابه وجوه :ساًساد

  .واآلخرة الدنيا في والمكانة والناس، اهللا محبة وفي الدعاء، وفي الخُلُقية، الصفات في التشابه

   

  يريد لما الفّعال المجيد الحنّان هللا الحمد

 .المزيد فاتحة اهللا جعله النعمة خاتمة الحمد جعل ومن
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 اآليات فهرست

  الرقم
  ورودها صفحة  السورة  رقمها السورةفيالمعجمترتيبحسب آليةا

1  
  46 }...َوَأنَُّهْمَربِّهِْمُمالقُوَأنَُّهْمَيظُنُّوَنالَِّذيَن{

رة
سو

 
رة
لبق
ا

  
97  

2  
  285}الظَّاِلِميَنالْقَْوَم....ِإْبَراِهيَمَحاجَّالَِّذيِإلَىتََر َألَْم{

22/33/95  

3  
  253 )َبْعضٍَعلَىَبْعَضُهْمفَضَّلْنَاالرُُّسُل لَْك◌ِ (

60/64  

4  
  269 }الَْألَْبابُِأولُوِإلَّا....َيشَاُءَمْنالِْحكَْمةَُيْؤِتي{

39/40  

5  
  129 ]َوُيَزكِّيهِْم...َرُسوالًِفيهِْمَواْبَعثْ َربَّنَا[

113/130/135  

6  
  128 }لرَِّحيُما....لََكُمْسِلَمْينَِواْجَعلْنَا َربَّنَا{

130  

7  
  258 )كَفََرالَِّذيفَُبهِتَ(

138  

8  
  124 )ِإَماماِللنَّاسَِجاِعلَُكِإنِّي قَاَل(

115  

9  
  133 }َوِإْسَحاقَ.…آَباِئَكَوِإلََهِإلََهَكنَْعُبُدقَالُوا{

12  

10  
  151}تَْعلَُموَنتَكُونُوالَْمَما...َرُسوالًِفيكُْمَأْرَسلْنَا كََما{

69  

11  
  124َعْهِديَينَاُلال...َربُُّهِإْبَراِهيَماْبتَلَى َوِإِذ{

44/65/130/135  

12  
  125 }السُُّجوِدَوالرُّكَّعِ...َمثَاَبةًالَْبْيتََجَعلْنَا َوِإذْ{

71  

13  
  126 }الَْمِصيُرَوبِْئَس....اْجَعْلَربِِّإْبَراِهيُمقَاَل َوِإذْ{

134  

14  
  260 }َحِكيٌمَعزِيٌز...َأرِِنيَربِِّإْبَراِهيُمقَاَل َوِإذْ{

96  

15  
  127 }الَْعِليُمالسَِّميُع....الْقََواِعَدِإْبَراِهيُمَيْرفَُع َوِإذْ{

70  

16  
  128 )الرَِّحيُم...َعلَْينَاَوتُْبَمنَاِسكَنَاَوَأرِنَا(

72  

17  
  135 }الُْمشْرِِكيَنِمَن......وداًُهكُونُواَوقَالُوا{

55  

18  
  131-130 }الَْعالَِميَنِلَربَِّأْسلَْمتُ..........َيْرغَُب َوَمْن{

55/130  

19  
   200 )َوَصابُِروااْصبُِروا(

 آل
ان
مر
ع

  

126  

20  
  33 }الَْعالَِميَن......آَدَماْصطَفَىاللََّه ِإنَّ{

69  

21  
  68 ]الُْمْؤِمِنيَنَوِليُّ...ِإْبَراِهيَمبِالناسَأْولَى ِإنَّ[

122/133  
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22  
  193 }الَْأْبَرارِ....ُينَاِديُمنَاِدياًَسِمْعنَاِإنَّنَا َربَّنَا{

114  

23  
  184 }الُْمِنيرَِوالِْكتَابِ...ُرُسٌلكُذَِّبفَقَْدكَذَُّبوَك فَِإْن{

64  

24  
  97 }الَْعالَِميَنَعنِ....َراِهيَمِإْبَمقَاُمَبيِّنَاتٌآَياتٌ ِفيِه{

73  

25  
  31 )َرِحيٌمغَفُوٌر...فَاتَّبُِعوِنياللََّهتُِحبُّوَنكُنْتُْمِإْن قُْل(

118  

26  
  48 }َوالِْأنْجِيَلَوالتَّْوَراةََوالِْحكَْمةَالِْكتَاَبَوُيَعلُِّمُه{

39  

27  
  54 )َعِظيماً...اللَُّهُمآتَاُهَماَعلَىالنَّاَسَيْحُسُدوَن َأْم(

رة
سو

 
اء
نس
ال

  

56  

28  
  63 }َبِليغاًقَْوالً...ِفيَمااللَُّهَيْعلَُمالَِّذيَنُأولَِئَك{

23  

29  
 6 }أموالهمإليهمفادفعوارشداًمنهمآنستم فَِإْن{

36  

30  
  54/55 }َسِعيراً.....الِْكتَاَبِإْبَراِهيَمآَلآتَْينَآ فَقَْد{

136  

31  
  113 )َوالِْحكَْمةَالِْكتَاَبَعلَْيَكاللَُّهَوَأنَْزَل(

39  

32  
  113 }َعِظيماًَعلَْيَكاللَِّه....َعلَْيَكاللَِّهفَْضُلَولَْوال{

39  

33  
المائدة 117 ]شَهِيٌدشَْيٍءكلعلى....شَهِيًداعليهمَوكُنْتُ[

114  

34  
  82 }ُمْهتَُدوَن....ِإيَمانَُهْمَيلْبُِسواَولَْمآَمنُواالَِّذيَن{

رة
سو

 
عام
ألن
ا

  

92  

35  
  90 }اقْتَِدْهفَبُِهَداُهُماللَُّهَهَدىالَِّذيَنُأولَِئَك{

59  

36  
 78 -76 }تُشْرِكُوَنِممَّا... َرأىاللَّْيُلَعلَْيِهَجنَّ فَلَمَّا{

32  

37  
  56 }الُْمْهتَِديَنِمَن....الَِّذيَنَأْعُبَدَأْننُهِيتُِإنِّي قُْل{

63  

38  
 74 ].....آزرألبيهإبراهيمقال وإذ[

11/31/89/106  

39  
  81-80 }تَْعلَُموَنكُنْتُْمِإْنبِالَْأْمنِ....قَاَلقَْوُمُهَوَحاجَُّه{

92  

40  
  79 -75ِمَنَأنَاَوَما....*ِإْبَراِهيَمنُرِيَوكَذَِلَك{

83  

41  
 84 }الُْمْحِسِنيَننَْجزِي...َوَيْعقُوَبِإْسَحاقَلَُهَهْبنَاَوَو{

20  

42  
  األعراف  199 }الَْجاِهِليَنَعنَِوَأْعرِْضبِالُْعْرِفَوْأُمْرالَْعفَْو خُِذ{

23  

43  
   114 )َحِليٌملََأوَّاٌهِإْبَراِهيَم ِإنَّ(

بة
تو
ال

 

55  

44  
  128 }َرِحيٌمَرُؤوفٌبِالُْمْؤِمِنيَن{

113  
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46  
  113 }الَْجِحيمِ...َأْنآَمنُواَوالَِّذيَنِللنَّبِيِّكَاَن َما{

91  

47  
  114 }َحِليٌملََأوَّاٌهِإْبَراِهيَم...ِإْبَراِهيَماْسِتغْفَاُركَاَن َوَما{

87 -88/91  

48  
 36 ]َيفَْعلُوَنبَِماَعِليٌماللََّهِإنَّ...ُيغِْنيالالظَّنَّ إِِنَّ[

س
ون
ي

 

98  

49  
  71 }تُنِْظُرونَِوال...قَاَلِإذْنُوحٍنََبَأَعلَْيهِْم َواتُْل{

63  

50  
  75 }ُمِنيٌبَأوَّاٌهلََحِليٌمِإْبَراِهيَم ِإنَّ{

رة
سو

 
ود
ه

  
55  

51  
  54 }تُشْرِكُوَنِممَّا...َبْعُضاْعتََراَكِإلَّانَقُوُل ِإْن{

63  

52  
  76-74 }َمْرُدوٍد.....الرَّْوُعاِهيَمِإْبَرَعْنذََهَب فَلَمَّا{

98  

53  
  73 }َمجِيٌدَحِميٌد...اللَِّهَأْمرِِمْنَأتَْعَجبِيَنقَالُوا{

70  

54  
 71 }َيْعقُوَبِإْسَحاقَ....فََضِحكَتْقَاِئَمةٌَواْمَرَأتُُه{

18  

55  
  69 }َحِنيٍذبِِعْجلٍ...ِإْبَراِهيَمُرُسلُنَاَجاَءتْ َولَقَْد{

57 -58  

56  
  39 }الدَُّعاِء...الِْكَبرَِعلَىِليَوَهَبالَِّذيِللَِّهالَْحْمُد{

رة
سو

 
هيم
را
إب

  

100  

57  
  40 }ُدَعاِء..…َوِمْنالصَّالِةُمِقيَماْجَعلِْني َربِّ{

130  

58  
  37 }َيشْكُُروَن....بَِواٍدذُرِّيَِّتيِمْنَأْسكَنْتُِإنِّي َربَّنَا{

19  

59  
  35 )الَْأْصنَاَمنَْعُبَدَأْنَوَبِنيََّواْجنُْبِني(

130  

60  
  35 }الَْأْصنَاَم......َربِِّإْبَراِهيُمقَاَل َوِإذْ{

134  

61  
  النحل  120 }الُْمشْرِِكيَنِمَنَيُكَولَْم....ُأمَّةًكَاَنِإْبَراِهيَم ِإنَّ{

67  

62  
  23 }كَرِيماً.…َوقُْلتَنَْهْرُهَماَوالُأفٍّلَُهَماتَقُْل فَال{

اء
سر
اإل

 

13  

63  
  45 ]َمْستُوراًِحَجاباً...َجَعلْنَاالْقُْرآَنقََرْأتَ َوِإذَا[

138  

64  
  10 }َرشَداً... فَقَالُواالْكَْهِفِإلَىالِْفتَْيةَُأَوى ِإذْ{

رة
سو

 
ف
كه
ال

  

40  

65  
 46 ]َأَمالًَوخَْيٌرثََواباً...ِةالَْحَيازِينَةَُوالَْبنُوَن الَْماُل[

131  

66  
  13َوزِْدنَاُهْم...بِالَْحقِّنََبَأُهْمَعلَْيَكنَقُصُّ نَْحُن{

40  

67  
  60 }ُحقُباًَأْمِضَي...َأْبَرُحالِلفَتَاُهُموَسىقَاَل َوِإذْ{

40  

68  
  28 }....نَفَْسَكَواْصبِْر{

125  
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69  
 42 }شَْيئاًَعنَْك.....َماتَْعُبُدِلَمَأَبِتَياَأبِيِهِلقَاَل ِإذْ{

رة
سو

 
ريم
م

 

3/80  

70  
  54 )الَْوْعِدَصاِدقَكَاَن ِإنَُّه(

100  

71  
  49}نَبِّياً...اللَِّهُدونِِمْنَيْعُبُدوَنَوَمااْعتََزلَُهْم فَلَمَّا{

24/101  

72  
  50-49 }َعِلّياًِصْدٍق..*...وَنَيْعُبُدَوَمااْعتََزلَُهْم فَلَمَّا{

88/101  

73  
  46 )َمِلّياً...ِإْبَراِهيُمَياآِلَهِتيَعْنَأنْتََأَراِغٌب قَاَل(

89  

74  
  30 }نَبِّياًَوَجَعلَِنيالِْكتَاَبآتَاِنَياللَِّهَعْبُدِإنِّي قَاَل{

38  

75  
  48-47 }شَِقّياًبِّيَر....لََكَسَأْستَغِْفُرَعلَْيَكَسالٌم قَاَل{

90  

76  
  41 }نَبِّياًِصدِّيقاًكَاَنِإنَُّهِإْبَراِهيَمالِْكتَابِِفيَواذْكُْر{

57  

77  
  54 }نَبِّياًَرُسوالًَوكَاَن...ِإْسَماِعيَلالِْكتَابِِفيَواذْكُْر[

19  

78  
  48 }شَِقّياًَربِّيبُِدَعاِء...تَْدُعوَنَوَماَوَأْعتَزِلُكُْم{

23  

79  
  46-43 }َمِلّياًَواْهُجْرِني......ِمَنَجاَءِنيقَْدِإنِّيَأَبِت َيا{

89  

80  
  45-44 )َوِلّياًِللشَّْيطَانِفَتَكُوَن...الشَّْيطَاَنتَْعُبِدالَأَبِت َيا(

89  

81  
 12 }َصبِّياًالُْحكَْمَوآتَْينَاُهبِقُوٍَّةالِْكتَاَبخُِذَيْحَيى َيا{

30/38/39/40  

82  
  132 }ِللتَّقَْوىَوالَْعاِقَبةُ{

  طه

52  

83  
  115 }َعْزماً…َولَْمفَنَِسَيقَْبُلِمْنآَدَمِإلَىَعهِْدنَا َولَقَْد{

61 -62  

84  
  53-52 }َعابِِديَنلََها.....َهِذِهَماَوقَْوِمِهِلَأبِيِهقَاَل ِإذْ{

رة
سو

 
اء
نبي
األ

  

80/92  

85  
 67 -66 ]تَْعِقلُوَنَأفَالاللَِّه......اللَِّهُدونِِمْنوَنَأفَتَْعُبُد[

108  

86  
  65-64 }َينِْطقُوَنَهُؤالِءَما......َأنْفُِسهِْمِإلَىفََرَجُعوا{

31  

87  
 70 -66 }الَْأخَْسرِيَن.....اللَِّهُدونِِمْنَأفَتَْعُبُدوَن قَاَل{

50-51/106  

88  
  63  }َينِْطقُوَن.…فَاْسَألُوُهْمَهذَاكَبِيُرُهْمُهفََعلََبْل قَاَل[

109  

89  
  68 }فَاِعِليَنكُنْتُْمِإْنآِلَهتَكُْمَوانُْصُرواَحرِّقُوُهقَالُوا{

22/31  

90  
  60 }ِإْبَراِهيُملَُهُيقَاُلَيذْكُُرُهْمفَتًىَسِمْعنَاقَالُوا{

35/40  

91  
 104 }فَاِعِليَنكناِإنَّا.…نُِعيُدُهخَلٍْقَأوََّلَبَدْأنَا كما[

114  
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92  
  85}الصَّابِرِيَنِمَنكُلٌّالِْكفْلَِوذَاَوِإْدرِيَسَوِإْسَماِعيَل{

100  

93  
  70-57 }الَْأخَْسرِيَن......َأْصنَاَمكُْملََأِكيَدنََّوتَاللَِّه{

93  

94  
  73 }َعابِِديَنلَنَا....بَِأْمرِنَاَيْهُدوَنَأِئمَّةًَوَجَعلْنَاُهْم{

66  

95  
  87 }الظَّاِلِميَنِمَنكُنْتُِإنِّيُسْبَحانََك...النُّونِ َوذَا{

62  

96  
 52-51 }َعاِكفُوَنلََهاَأنْتُْم.....ُرشَْدُهِإْبَراِهيَمآتَْينَا َولَقَْد{

35  

97  
  70-51 }الَْأخَْسرِيَنُمفََجَعلْنَاُه...ُرشَْدُهِإْبَراِهيَمآتَْينَا َولَقَْد{

30/35/55/103 -104  

98  
 7الكُنْتُْمإْن....رَِجاالًِإلَّاقَْبلََكَأْرَسلْنَا َوَما{

18  

100  
 35 ]تُْرَجُعوَنَوِإلَْينَاِفتْنَةًَوالْخَْيرِبِالشَّرَِّونَْبلُوكُْم[

42  

101  
  71 }ِللَْعالَِميَن…الَِّتيضِالَْأْرِإلَىَولُوطاًَونَجَّْينَاُه{

24/25/27  

102  
  46 }الصُُّدورِِفيالَِّتي...الَْأْبَصاُرتَْعَمىالفَِإنََّها{

رة
سو

 
حج
ال

  

85  

103  
  78 )ِإْبَراِهيَمَأبِيكُْم ِملَّةَ(

113  

104  
  26 }السُُّجوِدَوالرُّكَّعِ...َمكَاَنِلِإْبَراِهيَمَبوَّْأنَا َوِإذْ{

70  

105  
  27 }َعِميٍقفَجٍّ...َيْأتُوَكبِالَْحجِّالنَّاسِِفيَوَأذِّْن{

71/114  

106  
  78 ]قَْبُلِمْن....الدِّينِِفيَعلَْيكُْمَجَعَل َوَما[

109  

107  
  النور  4 }الُْمْحَصنَاِتَيْرُموَنَوالَِّذيَن{

90  

108  
  73-70 }َيُضرُّوَنَأْو....تَْعُبُدوَنَماَوقَْوِمِهِلَأبِيِهقَاَل ِإذْ{

رة
سو

 
اء
عر
لش
ا

  

106  

109  
  77-75 }الَْعالَِميَنَربَّ* ...تَْعُبُدوَنكُنْتُْمَماَأفََرَأْيتُْم قَاَل{

92  

110  
  77-69 }الَْعالَِميَنَربَِّإلَّا....ِإْبَراِهيَمنََبَأَعلَْيهِْم َواتُْل{

80  

111  
  84 }الْآِخرِيَنيِفِصْدٍقِلَساَنِليَواْجَعْل{

113  

112  
 86 }الضَّالِّيَنِمَنكَاَنِإنَُّهِلَأبِيَواغِْفْر{

13  

113  
 النمل 24 }َيْهتَُدوَنال...ِللشَّْمسَِيْسُجُدوَنَوقَْوَمَهاَوَجْدتَُها{

32  

114  
ا  55 )الَْجاِهِليَننَْبتَِغيال...َأْعَرُضوااللَّغَْوَسِمُعوا َوِإذَا(

ص
ص
لق

  

91  

115  
 38  }غَْيرِي..…َماالَْملَُأَأيَُّهاَياِفْرَعْوُنَوقَاَل{

33 -34  
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116  
  67 }َحْوِلهِْمِمْن…ءاِمناًَحَرماًَجَعلْنَاَأنَّاَيَرْواْ َأَولَْم{

رة
سو

 
ت
بو
عنك
ال

  

134  

117  
  26الَْعزِيُز...فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَاَل ِإنِّي ُمَهاجٌِر{

24/49  

118  
  32 }الْغَابِرِيَن...قَاَل ِإنَّ ِفيَها لُوطاً قَالُوا نَْحُن َأْعلَُم{

98  

119  
  32 )ِفيَهابَِمْنَأْعلَُم نَْحُن(

98  

120  
  24-16 }لَآياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُوَن...َوِإْبَراِهيَم ِإذْ قَاَل ِلقَْوِمِه{

94  

121  
  27 }لَِمَن الصَّاِلِحيَن...وَبَوَوَهْبنَا لَُه ِإْسَحاقَ َوَيْعقُ{

65  

122  
  7 }غَِليظاًِميثَاقاًِمنُْهْم....النَّبِيِّيَنِمَنَأخَذْنَا َوِإذْ{

رة
سو

 
ب
زا
ألح
ا

  

62  

123  
  34}خَبِيراًلَِطيفاًكَاَن...ُبُيوِتكُنَِّفيُيتْلَىَماَواذْكُْرَن{

39/57  

124  
  33 }....َوَرُسولَُهاللََّهِطْعَنَوَأ.....ُبُيوِتكُنَِّفيَوقَْرَن{

5/70  

125  
  46-45 }ُمِنيراًَوِسَراجاً...َأْرَسلْنَاَكِإنَّاالنَّبِيَُّأيَُّها َيا{

129  

126  
  9-8 ]ُيْبِصُروَنال....َأغْالالًَأْعنَاِقهِْمِفيَجَعلْنَا ِإنَّا[

س
ي

  

138  

127  
  79 ]َعِليٌمخَلٍْقِّ…َلَأوََّأنْشََأَهاالَِّذيُيْحِييَها قُْل[

138  

128  
  100 }الصَّاِلِحيَنِمَنِليَهْب َربِّ{

رة
سو

 
ت
افا
ص
ال

  

20  

129  
  101 }َحِليمٍبِغُالمٍفََبشَّْرنَاُه{

53  

130  
 106 -101 }َعِظيمٍ…َمَعُهَبلَغَفَلَمَّاَحِليمٍبِغُالمٍفََبشَّْرنَاُه{

53  

131  
  107-102 )عظيمبِِذْبحٍَوفََدْينَاُه....السَّْعَيَمَعُهَبلَغَ فَلَمَّا(

53  

132  
  96-88 }تَْعَملُوَنَوَما....النُُّجومِِفينَظَْرةًفَنَظََر{

92 -93  

133  
  96-95 }تَْعَملُوَن..……*تَنِْحتُوَنَماَأتَْعُبُدوَن قَاَل{

89/106  

134  
  85-83 }تَْعُبُدوَناَماذَ*....لَِإْبَراِهيَمِشيَعِتِهِمْن َوِإنَّ{

56  

135  
  113 }ُمبِيٌنِلنَفِْسِه...ِإْسَحاقََوَعلَىَعلَْيِهَوَباَركْنَا{

136  

136  
 112/113 }ُمبِيٌنلِّنَفِْسِه..…َِمَننَبِّياًبِِإْسَحاقََوَبشَّْرنَاُه[

53  

137  
  112-99  }ِحيَنالصَّاِلِمَننَبِّياً...َربِّيِإلَىذَاِهٌبِإنِّيَوقَاَل{

100  

138  
 45 ]َوالَْأْبَصارِالَْأْيِديُأْوِلي...إْبَراِهيَمِعَباَدنَاَواذْكُْر[

58  
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139  
  20 ]الِْخطَابَِوفَْصَلالِْحكَْمةََوآتَْينَاُهُملْكَُهَوشََدْدنَا[

  39/79ص

140  
 3 }كَفَّاٌركَاِذٌبُهَوَمْن....الْخَاِلُصالدِّيُنِللَِّه َأال{

مر
لز
ا

 

32  

141  
 63 ]الْخَاِسُروَنُهُم...َوالَْأْرضِالسََّماَواِتَمقَاِليُد لَُه[

80  

142  
  60}َداِخرِيَنَجَهنََّمَسَيْدخُلُوَن...اْدُعوِنيَربُّكُُمَوقَاَل{

فر
غا

  
132  

143  
  78 ]....َمْنِمنُْهْمقَْبِلَكِمْنُرُسالًَأْرَسلْنَا َولَقَْد[

20  

144  
  53 ]َأنفُِسهِْمَوِفىاَألفَاِقِفىَءاَياِتنَاَسنُرِيهِْم[

ت
صل
ف

  

85  

145  
 37}.....َوالْقََمُرَوالشَّْمُسَوالنََّهاُراللَّْيُلآَياِتِه َوِمْن{

32  

146  
 16}شَِديٌدَعذَاٌبَولَُهْم...َربِّهِْمِعنَْدَداِحَضةٌُحجَّتُُهْم{

ى
ور
لش
ا

34  

147  
  13 ]ُيِنيُبَمْنِإلَْيِه....َوصَّىَماالدِّينِِمَنكُْملَشََرَع[

60/62  

148  
  27-26 ]َسَيْهِدينِ..…#تَْعُبُدوَنمِّمَّاَبَرآٌء ِإنَِّني[

رة
سو

 
ف
خر
لز
ا

  

129  

149  
  22 ]ُمقْتَُدوَن...ُأمٍَّةَعلَىآَباَءنَاَوَجْدنَاِإنَّاقَالُوا َبْل[

80  

150  
  26 }.…َبَراٌءِإنَِّنيَوقَْوِمِهِلَأبِيِهْبَراِهيُمِإقَاَل َوِإذْ{

31/86/94  

151  
  29-28 }كَاِفُروَنبِِهَوِإنَّا.....ِفيَباِقَيةًكَِلَمةًَوَجَعلََها{

129/135  

152  
  األحقاف  35 ]الْفَاِسقُوَنالْقَْوُمِإلَّاُيْهلَُك.....َصَبَركََمافَاْصبِْر[

60  

153  
 ρ محمد 31 }َأخَْباَركُْم...الُْمَجاِهِديَننَْعلََمَحتَّىْبلَُونَّكُْمَولَنَ{

43  

154  
  الحجرات  13 ]خَبِيٌرَعِليٌماللََّهِإنََّأتْقَاكُْماللَِّهِعنَْدَأكَْرَمكُْم ِإنَّ[

60  

155  
 29 }....فََصكَّتَصرٍَّةِفياْمَرَأتُُهفََأقَْبلَِت {

ت
ريا
لذا
ا

 

18  

156  
  55-54 }الُْمْؤِمِنيَنتَنْفَُع...بملومَأنْتَفََماَعنُْهْمتََولَّفَ{

23  

157  
  24 }الُْمكَْرِميَنِإْبَراِهيَمَضْيِفَحِديثَُأتَاَك َهْل{

57  

158  
 النجم 54 -36َمافَغَشَّاَها......ُصُحِفِفيبَِماُينَبَّْألَْم َأْم{

41  

159  
  الحديد  26 }فَاِسقُوَنمِّنُْهْم.....َوِإْبَراِهيَمنُوحاًنَاَأْرَسلْ َولَقَْد{

136  

160  
  الممتحنة  4 ]الَْمِصيُرَوِإلَْيَك...َحَسنَةٌُأْسَوةٌلَكُْمكَانَتْ قَْد[

63/87  

161  
  القلم  4 }َعِظيمٍخُلٍُقلََعلَىَوِإنََّك{

112/125  
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162  
  لمدثرا  24 ]ُرفَقَاَل ِإْن َهذَا ِإلَّا ِسْحٌر ُيْؤثَ[

107  

163  
  24 )الَْأْعلَىَربُّكُُم َأنَا(

ت
عا
از
الن

  

96  

164  
 24 }الَْأْعلَىَربُّكُُمَأنَا فَقَاَل{

34  

165  
األعلى 19 -14ِإْبَراِهيَمُصُحِف......تََزكَّىَمْنَأفْلََح قَْد{

41  

166  
  قريش  4 )خَْوٍفِمْنَوآَمنَُهْم(

134  

167  
  الفلق  5 -1 ]َحَسَدِإذَاَحاِسٍد......#الْفَلَِقبَِربَِّأُعوذُ قُْل[

131  
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 األحاديث فهرست

  وروده صفحة  درجته  تخريجه الحديث  الرقم

1  
  44  صحيح على المستدرك ...بالمناسكاهللا ابتاله

2  
  28  ضعيف  الكبرى الطبقات .....وهوإبراهيم اختتن

3  
  70  صحيح  شيبة أبي ابن مصنف ....التشهدمنأحدكمفرغ إذا

4  
  110  صحيح  البخاري صحيح ..بالقواريرويحكأنجشةيا أرفق

5  
  59  صحيح  أحمد مسند ....اإلسالمفطرةعلىأصبحنا

6  
  132  صحيح  أحمد مسند ....التامةاهللابكلمةأعيذكما

7  
  110- 109  صحيح  اإليمان شعب ...الحصينبنعمرانمع أقبلنا

8  
  125  صحيح  الكبرى السنن الصابرواصبرواالقاتل اقتلوا

9  
  45  ضعيف  الكبير المعجم ...اهللاسمىلمأخبركم أال

10  
  134  صحيح  البخاري صحيح ....مكةحرمإبراهيم إن

11  
  138- 137  صحيح على المستدرككماخليالاتخذنياهللا إن

12  
  116  ضعيف  والترهيب الترغيب ....بعثلىوتعاتباركاهللا إن

13  
  116  صحيح  الحسنة المقاصدالجنةيدخلوالمأمتيبدالء إن

14  
  29  صحيح  األوسط المعجم .....درةمنقصراالجنةفي إن

15  
  110 صحيح موقوف  اإليمان شعب ....مندوحةالمعاريضفي إن

16  
  122  صحيح  الترمذي سننَوِإنَّيِّيَنالنَّبِمنُوالةًنَبِيٍِّلكُلِّ ِإنَّ

17  
  63  صحيح  شيبة أبي ابن مصنف ....منوأولآدمولدسيد أنا

18  
  112  صحيح  شيبة أبي ابن مصنف ....لعالتأخوةاألنبياء

19  
  141  صحيح  شيبة أبي ابن مصنف .....يمتارυإبراهيم انطلق

20  
  16  صحيح  ريالبخا صحيح ...يجدفلم...إبراهيم انطلق

21  
  114- 113  ضعيف  خزيمة ابن صحيح الوالدمثللكمأنا إنما
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22  
  74  صحيح  الحديث غريب في النهاية خُلتهمنخليلكلإلىأبرأ إني

23  
  1/128/130  صحيح على المستدركوآدمالنبيينوخاتماهللاعبد إني

24  
  119  صحيح  البخاري صحيح ....َعنِّيكُنِْتإذاَألْعلَُم إني

25  
  115 صحيح/موقوف  والرقائق الزهداهللاخليليكسىمن أول

26  
  43  صحيح  أحمد مسند :.....قالبالء؟أشدالناس أي

27  
  139  صحيح  الكبرى الطبقات ...فيرجلينεاهللارسول بعث

28  
  28  صحيح  مسلم صحيح .....النبيإبراهيماختتن ثم

29  
  43  صحيح  أحمد مسندأحبإذاوجلعزاهللا إن ثم

30  
  124  صحيح  للبيهقي النبوة دالئل .......أتيناحتىانطلقنا ثم

31  
  26  ضعيف  أحمد مسند ......أنإلىاألمرسيصير ثم

32  
  126  صحيح  البخاري صحيح الوكيلونعماهللاحسبنا

33  
  127  ضعيف   أصبهان تاريخ.....أمانالوكيلونعماهللاحسبي

34  
  126  صحيح  البخاري صحيح ....الوكيلونعماهللاحسبي

 ...الَِّذيَنثُمَّقَْرِنيالناس خَْيُر  35
  137  صحيح  البخاري صحيح

36  
  73  صحيح  البخاري صحيح ...أولعنρاهللارسول سألت

37  
  26- 25  حسن  داود أبي سنن ...فخيارهجرةبعدهجرةستكون

38  
  121  صحيح  مسلم صحيح ...مؤمنينقومدارعليكمالسالم

39  
  110  صحيح مرسل  الباري فتح فعدعادوا فإن

40  
  115  صحيح  مسلم صحيح ...فأممتهمالصالةفحانت

41  
  45  ضعيف  البيان جامعتمسونحيناهللافسبحان

42  
  44  صحيح  لمسلم واللفظ عليه متفقالختانخمسالفطرة

43  
  117- 116   غريب  الترمذي سنن ...وعجبكمكالمكمعتسم قد

44  
  68  صحيح  البخاري صحيح ....محمدعلىصلاللهم قولوا
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45  
  126  صحيح  البخاري صحيح ...حينإبراهيمقولآخر كان

46  
  28  ضعيف  دمشق تاريخ ...الموتملكيبعثاهللا كان

47  
  120  صحيح  البخاري صحيح ...أرادإذاρاهللارسول كان

48  
  110  صحيح  البخاري صحيح ...لهمسيرفيεاهللارسول كان

49  
  42  صحيح  حبان ابن صحيح .....الملكأيها:كلهاأمثاال كانت

50  
  123  صحيح  لألصبهاني النبوة دالئل ....كاهنةبمكةامرأة كانت

51  
  61  صحيح مقطوع  البيان جامع ...عزمأوليكانواالرسل كل

52  
 44  صحيح  حاتم أبي ابن تفسير ...إبراهيمبهاابتليالتيالكلمات

53  
  41  صحيح على المستدرك وموسىإبراهيمصحففي كلها

54  
  51  صحيح  الخفا كشف ....سبحانكأنتإال إله ال

55  
  118  صحيح  البخاري صحيح ...أكونحتىأحدكميؤمن ال

56  
  132  صحيح  للبيهقي والقدر القضاء ...يزيدوالالدعاإالالقدر يرد ال

57  
  47/109  صحيح  البخاري صحيحالسالمعليهإبراهيميكذب لم

58  
  33  صحيح  شيبة أبي ابن مصنف ...أربعةإالكلهااألرضيملك لم

59  
  123  ضعيف  لألصبهاني النبوة دالئل ...ρاهللارسولتوارى لما

60  
  72  صحيح مرفوع  للفاكهي مكة خبارأ...بناءمنυإبراهيمفرغ لما

61  
  72 صحيح موقوف   شيبة أبي ابن مصنف...بناءمنυإبراهيمفرغ لما

62  
  137  صحيح  أحمد مسند .....وأبناءاألنصارارحم اللهم

63  
  134- 133  صحيح  مسلم صحيح ...ثمرنافيلنابارك اللهم

64  
  75  صحيح  مسلم صحيحالتخذتخليالمتخذاكنت لو

65  
  124- 123  صحيح  البخاري صحيح ...موسىرأيتبيأسري ليلة

67  
  39  ضعيف  دمشق تاريخ خلقناللعب ما

68  
  24  صحيح  الترمذي سننالناسمخالطاكانإذاالمسلم
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69  
  46  ضعيف   الكبير المعجمفسبحانيصبححينقال من

70  
  127  أجدهلم أحاديثفياألصولنوادر ...دبرعندكلماتعشرقال من

71  
  97  صحيح  البخاري صحيح إبراهيممنبالشكأحق نحن

72  
  46  ضعيف  البيان جامعقال.وفّىالذيوإبراهيم

73  
  46  صحيح   شيبة أبي ابن مصنفبلغ:قال...وفّىالذيوإبراهيم

74  
  114  صحيح  البخاري صحيح ...محشورونإنكمالناسأيها يا

75  
  121  ضعيف  أصبهان تاريخذاك: "قالالناسخير يا

76  
  119- 118  صحيح  البخاري صحيح قائمةالساعةمتىاهللارسول يا

77  
  63  ضعيف أبي البن القرآن تفسيرتنبغيالالدنياإنعائشة يا

78  
  131  صحيح/قدسي  سلمم صحيحأولكمأنلوعبادي يا

79  
  12  صحيح  البخاري صحيحالقيامةيومآزرأباهإبراهيم يلقى
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  األعالم فهرست

  الرقم
 صفحة  الترجمة مصدر العلماسم

1  
  121  التهذيب تقريب إسماعيل أبو التميمي المختار بن إبراهيم

2  
  www.wa3i.org.sa/news.php  50  رياألمي الدين بهاء عمر بن البراء أحمد

3  
  ahmedshalbyschool.110mb.com  21  أحمد محمد جاب اهللا شلبي

4  
  11  األعالم  هـ128 السدي الرحمن عبد بن إسماعيل

5  
 26  التهذيب تقريب  هـ97 صائد بن الوليد بن بقية

6  
  61  األعالم  هـ93 البصري األزدي زيد بن جابر

7  
  46  التهذيب قريبت  الحنفي الزبير بن جعفر

8  
  11  األعالم  هـ110 البصري، يسار بن الحسن

9  
  30  األعالم  هـ510 الفراء محمد بن مسعود بن الحسين

10  
  25  الصحابة تمييز في اإلصابة الرياحي ِمهران بن رفيع

11  
  46  والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين  فائد بن زبان

12  
  139  الصحابة تمييز في صابةاإل هـ99 الجعد أبي بن سالم

13  
  46  التهذيب تقريب  األنصاري بشير بن سعيد

14  
  14  التهذيب تقريب  هـ43 التيمي، طرخان بن سليمان

15  
  45  والتعديل الجرح الجهني أنس بن معاذ بن سهل

16  
  127  الصحابة معرفة  هـ58ثَابِِت ْبنِ َأْوسِ ْبُن شَدَّاُد

17  
  26  فتح الباري  شهر بن حوشب

18  
  www.alfawzan.ws  67  صالح بن فوزان بن عبد اهللا

19  
  14  األعالم حاتم أبي محمد بن الرحمن عبد

20  
  95  األعالم الجزري الوهاب عبد بن نجم بن الرحمن عبد

21  
  5  الشافعية طبقات  هـ596 البيساني الرحيم عبد
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22  
  26  الصحابة معرفة  الَْأْزِديُّ َحَوالَةَ ْبُن اِهللا ُدَعْب

23  
  134  الصحابة تمييز في اإلصابة  هـ63 كعب بن عاصم بن زيد بن اهللا عبد

25  
  119  األعالم  هـ 544 السبتي اليحصبي موسى عياض

27  
  18  األعالم هـ32 الحميري هجن ذي بن ماتع بن كعب

28  
 63  النبالء مأعال سير  الهمداني سعيد بن مجالد

29  
 33  األعالم  هـ104 المكي الحجاج أبو جبر بن مجاهد

30  
  56  األعالم المنذر بن إبراهيم بن محمد

31  
 109  األعالم هـ232 الجمحي اهللا عبيد بن سالّم بن محمد

32  
  www.ibnothaimeen.com  69 عثيمين آل محمد بن صالح بن محمد

33  
  www.alhakawati.net/arabic/civilizations 6 األصفهاني العماد الدين صفي بن محمد

34  
  123  التهذيب تقريب  التيميبكرأبيبنالرحمنعبدبن محمد

35  
  mawsoah.net  58 العالمية العربية الموسوعة بن المعافري محمد بن اهللا عبد بن محمد

36  
 69  األعالم الجياني الطائي مالك ابن اهللا، عبد بن محمد

37  
  30  التهذيب تقريب  هـ120 القَرظّي ُسليم بن كعب بن محمد

38  
  www.14masom.com/mostabsiron  14  مهران بيومي محمد

39  
  15  األعالم القلموني رضا علي بن رشيد محمد

40  
  46  األعالم التركماني آل اهللا خير حسن بن عبده محمد

41  
  quran.maktoob.com/vb/quran  83  م1998 شعراوي متولي محمد

42  
  43  الصحابة تمييز في صابةاإل  القيس امريء بن رافع بن لبيد بن محمود

43  
  109  التهذيب تقريب الحرشى الشخير بن اهللا عبد بن مطرف

44  
  14  التهذيب تقريب هـ87 التيمي سليمان بن معتمر

45  
  38  التهذيب تقريب  هـ54 األزدي راشد بن معمر

46  
  128  الكمال تهذيب  هـ198 القزاز األشجعي عيسى بن معن
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  والمراجع المصادر  فهرست

 :التفسير وكتب الكريم القرآن: أوال

 .الكريم القرآن .1

 البحر ،)هـ745( اهللا عبد أبو يوسف بن علي بن يوسف بن محمد األندلسي، حيان ابن .2

  .الفكر دار: بيروت ،العظيم القرآن تفسير في المحيط

 تفسير ،) هـ327( الرازي يسإدر بن محمد بن الرحمن عبد الرازي، حاتم أبي ابن .3

  .العصرية المكتبة: صيدا ،القرآن

 علم في المسير زاد ،)هـ597( الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن .4

 .هـ1404 اإلسالمي، المكتب: بيروت ،3ط التفسير،

 الفرج أبو العبادي السعدي الجزري الوهاب عبد بن نجم بن الرحمن عبد الحنبلي، ابن .5

 .م2002 األعالم، دار ،1ط ،الكريم القرآن من الجدال استخراج ،)هـ634(

 المدينة ،1ط القرآن، تفسير ،)هـ319( بكر أبو إبراهيم بن محمد النيسابوري، المنذر ابن .6

  .م 2002 ، هـ 1423 المآثر، دار: المنورة

 ،1، طتفسير اللباب، )هـ775(ابن عادل، عمر بن علي بن عادل الحنبلي أبو حفص  .7

 .م1998دار الكتب العلمية، : بيروت

 الكتب إحياء دار: القاهرة. العظيم القرآن تفسير ،)هـ774( الفداء أبو إسماعيل كثير، ابن .8

 .العربية

: ، بيروت تفسير القرآن العظيم، )هـ774(ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء .9

 .هـ1401دار الفكر، 

 في المعاني روح ،)هـ1270( الثناء أبو الحسيني اهللا عبد بن محمود الدين شهاب األلوسي،.10

  .م1978 الفكر، دار: بيروت المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير
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 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة ،المنار تفسير ،) هـ1354( رشيد محمد رضا،.11

 .م1990

 التنزيل حقائق عن الكشاف ،)هـ538( القاسم أبو الخوارزمي عمر بن محمود الزمخشري،.12

  .م1983 - هـ1403 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،التأويل وجوه في األقاويل وعيون

 ،بالمأثور التفسير في المنثور الدر ،)هـ911( بكر أبو الرحمن عبد الدين جالل السيوطي،.13

 .العلمية الكتب دار: بيروت ،1ط

: ، القاهرةلمختار من تفسير القرآن الكريما ،)م1998/هـ1418( متولي محمد: الشعراوي .14

مكتبة الكتاب االلكتروني اإلسالمي ومنتدى الكتاب االلكتروني اإلسالمي    .مكتبة التراث اإلسالمي

http://adel-ebooks.mam9.com.  

 القرآن إيضاح في البيان أضواء ،)هـ1393( المختار بن محمد بن األمين محمد الشنقيطي،.15

 .م1995 -  هـ1415 الفكر، دار: بيروت ،بالقرآن

 فني بين الجامع القدير فتح ،)هـ542( اهللا عبد أبو محمد بن علي بن محمد الشوكاني،.16

 .الفكر دار: بيروت ،التفسير علم من والدراية الرواية

جامع البيان عن تأويل ، )هـ310(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر .17

  هـ، 1405دار الفكر، : ، بيروتآي القرآن

 مفاتيح ،)هـ606( اهللا عبد أبو الطبرستاني الحسين بن عمر بن محمد الرازي، الفخر.18

 .م2004 -هــ1425 العلمية، الكتب دار: بيروت ،الغيب

 عيسى مطبعة: هرةالقا ،1ط ،التأويل محاسن ،)هـ1332( الدين جمال محمد القاسمي،.19

  .م1957 - هـ1376 الحلبي، البابي

: بيروت ،القرآن ألحكام الجامع ،)هـ670( اهللا عبد أبو األنصاري أحمد بن محمد القرطبي،.20

 .العلمية الكتب دار
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 ألحكام الجامع ،)هـ671( اهللا عبد أبو فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي،.21

  .هـ1372 شعب،ال دار: القاهرة ،2ط ،القرآن

 بحر  ،)هـ380( بكر أبو البخاري يعقوب بن إبراهيم إسحاق أبي بن محمد الكالباذي،.22

 ،1ج م،1999 -  هـ1420 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ،األخبار بمعاني المشهور الفوائد

 .276ص

 القرآنية لكلمل الموضحة الغيبية والمفاتح اإللهية الفواتح محمود، بن اهللا نعمة النخجواني،.23

 .م1999 للنشر، كابي دار: مصر ،الفرقانية والحكم

  :وشروحه الشريف الحديث: ثانيا

 في المصنف ،)هـ235( بكر أبو الكوفي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد شيبة، أبي ابن .1

 .هـ1409 الرشد، مكتبة: الرياض ،1ط ،واآلثار األحاديث

 ،الرقائق ويليه الزهد ،)هـ181( اهللا عبد بوأ المرزوي واضح بن اهللا عبد المبارك، ابن .2

 .العلمية الكتب دار: بيروت

 خصائص في السول غاية ،)هـ804(حفص أبو األنصاري علي بن عمر الملقن، ابن .3

 .م1993 -  هـ1414  اإلسالمية، البشائر دار: بيروت ،ρ الرسول

 ،2ط ،حّبان بنا صحيح ،)هـ354( حاتم أبو التميمي أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن .4

 .م1993 - هـ1414 الرسالة، مؤسسة: بيروت

: بيروت  ،خزيمة ابن صحيح،)هـ311( بكر أبو إسحاق بن محمد النيسابوري، خزيمة ابن .5

 .م1970 - هـ1390 اإلسالمي، المكتب

 ،1ط ،لبيك اللهم لبيك حديث شرح ،) هـ795( أحمد بن الرحمن عبد الحنبلي، رجب ابن .6

 .هـ1417الفوائد، عالم دار: المكرمة مكة

 في لما التمهيد ،)هـ463( عمر أبو النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف البر، عبد ابن .7

 .هـ1387 اإلسالمية، والشؤون األوقاف عموم وزارة: المغرب ،واألسانيد المعاني من الموطأ
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 .كرالف دار: بيروت داود، أبي سنن ،)هـ275( السجستاني األشعث بن سليمان ،داود أبو .8

الجامع الصحيح ، )هـ256(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بزدبه أبو عبد اهللا  .9

 . م2000. دار الفكر: بيروت. 1، طوسننه وأيامه εالمسند من أمور الرسول 
سنن ، )هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، .10

 .م1994 - هـ 1414كتبة دار الباز، م: ، مكة المكرمةالبيهقي الكبرى

 ،الترمذي سنن الصحيح الجامع ،)هـ279( عيسى أبو سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، .11

 .العربي التراث إحياء دار: بيروت

 ،الصحيحين على المستدرك ،)هـ405( اهللا عبد أبو اهللا عبد بن محمد النيسابوري، الحاكم .12

 .م1990 - ـه1411 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1 ط

 في األصول نوادر ،)هـ320( اهللا عبد أبو الحسن بن علي بن محمد الترمذي، الحكيم .13

 .م1992 الجيل، دار: بيروت ،ρ الرسول أحاديث

 المقاصد الحسنة المقاصد ،)هـ902( الخير أبو محمد بن الرحمن عبد بن محمد السخاوي، .14

 العربي، الكتاب دار: بيروت ،1ط ،ةاأللسن على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة

 .م1985 -  هـ 1405

: مصر ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،)هـ241( اهللا عبد أبو حنبل بن أحمد الشيباني، .15

 .قرطبة مؤسسة

دار : ،، القاهرةالمعجم األوسط، )هـ360(الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم  .16

 .هـ1415الحرمين، 

 ،2ط الكبير، المعجم ،)هـ360( القاسم أبو أيوب نب أحمد بن سليمان الطبراني، .17

  .م1983 - هـ1404 الزهراء، مكتبة: الموصل

 ومزيل الخفاء كشف ،)هـ1162( الفداء أبو الجراحي محمد بن إسماعيل العجلوني، .18

 .هـ1405 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،4ط ،الناس ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس
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 شرح الباري فتح ،)هـ852( الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، .19

 .هـ1379  المعرفة، دار: بيروت ،البخاري صحيح

 صحيح شرح القاري عمدة ،)هـ855( محمد أبو أحمد بن محمود الدين بدر العيني، .20

 .العربي التراث إحياء دار: بيروت ،البخاري

 ،)هـ1031( الحدادي العابدين ينز بن علي ابن العارفين تاج بن الرؤوف عبد المناوي، .21

 . هـ1356 الكبرى، التجارية المكتبة: مصر ،1،طالصغير الجامع شرح القدير فيض

: بيروت ،1ط ،والتهيب الترغيب ،)هـ656( محمد أبو القوي عبد بن العظيم عبد المنذري، .22

  .هـ1417 العلمية، الكتب دار

 دار: بيروت ،1ط ،الكبرى سننال ،)هـ303( الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد النسائي، .23

 .م1991 - هـ411 العلمية، الكتب

 ،2ط ،النووي بشرح مسلم صحيح ،)هـ676( زكريا أبو مري بن شرف بن يحيى النووي، .24

 .هـ1392 العربي، التراث إحياء دار: بيروت

 دار: بيروت ،مسلم صحيح ،)هـ261( الحسين أبو القشيري الحجاج بن مسلم النيسابوري، .25

 .العربي اثالتر إحياء

 الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،)هـ807( الحسن أبو سليمان بن بكر أبي بن علي الهيثمي، .26

 .هـ1407 العربي الكتاب دار /للتراث الريان دار: بيروت/ القاهرة

 :اإلسالمية العقيدة كتب: ثالثاً

 ئلدال ،)هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، .1

 .م1997 - هـ1418 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،النبوة

القضاء ، )هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، .2

 .م2000-هـ1421مكتبة العبيكان، : ، الرياض1، طوالقدر
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 الصالحي األذرعي محمد بن علّي الدين عالء بن محمد الدين صدر الحنفي، العز أبي ابن .3

 والنشر، للطباعة السالم دار: مصر ،1ط ،الطحاوية العقيدة شرح ،)هـ792( مشقيالد

 .م2005 - هـ1426

 شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح ،)هـ1329( إبراهيم بن أحمد عيسى، ابن .4

 بيروت، ،3ط ،الموسومة بالكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية القيم ابن اإلمام قصيدة

 .م1986 - هـ1406 سالمي،اإل المكتب

 رب عن الموقعين إعالم ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن .5

 .م1973 الجيل، دار: بيروت ،العالمين

 من اللهفان إغاثة ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن .6

 .م1975- هـ1395 المعرفة، دار: بيروت ،2،طالشيطان مصائد

 زاد ،التبوكية الرسالة ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن .7

 .ربه إلى المهاجر

 خير هدي في المعاد زاد ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن .8

 .م1986 - هـ1407سالمية،اإل المنار مكتبة الرسالة، مؤسسة الكويت، بيروت، ،14ط ،العباد

 بين السالكين مدارج ،)هـ751( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن .9

  .م1973 - هـ1393 العربي، الكتاب دار: بيروت ،2ط ،نستعين وإياك نعبد إياك منازل

دة مفتاح دار السعا ،)هـ751( أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم، محمد بن أبي بكر .10

 .دار الكتب العلمية: ، بيروتووالية العلم واإلرادة

دار : جده. 1، طإبراهيم عليه السالم ودعوته في القرآن الكريماألميري، أحمد البراء، .11

 . م1986 -هـ1406. المنارة

. القلم دار: دمشق. 1ط ،الكريم القرآن في األنبياء دعوة فقه البراء، أحمد األميري،.12

  .م2000 - هـ1420
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 . م1975. الشروق دار: بيروت. 3ط اهللا، أنبياء أحمد، بهجت،.13

 شعب ،)هـ458( بكر أبو الخُسروجٍردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،.14

 .م2003 - هـ1423 السلفية، الدار: الهند والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: الرياض ،1ط ،اإليمان

. 3ط ،اهللا إلى الدعوة في األنبياء منهج ايف،ن بن سرور بن محمد العابدين، زين.15

 . م1988 - هـ1408. األرقم دار: برمنجهام

 دار: بيروت ،الكبرى الخصائص ،)هـ911( بكر أبو الرحمن عبد الدين جالل السيوطي،.16

  .م1985 -  هـ1405 العلمية، الكتب

  .م2003. الدين عالء دار: دمشق السالم، عليه إبراهيم درب سعيد، شبلي،.17

 .المصرية النهضة مكتبة: القاهرة ،8 ط ،اليهودية األديان مقارنة أحمد، شلبي،.18

 مؤسسة: القاهرة ،والنحل الملل ،)هـ548( الفتح أبو الكريم عبد بن محمد, الشهرستاني.19

 .يالحلب

 دار: بيروت ،والنحل الملل ،)هـ548( الفتح أبو الكريم عبد بن محمد, الشهرستاني.20

  .هـ1404 المعرفة،

 ،نهاية اإلقدام في علم الكالم، )هـ548(محمد بن عبد الكريم أبو الفتح , الشهرستاني.21

 .م2004 العلمية، الكتب دار: بيروت

. 1ط الصحيحة، واألحاديث المجيد القرآن في الخليل إبراهيم سيرة فهمي، هشام العارف،.22

 . م1996 - هـ1417. اإلسالمية البشائر دار: بيروت

. العربية الثقافة دار: سوريا ،اإلسالمية العربية الثقافة في إبراهيم النبي تهامي، عبدولي،ال.23

 .م2001

 .الطباعة معلومات بدون ،األنبياء أبو إبراهيم محمود، عباس العقاد،.24

: القاهرة ،3ط ،التوحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة اهللا، عبد بن فوزان بن صالح الفوزان،.25

 .م2002 هـ1423 سالة،الر مؤسسة
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  .م2006. والتوزيع للنشر خطوات: دمشق ،اهللا مع عهده وأبناء إبراهيم رينهارد، الوت،.26

: المنورة المدينة. 3ط. والعقل الحكمة فيه اهللا إلى الدعوة في األنبياء منهج ربيع، المدخلي،.27

 .م1997 - هـ1418. األثرية الغرباء مكتبة

 الكتب دار: بيروت ،الظمآن موارد ،)هـ708( الحسن أبو ربك أبي بن علي الهيثمي،.28

 .العلمية

  :والمعاجم الغريب كتب: رابعا

 ،واألثر الحديث غريب في النهاية ،)هـ606( محمد بن المبارك الجزري، األثير ابن .1

 .م1979 - هـ1399 الفكر، دار: بيروت

 غريب ،)هـ232( اهللا دعب أبو بالوالء الجمحي اهللا عبيد بن سلّام بن محمد سلّام، ابن .2

 .القرآن

 ،2ط اللغة، مقاييس معجم ،)هـ395( الحسين أبو زكريا بن فارس بن أحمد فارس، ابن .3

 م،1999 -  هـ1420 الجيل، دار: بيروت

  . دار صادر: ، بيروتلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل،  .4

 دار: بيروت ،4ط ،اللغة في الصحاح ،)ھـ393(إسماعيل بن حماد الجوھري  الجوھري، .5

  . م1990 للماليين، العلم

 جديدة، طبعة ،الصحاح مختار ،)هـ721( القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الرازي، .6

 .م1995 - هـ1415 لبنان، مكتبة: بيروت

 .م1979دار الكتب العلمية، : ، بيروتترتيب القاموس المحيطالزاوي، طاهر أحمد،  .7

 دار ،القاموس جواهر من العروس تاج ،)هـ1205( الحسيني ىمرتض محمد الزبيدي، .8

  .الهداية

 .الدعوة دار ،الوسيط المعجم وآخرون، إبراهيم مصطفى، .9
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ن، مكتبة لبنا: ، بيروت1، طالمغرب في ترتيب المعرب أبو الفتح، ناصر الدينالمطرزي، .10

 .م1990

  :والتعديل الجرح كتب: خامسا

 ،)هـ327( الرازي محمد أبو إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد حاتم، أبي ابن .1

 .م1952 - هـ1271 ، العربي التراث إحياء دار: ،بيروت1ط ،والتعديل الجرح

 ،2ط ،الصفوة صفة ،)هـ597( الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الجوزي، ابن .2

 .م1979 - هـ1399 المعرفة، دار: وتبير

 .الكبرى الطبقات ،)هـ320( اهللا عبد أبو منيع بن سعد بن محمد سعد، ابن .3

 في االستيعاب ،)هـ436( عمر أبو النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف البر، عبد ابن .4

 .هـ1412 الجيل، دار: بيروت ،1ط ،األصحاب معرفة

. الكتب عالم: بيروت ،الشافعية طبقات): هـ851( عمر بن محمد بن أحمد بكر أبو .5

 .هـ1407

 معرفة ،)هـ430( مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد األصبهاني، .6

 .م1998 - هـ1419 ،1ط الوطن، دار: الرياض ،الصحابة

 من المجروحين ،)هـ354( حاتم أبو التميمي حاتم أبي بن أحمد بن حيان بن محمد البستي، .7

 هـ1396 الوعي، دار: حلب ،1ط والمتروكين، والضعفاء دثينالمح

 ،النبالء أعالم سير ،)هـ748( اهللا عبد أبو قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي، .8

 .هـ1413 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،9ط

 ،15 ط ،األعالم ،)هـ1396( فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي، .9

  م2002 ماليين،لل العلم دار

 تمييز في اإلصابة ،)هـ852(الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، .10

 .م2001 - هـ1421 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،الصحابة
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 ،1ط ،التهذيب تقريب ،)هـ852(الشافعي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد العسقالني، .11

  .  م1996- هـ1416 الرسالة، مؤسسة: بيروت

: بيروت ،1ط ،الكمال تهذيب ،)هـ742( الحجاج أبو الرحمن عبد الزكي بن سفيو المّزي، .12

 .م1980 - هـ1400 الرسالة، مؤسسة

  :التاريخ كتب

 فن كل في المستطرف ،)هـ852( الفتح أبي أحمد بن محمد الدين شهاب األبشيهي، .1

 .م1986 هـ1406  العلمية، الكتب دار: بيروت ،2ط ،مستظرف

 تاريخ في المنتظم ،)هـ597( الفرج أبو محمد بن علي بن نالرحم عبد الجوزي، ابن .2

 .هـ1358 صادر، دار: بيروت ،1ط ،واألمم الملوك

 أبناء وأنباء األعيان وفيات العباس، أبو بكر، أبي بن محمد بن أحمد الدين شم خلكان، ابن .3

  .الثقافة دار: لبنان ،الزمان

: دمشق ،دمشق مدينة تاريخ ،)هـ571( القاسم أبو الحسن بن علي الدين تقي عساكر، ابن .4

 .م1982 العربية، اللغة مجمع مطبوعات

، 1، طقصص األنبياء، )هـ774(ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء .5

  .مكتبة اإليمان: المنصورة

: بيروت ،1ط ،أصبهان تاريخ ،)هـ430( نعيم أبو مهران بن اهللا عبد بن أحمد األصبهاني، .6

 .م1990 - هـ1410 ية،العلم الكتب دار

 .الفكر دار: بيروت البلدان، معجم ،)هـ626( اهللا عبد أبو اهللا عبد بن ياقوت الحموي، .7

 ،والملوك األمم تاريخ ،)هـ310(محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر  الطبري، .8

 .م2004 الدولية، األفكار بيت: عمان

  .والتأريخ البدء ،)هـ355( طاهر بن مطهر المقدسي، .9
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 .م2000دار المعرفة،: ، اإلسكندريةتاريخ العرب القديم، محمد بيومي، مهران .10

  :وأصوله الفقه كتب

، المطلع على أبواب الفقه، )هـ709(البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو عبد اهللا  .1

  .  م 1981 –هـ 1401المكتب اإلسالمي، : بيروت

: الدمام ،1ط ،األصول علم إلى صولالو سلم بشرح القبول معارج أحمد، بن حافظ حكمي، .2

 .م1990 -  هـ1410 ، القيم ابن دار

  :الشعر كتب

 ابن ألفية على عقيل ابن شرح ،)هـ769( العقيلي عقيل بن اهللا عبد الدين بهاء عقيل، ابن .1

 .م1994 - هـ1414 الفكر، دار: بيروت ،1ط ،مالك

 الرّيس: الرياض ،1ط ،برد بن بشار ديوان ،)هـ167( معاذ أبو برد بن بشار العقيلي، .2

 .م2008 للكتب،

 :القرآن علوم كتب

 ،القرآن شواذ في مختصر ،)هـ370( اهللا عبد أبو حمدان بن أحمد بن الحسين خالويه، ابن .1

 .الهجرة دار

 .هـ1425 الفارابى، دار المنير، دار: دمشق ،الكريم القرآن إعراب حميدان، قاسم دعاس، .2

  :كتب الفهارس

 الظنون كشف): هـ1076( القسطنطيني الحنفي الرومي اهللا عبد نب مصطفى خليفة، حاجي .1

  . هـ1413. العلمية الكتب دار: بيروت. والفنون الكتب أسامي عن

  :الكريم القرآن غير سماوية كتب

 دار: القاهرة ،1ط ،السامرية التوراة السامري، الحسن أبو إسحاق الكاهن الصوري، .1

 في السامري الحسن أبو الكاهن العربية إلى لعبريةا من ترجمها م،1978 - هـ1398 األنصار،

 .  نابلس مدينة
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  :اإللكترونية المواقع

 http://www.mawsoah.net : العالمية العربية الموسوعة .1

 www.ibnothaimeen.com: موقع ابن اعثيمين .2

  http://www.islamonline.net:   الين أون إسالم موقع .3

  www.al‐hakawati.net: الحكواتي موقع .4

  quran.maktoob.com/vb/quran الحكيم القرآن صوت منتديات موقع .5

   /www.alfawzan.ws :زانموقع الفو .6

  /www.14masom.com/mostabsiron: المستبصرون موقع .7

 ww.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp: المنبر موقع .8

 ahmedshalbyschool.110mb.com: موقع مدرسة أحمد شلبي .9
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The Wisdom Taken From Ibrahim’s Prophecy (pbh) 

Prepared by Student  

 Nujood F.A. Suradi 

Supervised by  

Dr. Khadr Sawandak 

Abstract 

Mind is too limited and incapable to figure out the wisdom and 

the moral that controlled the words and the deeds of determining 

messenger. These deeds which made him deserve God's love, and 

Creed, Interpretation, Hadeeth, and history scientists' focus. Never 

the less, out of his life (P.B.U.H) we can abstract lessons that make 

each teacher and educator interested. 

First: History scientists had many opinions concerning the 

name of Ibrahim's father (P.B.U.H), they also differed about 

Ibrahim's date and place of birth, and the details of his travels and 

emigrations, but this difference doesn't matter in Islam because 

there is not big knowledge depends on it, even though Allah didn't 

mention it; because the wisdom of Quran stories is to find out 

lessons. 



 
 

c

Second: Ibrahim's life (P.B.U.H) was completely full of great 

plagues, in which he appeared a lot of patience, confidence and 

happiness with the act of Allah, without grief or hesitation. 

Third: Ibrahim (P.B.U.H) used all of the possible methods in 

delivering his messege, such as individual and collective 

confrontation, proving his messege by evidence, discussion and 

pun. 

Forth: Ibrahim (P.B.U.H) had changed denier by his tongue 

and by hands through breaking the idols, and since his faith was 

never weak, he never changed denier by his heart. 

Fifth: Ibrahim (P.B.U.H) had built Al-Aqsa Masged after forty 

years of building Al-Ka'aba –Muslim's praying victor- which was 

chosen for that after Al-Aqsa Masged had been the praying victor for 

many years. 

Sixth: Ibrahim (the father of prophets) (P.B.U.H) and 

Mohammad (the last of them) (P.B.U.H) were similar in mien, acts, 

pray, Allah and people's love and the rank in this life and the other 

one.                        

  

 

  




