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  مقدمة
  األعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ احلمد هللا القائل

ر واالتعاظ والتفكر احلمد هللا الذي رغبنا يف أن نقص القصص لالعتبا
فيها واالستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوال مشـاة فنقتـاد   

  بأصحاب هذه القصص
والصالة والسالم على رسول اهللا الذي وضح لنا القصص اليت قصها 

  اهللا علينا يف القرآن 
دعوة الناس لطاعة اهللا فيها  وهذه الرسالة وهي قصة إبراهيم وأهل بيته

معصية اهللا وهي من األمور اليت تعني املرء على تـرك  ومعرفة عواقب 
  السوء واتبع رضوان اهللا 

صربه وحتمله كـان   وارد لكنالتعرض لإليذاء بسبب ذلك فيها أن و
وااللتـزام  فكان بذالك قدوة لآلخرين من بعده يف التمسك خرياً له 

  اهللاطاعة ب
  طالب عبد القادر بن حممد بن حسن أبو/  كتبها
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  يم الخليل عليه السالمقصة إبراه
هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو ابن فالغ بن عابر 
بن شاحل ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السـالم وتـارخ أبـو    

وكـان  إبراهيم كان يسمى بآزرر لقب به لصنم كان يعبده امسه آزر 
  النمروذ قد استخلص آزر وقدمه على بيت األصنام

   )١(يم  أميلة  واسم أم إبراه

  مقدمة في والدة إبراهيم ونشأته
ملا أراد اهللا عز و جل ، أن يبعث إبراهيم عليه السالم حجة على قومه 
ورسوالً إىل عباده ، ومل يكن فيما بني نوح وإبراهيم عليهما السـالم  
من نيب قبله إال هود وصاحل ، فلما تقارب زمان إبراهيم عليه السالم 

د ملك بابل ، فذهب بضوء الشمس والقمر ، طلع كوكب على منرو
ففزع من ذلك فزعاً شديداً ، فدعا السحرة والكهنة ، فسأهلم عنه ، 

تعلم أنا جند يف علمنا أن غالمـاً  : فجاء أصحاب النجوم ، فقالوا له 

                                 
وقيل امسها  بونا  بنت كرينا بن كوثي ، من بين أرفخشذ بن سام بن نوح و ر كوثى كراه كرينا جد  ١

  و إبراهيم على أصنام امللك منرودإبراهيم من قبل أمه ، وكان أب
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يولد يف قريتك هذه يقال له إبراهيم ، يفارق دينكم ، ويكسر أوثانكم 
خيرج من ملكك رجل : له قالوا  ، ، يف شهر كذا وكذا من سنة كذا

يكون على وجهه هالكك وهالك ملكك وكان مسكن النمرود ببابل 
الكوفة فخرج من قريته إىل قرية أخرى ، فأخرج الرجال وترك النساء 
، وأمر أال يولد مولود ذكر إال ذحبه ، مث إنه بدت له حاجة يف املدينة 

انظر ال : فقال له . فأرسله  مل يأمن عليها إال آزر أبا إبراهيم ، فدعاه
أنا أضن بديين من ذلك ، فلما دخـل  : تواقع أهلك ، فقال له آزر 

القرية نظر إىل أهله فلم ميلك نفسه أن وقع عليها ، فقرا إىل قرية بني 
الكوفة البصرة ، فجعلها يف سرب ، فكان يتعاهدها بالطعام والشراب 

أصحاب النجوم لنمرود  وما يصلحها ،وملا دخلت السنة اليت وصفها
، بعث منرود إىل كل امرأة حبلى بقريته ، فحبسها عنده ، إال ما كان 
من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه مل يعلم حببلها ، فجعل ال تلد امرأة غالماً 
يف ذلك الشهر من تلك السنة إال أمر به فذبح، فذبح كل غالم ولـد  

قول سحرة كذابني : قال  يف ذلك الوقت إن امللك ملا طال عليه األمر
فلما وجـدت أم إبـراهيم الطلـق    . ، ارجعوا إىل بلدكم ، فرجعوا 
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خرجت ليالً إىل مغارة كانت قريباً منها ، فولدت فيها إبراهيم عليـه  
السالم ، وأصلحت من شأنه ما يصنع باملولود ، مث سدت عليه املغارة 

ارة لتنظر ما فعل ، ، مث سعت إىل بيتها راجعة ، مث كانت تطالعه يف املغ
ه جعل اهللا رزق إبراهيم فيما جييئه مـن مـص   فتجده حيا ميص إام

محاه اهللا عز وجل وصانه من كيد الفجار، شب شباباً بـاهراً  و، إامه
يشب يف اليوم ما يشـب  أنه  وأنبته اهللا نباتاً حسناً، حىت كان من أمره

يرى أن أحـداً   غريه يف الشهر ، من سرعة شبابه ، وكرب إبراهيم وال
أخـرجيين أنظـر ،   : حىت قال ألمه  )٢(يه وأمهمن اخللق غريه وغري أب

: فأخرجته عشاء ، فنظر  وتفكر يف خلق السموات واألرض ، وقال 
  إن الذي خلقين ورزقين وأطعمين وسقاين لريب ، مايل إله غريه 

، فقال آزر أبو إبراهيم الذي قاله أصحاب النجومونسى امللك ذلك 
إن يل ابنا قد خبأته ، أفتخافون عليه امللك إن أنا جئت به : ابه ألصح

فانطلق فأخرجه من السرب فلما خرج الغالم . ال ، فأت به : ؟ قالوا 

                                 
 شهراً قيل مل ميكث إبراهيم عليه السالم يف املغارة إال مخسة عشراً ٢
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من السرب نظر إىل الدواب والبهائم واخللق ، ومل يكن رأى قبل ذلك 
 ما هذا ؟ فيخربه عن البعري: غري أبيه وأمه  فجعل يسأل أباه عما يراه 

عن البقرة أا بقرة ، وعن الفرس أنه فرس ، وعن الشـاة  ه بعري ، وأن
  ما هلؤالء اخللق بد من أن يكون هلا رب : أا شاة ، فقال 

  ولد إبراهيم عليه السالم كان عمر ابيه تارخ  مخساً وسبعني سنة وملا 
، وولد )٣( نوكان إبراهيم هو األوسط يف ترتيب إخوانه ، ناحور وهارا

يف حياة أبيه يف أرضه اليت ولد  نومات أخيه هارا. لوط  نراإلخيه ها
  .فيها ، وهي أرض الكلدانيني ، وهي أرض بابل وما واالها 

  إبراهيم يرى البعث
جيفة محار قد ،  دابةى فريهيـم يسري علـى الطريق اإبرووذات مرة 

قد تقسمتها السبـاع والطري و، تـمّزعت لـحمها وبقـي عظامها 

                                 
أحدمها هاران أخوه أبو لوط وقد مات يف ، إلبراهيم عليه السالم من أقربائه اثنان كل منهما امسه هاران ٣

والثاين هو هاران أبو كالً من سارة زوجة إبراهيم وأختها ملكاً زوجـة  ، حياة آزار يف بابل اليت ولد ا 
زر الذي بىن مدينة حران اليت تنسـب إليـه   ناحور أخو إبراهيم وهاران هذا هو عم إبراهيم أخو أبيه آ

 وكان ملك على حران
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الطري علـى الـجبـال واآلكـام،   السبـاع، وطار فلـما ذهبت
رّب قد علـمت لتـجمعنها من بطون هذه : قالوفوقـف وتعجب 
سأل ربه أن يريه كيفـية إحيائه إياها مع تفّرق مث  السبـاع والطري،

لـحومها فـي بطون طري اهلواء وسبـاع األرض لــريى ذلـك   
ينا برؤيته ذلـك  ـيزداد يقـل،  لـيس الـخرب كالـمعاينةفعيانا، 
أحب أن يترقى من علم اليقني بـذلك، إىل عـني   ، هيطمئّن قلبفعيانا 

  فأراه اهللا ذلك اليقني، وأن يرى ذلك مشاهدة، 
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي ٱلْموتٰى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ {

  )٤(} بلَٰى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي
أخذ ف عمد إىل أربعة من الطريف  }فَخذْ أَربعةً ّمن ٱلطَّيرِ { له  اهللا قَالَف

} فَصرهن إِلَيـك  {له ال اهللا وق. وزاً وفرخ النعام، وديكاً وطاووساً

                                 
أحب أن يترقى من } رّبي ٱلَّذى يحىِ ويميت {إبراهيم عليه السالم ملا قال لنمروذ قيل حدث ذلك من  ٤

قَالَ أَولَم  رّب أَرِنِى كَيف تحىِ ٱلْموتٰى{علم اليقني بذلك، إىل عني اليقني، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال 
ـٰكن لّيطْمئن قَلْبِى  ولكن حدوثه يف هذا املوضع أرجح آلن فيه زيادة يقني وهـو  } لَّم تؤمنواْ قَالَ بلَٰى ولَ

  يدعوا إىل ربه  هلذا اليقني جعله يناظر ا النمرود
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قطعهن، ، فلما ذحبهن، مث قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط : أي
ٱجعلْ علَٰى كُلِّ جبلٍ { له وقال اهللا بعضهن يف بعض، مث جزأهن أجزاء،

كل جبل منهن جـزءاً،  على أربعة أجبل وجعل على   }منهن جزًءا 
ثُم ٱدعهـن  { وأخذ رؤوسهن بيده مث أمره اهللا عز وجل أن يدعوهن 

فدعاهن كما أمره اهللا عز وجل، فجعـل ينظـر إىل     }يأْتينك سعياً 
م إىل الدم، واللحم إىل اللحم، واألجزاء الريش يطري إىل الريش، والد

من كل طائر، يتصل بعضها إىل بعض، حىت قام كل طائر على حدته، 
وأتينه ميشني سعياً ليكون أبلغ له يف الرؤية اليت سأهلا، وجعل كل طائر 
جييء ليأخذ رأسه الذي يف يد إبراهيم عليه السالم، فإذا قدم له غـري  

أسه تركب مع بقية جثته حبول اهللا وقوتـه،  رأسه يأباه، فإذا قدم إليه ر
أي عزيز ال يغلبه شيء، وال } وٱعلَم أَنَّ ٱللَّه عزِيز حكيم {وهلذا قال 

ميتنع من شيء، وما شاء كان بال ممانع، ألنه القاهر لكل شيء، حكيم 
  . يف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره
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م وامسه هران ملـك  وسارة هي ابنة عم إبراهيسارة وآمنت بإبراهيم 
حران والذي تنسب إليه حران وقد طعنت على قومها يف دينـهم ،  

  )٥( فتزوجها على أال يغريها
  واهللا سبحانه وتعاىل آتاه رشده يف صغره ، وابتعثه رسوالً 

  إبراهيم يحطم أصنام الكوفة
وملا أتى اهللا إبراهيم رشده أنكر على قومه عبادة األوثـان وحقرهـا   

ما هذه التماثيل الَّتي أَنتم لَها  {: ، فقال )٦(وتنقصها  عندهم وصغرها

                                 
 يتبني من طلبهاجواز أشتراط املرأة عند عقد النكاح   ٥
من يشـتري  : األصنام اليت يعبدوا ويعطيها إبراهيم ليبيعها ، فكان إبراهيم يقول قيل كان آزر يصنع  ٦

ما ال يضره وما ال ينفعه ؟ فال يشتريها منه أحد ، وكان يأخذها وينطلق ا إىل ر فيصوب رؤوسها فيه 
فلما بـدا  . د حىت فشا ذلك عنه يف قومه ، غري أنه مل يبلغ خربه منرو. استهزاء بقومه ! اشريب : ويقول 

إلبراهيم أن يدعو قومه إىل ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة اهللا تعاىل دعا أباه إىل التوحيد فلم جيبـه ، و  
. بل أعبد الـذي خلقـين   : منرود ؟ قال : قالوا . رب العاملني : من تعبد أنت ؟ قال : دعا قومه فقالوا 

قومه ضعف األصنام اليت يعبدوا ليلزمهم احلجـة ،  و بلغ منرود أن إبراهيم أراد أن يري . فظهر أمره 
إين سقيم ، أي طعني ، : فجعل يتوقع فرصة ينتهي ا ليفعل بأصنامهم ذلك ، فنظر نظرة يف النجوم فقال 
و كان هلم عيد خيرجون . ليهربوا منه إذا مسعوا به ، و إمنا يريد إبراهيم ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 

:  لما خرجوا قال هذه املقالة فلم خيرج معهم إىل العيد و خالف إىل أصنامهم و هو يقول ف. إليه مجيعهم 
فسمعه ضعفى الناس و من هو يف آخرهم ، و رجع إىل األصنام و هي يف و " وتاهللا ألكيدن أصنامكم " 
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 {: أي معتكفون عندها وخاضعون هلـا ، قـالوا    ] األنبياء[؟ }عاكفُونَ 
 ينابِدا عا لَهاَءنا آبندجأي ما كان حجتهم إال صنيع اآلباء  ] األنبياء[ }و

لَقَد كُنـتم  {فقال هلم  .ألنداد واألجداد ، وما كانوا عليه من عبادة ا
متبِني أَنلَال مي ضف كُماؤآبوإذ قال إبـراهيم ألبيـه آزر   "  ] األنبياء[}و

  ] ٧٤ األنعام[" أتتخذ أصناما آهلة إين أراك وقومك يف ضالل مبني 
 للَّـه ٱ ءالهـةً دونَ  أَءفْكـاً ) ٨٥(إِذْ قَالَ البِيه وقَومه ماذَا تعبدونَ  {

ـٰلَمنيٱفَما ظَنكُم بِرّب ) ٨٦(ترِيدونَ  فما ظنكم  ]لصـافات ا[ }) ٨٧( لْع
هـلْ   {به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدمت غريه ؟ وقـال هلـم   

قَالُواْ بلْ ) ٧٣(أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ ) ٧٢(يسمعونكُم إِذْ تدعونَ 
سلموا له أا ال تسـمع   ]الشعراء[}) ٧٤(ءنا كَذَلك يفْعلُونَ وجدنآ ءابآ

داعياً وال تنفع وال تضر شيئاً ، وإمنا احلامل هلم على عبادا اإلقتـداء  

                                                                            
طعامـاً   عظيم بعضها إىل جنب بعض لكل صنم يليه أصغر منه حىت بلغوا باب البهو و إذا هم قد جعلوا

فلما نظر إبراهيم إىل ما بني أيـديهم مـن   . نترك اآلهلة إىل حني نرجع فتأكله : بني يدي آهلتهم و قالوا 
، " فراغ عليهم ضربا باليمني * ما لكم ال تنطقون : " فلما مل جيبه أحد قال " أال تأكلون : " الطعام قال 

  فأس بيده مث تركهن فكسرها بفأس يف يده حىت إذا بقي أعظم صنم منها ربط ال
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وهلذا قال هلم . بأسالفهم ومن هو مثلهم يف الضالل من اآلباء اجلهال 
) ٧٦( الْقْـدمونَ ٱءابآؤكُم أَنتم و) ٧٥(أَفَرءيتم ما كُنتم تعبدونَ  {:

 بى إِالَّ رل ودع مهٱفَإِننيـٰلَم وهذا برهان قـاطع   ]الشعراء[}  )٧٧( لْع
منها وتنقص ا فلو  على بطالن أُهلية ما ادعوه من األصنام ، ألنه تربأ

م أَنت أَ لْحّقٱقَالُواْ أَجِئْتنا بِ{. رته ، أو تؤثر ألثرت فيه كانت تضر لض
 نٱمبِنيـٰع هذا الكالم الـذي  : ؟ ويقولون )٥٥: األنبياء(} ) ٥٥( للَّ

تقوله حمقاً جـاداً  تقوله لنا وتتنقص به آهلتنا ، وتطعن بسببه يف آبائنا أ
ـٰٰوتٱقَالَ بل ربكُم رب {فيه أم العباً  ملس ضِٱوىٱ الْرلَّذ   نهفطَـر
ـٰهِدينٱم ّمن وأَناْ علَٰى ٰذلكُ يعين بل أقول  )٥٦: األنبياء(} ) ٥٦( لش

لكم ذلك جاداً حمقاً ، إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو ، ربكم ورب 
كل شيء ، فاطر السموات واألرض ، اخلالق هلما على غري مثال سبق 
، فهو املستحق للعبادة وحده ال شريك له ، وأنا على ذلكـم مـن   

  . الشاهدين 
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ـٰمكُم بعد أَن تولُّواْ مدبِرِين  للَّهٱوت{ال خفية يف نفسه ق ننَّ أَصيدالك
ه األصنام اليت يعبدوا بعد أقسم ليكيدن هذ )٥٧: األنبياء(} ) ٥٧(

  م أن يولوا مدبرين إىل عيده
وكان هلم عيد يذهبون إليه يف كل عام مرة إىل ظاهر البلد ، فـدعاه  

} ) ٨٩(فَقَالَ إِّنى سقيم ) ٨٨( لنجومِٱنظَر نظْرةً فى فَ{أبوه ليحضره 
عرض هلم يف الكالم حىت يتوصل إىل مقصوده  )٨٩، ٨٨: الصافات(

من إهانة أصنامهم ونصرة دين اهللا احلق ، وبطالن ما هم عليـه مـن   
  .عبادة األصنام اليت تستحق أن تكسر وأن ان غاية اإلهانة 

يدهم ، واستقر هو يف بلـدهم  أي ذهـب إليهـا    فلما خرجوا إىل ع
مسرعاً مستخفياً ، فوجدها يف و عظيم ، وقد وضعوا بـني أيـديها   

: أنواعاً من األطعمة قرباناً إليها فقال هلا على سبيل التهكم واإلزدراء 
ـ  ) ٩٢(أَال تأْكُلُونَ ما لَكُم الَ تنطقُونَ {  لْيمنيِٱفَراغَ علَيهِم ضـرباً بِ
ألا أقوى وأبطش وأسرع وأقهر ،  )٩٣ـ   ٩١: الصافات(} ) ٩٣(

: األنبـياء(} فَجعلَهم جذَاذاً { فكسرها بقدوم يف يده كما قال تعاىل
أي حطاماً ). ٥٨: األنبياء(} إِالَّ كَبِرياً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ {) ٥٨
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م لريجعوا إليه ويسـألوه  هكبريعلى وضع القدوم و، كسرها كلها  
فيتبني هلم أا ال تنطق وال تعقل وال تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر 

   فيكون يف ذلك سبب لرجوعهم إىل رشدهم
ـٰذَا  {: فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل مبعبودهم  من فَعلَ هـ

 نلَم هآ إِننتهٱبِـئَالنيمـٰل وهذا فيه دليل ).٥٩: األنبياء(} ) ٥٩(  لظَّ
ظاهر هلم لو كانوا يعقلون ، وهو ما حل بآهلتهم اليت كانوا يعبدوا ، 
فلو كانت آهلة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا مـن  

  لة عقلهم وكثرة ضالهلم وخياهلم جهلهم وق
} يمٰرهإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعم٦٠: نبيـاء األ(} ) ٦٠(قَالُواْ س (

أي يذكرها بالعيب والتنقص هلا واإلزدراء ا ، فهو املقـيم عليهـا   
  والكاسر هلا 

: األنبيـاء (} ) ٦١(لَعلَّهم يشـهدونَ   لناسِٱقَالُواْ فَأْتواْ بِه علَٰى أَعينِ 
أي يف املأل األكرب على رءوس األشهاد ، لعلهم يشهدون مقالته ) ٦١

  .ويعاينون ما حيل به من اإلقتصاص منه ويسمعون كالمه ، 
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وكان هذا أكرب مقاصد اخلليل عليه السالم أن جيتمع الناس كلـهم ،  
فيقيم على مجيع عباد األصنام احلجة على بطالن ما هم عليه ، فلمـا  

ـٰذَا بِــئَالهتنا يـإِبٰرهيم   {: اجتمعوا وجاءوا به ه لْتفَع تقَالُواْ ءأَن
)٦٢ (قُـونَ  قَالَ بطواْ يِنإِن كَان مـئَلُوهـٰذَا فَاس ه مهكَبِري لَهلْ فَع {
وإمنا أراد بقوله هذا أن يبادروا إىل القول بـأن  ).٦٣، ٦٢: األنبياء(

  .هذه ال تنطق ، فيعترفوا بأا مجاد كسائر اجلمادات 
 مأَنت كُمفَقَالُواْ إِن واْ إِلَٰى أَنفُِسهِمعجونَلظَّٱفَرماألنبيـاء (} ) ٦٤( ـٰل :

إنكم أنتم الظاملون يف : أي فعادوا على أنفسهم باملالمة ، فقالوا ) ٦٤
  . تركها وال حارس عندها 

} هِمءوسلَٰى رواْ عسكن وأدركت القوم حـرية  ). ٦٥: األنبياء(} ثُم
 )٦٥: يـاء األنب(} لَقَد علمت ما هـؤآلء ينطقُونَ {: سوء ، مث قالوا 

  !أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه ال تنطق ، فكيف تأمرنا بسؤاهلا ؟ 
 للَّـه ٱقَالَ أَفَتعبدونَ من دون : فعند ذلك قال هلم اخلليل عليه السالم 

 كُمرضالَ يئاً ويش كُمنفَعا الَ ي٦٦(م ( َوندبعا تملو أُّف لَّكُم)٦٧ ( {
قـال  يسرعون } ) ٩٤(فَأَقْبلُواْ إِلَيه يزِفُّونَ { ). ٦٧ ،٦٦: األنبياء(
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أي كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتوـا مـن   } أَتعبدونَ ما تنحتونَ {
أَتعبدونَ مـا  اخلشب واحلجارة ، وتصوروا وتشكلوا كما تريدون 

عبد خملوق أنكم خملوقون ، وهذه األصنام خملوقة ، فكيف يت} تنحتونَ 
ملخلوق مثله ؟ إذ ليست العبادة تصلح وال جتب إال للخالق وحده ال 

   .شريك له 
ـٰناً فَأَلْقُوه فى  بنواْٱقَالُواْ { ينب يمِٱلَهحـداً   ) ٩٧( لْجكَي واْ بِـهادفَأَر
  ).٩٨، ٩٧: الصافات(} ) ٩٨(

  إبراهيم ُيلقى في النار فتكون له برداً وسالماً
إىل عدلوا عن اجلدال واملنـاظرة  ومل تبق هلم احلجة  طعوا وغلبواملا انق

   ا ما هم عليه من سفههم وطغيام استعمال قوم وسلطام ، لينصرو
} و ّرقُـوهواْ ٱقَالُواْ حـرنص     نيلـٰع } ٦٨(ءالهـتكُم إِن كُنـتم فَـ
يع مـا  ه خطباً من مجا لشرعوا جيمعوو )٧( حبسوه يف بيتو:).األنبياء(

وأكثروا من احلطـب  ميكنهم من األماكن ، فمكثوا مدة جيمعون له ، 

                                 
  وقيل بلغ ذلك امللك منرود فحبسه يف السجن سبع سنني ٧
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حىت إن املرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطباً 
عظيمة فوضعوا فيهـا ذلـك    )٨(حلريق إبراهيم ، مث عمدوا إىل حوية 

تأججـت  اشتعلت النـار و احلطب وأطلقوا فيه النار ، فاضطرمت و
بتيهـا  نمير جبكان الطري حىت  .ا شرر مل ير مثله قط والتهبت وعال هل

 كيـف حتريوا وملا فكانت ناراً عظيمة مث ،  من شدة وهجها  يحترقف
عـاوم  ف من أن يقترب منهاوا إبراهيم يف النار وال أحد يستطيع لقي

ألقاها يف روع رجل من األكـراد امسـه    )٩(نجنيق الشيطان بفكرة امل
اانيق ، فخسف اهللا بـه األرض فهـو   فكان أول من صنع  .هزان

  يتجلجل فيها إىل يوم القيامة
ال إلـه إال أنـت   : ويكتفونه وهو يقـول   مث أخذوا يقيدون إبراهيم

مث  .سبحانك رب العاملني ، لك احلمد ولك امللك ، ال شريك لـك  
، يف كفة املنجنيق مقيداً مكتوفـاً   قيدوا إبراهيم عليه السالم ليضعوه

لقذفه فيها صاحت السماء و األرض و ما فيها من اخللق  فلما أمجعوا

                                 
  مكان واسع كاحلظرية الشاسعة ٨
  فكرة املنجنيق هي فكرة قذف األشياء ودفعها وهي األن أصل قذف الطلقات النارية والصواريخ ٩
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إبراهيم ليس يف أرضـك  ! أي ربنا : إال الثقلني إىل اهللا صيحة واحدة 
: قال اهللا تعـاىل  ! من يعبدك غريه حيرق بالنار فيك فأذن لنا يف نصره 

فلمـا  . إن استغاث بشيء منكم فلينصره وإن مل يدع غريي فأنا لـه  
بنيان اليت عليها املنجنيق رفع رأسـه إىل السـماء   رفعوه على رأس ال

أنـت الواحـد يف األرض   السماء واللهم أنت الواحد يف :  قالف).١٠(
اللهم إنك يف السماء واحد ، وأنا يف : وقال حسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  "األرض أعبدك 
  ملك الريح يقول يا إبراهيم أطري لك النار فأُفتتهاوجعل 

مث رمـا ه  ؟  فأطفئها مىت أومر فأرسل املطر: ل وجعل ملك املطر يقو
يـا  : قومه من املنجنيق فستقبله جربيل يف اهلواء يعرض عليه املساعدة

                                 
والشجر واحلجـر   وضجت السموات واألرض ومن فيهن من املالئكة واخلالئق إال الثقلني والدواب ١٠

  وغريها من املخلوقات ضجوا ضجة واحدة ربنا إبراهيم حيرق فأذن لنا يف نصرته إال الوزغ
يا : دخلت على عائشة فرأيت يف بيتها رحماً موضوعاً ، فقلت : فعن مسامة موالة الفاكه بن املغرية ، قالت 

غ نقتلهن به ، فإن رسول اهللا صـلى اهللا  هذا هلذه األوزا: ما تصنعني ذا الرمح ؟ قالت . . أم املؤمنني 
أن إبراهيم حني ألقي يف النار مل يكن يف األرض دابة أال تطفى عنه النـار ، غـري   : " عليه وسلم حدثنا 

  ٣٣٥٩انظر رواية البخاري " الوزغ كان ينفخ عليه ، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله 
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قُلْنا {فكان أمر اهللا أسرع ! أما إليك فال: إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال 
 يمٰرهلَٰى إِبا عـٰم أي ال ).٦٨: األنبيـاء (} ٦٩(ٰينار كُونِى برداً وسلَ

   به  يتضر
  .آلذى إبراهيم بردها " وسالما على إبراهيم : " لوال أن اهللا قال 

وكان معه أيضاً ملك ، عن وجهه جربيل عليه السالم معه ميسحكان و
 ، وصار إبراهيم عليه السالم يف ميل احلويةقعد إىل جنبه يؤنسه الظل 

يه ، والناس ينظرون إليصليوهو قائم حوله نار وهو يف روضة خضراء 
  .ال يقدرون على الوصول ، وال هو خيرج إليهم 

نعـم  : وأحسن كلمة قاهلا أبو إبراهيم ملا رأى ولده على تلك احلال 
  !الرب يا إبراهيم 

إين أريـد  . . يا بين : وأم إبراهيم نظرت إىل ابنها عليه السالم فنادته 
 .أن أجيء إليك فادع اهللا أن ينجيين من حر النار حولك ، فقال نعم 

فأقبلت إليه ال ميسها شيء من حر النار ، فلما وصلت إليه اعتنقتـه  
وخرج إبراهيم  إبراهيم هناك أربعني يوماً ،مكث و .وقبلته مث عادت 

ما : وقال  بعد ذلك من النار ميشي فعرف قومه أم غري مسلطني عليه
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كنت أياماً وليايل أطيب عيشاً إذ كنـت فيهـا ، وودت أن عيشـي    
   صلوات اهللا وسالمه عليه. مثل إذ كنت فيها  وحيايت كلها

فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا ، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ، وأرادوا 
ـٰهم    {: قال اهللا تعاىل . أن يغلبوا فغلبوا  وأَرادواْ بِـه كَيـداً فَجعلْنـ

: " آية أخرى ويف  ).٧٠ـــ  ٦٨: األنبياء(} ) ٧٠( الْخسرِينٱ
ففازوا باخلسارة والسفال هذا يف الدنيا ، وأما يف اآلخـرة  "  األسفلني

فإن نارهم ال تكون عليهم برداً وال سالماً ، وال يلقون فيها حتيـة وال  
} ) ٦٦(إِنها سآءت مستقَّراً ومقَاماً {: سالماً ، بل هي كما قال تعاىل 

  )١١(.).٦٦: الفرقان(
  

                                 
ة إبراهيم عليه السالم الذي كان منذ نشأته حجة على أعداء اهللا وأنت بعد معرفتك هلذا اجلزء من قص ١١

  يقارع فكرهم الباطل بفكره احلجة وكان على صغر سنه مبفرده 
  فأنت أين أنت من إبراهيم ؟ هل أنت ممن على شاكلة أبراهيم تنصر دين الل بكل ما أوتيت من علم

اة ألعداء اهللا يضريبون ا دينه وأهله فاحـذر  فأياك مث أياك أن تكون من هوالء الذين جعلوا أنفسهم أد
منهم وأحذر من هؤالء الذين يسيئون إىل الدين واملتمسكني بالدين الذين بدالً من أن يكون فكرهم حجة 

 للدين وخدمة له يكون فكرهم نقمة على الدين
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  مناظرة إبراهيم للنمرود
أبراهيم من النار، وكان الناس يفدون إىل النمرود للمـرية   وملا خرج

فقد كان عنده طعام ، فوفد إبراهيم يف مجلة من وفد للمرية ، ومل يكن 
إبراهيم قد اجتمع بالنمرود يوم إال يومئذ فدارت بينهما هذه املناظرة 

د أن ينازع اجلليـل يف إزار  يري أن النمرودإبراهيم اخلليل  حيث وجد
   ورداء الكربياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاءالعظمة 

وقد أخرب اهللا تعاىل عن مناظرة خليله إبراهيم مع هذا امللـك اجلبـار   
ـٰه   يحآج إِبٰرهيم ف لَّذىٱأَلَم تر إِلَى {: املتمرد فقال تعاىل رِّبه أَنْ آتـ

  ).٢٥٨: البقرة( }لْملْكٱ للَّهٱ
فأبطل اخلليل عليه دليله ، وبـني  لنفسه الربوبية  مللكهذا ا ادعى فقد

  .كثرة جهله وقلة عقله ، وأجلمه احلجة ، وأوضح له طريق احملجة 
هذا امللك هو ملك بابل ، وامسه النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام 

غرا وكان أحد ملوك ك يف األرض شرقها ولَك ملأول م.  بن نوح
وكان ملك منرود وقومـه ببابـل   يف األرض  وكان أول جبارالدنيا ، 
واملشرق قبا ل ملك فارس وقد أحاط مبشارق األرض ومغار  
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ذو القـرنني ،  : مؤمنان وكافران ، فاملؤمنان : وقيل ملك الدنيا أربعة 
  )١٢( .النمرود ، وخبتنصر : والكافران . وسليمان  

  .ومنرود هذا استمر يف ملكه أربعمائة سنة 
  .بغي ، وجترب وعتا ، وآثر احلياة الدنيا وكان طغى و

ملا دعاه إبراهيم اخلليل إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ، محله اجلهل 
والضالل وطول اآلمال على إنكار الصانع ، فحاج إبراهيم اخلليل يف 

 ييح لَّذىٱرّبي  { :ذلك ، وادعى لنفسه الربوبية ، فلما قال اخلليل 
  ).٢٥٨: البقرة(} ) ٢٥٨(وأُميت  يأَنا أُحويميت قَالَ 

يعىن أنه إذا أوتى بالرجلني قد حتتم قتلهما ، فإذا أمر بقتـل أحـدمها   
  .وأمات اآلخر واحد  وعفا عن اآلخر فكأنه قد أحيا

استدل على وجود الصانع حبدوث املشاهدات مـن  إبراهيم اخلليل ف
ـ  لَّـذى ٱ رّبـي  {: وهلذا قالإحياء احليوانات وموا  حيي   يـتميو

                                 
ـ : وقيل مل جيتمع ملك األرض ومل جيتمع الناس على ملك واحد إال على ثالثة ملـوك   ١٢ رود ، وذي من

  القرنني ، وسليمان بن داود
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) ٢٥٨(وأُميت  يقَالَ أَنا أُح {: قول هذا امللك اجلاهل و.  })٢٥٨(
  كابر وعاند وعىن أنه الفاعل هلذه املشاهدات } 
دليالً آخر بني وجود الصانع ، وبطـالن مـا ادعـاه    إبراهيم ذكر ف

 نفَأْت بِها م لْمشرِقِٱمن  سِلشمٱبِ ييأْت للَّهٱقَالَ إِبٰرهيم فَإِنَّ {النمرود 
أي هذه الشمس مسخرة كل يوم ، تطلع من املشرق كما } لْمغرِبِٱ

سخرها خالقها ومسريها وقاهرها ، وهو الذي ال إله إال هو خالق كل 
شئ ، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي حتي ومتيت فـأت ـذه   

ذي يفعل ما يشـاء  الشمس من املغرب ، فإن الذي حيي ومييت هو ال
وال ميانع وال يغالب ، بل قد قهر كل شئ ودان له كل شـئ ، فـإن   
كنت كما تزعم فافعل هذا ، فإن مل تفعله فلست كما زعمت ، وأنت 
تعلم وكل أحد أنك ال تقدر على شئ من هذا ، بل أنت أعجز وأقل 

  .من أن ختلق بعوضة أو تنتصر منها 
ه ، وبطالن ما سلكه وتبجح بـه  فبني ضالله وجهله وكذبه فيما ادعا

عند جهله قومه ، ومل يبق له كالم جييب اخلليل به ، بل انقطع وسكت 
ـٰلمنيٱ لْقَومٱ يالَ يهد للَّهٱكَفَر و يلَّذٱفَبهِت  }{: وهلذا قال    .}لظَّ

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

براهيم من الطعام كما أعطي الناس ، بل خـرج  إل  ي النمرودومل يعط
  .شئ من الطعام  وليس معهإبراهيم 

من أهله عمد إىل كثيب من التراب ، فمـأل منـه   إبراهيم فلما قرب 
أشغل أهلي إذا قدمت عليهم ، فلما قدم وضع رحالـه  : عدليه وقال 

وجاء فاتكأ فنام ، فقامت امرأته سارة إىل العدلني فوجدما مآلنـني  
الذي قد طعاماً طيباً ، فعملت منه طعاماً ، فلما استيقظ إبراهيم وجد 

من الذي جئت به ، فعرف : أين لكم هذا ؟ قالت : أصلحوه ، فقال 
  .أنه رزق رزقهموه اهللا عز وجل 
  مهاجراً إىل الشام وخرج إبراهيم من أرض بابل 

أن آمن يب وأتركـك علـى    )١٣( وبعث اهللا ملكاً إىل النمرود  اجلبار
مث دعـاه  أرب غـريي ،  : يأمره باإلميان باهللا فأيب عليه وقال  ملكك

                                 
أمر الذي حاج إبراهيم يف ربه بـإبراهيم  : و عن ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ، قال  ١٣

فأخرج فلقي لوطاً على باب املدينة ـ و هو ابن اخيه ـ فدعا فآمن   : فأخرج ـ يعين من مدينته ـ قال   
و حلف منرود أن يطلب إله إبراهيم ، فأخذ أفراخ مـن أفـراخ    ،" إين مهاجر إىل ريب : " به ، و قال 

النسور ، فرباهن باللحم و اخلمر ، حىت إذا كربن و غلظن و استعجلن ، قرن بتابوت ، و قعد يف ذلك 
التابوت ، مث رفع رجالً من حلم هلن ، فطرن به ، حىت إذا ذهنب يف السماء أشـرف ينظـر إىل األرض ،   
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امجع مجوعك : الثانية فأىب عليه مث دعاه الثالثة فأيب عليه فقال له امللك 
إىل ثالثة أيام وأمجع مجوعي ،  فجمع النمرود جيشه وجنوده وقـت  
طلوع الشمس ، فأرسل اهللا عليه ذباباً من البعوض فطلعت الشـمس  
م فلم يروا عني الشمس من كثرا ، وسلطها اهللا عليهم فأكلت حلومه

ودماءهم ، وتركتهم عظاماً بادية فلم يبق منهم إال العظام والنمـرود  
كما هو مل يصبه شيء ، فأرسل اهللا عليه بعوضة فدخلت يف منخـره  
فمكثت فيه فمكث يضرب رأسه باملطارق فأرحم الناس به من جيمـع  

                                                                            
دبيب النمل ، مث رفع هلن اللحم ، مث نظر فرأى األرض حميطاً ا حبر كأا فلكـة يف  فرأى اجلبال تدب ك

ماء ، مث رفع طويالً فوقع يف ظلمة ، فلم ير ما فوقه و مل ير ما حتته ، ففزع فألقى اللحم فاتبعته منقضات 
ت أن تزول من ، فلما نظرت اجلبال إليهن و قد أقبلنا منقضات و مسعت حفيفهن فزعت اجلبال ، و كاد

و قد مكروا مكرهم و عنـد اهللا مكـرهم و إن كـان    : " أمكنتها و مل يفعلن ، و ذلك قوله عز و جل 
فكان طريان به مـن  ] و إن كاد مكرهم : [ ، و هي يف قراءة ابن مسعود " مكرهم لتزول منه اجلبال 

أخذ يف بناء الصرح ، فبىن حـىت  بيت املقدس ، و وقوعهن يف جبل الدخان ، فلما رأى أنه ال يطيق شيئاً 
إذا أسنده إىل السماء ارتقى فوقه ينظر ـ بزعمه ـ إىل إله إبراهيم ، فأحدث و مل يكن حيدث ، و أخـذ    

، يقول " فخر عليهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث ال يشعرون : " اهللا بيانه من القواعد 
مث سقط فتبلبلت ألسن الناس مـن يومئـذ   . ض م من مأمنهم ، و أخذهم من أساس الصرح ، فتنق: 

الفزع ، فتكلموا بثالثة و سبعني و لساناً ، فلذلك مسيت بابل ، و إمنا كان لسان النـاس قبـل ذلـك    
 .السريانية 
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فكان يضرب رأسـه  . عذبه اهللا تعاىل ا ! يديه ويضرب ما رأسه ،
  أهلكه اهللا عز وجل ا  باملرازب ، حىت

  خروج أبراهيم من الكوفة إلى دمشق مع أبيه
وابن  ناحور وأمرأته ملكا وأبنهانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة 

لوط مؤمناً بعمه إبراهيم خليل الرمحن، متبعاً وكان لوط بن هاران  أبنه
} ) ٢٦(فَــئَامن لَـه لُـوطٌ    { له على دينه ، مهاجراً إىل الشـام  

من أرض  )١٤( وا، فخرجمفلوط أول من صدق إبراهي ).العنكبوت(
وتارخ أبو إبراهيم خمالفاً إلبراهيم  ، )١٥(الكلدانيني إىل أرض الكنعانيني 

                                 
ملا هرب إبراهيم من كوثى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياين ، فلما عرب : عن ابن عباس ، قال  ١٤

: عرباين ، أي حيث عرب الفرات ، وبعث منرود يف أثره ، وقـال  : اهللا لسانه فقيل  الفرات من حران غري
ال تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إال جئتموين به ، فلقوا إبراهيم عليه السالم فتكلم بالعربانية ، فتركوه ومل 

  يعرفوا لغته
ول من ملك األرض من أرض كنعان هي أرض الشام وتنسب إىل كنعان بن كوش بن حام بن نوح أ ١٥

ولد نوح ، وسار من أرض كنعان بالشام إىل أرض بابل فبىن مدينة بابل وورث ملكه ابنه النمرود بـن  
  كنعان وكان الكنعانني على دين الصائبة الذين يعبدون الكواكب
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ارحتلوا قاصدين ،  )١٦( يف دينه مقيماً على كفره حىت صاروا إىل حران
ـ و )١٧( أرض الكنعانعيني ، وهي بالد بيت املقدس ، فأقاموا حبران ان ك

يف ذلك الزمان ، وكذلك أرض اجلزيرة والشام  )١٨(حكمها للكلدانيني
أيضاً ، وكانوا على الكواكب السبعة ، يستقبلون القطب الشـمايل  

وهلـذا كـان   . ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال واملقال 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدمية هيكل لكوكب منها ، 

  اداً وقرابني ويعملون هلا أعي
  
  
  

                                 
حران تنسب إىل ملكها هران عم إبراهيم أبو سارة فهو الذي بىن حران وهي أرض دمشق ومن حوهلا  ١٦
  ن أرض الكنعانني م

  .فأقام ا تارخ حىت مات ا وله مائتان ومخسون سنة  ١٧
الكلدانيون كانوا ال يأخذون بدين الصابئة وخالفوا النمرود على أعتناقه لدين الصائبة الذي أدخـل   ١٨

عليهم بعد بناء بابل وخرج الكلدانيون مع عابر بن حفيد سام بن نوح منكرين عليه لعبـادة اهلياكـل   
  بهم منروذ وبني هذه الواقعة ويب والدة إبراهيم مخس أباء وبىن النمرود الصرحفغل
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  توحيد وترك عبادة األصناملليدعوا أبيه  إبراهيم
 هوفدعاه إبراهيم لإلميان فممن يعبد األصنام، إبراهيم  أبو تارخ وكان

إِذْ قَالَ البِيه ٰيأَبت لم تعبد مـا الَ  { : أحق الناس بإخالص النصيحة له
  ).مرمي(} ) ٤٢(يئاً عنك ش يغنِىيسمع والَ يبصر والَ 

وبني أبيه من احملاورة واادلة ، وكيف  ذكر تعاىل ما كان بني إبراهيم
دعا أباه إىل احلق بألطف عبارة وأحسن إشارة ، بني له بطالن ما هـو  
عليه من عبادة األوثان اليت ال تسمع دعاء عابدها ، وال تبصر مكانه ، 

من رزق أو نصر ؟ مث قال لـه  فكيف تغين عنه شيئاً أو تفعل به خرياً 
اهللا من اهلدى والعلم النافع ، وإن كان أصغر سـناً   أتاه منبهاً على ما

أَهدك  تبِعنِىٱما لَم يأْتك فَ لْعلْمِٱٰيأَبت إِّنى قَد جآءنِى من  {: من أبيه 
 أي مستقيماً واضحاً سهالً حنيفاً يفضي بك إىل}) ٤٣(صراطاً سوِّياً 

أن عبادة هذه األوثان هـي عبـادة   مث بني له اخلري يف دنياك وأخراك 
يتربأ منه اهللا ويعذبـه   عبادات على ومن ميللشيطان الذي عصى ربه 

ـٰنٱٰيأَبت الَ تعبد {فقال له  ـٰنٱإِنَّ  لشيطَ ـٰنِ عصّياً  لشيطَ محلركَانَ ل
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ـٰنِ ٱسك عذَاب ّمن أَخاف أَن يم يٰيأَبت إِّن) ٤٤( فَتكُـونَ   لرحمـ
ـٰنِ ولّياً    })٤٥(للشيطَ

فلما عرض هذا الرشد عليه ، وأهدى هذه النصيحة إليه مل يقبلها منه 
ـ قَا{ :  وال أخذها عنه ، بل دده وتوعده تهآل نع أَنت باغيلَ أَر 

كنمجالر هنتت ن لَّملَئ يمٰره٤٦( ٰيإِب( نِٱورجّياً  يهلأي واقطعـين  } م
ـٰم علَيـك   {: فعندها قال له إبراهيم . وأطل هجراين  أي ال } سلَـ

يصلك مىن مكروه وال ينالك مىن أذى ، بل أنت سامل من نـاحييت ،  
كان } )٤٧( اًحفّي ير لَك ربِي إِنه كَانَ بِسأَستغف{:وزاده خرياً فقال 

:  ألبيـه  قـال  مث. حيث هداين لعبادته واإلخـالص لـه    لطيفاًيب 
} ونن دونَ معدا تمو زِلُكُمتأَعٱوـى أَالَّ أَكُـونَ    للَّهسّبى عو رعأَدو

  .)مرمي(} ) ٤٨(بِدعآء رّبى شقّيا 
ا وعده يف أدعيته ، فلما تـبني  وقد استغفر له إبراهيم عليه السالم كم

 ألبيهإِبٰرهيم  ستغفَارٱوما كَانَ { :ربأ منه كما قال تعاىل أنه عدو هللا تله 
 يمٰرهإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهآ إِيهدعو ةدعون مإِالَّ ع
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 يملح اهعـاىل  فإن اهللا سبحانه وت )١٩(  ).١١٤: التوبة(} ) ١١٤(الو
خليالً يف كربه ، قال اهللا يف صغره ، وابتعثه رسوالً واختذه آتاه رشده 

 }    نيمـٰل } ) ٥١(ولَقَد ءاتينآ إِبٰرهيم رشده من قَبلُ وكُنـا بِـه عـ
  .أي كان أهالً لذلك]  األنبياء[

  إبراهيم يناظر أهل دمشق
بني هلم أن هذه لياكب قومه أهل حران يف الكو أراد أن يناظر إبراهيم

األجرام املشاهدة من الكواكب النرية ، ال تصلح لأللوهيـة ، وال أن  
تعبد مع اهللا عز وجل ، ألا خملوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة ، 
تطلع تارة وتأفل أخرى ، فتغيب عن هذا العامل ، والرب تعاىل ال يغيب 

ال ، ال لباقي بـال زو عنه شيء وال ختفى عليه خافية ، بل هو الدائم ا
فَلَما جـن علَيـه   {جالس إبراهيم قومه ف، إله إال هو وال رب سواه 

                                 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغربة ، : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٩

. يارب : هيم فاليوم ال أعصيك ، فيقول إبرا: أمل أقل لك ال تعصين ؟ فيقول له أبوه : فيقول له إبراهيم 
إين حرمت اجلنـة  : إنك وعدتين أال ختزيين يوم يبعثون ، فأي خزي أخزي من أيب األبعد ؟ فيقول اهللا . 

فيؤخذ بقوائمه . ما حتت رجليك ؟ فينظل فإذا هو بذبح متلطخ . . يا إبراهيم : مث يقال . على الكافرين 
  هيم منفرداً يف قصة إبرا ٣٣٥٠هكذا رواه البخاري " . فيلقى يف النار 
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رأَى {قومـه  من  همعمن وإبراهيم على ملا دخل الليل بظلمته } لَّيلُٱ
ـٰذَا رّب {مما يعبدونه }كَوكَباً أراد قيام احلجة علـى قومـه   } يقَالَ ه

غاب }فَلَمآ أَفَلَ { نه ألجل إلزامهمكاحلاكي ملا هو عندهم وما يعتقدو
أختذ معهم حوار حكـيم   })٧٦( الْفلنيٱقَالَ آل أُحب {واختفى نوره 

فلمـا   ملتقرير احلجة على قومه فأظهر موافقته ومنهج يف الكالم قومي
قَـالَ   { أسطع نـوراً } بازِغاً لْقَمرٱرأَى  فلما{ أفل النجم قرر احلجة

ـٰذَا رّب م ا }يهستمر حياكيهم وال يعلن خمالفتهم ليكون أدعى إلنصا
الَكُونن  يرّب يقَالَ لَئن لَّم يهدنِ {ملا اختفى نوره أيضاً }فَلَمآ أَفَلَ {له 

 نمِٱمٱ لْقَوآلّنيعند اهللا هو يف  عتقادهال لهمنقف ] نعاماأل[ })٧٧( لض
بدون هديتـه يكـون   وادي فبني هلم بلجوئه هللا أنه اهل الشك واحلرية

رجع حياكيهم مظهـراً  أي طالعة } بازِغَةً  لشمسٱفَلَماَّ رأَى {الضالل 
ـٰذَآ أَكْبر فَلَمآ أَفَلَت {  فقال عدم خمالفتهم ّبى هـٰذَا ر ملا غابت } ه

فبعد أن  }قَالَ ٰيقَومِ إِّنى برِىء ّمما تشرِكُونَ{كغريها رماهم بالشرك 
، بدء بالزهرة ، مث ترقـى   لعبادةم أوالً عدم صالحية الكوكب لبني هل

منها إىل القمر الذي هو أضوأ منها وأى من حسنها ، مث ترقـى إىل  
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بني أا واء ، و الشمس اليت هي أشد األجرام املشاهدة ضياء وسناء
ـٰته  {مسخرة مسرية مقدرة مربوبة ، كما قال تعاىل   لَّيـلُ ٱومن ءايـ

ٱوارهلن ٱوسملش ٱورلْقَم رِ ولْقَمالَ لسِ وملشواْ لدجسواْ ٱالَ تدـجس 
 لَّهىٱلونَ  لَّذدبعت اهإِي مإِن كُنت نلَقَهمث ]  ٣٧:فصـلت [} ) ٣٧(خ
ـٰٰوتٱإِّنى وجهت وجهِى للَّذى فَطَر  {قال ملس ٱوضالْر نِيفاً وـآ  حم

 ناْ مٱأَننيرِكشلـذي يتوجـه لـه    فنقلهم باحلديث إىل ا }) ٧٩( لْم
عسى أن يتراجع عما أخربهم به }وحآجه قَومه { املستحق هلا بالعبادة

إىل الصراط املستقيم وأرشدين } وقَد هدانِى للَّهٱقَالَ أَتحاجوّنى فى {
وحذروه أن تصـيبه بسـوء   م فخوفوه بطش إهلته إىل الطريق القومي 

} الَ أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِالَّ أَن يشآء رّبـى شـيئاً   { فقال بزعمهم
أي لست أبايل هذه اآلهلة اليت تعبدوا من دون ]  ٤٧-٣٧:فصلت[

اهللا فهي مربوبة مسخرة فكيف بعبادة هياكلها املصـنوعة املنحوتـة   
   وال تسمع وال تعقلوال تضر اً املنجورة اليت هي أوثان ال تنفع شيئ
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دمشق ومن حوهلـا يعبـدون الكواكـب    ووهكذا كان أهل حران 
  ) ٢٠( وكل من كان على وجه األرض كانوا كفاراًعلى هيئتها واألصنام 

  إبراهيم يهجر دمشق وينزل فلسطين
مقيماً علـى  آزر وفيهم أبيه  من بني أظهرهم هاجرو إبراهيمفتركهم 

 ، وعمره مائتا سنة ومخـس سـنني  ى كفره مات علحىت حبران كفره 
} ) ٢٦( لْحكـيم ٱ لْعزِيزٱإِّنى مهاجِر إِلَٰى رّبى إِنه هو {  إبراهيم وقال

وكانت امرأته عاقراً ال يولد  قومه يف اهللا، إبراهيم هجرو ).العنكبوت(
وأخيه نـاحور   هلا، ومل يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط

وأهله وأقرباءه، وهاجر إىل بلد يتمكن فيهـا   حران رك بالدتو) ٢١(

                                 
  وكان اخلليل عليه السالم هو الذي أزال اهللا به تلك الشرور ، وأبطل به ذاك الضالل ٢٠
ناحور أخو إبراهيم عليه السالم الذي هاجر مع إبراهيم عليه السالم من بابـل إىل حـران ، مث إىل    ٢١

إبـراهيم عليـه    األرض املقدسة ، فكان معه هنالك ، وكانت زوجته ملكا بنت هاران أخت سارة زوج
السالم وكان لناحور من ملكا مثانية من الولد عوص وبوص وقمويل وهو أبو األرمن ، وكاس عـاش يف  

وكان له من سرية . الكلدانيون الذين كان منهم خبتنصر وملوك بابل ، وحذر وبلداس وبلداف ويثويل 
لد ناحور أخي إبراهيم وهم اثنا هؤالء و. امسها أدوما أربعة من الولد وهم طاجل وكاحم وتاخش وماعخا 

عشر ولدا ، وهؤالء كلهم بادوا وانقرضوا ، ومل يبق منهم إال األرمن من قمويل بن ناحورا أخي إبراهيم 
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فهو أول من  فلسطنيقدم ف.من عبادة ربه عز وجل، ودعوة اخللق إليه
إين جاعل هذه األرض خللفك «: أوحى اهللا إليههاجر من أرض كفر و

فابتىن إبراهيم مذحباً هللا شكراً على هذه النعمة، وضـرب  » من بعدك
يعين أرض بيـت   مث انطلق مرحتالً، إىل التيمن قبته شرقي بيت املقدس

عندما أصـاب   قحط وشدة وغالء ت أرضكانواملقدس وما واالها 
 ارحتـل مث أتى األردن فأقام ا زمانـاً ، مث   ،)٢٢( بالد الكنعانيني جماعة

   .إىل مصر إبراهيم

                                                                            
عليه السالم ابن آزر ومواطنهم يف أرمينية شرقي القسطنطينية و هو أبو بتويل ، و بتويل أبو البان و أبو 

  .قوب ، والبان أبو ليا و راحيل زوجيت يعقوب ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يع
لو أتيـت خلتـك   : قيل احتاج إبراهيم عليه السالم وقد كان له صديق يأتيه ويعطيه فقالت له سارة ٢٢

فركب محاراً له مث أتاه ، فلما أتاه تغيب منه ، واستحيا إبراهيم أن يرجع إىل أهله ! فأصبت لنا منه طعاماً 
، فمأل منها خرجه ، مث أرسل احلمار إىل أهله ، فأقبل احلمار وعليه حنطة جيدة  خائباً ، فمر على بطحاء

أال : ، ونام إبراهيم عليه السالم فاستيقظ ، وجاء إىل أهله ، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالـت  
قت صد: نعم من احلنطة اليت جئت ا من عند خليلك ، فقال : وهل من شيء ؟ فقالت : تأكل ؟ فقال 

من عند خليلي جئت ا ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرعه وهلكت زروع الناس ، فكان أصل ماله منها ، 
ال إله إال اهللا فليدخل فليأخذ ، فمنهم من قال فأخـذ ،  : من قال : فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول 

  " صد عنه وكفى جبهنم سعرياً فمنهم من آمن به و منهم من : " ومنهم من أيب فرجع ، وذلك قوله تعاىل 
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  هجرة إبراهيم لبالد مصر
لوط وسـارة  ومعه مهاجراً حىت قدم مصر يف أهل بيته إبراهيم خرج 
عمرو بـن   امسه ملك مشهور بالظلم يف ذلك الزمانمصر  على وكان

  )٢٣(  امرىء القيس بن مايلون بن سبأ
،  ٢٤وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً قد أعطيت شطر احلسـن 

وشاهدها الرجل الذي كان يبيع القمح إلبراهيم وهي تطحن فنم على 
بأرضك رجالً معه امرأة نزل ها هنا : فقال له،  ٢٥إبراهيم عند امللك

ـ   ذا من أحسن النساء وال ينبغي أن تكون لغريك ، فلما وصـفت هل

                                 
أن فرعون مصر هذا كان أخاً للضحاك امللك املشهور بالظلم، وكان عامالً ألخيه على مصـر،   قيل٢٣,

  .ويقال كان امسه سنان علوان بن عبيد بن عويج بن عمالق بن الوذ بن سام بن نوح
  ’’أعطي يوسف وأمه شطر احلسن يعين سارة‘‘ وعند أيب يعلى ، مسلم   ٢٤
  نقله من كتاب التيجان ٣/٤٥١ابن حجر يف الفتح  ٢٥
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 )٢٦( أخيت: من هذه اليت معك ؟ قال : أرسل إىل إبراهيم فقال  يةالطاغ
  . يعين يف اإلسالم ، وختوف إن قال هي امرأيت أن يقتله 

إنـك  : إن هذا سألين عنك فقلت: قال  سارةإىلإبراهيم فلما رجع  
ال قال هلـا  و. )٢٧( زوجني مؤمنني غريي وغريكخيت، وإنه ليس اليوم أ

فأيت ـا  فأُرسل إليها  وكانت ال تعصي إبراهيم شيئاً .تكذبيين عنده
يصلي هللا عز وجل، ويسأله أن يدفع عن أهله، إبراهيم قام و للملك ،

ذهب  ى امللكفلما دخلت عل.وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء
 أهوى بيده إليهـا ،  ٢٨ملا رآها مل يتمالك أن بسط يده إليها، يتناوهلا 

فدعت وقالت اللهم إن كنت تعلـم أين آمنـت بـك وبرسـولك     

                                 
،  إين سقيم«: قوله حني دعي إىل آهلتهم، فقال: مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات{: قال رسول اهللا  ٢٦

أنظر البخـاري  ، ثالث كذبات كلهن يف اهللا}  إا أخيت: سارةعن ، وقوله  بل فعله كبريهم هذا: وقوله
  ١٧حري الصدق للمؤلف ص ورسالة عالج الكذب بت ٣٣٥٨

يشكل عليه كون لوط ) ليس على وجه األرض مؤمن غريي وغريك: (قولهيف  ذكر ابن حجر يف الفتح ٢٧
، وميكن أن جياب بأن مراده باألرض األرض اليت وقع له فيها ما ) فآمن له لوط: (كان معه كما قال تعاىل

  وقع ومل يكن معه لوط إذ ذاك،
  ١٥/١٢٣مسلم  ٢٨
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فقبضـت   ٢٩وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر
واختنق حىت صـار  حىت يبست يده على صدره ، يده قبضة شديدة 

فقال هلا ادعـي  ، فطلب منها اإلقالة،  ٣٠كأنه مصروع يركض برجله
فدعت اهللا قالت اللهم إن ميت يقولوا ، اهللا أن يطلق يدي وال أضرك 

مث تناوهلا الثانية فقبضت فأفاق وأرسل اهللا يده وأطلق ،  قتلته هي اليت
فقال هلا ادعي اهللا أن يطلـق يـدي وال   ، يده أشد من القبضة األوىل 

  فأطلق ، فدعت اهللا ، أضرك 
وقال لـه إنـك مل تـأتين    ،  ٣١ي جاء افدعا بعض حجبته ودعا الذ

بإنسان ، إمنا أتيتين بشيطان ، وكانوا قبل اإلسالم يعظمون أمر اجلـن  
قع من خوارق العادة من فعلهم وتصرفهم وملا يما كل جداً ويرون أن 

وقع له من الصرع بسببها عظم أمرها فقال أرجعوهـا إىل إبـراهيم   
أعظمها أن ختدم نفسـها يف   وهبها هلا لتخدمها ألنه، وأخدمها هاجر 

                                 
 ٣/٤٥٣يف الفتح ابن حجر  ٢٩
 ٣/٤٥٣ابن حجر يف الفتح  ٣٠
  مسلم  ٣١
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أخرجوها من أرضـي  ، وقال هذه ال تصلح أن ختدم نفسها ، الطحن 
وكانت هاجر من قرية بصعيد مصر كان أبوها مـن  ، وأعطاها هاجر 
   قبل أن يستوىل على مصر ابن سبأ ٣٢ملوك القبط

وكان إبراهيم عليه السالم من وقت ذهب ا إىل امللك، قام يصلي هللا 
شف اهللا عز وجل احلجاب فيما بني إبراهيم عليه السالم كفعز وجل، 

. ، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إىل أن رجعت إليهسارة وبني
وكان مشاهداً هلا وهي عند امللك، وكيف عصمها اهللا منه، ليكـون  
ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان حيبـها حبـاً   

منه وحسنها الباهر، فلم تكن امرأة بعد حواء لدينها وقرابتها  داً،شدي
  أحسن منها، رضي اهللا عنها، 

فعصمها اهللا وصاا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه 
فحفظ اهللا سارة اليت حفظت اهللا ألنه يف ذلك الوقت مل يكـن  .السالم

ـ  وحلفظهـا  ، ٣٣ هأحد على وجه األرض يعبد اهللا إال إبراهيم وزوجت

                                 
 ٣/٤٥٣ابن حجر يف الفتح  ٣٢
  ٣٣٥٨كما جاء عند البخاري  ٣٣
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ها ونفسها هللا ولزوجها حفظها اهللا فلم ميكن الفاجر من أن ينـال  فرج
  منها شيء وأرجعها اهللا لزوجها ومعها هاجر هدية لتكون آمة هلا 

فانفلت من ٣٤فأتت سارة إىل إبراهيم ومعها هاجر وكان إبراهيم يصلي
  صالته وقالت له رد اهللا كيد الكافر الفاجر واخدمين هاجر 

فرجعـوا إىل بـالد    مصر مث أخرجهم من. اجرامللك إياها هاخدام ف
  وهي األرض املقدسة اليت كان فيه التيمن

  إلى األرض المقدسةعودة إبراهيم من بالد مصر 
مـن  من بالد مصر إىل أرض التيمن، ومعه اخلليل عليه السالم رجع 

أنعام وعبيد ومال جزيل، وصـحبتهم هـاجر القبطيـة    هذه البالد 
  ومعه لوط وهي برية الشامأرض فلسطني فرتل السبع من  .املصرية

ولكثرة مال إبراهيم ومواشيه احتاج إىل السعة يف املسكن واملرعـى ،  
وكان مسكنه مابني قرية مدين واحلجاز إىل األرض الشأم ، وكان ابن 

                                 
أمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه مث حنى إبـراهيم إىل  ‘‘ابن حجر ذكر من كتاب التيجان أن امللك ملا  ٣٤

لصـافية فصـار يرامهـا ويسـمع     خارج القصر وقام إىل سارة، فجعل اهللا القصر إلبراهيم كالقارورة ا
 ٣/٤٥٤الفتح ’’ كالمهما
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أخيه لوط نازال معه ، فقاسم ماله لوطاً ، فأعطى لوطاً شطره، ولكثرة 
ولضيق املرعي خريه إبراهيم مسكناً املواشي وتوابعها إلبراهيم ولوط 

يسكنه ومرتال يرتله غري املرتل الذي هو به نازل ، فاختار لوط ناحية 
وهي املؤتفكة من ناحية فلسطني وهي من السبع ، األردن فصار إليها
نزح لوطاً عليه السالم مبا له من األموال اجلزيلـة  و، مسرية يوم وليلة

أرض الغور، املعروف املؤتفكة وهي  ناألرد بأمر اخلليل له يف ذلك إىل
؛ فرتل مبدينة سدوم وهي أم وكانت مخس قرى منها سدوم  بغور زغر

وبعـث   وكان أهلها أشرار كفاراً فجارا. تلك البالد يف ذلك الزمان
  اهللا لوطاً نبياً  

بالسبع بئراً ومسجداً وكـان   اًتخذوأقام إبراهيم عليه السالم مبكانه م
فخرج منـها  ، طاهراً ، فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم ماء البئر معيناً 

حىت نزل بناحية من أرض فلسطني بني الرملة وإيليـا ، ببلـد يقـال    
، وكانت معظمة تعظمهـا  والذي اختذه مدفنه جريون املسمى باخلليل 

الصائبة ، وتسكب عليها الزيت للقربان وتزعم أا هيكل املشـتري  
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، فنصب املـاء  إيليا ومعناه بيت اهللا )٣٥( والزهرة ، فسماها العربانيون
: فاتبعه أهل السبع ، حىت أدركوه وندموا على ما صنعوا ، وقـالوا  
: أخرجنا من بني أظهرنا رجالً صاحلاً ، فسألوه أن يرجع إليهم ، فقال 

فإن املاء الذي كنـت  : ما أنا براجع إىل بلد أخرجت منه ، قالوا له 
 رتب فذهب ، فأعطاهم سبع أعتشرب منه ونشرب معك منه قد نض

إذا أوردمتوها املاء ظهر حىت يكون معينـاً طـاهراً   : وقال من غنمه 
فخرجوا باألعرت ، فلمـا  . فاشربوا منه وال تغترف منه امرأة حائض 

وقفت على املاء ظهر إليها ، وكانوا يشربون منه ، إىل أن غرفت منه 
، مث ثبت  عليه اليوم فعاد املاء إىل الذي هوفنكص ماؤها امرأة طامث 

  بني الرملة وإيليا جبريون وأقام إبراهيم . 

                                 
كان سام بن نوح قد نزل بشرقي ر الدجلة ، وكان وصي أبيه يف الدين والتوحيد ، وورث ذلـك   ٣٥

ابنه أرفشخذ ، ومعىن أرفخشذ مصباح مضيء ، فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إىل القيام بالتوحيـد  
اخل وعاش طويالً وقام من بعده ابنه عابر كذلك وخرج مع الكلدانيني على مث قام من بعده ابنه ش. فامتنع 

النمروذ منكراً لعبادة اهلياكل ، فغلبه منروذ وأخرجه من كوثا ، فلحق هو ومن معه من اخللفـاء مبدينـة   
ادل وعابر هذا هو أبو العربانيني الذين تكلموا بالعربانية ، واستفحل ملكه ب. ادل بني الفرات ودجلة 

  فعابر ابن حلفيد سام بن نوح ويكون األب السادس إلبراهيم عليه السالم  
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ووسع عليه يف املال واخلدم وهو أول من أضاف الضيف ، وأول من 
   )٣٦( ثرد الثريد

  والدة إسماعيل عليه السالم ونشأته
وملا كان إلبراهيم . ذرية طيبة ربه أن يرزقهسأل إبراهيم عليه السالم 
إن : نة قالت سارة إلبراهيم عليـه السـالم  ببالد املقدس عشرون س

منـها   كلعل اهللا يرزق الرب قد حرمين الولد، فادخل على أميت هذه
  .ولداً

وكانت هاجر جارية ذات هيئة فلما وهبتها سارة إلبراهيم وكانـت  
، اجر دخل إبراهيم عليه السالمسارة قد منعت الولد حىت أسنت ، 
ارتفعـت  رأت سارة أن هـاجر  فحني دخل ا محلت منه فلما محلت 

ها، فغارت منها سارة فشكت ذلك إىل إبراهيم، ينفسها وتعاظمت عل
. إفعلي ا ما شئت، فخافت فهربت فرتلت عند عني هنـاك : فقال هلا

ال ختايف فإن اهللا جاعل من هذا الغالم الذي : فقال هلا ملك من املالئكة

                                 
  وأول من رأى الشيب ٣٦
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. ناً وتسميه إمساعيلمحلت خرياً وأمرها بالرجوع وبشرها أا ستلد اب
. ، ويد الكل به، وميلك مجيع بالد أخوتهالناس  كليده على ويكون 

  )٣٧(.فشكرت اهللا عز وجل على ذلك
  .)٣٨(وملا رجعت هاجر وضعت إمساعيل عليه السالم
وأول  بكـره فكـان    )٣٩(ولدته وإلبراهيم من العمر ست ومثانون سنة

  ولده

قد اسـتجبت  : قال لهفم يبشره وملا ولد إمساعيل أوحى اهللا إىل إبراهي
ويولد لـه   )٤٠( لك يف إمساعيل وباركت عليه وكثرته ومينته جداً كثرياً

                                 
وهذه البشارة إمنا انطبقت على ولده حممد صلوات اهللا وسالمه عليه؛ فإنه الذي به سادت العـرب،   ٣٧

حل ما مل تؤت أمة مـن األمـم   وملكت مجيع البالد غرباً وشرقاً، وآتاها اهللا من العلم النافع والعمل الصا
قبلهم، وما ذاك إال بشرف رسوهلا على سائر الرسل، وبركة رسالته ومين بشارته وكماله فيما جاء بـه،  

  .وعموم بعثته جلميع أهل األرض
إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خرياً ، فإن هلم ذمة : " و هلذا قال النيب ، صلى اهللا عليه و سلم  ٣٨

  . يعين والدة هاجر  ،" و رمحاً 
  .قبل مولد إسحاق بثالث عشرة سنة ٣٩
  .، ويولد له اثنا عشر عظيماً، وأجعله رئيساً لشعب عظيمويف البشرة  ٤٠
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وأدركت سارة الغرية . اثنا عشر ولدا ، ويكون رئيساً لشعب عظيم 
هاجر ملا ولد على اشتدت غرية سارة ومن هاجر وطلبت منه إخراجها 

حلفت لتقطعن وفأخرجتها  على هاجرسارة غضبت حىت  هلا إمساعيل
اختذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربـت  فثالثة أعضاء منها، 

سارة أال تقطـع  فأمر اخلليل ،  وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة
 بـذلك  ختفضـها فتـرب  وتثقب أذنيها،  أعضائها حىت ال تشينها بل 

  .قسمها

                                                                            
وهذه أيضاً بشارة ذه األمة العظيمة، وهؤالء االثنا عشر عظيماً هم اخللفاء الراشدون االثنـا عشـر،   

أخرجاه يف . »كلهم من قريش«. »يكون اثنا عشر أمرياً«: قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيب فاملبشر م 
  » الصحيحني«

  .»ال يزال هذا األمر قائماً حىت يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش«: ويف رواية
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضاً، ومنهم بعض : فهؤالء منهم األئمة األربعة

  .اد أم يكونوا اثين عشر نسقاً بل ال بد من وجودهموليس املر. بين العباس
وليس املراد األئمة االثين عشر الذي يعتقد فيهم الرافضة،الذين أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم املنتظر 
بسرداب سامرا وهو حممد بن احلسن العسكري فيما يزعمون فإن أولئك مل يكن فيهم أنفع من علي وابنه 

ترك القتال وسلم األمر ملعاوية، وأمخد نار الفتنة وسكن رحى احلرب بني املسلمني، احلسن بن علي، حني 
يف أمر من األمور وأما مـا يعتقدونـه بسـرداب    . والباقون من مجلة الرعايا مل يكن هلم حكم على األمة

  .سامرا، فذلك هوس يف الرؤوس، وهذيان يف النفوس، ال حقيقة له وال عني وال أثر
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أول و ، وأول من طولت ذيلهامن النساء فكانت أول من ثقبت أذا 
   فمن مث خفض النساء اختنت من النساء ،من 

ال تسـاكنين   وقالتاخلليل أن يغيب وجهها عنها، من  سارةوطلبت 
ـ ، يف بلد رج فأراد اهللا أن يفصل بينهما فأوحى اهللا إىل إبراهيم إن خي

ذ نبت ، يومئ كةوليس مب٤١حملوا على الرباقفبإمساعيل وأمه إىل مكة 
عه حىت وضعهما عند البيـت،  ترضجاء إبراهيم بإمساعيل وأمه هاجر 

عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد، وليس مبكة يومئذ أحد، وليس 
  .ا ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندمها جراباً فيه متر، وسقاء فيه ماء

ووىل ظهره عنهما قامت  مبكة إبراهيم ولده إمساعيل وأمه هاجر ملا ترك
يم أين تذهب وتتركنا ذا يا إبراه: إليه هاجر وتعلقت بثيابه، وقالت

يا إبراهيم أين تذهب وتـدعنا  الوادي الذي ليس به أنيس وال شيء؟ 
يا إبراهيم مـن  : فلما مضى نادته هاجر  ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟

أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع وال ضرع وال مـاء وال زاد ؟  

                                 
  لسان العرب مادة برق. ة األنبياء تشبه الربق يف سرعتها الرباق داب  ٤١

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

بها فلما أحلت عليه مل جيووجعل ال يلتفت إليها،  فقالت له ذلك مراراً،
: قالـت . ريب أمرين نعم: آهللا أمرك ذا؟ قال: وهو ال جييبها قالت له

  مث رجعت .اهللا إذن ال يضيعنا
فانطلق إبراهيم، حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه 

ربنآ إِنى أَسـكَنت  {: البيت، مث دعا ؤالء الدعوات ورفع يديه فقال
  حىت قوله ).إبراهيم(} ) ٣٧(ّريتى بِواد غَيرِ ذى زرعٍ من ذُ

لَعلَّهـم   لثَّمٰرتٱّمن  رزقْهمٱتهوِى إِلَيهِم و لناسِٱّمن  دةًأَفْئ جعلْٱفَ {
  ).إبراهيم(} ) ٣٧(يشكُرونَ 
أم إمساعيل ترضع وتشرب من ذلك املاء، حىت إذا نفذ ما يف  وجعلت
ء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلـوى فانطلقـت   السقا

كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليهـا،  
. فقامت عليه مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحـداً 

من الصفا حىت إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعهـا،   هبطتف
جاوزت الوادي، مث أتت املـروة  مث سعت سعي اإلنسان اهود، حىت 
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فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع 
  .»فلذلك سعى الناس بينهما«.مرات
، خري إن كان عندك أغث : أشرفَت على املروة مسعت صوتاً فقالت ملا

 بامللَك مزمجربيل فإِذا هيوضعِ زناح عند مأو جب بهقثَ بعحفب ،على  ه
،  ، فجعلَت تحوضه وتقول بيـدها هكـذا   حىت ظهر املاُء ،األرض 

غرِفبعدما ت فوري قائها وهواملاِء يف س من غرِفعلت توج  
يرحم اهللا أم إمساعيلَ لو تركَت زمزم أو لو مل تغرِف من املاء لكانـت  

ال ختافوا : فقال هلا امللَك افشرِبت وأرضعت ولَده. ٤٢زمزم عيناً معيناً
، وإنَّ اهللا ال  ، فإِنَّ ها هنا بيت اهللا يبين هذا الغالم وأبـوه ٤٣ الضيعة

  يضيع أهلَه
، أنه سوف يبين البيت هـو وأبـوه   ، واطمأنت على ابنها ذا اخلرب 

فهذه قصة فلق زمزم اليت كانـت  ، فعلمت أن ابنها سيكرب ويترعرع 

                                 
  أي ظاهراً جارياً على وجه األرض ٤٢
“  ’’ال ختايف على أهل هذا الوادي ظمأ فإا عني يشرب ا ضيفان اهللا “ ’’ ء ال ختايف أن ينفد املا“  ٤٣

 ٣/٤٥٣ابن حجر يف الفتح ’’فقالت بشرك اهللا خبري
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املرأة اليت أخلصت يف تفويض أمرها هللا وطاعتـه يف  منة من اهللا هلذه 
  مقامها مع ولدها يف هذا الوادي الذي مل يكن به أنيس 

األرضِ كالرابية ٤٤وكان البيت ذ عن  مرتفعاً منالسيولُ فتأخ تأتيه ،
ومشاله ميينه    

حـىت  ،  ذي مباء زمزم فيكفيها عن الطعام والشرابغتتهاجر كانت و
، فرتَلـوا يف   مقبِلني من طريقِ كَـداء  ، ٤٥ة من جرهممرت م رفق
 إِنَّ هذا الطائر لَيدور على ماء: ، فقالوا ، فَرأوا طائراً عائفاً أسفَلِ مكةَ

، فأرسلوا جرّياً أو جرِينيِ فإِذا هـم   ، لَعهدنا ذا الوادي وما فيه ماء

                                 
بعـث اهللا جربيـل إىل آدم   “،  عبد الرزاق’’بنته املالئكة قبله : ، وقيل يتأن آدم أول من بىن الب“  ٤٤

مث أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للنـاس   ، فأمره ببناء البيت فبناه آدم
هللا ، وكان األنبياء حيجونه وال يعلمون مكانه حىت بـوأه ا  ملا كان زمن الطوفان رفع البيت“،  البيهقي’’

ذكر الروايـات وضـعفها   ،  ٣/٤٦٣ذكر هذه الرواية ابن حجر يف الفتح ، ’’ إلبراهيم وأعلمه مكانه
   ٥١٠األلباين يف الثمر املستطاب 

، وكان جرهم وأخوه قطـورا   هو ابن قحطان بن عامر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوحجرهم  ٤٥
جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع  ، وكان رئيس أول من تكلم بالعربية عند تبلبل األلسن

ذكر هذا ابن حجر يف الفـتح  ،  وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، ويطلق على اجلميع جرهم 
٣/٤٦٤ 
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: أم إمساعيلَ عند املاء فقالوا، فأقبلوا و ، فرجعوا فأخربوهم باملاِء باملاء
،  ، ولكن ال حق لكم يف املاء نعم: أتأذَنني لنا أن نرتِلَ عندك ؟ فقالت

، وأرسلوا إىل  فرتَلوا ووجدوا أن أم إمساعيل حتب األنس  .نعم: قالوا
مل يكـن  و،  ، وشب الغالم وتعلَّم العربيةَ منـهم  أهليهم فرتلوا معهم

 إمساعيـل حىت سار أفصح من جرهم بالعربية ف،  ه عربيالسان أمه وأبي
   ٤٦أول من فتق اهللا لسانه بالعربية املبينة

  إسماعيل ذبحقصة 
كان إبراهيم عليه السالم يذهب يف كل وقت يتفقد ولده وأم ولده و

هاجر كل شهر على الـرباق  إمساعيل وأمه كان يزور ف )٤٧( ببالد فاران
ينظر يف أمرمها ل فيقيل يف مرتله بالشاميغدو غدوة فيأيت مكة مث يرجع 

شب  وترعرع وصار يذهب مع أبيه وميشي معه وقدإمساعيل كرب ملا و
مع أبيه يف أمور دنياه معينا له علـى  يتحمل السعي  وأصبح، وارجتل 
  أعماله

                                 
  ٣/٤٦٤حسن هذه الرواية من كتاب النسب ابن حجر يف الفتح  ٤٦
  أرض احلجاز ٤٧

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

  بن ثالث عشرة سنةإمساعيل يومئذ فآما االختبار العظيم وكان 
} هعلَغَ ما بٱفَلَمعلسأي شب وصار يسعى يف ) ١٠٢: الصافات(}  ى

ملا أطاق ما يفعله أبوه من السـعي والعمـل، رأى   أي  ،مصاحله كأبيه
  . إبراهيم عليه السالم يف املنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا

رأى إبراهيم يف ليلة التروية كأن قائال يقول إن اهللا يأمرك بذبح ابنك 
مـن  حلـم  من اهللا أم رؤية  هفلما أصبح روى يف نفسه أي فكر أهذ

   ٤٨الشيطان فسمي يوم التروية
فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد فلما أصـبح  

  عرف أن ذلك من اهللا فسمي يوم عرفة 
هذا اختبار من اهللا عز وجل خلليله يف أن فكان » رؤيا األنبياء وحي«و

طعن يف السن، بعد يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كرب، وقد 
ما أمر بأن يسكنه هو وأمه يف بالد قفر، وواد ليس به حسـيس وال  

                                 
  م إىل عرفةوأيضاً ألن هذا اليوم كان يتزود فيه احلجاج باملاء قبل ذها ٤٨
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هما هنـاك  أنيس، وال زرع وال ضرع، فامتثل أمر اهللا يف ذلك، وترك
  ثقة باهللا وتوكالً عليه

  .فجعل اهللا هلما فرجاً وخمرجاً، ورزقهما من حيث ال حيتسبان
كره ووحيده الذي ليس له مث ملا أمر بعد هذا كله بذبح ولده ، وهو ب

  .غريه، أجاب ربه وامتثل أمره، وسارع إىل طاعته
فقال أين ذهب إبراهيم يف صورة رجل مث أتى أم الغالم  الشيطانمتثل و

قال فإنه مل يغد به حلاجة إمنا ذهب  ٤٩بابنك قالت غدا به لبعض حاجته
قالت ومل يذحبه قال زعم أن ربه أمره بذلك قالـت فقـد    ٥٠به ليذحبه

ذهب يف أثرمها فقال للغالم والشيطان فيئس منها أحسن أن يطيع ربه 
  أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجته 

نه ال يذهب بك حلاجة ولكنه يذهب بك ليذحبك قال ومل يذحبين إقال 
اهللا لئن كان اهللا تعاىل أمره بذلك  قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو

اهيم عليه الصالة والسالم فقـال  وحلق بإبر، ليفعلن فيئس منه فتركه 

                                 
  ١٥/١٠٤القرطيب  ٤٩
  ٤/٣٣٦ابن كثري ،  ١٥/١٠٥القرطيب  ٥٠

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

تريد واهللا ألظن أن الشيطان قد جاءك يف منامك فـأمرك بـذبح   أين 
  ابنك فعرفه إبراهيم فقال إليك عين عدو اهللا فو اهللا ألمضني ألمر ريب 

ورماه إبراهيم بسبع حصـيات عنـد    ٥١فلم يصب امللعون منهم شيئاً
  مجرة العقبة حىت ذهب 

اهللا املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة ملا أتى إبراهيم خليل و
   ٥٢فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض

مث عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حـىت سـاخ يف   
  األرض 

مث عرض له عند اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حـىت سـاخ يف   
   األرض

 ر مبىنفكانت هذه قصة رمي اجلما، ومضى إبراهيم ألمر اهللا 

                                 
   ١٥/١٠٥القرطيب  ٥١
 ٠ الشيطان ترمجون وملة أبيكم إبراهيم تتبعـون وقال رفعه ابن عباس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٥٢

، ١١٥٦وصححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب   ١/٤٦٦احلاكم ،  ٢٩٦٧ابن خزمية 
  والرمي اآلن بالترتيب الصغرى مث الوسطى مث الكربى
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 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

صرب طاعة هللا تعاىل وطاعـة  واللد وكان إبراهيم قد وجد من ابنه اجل
ليكون أطيـب لقلبـه   أمر ربه عرض على ولده على صغر سنه فبيه أل

ٰيبنى إِّنى أَرٰى {: فقال له  وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذحبه قهراً
  ).١٠٢: الصافات(}  ماذَا ترٰى نظُرٱأَّنى أَذْبحك فَ لْمنامِٱفى 
وقر عينه وهو يقول له امضـي ملـا   سر والده فالغالم احلليم،  فبادر

مـن   للَّهٱما تؤمر ستجِدنِى إِن شآء  فْعلْٱٰيأَبت { أمرت به وطع ربك
ـٰبِرِينٱ وهذا اجلواب يف غايـة السـداد   ). ١٠٢: الصافات(}  لص

أمض ملا أمرك اهللا من عيل ألبيه قال إمسا .والطاعة للوالد ولرب العباد
  ذحبي سأصرب وأحتسب ذلك عند اهللا عز وجل

استسلما وانقادا إبراهيم ) ١٠٣: الصافات(} ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما {
أمر اهللا تعاىل وإمساعيل طاعة هللا وألبيه أي استسلما ألمـر اهللا   أمتثل

أراد أن و. وجهـه أي ألقاه على } وتلَّه للْجبِنيِ {. وعزما على ذلك
مسى إبراهيم وكرب، وتشهد وذحبه  ليذحبه من قفاه لئال يشاهده يف حا
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فلم تقطع شيئاً  إمساعيل على حلق السكني إبراهيمأمر و. الولد للموت
  ٥٣سمن حنا يحةصف قبتهروبني  السكني جعل بني

إِنا  آلرؤيٱأَن ٰيإِبٰرهيم قَد صدقْت {: فعند ذلك نودي من اهللا عز وجل
: أي) ١٠٥، ١٠٤: الصافات(} ) ١٠٥( لْمحِسنِنيٱكَذَلك نجزِى 

قد حصل املقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرتك إىل أمر ربـك،  
وبذلك ولدك للقربان، كما مسحت ببدنك للنريان، وكمـا مالـك   

ـٰذَا لَهـو  {: للضيفان وهلذا قال تعاىل مبذول الَء ٱإِنَّ هٱ لْـب ـبِنيلْم 
  .االختبار الظاهر البني: أي) ١٠٦: الصافات(} ) ١٠٦(

من إقدمه على املكاره بصرب وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملي لتنفيذ 
أمر اهللا لذلك صرف اهللا عنه املكاره والشدائد وجعل هلما من أمرمها 
فرجاً وخمرجاً وكان اهللا قد شرع إلبراهيم ذبح ولـده مث صـرفه إىل   

وهذا هـو  ، براهيم على ذبح ولده وعرفه على ذلك الفداء ليثيب إل
البالء الواضح اجللي ومل يكن يف سرعة االستسالم هلذا الذابح املتدفق 

                                 
 ابن كثري يف قصص األنبياء عند قصة الذبح ٥٣
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رمحة على ولده بأعظم من الذبيح املستسلم ألعظم مكروه يف الـدنيا  
فكالمها بلغا قمة االستسالم والطاعة لرما يف أعظم اختبار كانـت  

ما  إىل اهللا أن رد اهللا إمساعيل إىل أبيه لذا نزل النتيجة بعدما ردا قلبيه
ـٰه بِذبحٍ عظيمٍ { ٥٤الفداء نيفَدأي ) ١٠٧: الصـافات (} ) ١٠٧(و

 وهـو  وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره اهللا تعاىل له من العوض عنـه 
. كان يرتع يف اجلنة وكان عليه عهـن أمحـر   كبش أبيض أعني أقرن،

لذي يطل على مىن من اجلهة الشـمالية هلـا   جبل ثبري اهبط عليه من 
فكان خمزونـاًُ   فذحبه مبىن ، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه

  بذبح عظيمإمساعيل فدي وذحبه إبراهيم ف ٥٥حىت فدي به إمساعيل
   )٥٦(وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي مسي يوم النحر 

  إبراهيم واستنقاذه للوط 
                                 

   ٢/٣١٦حنبكة  ٥٤
  ١٥/١٠٤القرطيب  ٥٥
وكانت قريشـاً توارثـوا قـرين     معلق بقرنيه يف ميزاب الكعبة حىت يبس هرأسهذا الكبش الذي ظل ٥٦

بعد جيل إىل أن بعث اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه  الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيالً
 أول اإلسالم وسلم 

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

على لوط عليه السـالم فأسـروه،    )٥٧(رين طائفة من اجلبا تتسلطو
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ اخلرب إبراهيم اخلليـل سـار   
إليهم يف ثالمثائة ومثانية عشر رجالً فاستنقذ لوطـاً عليـه السـالم    
واسترجع أمواله، وقتل من أعداء اهللا ورسوله خلقاً كثرياً وهـزمهم  

  دمشق وعسكر بظاهرها  وساق يف آثارهم حىت وصل إىل مشايل

                                 
ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ، فدعاهم إىل الدين ، واهم عن املخالفة ، فكذبوه  ٥٧

وخرج لوط مـع عسـاكر كنعـان    . وعتوا ، وأقام فيها داعيا إىل اهللا إىل أن هلكوا كما قصه القرآن 
ء ملوك الشرق حني زحفوا إىل أرض الشام ، وكانوا أربعة ملوك ملك األهواز من بين غليم وفلسطني للقا

بن سام وامسه كرزال عامر ، وملك بابل وامسه شنعا، وملك األستار وامسه أريوح ، وملك كومت وامسـه  
لـك  وكان ملوك كنعان الذين خرجوا إليهم خرجوا إليهم مخسة على عدد القرى اخلمسة ، وذ. تزعال 

أن ملك األهواز كان استعبدهم اثنيت عشرة سنة ، مث عصوا فزحف إليهم واستجاش بامللوك املـذكورين  
معه ، فأصابوا من أهل جبال يسعني إىل فاران اليت يف الربية وكان ا يومئذ اجلويون من شعوب كنعـان  

ن أهل سدوم ، وسـباهم  وخرج ملك سدوم وأصحابه ملدافعتهم فازم هو وامللوك الذين معه م. أيضاً 
وبلغ اخلرب إبراهيم عليـه  . ملك األهواز ومن معه من امللوك ، وأسروا لوطا وسبوا أهله وغنموا ماشيته

السالم فاتبعهم يف ولده ومواليه حنوا من ثلثمائة ومثانية عشر ، وحلقهم بظاهر دمشق فدمههم ، فانفضوا 
  .تلقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم وخلص لوطا يف تلك الوقعة ، وجاء بأهله ومواشيه و

مث أوحى اهللا إىل إبراهيم أن هذه األرض أرض الكنعانيني اليت أنت ا ، ملكتها لك ولذريتك وأكثـرهم  
 مثل حصى األرض 
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مث رجع مؤيداً منصوراً إىل بالده، وتلقاه ملوك بالد بيـت املقـدس   
صلوات اهللا وسـالمه  . معظمني له مكرمني خاضعني، واستقر ببالده

  .عليه
مث أوحى اهللا إىل إبراهيم أن هذه األرض أرض الكنعانيني اليت أنت ا 

مشاالً وجنوباً وشرقاً أمره أن ميد بصره وينظر ك ولذريتك و، ملكتها ل
وغرباً، وبشره بأن هذه األرض كلها سأجعلها لك وخللفك إىل آخر 

  )٥٨(.الدهر، وسأكثر ذريتك حىت يصريوا بعدد تراب األرض

والبشــارة بإســحاق والقضــاء علــى قــوم إبــراهيم 
  لوط

ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ، فدعاهم إىل الدين ، 
وبـالغ  .كذبوه وعتوا ، وأقام فيها داعيا إىل اهللاواهم عن املخالفة ، ف

أهل املؤتفكة يف العصيان والفاحشة ، ودعاهم لوط فكـذبوه وأقـام   

                                 
ويؤيـد  .وهذه البشارة اتصلت ذ األمة، بل ما كملت وال كانت أعظم منها يف هذه األمة احملمديـة  ٥٨

اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا، وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل إن «: ذلك قول رسول اهللا 
 .»منها
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فمـروا علـى   على ذلك فأرسل اهللا رسوال من املالئكة إلهالكهم، 
فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد حبس عنـه  اخلليل إبراهيم 

مـا  ، فليضيفه لأحد  يأتيه ال، مخس عشرة ليلة حىت شق ذلك عليه 
ال : مثلهم حسناً ومجاالً ، فقـال   رآهم سر م رأى ضيفاً مل يضيف

بعجل "  أهله ، فجاء خيدم هؤالء القوم أحد إال أنا بيدي ، فخرج إىل
ملـا وردوا علـى   وجربيل وميكائيل وإسرافيل : ثالثةوكانوا " مسني 

أضيافاً، فعاملـهم   حسبهم أوالًحسان على هيئة شباب كانوا اخلليل 
معاملة الضيوف، وشوى هلم عجالً مسيناً من خيار بقره، فلمـا قربـه   
إليهم وعرض عليهم مل ير هلم مهة إىل األكل بالكليـة، وذلـك ألن   

قالوا ! أال تأكلون : فقال هلم املالئكة ليس فيهم قوة احلاجة إىل الطعام 
فإن هلذا مثناً ، قالوا :  اليا إبراهيم ، إنا ال نأكل طعاماً إال بثمن ، ق: 
حتمدونه على آخره ، تذكرون اسم اهللا على أوله و: ال ما مثنه ؟ قو: 

، حق هلذا أن يتخذه ربه خلـيالً  : فنظر جربئيل إىل ميكائيل ، فقال 
ونظرت إليه سارة  نكرهم إبراهيم وأوجس منهم خيفة،ولعدم أكلهم 

! ألضيافنا  ضحكت وقالت عجباًوقد أكرمهم وقامت هي ختدمهم و
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قَالُواْ { !هؤالء إنا خندمهم بأنفسنا تكرمة هلم ، وهم ال يأكلون طعامنا 
 مِ لُوطا إِلَٰى قَولْنسا أُرإِن فخعليهم هاأي لندمر) ٧٠: هود(} الَ ت.  

فاستبشرت عند ذلك سارة غضباً هللا عليهم، وكانت قائمـة علـى   
. لعـرب وغريهـم  رؤوس األضياف كما جرت به عادة الناس من ا

} قُوبعي ـٰق حآء إِسرن ومو ـٰق حا بِإِسـٰه نرش٧١: هـود (} فَب (
أي يف } فـى صـرة    مرأَتهٱفَأَقْبلَت {بذلك  إبراهيم املالئكة تبشرو

أي كما يفعل النسـاء  ) ٢٩: الذاريات(} فَصكَّت وجهها {صرخة 
ـٰذَا بعلى شـيخا   ٰيويلَتا{: عند التعجب وقالت هو وزجاْ عأَنو دءأَل {

أي كيف يلد مثلي وأنا كبرية وعقيم أيضاً، وهذا بعلي، ) ٧٢: هود(
: وهلذا قالت. تعجبت من وجود ولد واحلالة هذه شيخاً؟أي زوجي، 

ـٰذَا لَشىء عجِيب قَالُواْ أَتعجبِني من أَمرِ { ٱإِنَّ هللَّه  ـتمحٱ ر للَّـه 
ـٰته علَيكُم أَهلَ   ٧٢: هـود (} ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱوبركَ

ـٰمٍ علَـيمٍ    { إبـراهيم  وبشر ).٧٣ـــ   })٢٨(وبشـروه بِغلَـ
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تعجب عليه السالم استبشاراً ذه البشارة وتثبيتاً هلا و )٥٩( ،)ذارياتال(
) ٥٤(فَبِم تبّشرونَ  لْكبرٱنِى علَٰى أَن مسنِى قَالَ أَبشرتمو{ وفرحاً ا

ـٰك بِ نرشّقٱقَالُواْ بلْح  كُن ّمنٱفَالَ تنيـٰنِط ، ٥٤: احلجر(} ) ٥٥( لْقَ

                                 
ـٰق نبِّياً ّمن {: قال اهللا تعاىل ٥٩ حبِإِس ـٰه نرشبٱونيحـٰل ن ) ١١٢( لصمو ـٰق حلَٰى إِسعو هلَيا عكْنـٰر بو

ـٰلم لّنفِْسه مبِ   ).١١٣، ١١٢: الصافات(} ) ١١٣(ني ذُّريتهِما محِسن وظَ
كانت البشارة به من املالئكة إلبراهيم وسارة ملا مّروا ما جمتازين ذاهبني إىل مدائن قـوم لـوط،    وقد

قَـالُواْ   لْبــشرىٰ ٱولَقَد جآءت رسلُنآ إِبـٰرهيم بِ {: اهللا تعاىل قال،  ا عليهم لكفرهم وفجورهمهليدمرو
ـٰماً قَالَ ـٰم فَما لَبِثَ أَن جآء بِعجلٍ حنِيذ  سلَ فَلَما رأَى أَيديهم الَ تصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجـس  ) ٦٩(سلَ

ـٰها مرأَتهٱو) ٧٠(أُرسلْنا إِلَٰى قَومِ لُوط  نامنهم خيفَةً قَالُواْ الَ تخف إِ نرشفَب كَتحةٌ فَضمقَآئ   ـٰق بِإِسحـ
 قُوبعي ـٰق حآء إِسرن ومء   ) ٧١(وـىـٰذَا لَش ـٰذَا بعلى شيخا إِنَّ هـ هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتيٰيو قَالَت

 جِيبرِ  لُواْقَا) ٧٢(عأَم نم بِنيجعٱأَتللَّه  تمحٱرلَ  للَّهأَه كُملَيع هـٰت ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  يتلْبٱوبركَ
  ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(} 

) ٥٢(إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سالما قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ ) ٥١(ونّبئْهم عن ضيف إِبراهيم {: تعاىل وقال
ـٰمٍ عليمٍ  ) ٥٤(تبّشـرونَ   بِمفَ لْكبرٱالَ أَبشرتمونِى علَٰى أَن مسنِى قَ) ٥٣(قَالُواْ الَ توجلْ إِنا نبّشرك بِغلَ

ـٰك بِ نرشّقٱقَالُواْ بلْح  كُن ّمنٱفَالَ تنيـٰنِط } ) ٥٦( لضآلُّونَٱقَالَ ومن يقْنطُ من رحمة رّبه إِالَّ ) ٥٥( لْقَ
  احلجر(

ـٰم  ) ٢٤( لْمكْرمنيٱثُ ضيف إِبٰرهيم هلْ أَتاك حدي{: وقال تعاىل ـٰماً قَالَ سلَـ إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَ
فَأَوجس ) ٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَالَ تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَٰى أَهله فَجآء بِعجلٍ سمنيٍ ) ٢٥(قَوم منكَرونَ 
ـٰمٍ علَيمٍ منهم خيفَ فى صرة فَصكَّت وجهها وقَالَـت   مرأَتهٱفَأَقْبلَت ) ٢٨(ةً قَالُواْ الَ تخف وبشروه بِغلَ

 يمقع وزج٢٩(ع ( وه هإِن كبقَالَ ر كٱقَالُواْ كَذَليمكٱ لْحيمللْع )ذارياتال(} ) ٣٠(  
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ـٰمٍ عليمٍ {ذه البشارة وقرروه معه، فبشرومها  ربأكدوا اخل) ٥٥ بِغلَ
ذهب عن إبـراهيم   ملاو .؛ وهو إسحاق أخو إمساعيل)٥٣: احلجر(} 

أمن الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق و
احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيـل  : " قال ما كان خياف ف

  " .وإسحاق إن ريب لسميع الدعاء 
تلد لك غالماً فإن امرأتك سارة أبارك عليها : اهللا تعاىل إلبراهيمقال ف

هذا احلني من قابل، وأوثقه ميثـاقي إىل   وتدعو امسه إسحاق إىل مثل
. وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منهالدهر وخللفه من بعده 

أبعـد  : فخر إبراهيم على وجهه يعين ساجداً وضحك قائالً يف نفسه
    )٦٠(مائة سنة يولد يل غالم؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها تسعون سنة؟

                                 
ـٰق يعقُوب فَبشر{: قوله تعاىل ٦٠ حآء إِسرن ومو ـٰق حا بِإِسـٰه ا تستمتع ) ٧١: هود(} ندليل على أ

أي يولد يف حياما لتقر أعينهما به كمـا قـرت   . بوجود ولدها إسحاق، مث من بعده يولد ولده يعقوب
. سحاق فائدةولو مل يرد هذا مل يكن لذكر يعقوب وختصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إ. بولده

يؤيده ما ثبـت يف  .وملا عني بالذكر دل على أما يتمتعان به ويسران بولده كما سرا مبولد أبيه من قبله
املسـجد  «: قلت يا رسول اهللا أي مسجد وضـع أول؟ قـال  : أيب ذر، قالمن حديث » الصحيحني«

  .٣٣٦٦البخاري } ةسن أربعون«: قلت كم بينهما؟ قال» املسجد األقصى«: مث أي؟ قال: قلت. »احلرام
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قـد  :فقال اهللا إلبـراهيم . ل يعيشليت إمساعي: وقال إبراهيم هللا تعاىل
استجبت لك يف إمساعيل وباركت عليه وكثرته ومنيته جـداً كـثرياً،   

  .ويولد له اثنا عشر عظيماً وأجعله لشعب عظيم
ه من األمر اجلسـيم واخلطـب   مبا جاءوا ل ت املالئكة إبراهيموأخرب
ـ ) ٣١( لْمرسـلُونَ ٱفَما خطْبكُم أَيها {  ملا قال هلم العميم إِنـآ   الُواْقَ

 نيرِمجمٍ مآ إِلَٰى قَولْنس٣٢(أُر ( ٍنيةً ّمن طارجح هِملَيلَ عسرنل)٣٣ (
 نيرِفسلْمل ّبكر ندةً عموس٣٤ــــ   ٣١: الذاريات(} ) ٣٤(م (

ـٰذه    كُوقَالُواْ إِنا مهل لْبشرٰىٱولَما جآءت رسلُنآ إِبٰرهيم بِ{ أَهـلِ هـ
ـٰلمني  لْقَريةٱ قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحـن  ) ٣١(إِنَّ أَهلَها كَانواْ ظَ

ـٰبِرِينٱكَانت من  مرأَتهٱأَعلَم بِمن فيها لَننّجينه وأَهلَه إِالَّ  ٣٢( لْغ ( {
  ).العنكبوت(

                                                                            
وهـذا  . يعقوب عليه السالم هو الذي أسس املسجد األقصى، وهو مسجد إيليا بيت املقدس شرفه اهللاو

ويشهد له ما ذكرناه من احلديث، فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السالم وهو إسرائيل بعد بناء . متجه
  قد كان بناؤمها ذلك بعد وجود إسحاقو. اخلليل وابنه إمساعيل املسجد احلرام بأربعني سنة سواء
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ـٰدلُنا فى قَومِ لُوط  لْبشرٰىٱوجآءته  لروعٱبٰرهيم فَلَما ذَهب عن إِ{ جي
وذلك أنه كان يرجـو أن جييبـوا أو ينيبـوا    ). ٧٤: هود(} ) ٧٤(

إِنَّ إِبٰرهيم لَحلـيم أَواه  {: ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، هلذا قال تعاىل
ـٰذَ) ٧٥( بمنِي ه نع رِضأَع يمٰرهيإِب  ـمهإِنو ّبكر رآء أَمج قَد هآ إِن

 وددرم رغَي ذَابع يهِمأي ) ٧٦ــــ   ٧٥: هـود (} ) ٧٦(آت
أعرض عن هذا وتكلم يف غريه؛ فإنه قد حتم أمرهم، ووجب عذام 

أي قد أمر به مـن ال  } إِنه قَد جآء أَمر رّبك {وتدمريهم وهالكهم، 
وإِنهم آتيهِم عذَاب غَير {. أسه، وال معقب حلكمهوال يرد ب. يرد أمره
 وددرم{.  

ألكون قرية فيها ثالمثائة مؤمن : ن إبراهيم عليه السالم جعل يقولإ
: فأربعون مؤمناً؟ قـالوا : قال. ال: فمائتا مؤمن؟ قالوا: ال، قال: قالوا
كـان   نفرأيتم إأ: إىل أن قال. ال: فأربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: قال. ال
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قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحن أَعلَم بِمن {. ال: فيها مؤمن واحد؟ قالوا
  )٦١(.اآلية) ٣٢: العنكبوت(} فيها 

ملا فصلت املالئكة من عند إبراهيم وهم جربيل وميكائيل وإسـرافيل  
حىت أتوا أرض سدوم، يف صور شبان حسـان،  حنو قرية لوط  واخرج
نصـف  وكان ذلك يف  اً من اهللا تعاىل لقوم لوط للحجة عليهماختبار
  النهار

). ٧٧: هود(} ولَما جآءت رسلُنا لُوطاً {فتضيفوا لوطاً عليه السالم 
، 

وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن مل يضفهم أن يضيفهم غـريه،  
ـٰذَا سىء بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَا{وحسبهم بشراً من الناس، و  لَ ه

 يبصع موشديد بالؤه} ي.   

                                 
ال أهلكهم وفـيهم مخسـون   «: يا رب ألكهم وفيهم مخسون رجالً صاحلاً؟ فقال اهللا: إبراهيم قال ٦١

  .»ال أهلكهم وفيهم عشرة صاحلون«: مث تنازل عشرة فقال اهللا. »صاحلاً
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جاء م فلم يعلم أحد إال أهل البيت، فخرجت امرأتـه فـأخربت   و
. إن يف بيت لوط رجاالً ما رأيت مثل وجوههم قـط : قومها؛ فقالت

  فجاءه قومه يهرعون إليه }) ٦٧(يستبشرونَ  لْمدينةٱوجآء أَهلُ {
}عواْ يلُ كَانن قَبملُونَ وٱمّيئَاتأي هذا مـع مـا   ) ٧٨: هود(}  لس

قَالَ إِنَّ هــؤآلء  {. سلف هلم من الذنوب العظيمة الكبرية الكثرية، 
 ونحفْضى فَالَ تفي٧١ـــ  ٦٧: احلجر(} ) ٦٨(ض.(  

يرشـدهم  ) ٧٨: هود(} ٰيقَومِ هـؤآلء بناتى هن أَطْهر لَكُم { قَالَ و
 لوالـد، ائهم وهن بناته شرعاً؛ ألن النيب لألمة مبرتلـة ا إىل غشيان نس

ـٰلَمنيٱمن  لذُّكْرانَٱأَتأْتونَ {وقال  ١٦٥( لْع ( لَقا خونَ مذَرتو لَكُـم 
 ١٦٥: الشـعراء (} ) ١٦٦(ربكُم ّمن أَزٰوجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ 

تخزون فى ضيفى أَلَيس منكُم رجلٌ فَاتقُواْ اللَّه والَ { ).١٦٦ـــ 
 يدش{ قالوا} رّق وح نم كاتنى با فا لَنم تملع ـا  لَقَدم لَمعلَت كإِن
رِيديقولون عليهم لعائن اهللا لقد علمت يا لوط أنه ال ). ٧٩: هود(} ن

  ).ري النساءمن غ(أرب لنا يف نسائنا، وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا 
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ـٰلَمنيٱقَالُواْ أَولَم ننهك عنِ { و وه أن يضيف أحـد  })٧٠( لْع فقد
). ٦٧: احلجـر ( ألم يقصدون الغرباء يريدون منهم فعل الفاحشة 

}وهفين ضع وهداور ى {قال ف).٣٨ـــ  ٣٦: القمر(} لَقَدأَنَّ ل لَو
ألحللـت بكـم   ) ٨٠: هـود (} كْنٍ شديد إِلَٰى ر ىبِكُم قُوةً أَو آوِ

  .النكال
  ). ٨١: هود(} ٰيلُوطُ إِنا رسلُ رّبك لَن يصلُواْ إِلَيك {: املالئكة قالت

) ٣٧(عذَابِى ونذُرِ ولَقَد راودوه عن ضيفه فَطَمسنآ أَعينهم فَذُوقُواْ {
ه السالم، آمرين لـه بـأن   املالئكة إىل لوط عليتقدمت و )القمر(} 

والَ يلْتفت منكُم أَحد إِالَّ { وقالوا له . يسري هو وأهله من آخر الليل
امـرأة  و. أي فإا ستلتفت فيصيبها ما أصام) ٨١: هود(}  مرأَتكٱ

  »واهلة« هاامسلوط 
  ).٨١: دهو(} بِقَرِيبٍ  لصبحٱأَلَيس  لصبحٱإِنَّ موعدهم {وقالوا
خرج لوط عليه السالم بأهله، وهم ابنتاه، مل يتبعه منهم رجـل   فلما

  . امرأته خرجت معهوواحد، 
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خلصوا من بالدهم وطلعت الشمس فكانت عنـد شـروقها،    فلما
  .جاءهم من أمر اهللا ما ال يرد، ومن البأس الشديد ما ال ميكن أن يصد

}  رقتسم ذَابةً عكْرم بهحبص لَقَد٣٧: القمر(} ) ٣٨(و  
ـٰليها سافلَها { ا علْنعا جنرآء أَما ج٨٣هود(} فَلَم.(  
مسومةً عند رّبك للْمسـرِفني  {. }وأَمطَرنا علَيها حجارةً ّمن سّجيلٍ {
 لْمنذَرِينٱأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَسآء مطَر و{) ٣٤: الذاريات(} ) ٣٤(
) ٥٣(أَهـوٰى   لْمؤتفكَةَٱو{) ١٧٣: الشعراء) (٥٨: النمل(} ) ٥٨(

ـٰها ما غَشٰى  ش٥٤(فَغ ( ٰىارمتت ّبكفَبِأَّى آآلء ر)الـنجم (} ) ٥٥ :
 يعين قلبها فأهوى ا منكسـة عاليهـا سـافلها،   ) ٥٥ـــ  ٥٣

وغشاها مبطر من حجارة من سجيل، متتابعة، مسومة مرقومة على كل 
حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه، من احلاضرين منهم يف بلـدهم،  

  .والشاذين منها نيوالغائبني عنها من املسافرين والنازح
} نا ميهن كَانَ فا منجرٱفَأَخنِنيمؤ٣٥( لْم ( را غَييها فندجا وفَم تيب

 ٱّمننيملس٣٦( لْم ({  

  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

أحسن اخـراج،   القرية وأهله إال امرأته وأخرجهم منلوط فطهر اهللا 
: الذاريات(} ) ٣٧( الْليمٱ لْعذَابٱوتركْنا فيهآ ءايةً لّلَّذين يخافُونَ {

تركناها عربة وعظة ملن خاف عـذاب اآلخـرة،    ).٣٧ـــ  ٣٥
اف مقام ربه وى الـنفس عـن اهلـوى،    وخشي الرٰمحن بالغيب وخ

  . فانزجر عن حمارم اهللا وترك معاصيه، وخاف أن يشابه قوم لوط
، فكان ـا مـع   حلق بأرض فلسطنيوفأهلك اهللا املؤتكفة وجنى لوطاً 

   )٦٢(السالم عمه إبراهيم عليهما 
وكـان  وكان إبراهيم يعتاد إمسعيل لزيارتـه   وولدت سارة إسحق ،

  )٦٣( لك وأا شرطت عليه أن ال يقيم عندهميستأذن سارة يف ذ

                                 
ون ومـوآيي وجعـل اهللا يف   لوط كان بفلسطني مع إبراهيم  إىل أن قبضه اهللا وكان له من الولد عم ٦٢

نسلهما الربكة حىت كانوا من أكثر قبائل الشام ، وكانت مساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها يف بلد موآيي 
ومعان وما واالمها ، وكانت هلم مع بين إسرائيل حروب وكان منهم بلعام بن باعورا بن رسـيوم بـن   

دعاء على بين إسرائيل أيام موسى صلوات اهللا برسيم بن موآيي ، وقصته مع ملك كنعان حني طلبه يف ال
 عليه وأن دعاءه صرف إىل الكنعانيني

يتبني من موافقة أبراهيم لرغبة سارة أنه ال ملنع للرجل أن يرضي زوجته أن وجد منـها  تشـرط يف    ٦٣
  أمور ميكن غض النظر فيها
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  إسماعيل وزواجه بعد وفاة أمه هاجر
 أنفَسهم وأعجبهم حني شبف، وكان إمساعيل قد شب مع أبناء جرهم 

، فجـاء   أم إِمساعيـل  هاجر وماتت. ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم
رِكتت عطالإمساعيلُ ي جزوما تبعد إبراهيمجد إمساعيل هفسألَ  ، فلم ي ،

 هبتغي لنا: عنه فقالت )٦٤(امرأتي جوكان إمساعيل خيرج يتصـيد مث   خر
أول من ركب اخليل وكانت قبل ذلك وحوشاً فأنسـها  يرجع وكان 

   )٦٥(وركبها 
 :فقالـت  عن عيشهم وهيئتهم وقال هل عندك ضيافةإبراهيم سأهلا و

، فشكت إليه جهدا  يف ضيق وشدة ، حنن حنن بشر ليس عندي ضيافة
فال حتلب إال الشخب وأما  ة، وأما الشا أما الطعام فال طعام: فقالت

  املاء فعلى ما ترى من الغلظ

                                 
يظة فأوصاها إلمسعيل بـأن  إبراهيم رآها فظة غل، عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي هي ٦٤

 حيول عتبة بابه ، فلما قصت على إمساعيل اخلرب والوصية قال ذلك أيب يأمرين أن أطلقك فطلقها
  .»اختذوا اخليل واعتقبوها فإا مرياث أبيكم إمساعيل«: قال رسول اهللا ٦٥
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. فإِذا جاَء زوجك فاقرئي عليه السالم وقويل له يغير عتبةَ بابـه : قال
: قالتهل جاءكم من أحد ؟ : فلما جاء إمساعيلُ كأنه آنس شيئاً فقال

،  ، فسأَلَنا عنك فأخربتهكاملستخفة بشأنه  نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا
فهل أوصـاك  : قال. ، فأخربته أنا يف جهد وشدة وسألين كيف عيشنا

غَير عتبةَ : ، ويقول ، أمرين أن أقرأ عليك السالم نعم: بشيء ؟ قالت
،  ، فطلَّقَها احلَقي بأهلك ، ، قد أمرين أن أُفارِقَك ذاك أيب: قال. بابك

، مث أتاهم بعد  ، فلَبِثَ عنهم إبراهيم ما شاَء اهللا)٦٦( وتزوج منهم أخرى
. خرج يبتغي لنـا : ، فدخلَ على امرأته فسأهلا عنه فقالت فلم يجِده

. ذهب ليتصيد وهو جييء اآلن إن شاء اهللا تعاىل ، فانزل يرمحـك اهللا  
حنن خبـريٍ  : ؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت كيف أنتم: فقال هلا
قال فما . اللحم: ما طعامكم ؟ قالت: فقال. ، وأثنت على اهللا وسعة

كم ؟ قالتبارك هلم يف اللحم واملاء: قال. املاء: شراب اللّهم.  

                                 
إلذن وأحسنت جاء إبراهيم إىل بيت إبنه فتسهلت له با، وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي ٦٦

التحية وقربت الوضوء والطعام ، فأوصاها إلمسعيل بأين قد رضيت عتبة بابك ، و ملا قصت على إمساعيل 
 ولدت له اثىن عشر ولداً ذكراًالوصية قال ذلك أيب يأمرين بإمساكك فأمسكها و
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دعا هلم فيه، فهما ال يخلـو  ل، ولو كان هلم  ومل يكن هلم يومئذ حّب
فإِذا جاَء زوجك اقرئي عليه : قال. د بغريِ مكةَ إال مل يوافقاهعليهما أح

هل أتاكم من : فلما جاَء إمساعيلُ قال. السالم، ومريه يثبت عتبةَ بابه
نعم، أتانا شيخ حسن اهليئة وأثنت عليه فسألين عنـك  : أحد ؟ قالت

تهرأّنا خبريٍ فأخب نا فأخربتهبشـيٍء  : قال. ، فسألين كيف عيش فأوصاك
. ، ويأمرك أن تثبِت عتبةَ بابِـك  ، هو يقرأُ عليك السالم نعم: قالت
مث لَبِثَ عنهم ما شاَء . ، أمرين أن أمِسكَك ، وأنت العتبةَ ذاك أيب: قال
   اهللا

وأمر اهللا إبراهيم بعد والدة إسحق ببناء بيت يعبد فيه ويـذكر ، ومل  
  معه جربيل لذلك حىت أراه املوضعيعرف مكانه وبعث 

  إسماعيل لبناء البيتوإبراهيم 
بعد ذلك وإمساعيلُ يربي نبالً له حتت دوحة قريبـاً مـن   إبراهيم جاء 
ممزقام إليه ز فلّما رآه ،    لَـدلَـد والوبالو الوالد عصنعا كما ينفص ،
فاصنع ما أمرك : قال. بأمر ، إن اهللا أمرين يا إمساعيلُ: مث قال. بالوالد
  وأعينك: وتعينين ؟ قال: قال. ربك
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وإِذْ بوأْنا ِإلبراهيم مكَـانَ   { )٦٧(وأرشد اهللا تعاىل إبراهيم مكان البيت 
فـإن اهللا   قالو،  إىل أكمة مرتفعة إبراهيم وأشار ] ٢٦احلج [  }ٱلْبيت

وبعث اهللا رحياً فكشف هلما ما حول الكعبة  ، أمرين أن أبِين ها هنا بيتاً
عن أساس البيت األول الذي بناه آدم ملا أمره ربه ملا هبط من اجلنـة  
وقال له يا آدم اذهب فابين يلّ بيتاً وطف به واذكرين عنده كما رأيت 
املالئكة تصنع حول عرشي وضرب جربيل جبناحه األرض فأبرز آلدم 

سفلى وقذفت إليه املالئكة الصـخر  عن أس ثابت باألرض السابعة ال
وبناه وكان يطوف به واملؤمنني من ولده إىل زمن الطوفان من الغرق 
فرفع اهللا البيت وبوأ مكانه إلبراهيم ورفع إبراهيم هذه األسس قـال  

: البقـرة [ }وإِسماعيلُ  ٱلْبيتمن  ٱلْقَواعدوإِذْ يرفَع إِبراهيم  {تعاىل  

                                 
عمور، حبيث أنه أن الكعبة حبيال البيت امل: خلق السٰموات يف صفة ناذكر ابن كثري يف قصص األنبياء ٦٧

إن يف كل مساء بيتاً يعبد : لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السٰموات السبع، كما قال بعض السلف
فأمر اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم أن يبين له بيتاً .اهللا فيه أهل كل مساء، وهو فيها كالكعبة ألهل األرض
وأرشده اهللا إىل مكان البيت املهيأ له، املعني لـذلك  يكون ألهل األرض كتلك املعابد ملالئكة السٰموات، 

أن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السٰموات «: » الصحيحني«منذ خلق السٰموات واألرض، كما ثبت يف 
  .»واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة
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عل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبين ونـزل جربيـل   فج ] ١٢٧
باحلجر األسود إىل إبراهيم فوضعه يف مكانه الذي عليه وارتفع البناء 
وجاء إمساعيل حبجر املقام ووضعه ألبيه فقام عليه وهو يبين وإمساعيل 

، يناوله احلجارة ومل يعينهما أحد يف البناء رغم وجود قبيلـة جـرهم   
ربنا تقَبلْ منـآ   {حىت يدورا حول البيت ومها يقوالن  فجعال يبنيان 

 أَنت كإِنيعمٱلس يملهـذا هـو األصـل يف    ]  ١٢٧: البقرة[ } ٱلْع
  ٦٨الطواف بالبيت

 للربكة واهلـدى لعمـوم النـاس    وضع أول بيتالكعبة  بناء اأعادف
ـٰلَمني إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذى بِ{.كةمب ى لّلْعدهكاً واربكَّةَ مب
  ) ٩٧: آل عمران(} ) ٩٦(

  وأمر اهللا إبراهيم إن ينادي يف الناس فقال تعاىل 
  ]٢٧احلج [ }يأْتوك رِجاالً  ٱلْحجبِ ٱلناسِوأَذِّن فى  {

                                 
  وأصل الطواف قبل إبراهيم آدم عليه السالم وقبله صنع املالئكة حول العرش ٦٨
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ناد يف الناس باحلج داعيا هلم إىل حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائـه  
قـال  ، من يسمعين ، كيف أبلغ الناس وصويت ال ينفذهم قال يا رب 

 قال يا أيها النـاس وصاح فوعلينا البالغ فقام على مقامه  ينادأنت ت
إن و كتب اهللا عليكم احلج ليثيبكم اجلنة وجيريكم من عـذاب النـار  

األرض حىت حتمل  أرجاءاجلبال  تواضعتفربكم قد إختذ بيتا فحجوه 
 النسـاء  مـن يف أرحـام   اهللا أمسعان فالريح هذا الصوت يف كل مك

من آمن ومن كان سـبق يف علـم اهللا   أجابه كل الرجال فوأصالب 
ومن أجاب يومئـذ  ،  إىل يوم القيامة لبيك اللهم لبيكوكتب أنه حيج 

وهذا أصل التلبيـة يف أداء   )٦٩(مرة حج مرة ومن أجاب مرتني فمرتني
  احلج

اهللا وعبادته واإلميان بـه  وهكذا كان إلبراهيم وآلل إبراهيم من حمبة 
وطاعته ما مل يكن لغريهم فخصهم اهللا بأن جعل لبيته الذي بنوه لـه  
خصائص ال توجد لغريه وجعل ما جعله من أفعـاهلم قـدوة للنـاس    

                                 
  ١٢/٤٣القرطيب ،   ٣/٢٢٦ابن كثري ،  ٣/٤٦٨ابن حجر يف الفتح  حسنه  ٦٩
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وعبادة يتبعوم فيها يف السعي ورمي اجلمـار والـذبح والطـواف    
   ٧٠والقبلة

م وتعلم لغتهم وسكن إمساعيل مبكة مع أبناء جرهم بعد أن تزوج منه
صار أبا ملن بعده من أجيال العرب ، وبعثه اهللا إىل جرهم ووتكلم ا 

والعمالقة الذين كانوا مبكة ، وإىل أهل اليمن فآمن بعض وكفر بعض 
ـٰبِٱفى  ذْكُرٱو{: تعاىل قال تلْك  قـٰد كَانَ ص هيلَ إِنـٰع مٱإِس ـدعلْو 

وكَانَ  لزكَـٰوةٱو لصـلَٰوةٱوكَانَ يأْمر أَهلَه بِ) ٥٤(وكَانَ رسوالً نبِّياً 
  )٧١( )مرمي(} ) ٥٥(عند رّبه مرضّياً 

                                 
   ١٧/٤٨٥ابن تيمية    ٧٠

بالنسب إىل املراجع يف مصادر العزو هلذه القصص فكما تبني معنا لشروح ابن حجر يف الفتح وترجيحاته 
انظر كتـاب  و ٣٣٦٥،  ٣٣٦٤مع روايات البخاري ، وكذا ابن كثري يف تفسريه والقرطيب يف تفسريه 

احلج خطوة خبطوة للرجل املرأة يف أصل املناسك للمؤلف وقصص األنبياء وتاريخ الطربي والكامـل يف  
  التاريخ وابن خلدون

إىل أخيـه   إمساعيـل  أوصـى وىل أمر البيت من بعد إمساعيل ابنه نابت ، الوفاة  إمساعيل وملا حضرت ٧١
إسحاق فولدت له الروم، ويقـال هلـم بنـو     بن» العيص«من ابن أخيه » نسمة«إسحاق، وزوج ابنته 

وجاء أن العيصو بن إسحاق تزوج بامست بنـت   وولدت له اليونان. واألصفر؛ لصفرة كانت يف العيص
  إمسعيل
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كانوا اثنيت عشر أكربهم نبت ، مث قيـذار  جرهم و خلف ولده بنيو
وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقيما وبطور ونافس وأن 

رقة إىل شور وهي أرض احلجاز شيعته سكنوا من حويال وهي جنوب ب
قبالة مصر من مدخل أثور وأثور بالد املوصل واجلزيـرة ، وسـكنوا   

  . على حذر شيع إخوته 
وأقام ولده مبكة مع أخواهلم جرهم حىت تشـعبوا وكثـر نسـلهم    
وتعددت بطوم من عدنان يف عداد معد ، مث بطون معـد يف ربيعـة   

ضاقت م مكـة ، فكانـت   ومضر وإياد وأمنار بين نزار بن معد ، ف
بطون عدنان هذه كلها من ولد إمسعيل البنه نابت وقيذار، ومل يـذكر  
نسالً من ولده اآلخرين ، وتشعبت من إمسعيل أيضاً بطون قحطـان  

  .كلها فيكون على هذا أبا جلميع العرب بعده 
  

                                                                            
مث قبض اهللا إمساعيل إليه وقد عاش مائة وسبعاً وثالثني سنة ، ودفن إمساعيل يف احلجر مع أمه هاجر وكان 

إين سأفتح لك باباً إىل اجلنـة إىل  : ربه عز وجل حر مكة، فأوحى اهللا إليهإمساعيل عليه السالم شكا إىل 
  جيري عليك روحها إىل يوم القيامة. املوضع الذي تدفن فيه
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  إبراهيم عليه السالم ذكر ما امتحن به اهللا عبده 
أمـر  ما كان مـن   ابتاله بأمور منهالسالم وامتحن اهللا إبراهيم عليه ا

اليت  هي شرائع اإلسالم بكلماتأيضاً ابتاله اهللا و، نمرود بن كوشال
وإذ ابتلى إبراهيم ربـه بكلمـات   : " أخرب أنه ابتاله ن فقال تعاىل 

ـ   لذامل يبتل أحد ذا الدين فأقامه إال إبراهيم "فأمتهن  ه اهللا أثـىن علي
: والكلمات هـي يف بـراءة ، وهـي    } وىف وإبراهيم الذي{بقوله 

إن { اآلية ، وعشـر يف األحـزاب ، وهـي    } العابدون احلامدون {
اآلية ، وعشر يف املؤمنني من أوهلا إىل قوله تعاىل  }املسلمني واملسلمات

  }والذين هم على صالم حيافظون {: 
قص  يف الرأس، مخس يف الرأس ، ومخس يف اجلسد : ابتاله بالطهارة و

الشارب واملضمضة واالستنشاق والسواك وفرق شعر الـرأس ، ويف  
اجلسد تقليم األظفار وحلق العانة واخلتان ونتف اإلبط وغسل أثـر  

والنار واهلجـرة  ، ويف الكواكب والقمر والشمس.وأثر البولالغائط 
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، بعد أن بلغ معه السعى ورجا نفعه ومعونته، وذبح ولده  )٧٢( واخلتان
ذلك فعرف أن ربه دائم ال يزول فوجه وجهه للـذي  ابتاله اهللا بكل 

ورفع القواعد من البيـت ،  فطر السموات واألرض وهاجر من وطنه 
   "إين جاعلك للناس إماما : " ولذا قال فيه تعاىل . ومناسك احلج 

فلما عرف اهللا تعاىل من إبراهيم الصرب على كل ما ابتاله به ، والقيام 
إيثاره طاعته على كل شـيء سـواها ،   بكل ما ألزمه من فرائضه ، و

اختذه خليال ، وجعله ملن بعده من خلقه إماماً ، واصطفاه إىل خلقـه  
رسوال ، وجعل يف ذريته النبوة والكتاب والرسالة ، وخصهم بالكتب 
املرتلة ، واحلكم البالغة ، وجعل منهم األعالم والقـادة والرؤسـاء   

رفيع ، وأبقى هلم ذكراً والسادة ، كلما مضى منهم جنيب خلفه سيد 
يف اآلخرين ، فاألمم كلها تتواله وتثين عليه ، وتقول بفضله إكرامـاً  

                                 
أول من تسرول، و،  ٣٣٥٦البخاري } أول من اختنتاختنت إبراهيم بعد مثانني سنة بالقدوم فكان { ٧٢

وأول مـن   أول من ثرد الثريـد  ن قرى الضيف،، وأول من استحد، وأول مشعر الرأس وأول من فرق
 فقال يا رب زدين وقاراً» وقار«: يا رب ما هذا؟ فقال اهللا: قال. رأى الشيبوملا . شاب



  إبراهيم اخلليل عليه السالم 
  وإبنه إمساعيل عليه السالم

 وابن أخيه لوط عليه السالم
 

 

من اهللا له بذلك يف الدنيا، وما ادخر له يف اآلخرة من الكرامة أجـل  
  . وأعظم من أن حييط به وصف واصف 

  الصحائف التي أنزلت على إبراهيم
أيهـا  : كلـها   )٧٣(الً أنزل اهللا على إبراهيم عشر صحائف كانت أمثا

امللك املسلط املبتلى املغرور إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إىل بعض 
ولكن بعثتك لترد عين دعوة املظلوم فإين ال أردها ولو كانت من كافر 

. "  
على العاقل ما مل يكن مغلوباً على عقله أن يكون له : من هذه األمثال

ة يفكـر فيهـا يف صـنع اهللا    ساعات ، ساعة يناجي فيها ربه ، وساع
وساعة حياسب فيها نفسه ، وساعة خيلو فيها حباجته مـن احلـالل يف   

وعلى العاقل أن يكون بصرياً بزمانه ، مقبالً علـى  . املطعم واملشرب 

                                 
مائة كتاب و أربـع  : يا رسول اهللا ، كم كتاب أنزله اهللا ؟ قال : قلت : عن أيب ذر الغفاري ، قال  ٧٣

عشر صحائف ، و على شيث مخسني صحيفة ، و أنزل  أنزل اهللا عز و جل على آدم عليه السالم: كتب 
على أخنوخ ثالثني صحيفة ، و أنزل على إبراهيم عشر صحائف ، و أنزل جل و عز التوراة و اإلجنيل و 

  كانت أمثاال كلها: يا رسول اهللا ، فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : قلت . الزبور و الفرقان 
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شأنه ، حافظاً للسانه ، ومن حسب كالمه من عمله قـل كالمـه إال   
  فيما يعنيه  

   ده يعقوبيحفإبراهيم وزواج ابنه إسحاق و
وكان إبراهيم عليه السالم قد عهد البنه إسـحق أن ال يتـزوج يف   

واله القائم على أموره ، مث الكنعانيني ، وأكد العهد والوصية بذلك مل
خطـب  إىل حران مهاجرهم األول لي بعث إبراهيم عليه السالم مواله

بـن   إلسحاقمن ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا إبراهيم 
واحتملها أبوها ومن معها من اجلـواري  بتويل زوجها أبوها فإبراهيم 

 )٧٤(وولـدت لـه عيصـو     وجاء ا إىل إسحق فتزوجها ،على اإلبل 

                                 
ن بين جوي ، إحدى شعوب كنعان، و هي جبال الشـراة  عيصو بن إسحق سكن جبال بين يسعني م ٧٤

بني تبوك و فلسطني وتعرف اليوم ببالد كرك والشوبك ، وكان من شعوم هناك بنو لوطان وبنو شوبال 
ومن بين ديشـون األشـبان   . وبنو صمقون وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبعة شعوب 

منهم من بنات عنا بن يسعني من جوى ، وهي أهليقاما ، وتزوج سكن عيصو بينهم بتلك البالد، وتزوج 
وكان لـه مـن   . أيضا من بنات حي من الكنعانيني عاذا بنت أيلول ، وبامست بنت إمسعيل عليه السالم 

الولد أكربهم أليفاز بنت أيلول ، مث رعويل من بامست بنت إمسعيل، مث يعوش ويعالم وقورح من أهليقاما 
ليفاز ستة من الولد مثال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعمالق السادس ، لسرية امسهـا  وولد أ. بنت عنا

. وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد ، ناحة وزيدم وشتما ومرا . متتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعني 
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وأقام إسحق مبكانه يف فلسطني ، وعمر وعمي بعد  توأمني )٧٥(ويعقوب 
  الكثري من عمره 

                                                                            
م لـذلك  ويف التوراة أن العيص امسه أروم ، فلذلك قيل هلم بنو أروم ، ولبعض االسرائيلني أن أروم اس

اجلبل ومعناه بالعربانية اجلبل األمحر الذي ال نبات به والقياصرة ملوك الروم من ولـد عيصـو والـروم    
  وفارس من ولد رعويل ابن بامست 

مث كثر نسل بين عيصو بأرض يسعني وغلبوا اجلويني على تلك البالد وغلبوا بين مدين أيضاً على بالدهم 
ماء كان منهم فالغ بن ساعور ، وبعده يودب بن زيـدح ، مث كـان   و تداول فيهم ملوك وعظ. إىل أيلة 

منهم هداد بن مداد الذي أخرج بين مدين عن مواطنهم ، مث كان فيهم بعده ملوك إىل أن زحف يوشـع  
إىل الشام وفتح أرحياء وما بعدما وانتزع امللك من مجيع األمم الذين كانوا هنالك ، مث استلحمهم خبتنصر 

 القدس ، وحلق بعضهم بأرض يونان ، وبعضهم بأفريقية  عندما ملك أرض
يعقوب بارك عليه أبيه فغضب بذلك أخوه عيصو ، وهم بقتله فأشارت عليه أمه رفقا بنـت بتويـل    ٧٥

بالسري إىل حران عند خاله البان بن بتويل، فأقام عنده وزوجه بنتيه، فزوجه أوال الكربى وامسهـا ليـا   
وأول مـن  . من بعدها أختها الصغرى وامسها راحيل وأخدمها جاريتها بلها وأخدمها جاريتها زلفة ، مث 

وكانت راحيل ال حتبل فوهبت جاريتها . ولد منهن ليا ولدت له روبيل ، مث مشعون ، مث الوي ، مث يهوذا 
 وملا فعلت ذلك الرحيل وهبت أختها ليا ليعقوب عليه. بلها ليعقوب لتلد منه ، فولدت له دان مث نفتايل 

السالم جاريتها زلفة فولدت له كادو وآشر ، مث ولدت ليا من بعد ذلك يساخر ، مث زبولون ، فكمل له 
مث دعت راحيل اهللا عز وجل أن يهب هلا ولدا من يعقوب فولدت يوسف ، وقد . بذلك عشرة من الولد 

فارحتل وخرج البان . كملت له حبران عشرون سنة ، مث أمر بالرحيل إىل أرض كنعان اليت وعدوا مبلكها 
يف اتباعه وعزم له يف املقام عنده ، فأىب فودعه وانصرف إىل حران وسار يعقوب لوجهه حىت إذا قرب من 
بلد عيصو ، وهو جبل يسعني بأرض الكرك والشوبك هلذا العهد ، اعترضه عيصو لتلقيـه وكرامتـه ،   
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و التضرع ، فذهب ما كان عند عيصو فأهدى إليه يعقوب من ماشيته هدية احتفال وتودد إليه باخلضوع 

وأوحى اهللا إليه بأن يكون امسه إسرائيل ، ومر على أرشاليم وهي بيت فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها 
مث محلت راحيل هنالك فولدت له بنيامني ، وماتت . فسطاطه وأمر ببناء مذبح مساه إيل يف مكان الصخرة 

  . أبيه إسحق بقرية جريون من أرض كنعان فأقام عنده مث جاء إىل. من نفاسه ودفنها يف بيت حلم 
ومات إسحق عليه السالم ملائة ومثانني سنة من عمره ودفن مع أبيه يف املغارة ، وأقام يعقوب مبكانه وولده 
عنده ، وشب إبنه يوسف عليه السالم على غري حاهلم من كرامة اهللا به ، وقص عليهم رؤياه اليت بشـر  

فغصوا به وخرجوا معه إىل الصيد ، فألقوه يف اجلب واستخرجه السيارة الذين مروا به بعد اهللا فيها بأمره 
ذلك وباعوه للعرب بعشرين مثقاال ، ويقال إن الذي توىل بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بـن  

 واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها وامسه أطفري بن رجيـب وقيـل  . مدين 
وكان ملكها يومئذ من العماليق ، الريان بن الوليد بن دومغ ، وريب يوسف عليـه السـالم يف   . قوطفري 

بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا مكثه يف السجن وتعبريه الرؤيا للمحبوسني مـن أصـحاب   
لكته يقدر مجعهـا  امللك مث استعمله ملك مصر عندما خشي السنة والغالء على خزائن الزرع يف سائر مم

وتصريف األرزاق منها وأطلق يده بذلك يف مجيع أعماله ، وألبسه خامته ومحله على مركبه ، ويوسـف  
فقيل عزل أطفري العزيز وواله ، وقيل بل مات أطفري فتزوج زليخا وتـوىل  . لذلك العهد ابن ثالثني سنة 

السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم للمـرية ،   عمله وكان ذلك سبباً النتظام مشله بأبيه وإخوته ملا أصابتهم
وكان هلم يوسف عليه السالم ، ورد عليهم بضاعتهم وطالبهم حبضور أخيهم فكان ذلك كلـه سـببا   

  .الجتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كرب وعمي 
وكان ذلك لعشرين سنة من مغيبه ، و ملا وصل يعقوب إىل بلبيس قريبا من مصر ، خرج يوسف ليلقاه ، 

وكان وصول يعقوب صلوات . ل خرج امللك معه ، وأطلق هلم أرض بلبيس يسكنون ا وينتفعون و يقا
اهللا عليه يف سبعني راكباً من بنيه ، ومعه أيوب النيب من بين عيصو ، وهو أيوب بن برمحا بن زبرج بـن  

من مقدمـه  رعويل بن عيصو ، واستقروا مجيعا مبصر مث قبض يعقوب صلوات اهللا عليه لسبع عشرة سنة 
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   إبراهيم ووفاة سارة
ليها إبراهيم فحزن عتوفيت سارة ملائة وسبع وعشرين من عمرها ، مث 

 بقرية اجلبابرة واليت هي قريـة وذلك عليه السالم، ورثاها رمحها اهللا، 

                                                                            
وملائة وأربعني من عمره ، ومحله يوسف صلوات اهللا عليه إىل أرض فلسطني ، وخرج معه أكـابر مصـر   

و اعترضهم بعض الكنعانيني يف طريقهم ، فأوقعوا م ، وانتهوا إىل مـدفن  . وشيوخها بإذن من فرعون 
مصر ، وأقام يوسف صلوات اهللا  إبراهيم وإسحق عليهما السالم فدفنوه يف املغارة عندمها ، وانتقلوا إىل

عليه بعد موت أبيه ومعه إخوته إىل أن أدركته الوفاة فقبض ملائة وعشرين سنة مـن عمـره ، وأدرج يف   
وكان يوسف أوصى أن حيمل عند خروج بين إسرائيل . تابوت وختم عليه ، ودفن يف بعض جماري النيل 

ة عندهم إىل أن محله موسى صلوات اهللا عليه عند إىل أرض البقاع ، فيدفن هنالك ومل تزل وصيته حمفوظ
  .خروجه ببين اسرائيل من مصر 

وملا قبض يوسف صلوات اهللا عليه ، وبقي من بقي من األسباط إخوته وبنيه حتت سلطان الفراعنة مبصر ، 
 تشعب نسلهم ، وتعددوا إىل أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا م فاستعبدوهم وقددخل يعقوب إىل مصر

مع ولده األسباط وأوالدهم حني أتوا إىل يوسف يف سبعني راكبا ، وكان مقامهم مبصر إىل أن خرجوا مع 
موسى صلوات اهللا عليه حنوا من مائتني وعشر سنني ، فتداوهلم ملوك القبط والعمالقة مبصر ، مث أحصاهم 

نوا ستمائة ألف ويزيـدون  موسى يف التيه ، وعد من يطيق محل السالح من ابن عشرين فما فوقها ، فكا
وكان ليوسف صلوات اهللا عليه من الولد كثري ، إال أن املعروف منهم اثنان أفـراثيم ومنشـى ومهـا    .

  .معدودان يف األسباط ، ألن يعقوب صلوات اهللا عليه أدركهما وبارك عليهما وجعلهما من مجلة ولده
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من بالد بين حبيب الكنعانيني ، فطلب إبراهيم منهم مقربة  )٧٦( جريون
هلا ، فوهبه عفرون بن صخر مغارة كانت يف مزرعته ، فـامتنع مـن   

مائة مثقـال  قبوهلا إال بالثمن ، فأجاب إىل ذلك ، وأعطاه إبراهيم أربع
  . فضة ودفن فيها سارة

  من زوجتيه بعد سارة أوالد إبراهيم
فقـد  لشـعورها   ةومراعامنه هلا  وفاءًًمل يتزوج إبراهيم يف حياة سارة 

تزوج إبراهيم سارة وفاة بعد و  أول من آمن به يهفكان حيبها لدينها 
فولدت  )٧٧(امرأتني من العرب قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة 

. ه ستة من الولد وهم زمران يقشان مدان مـدين أشـبق شـوخ    ل
، وولد دذان أشور مث وجبل الرببر ان سبا ودذان أوالدهم فولد يقسو

ولد مدين عيفا وعيفني وحنوخ وأفيداع وألزاعا و. الميم ولطوسيح و
آخرون  كان إلبراهيم عليه السالم أوالدوهذا آخر ولده من قنطورا 

                                 
الصائبة ، وتسكب عليها الزيت للقربان جريون وهو مدفنه املسمى باخلليل ، وكانت معظمة تعظمها  ٧٦

 .وتزعم أا هيكل املشتري والزهرة ، فسماها العربانيون إيليا ومعناه بيت اهللا 
  قيل قنطورا بنت يقطان من الكنعانيني  ٧٧
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، وهـم كبسـان   أو رعوة زهيب حجون بنت أمخسة من امرأة امسها 
  وفروخ وأميم ولوطان ونافس 

وإسحق من  فإمسعيل من هاجر ،: فولد إبراهيم على هذا ثالثة عشر 
  اخلمسة بنو حجني ، وسارة ، وستة من قنطورا

بـأرض مـدين ،    )٧٨( فأما يقسان فلحق بنوه مبكة، وأقام مدن ومدين
لوا إلبراهيم يا أبانا أنزلـت  فسميت به، ومضى سائرهم يف البالد وقا

! معك، وأمرتنا أن نرتل أرض الغربة والوحشة  )٧٩(إمساعيل وإسحاق 
فقال بذلك أمرت ، فعلمهم امساً من أمساء اهللا تبارك وتعاىل ، فكـانوا  
يستسقون به ويستنصرون ، فمنهم من نزل خراسان ، فجاءم اخلزر 

ل األرض ، أو ملك فقالوا ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خري أه
  .األرض، فسموا ملوكهم خاقان 

                                 
  أهل مدين قوم شعيب من ولد مديان ٧٨
كان يعوذ احلسن لك فأخذ عنه حتصني األوالد من بعد أن أخربه جربيل بذالنيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧٩

أعوذ بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان : إن أباكما كان يعوذ ا إمساعيل وإسحاق{: واحلسني، ويقول
  ٣٣٧١البخاري } وهامة، ومن كل عني المة
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نكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم 
وولد زمران بن إبراهيم املزامري . لرببرابن يقطن بن عابر ، فولدت له 

وأما مدين بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط وجعل اهللا يف الذين ال يعقلون 
منهم مدين أمة كبرية ذات بطون وشـعوب ،  نسلها الربكة ، فكان 

وكانوا من أكرب قبائل الشام وأكثرهم عددا ، وكانت مواطنهم جتاور 
   معان من أطراف الشام مما يلي احلجاز قريبا من حبرية قوم لوط

  موت إبراهيم
ملا أراد اهللا قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك املوت يف صورة شيخ 

طعم الناس وهو شيخ كبري يف احلر ، فبعث هرم ، فرآه إبراهيم وهو ي
إليه حبمار فركبه حىت أتاه ، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها 
فاه فيدخلها يف عينه وأذنه مث يدخلها فاه ، فإذا دخلت جوفه خرجت 
من دبره ، وكان إبراهيم سأل ربه أن ال يقبض روحه حىت يكون هو 

يـا  : خ مالك تصنع هذا ؟ قـال  يا شي: الذي يسأله املوت ، فقال 
. ابن كم أنت ؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتني : قال . إبراهيم الكرب 
إمنا بيين وبني أن أصري هكذا سنتان ، اللهم اقبضـين  : فقال إبراهيم 
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فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن مائة ومخس وسبعون ! إليك 
  سنة 
مبكان هجرتـه مـن أرض    قبض اهللا نبيه إبراهيم صلوات اهللا عليهو

يف املغـارة   )٨٠( ودفـن سبعني سـنة ،  كنعان وهو ابن مائة ومخس و
اليت اشتراها  يف مزرعة عفرون احليثى )٨١(املذكورة اليت كانت حبربون 

وتوىل دفنه إمساعيل وإسحاق صـلوات اهللا  عند امرأته سارة إبراهيم 
آخـر   إىل ابمث جعل اهللا يف ذريته النبوة والكت وسالمه عليهم أمجعني

} إن إبراهيم كان أمة قانتا{ النساء} واختذ اهللا إبراهيم خليال{ الدهر
  التوبة} إن إبراهيم ألواه حليم{ النحل

إِّنـى  { . إماماً للناس يقتدون به ويأمتون ديهإبراهيم  اهللا تعاىل علجو
ـٰعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُّريتى قَالَ الَ ينالُ  ي جدهٱع نيمـٰل  لظَّـ

                                 
عليه السالم يف السماء السابعة مسنداً ظهره بالبيت املعمور الذي يدخله النيب صلى اهللا وجده وقد  ٨٠

}  أول من يكسـى يـوم القيامـة إبـراهيم     {وهوألفاً من املالئكة مث ال يعودون إليه كل يوم سبعون 
  ٣٣٤٩البخاري

قربه وقرب ولده إسحاق وقرب ولدولده يعقوب يف املربعة اليت بناها سليمان بن داود عليه السالم يها ف ٨١
  .، وهو البلد املعروف باخلليل اليوم»حربون«ببلد 
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سأل اهللا أن تكون هذه اإلمامـة متصـلة   ) ١٢٤: البقرة(} ) ١٢٤(
بسببه، وباقية يف نسبه، وخالدة يف عقبه، فأجيب إىل ما سـأل ورام،  
وسلمت إليه اإلمامة بزمام، واستثىن من نيلها الظاملون، واختص هلا من 

ـٰق ويعقُـوب    اووهبن{: قال تعاىل. ذريته العلماء العاملون لَه إِسحـ
 هتى ذُّريا فلْنعجةَٱووبلن ٱوـٰب تى  لْكف هرأَج اهنيءاتاٱوينـى   لدف هإِنو

 نلَم ةرٱالْخنيحـٰل وقـال تعـاىل  ). ٢٧: العنكبوت(} ) ٢٧( لص :
}دكُالًّ ه قُوبعيو ـٰق حإِس ا لَهنبهووايـن   نملُ ون قَبا منيدوحاً هنو

 ككَذَلونَ وـٰر هٰى ووسمو فوسيو وبأَيو ـٰن ملَيسو وداود هتذُّري
وزكَرِيا ويحيٰى وعيسٰى وإِلْياس كُـلٌّ ّمـن   ) ٨٤( لْمحِسنِنيٱنجزِى 

ـٰلحنيٱ ٨٥( لص (يلَ وـٰع مإِسا  لْٱوـلْنكُالًّ فَضلُوطاً وو سونيو عسي
ـٰلَمنيٱعلَى  ٨٦( لْع (و ٰونِهِمإِخو هِمـٰت ذُّريو هِمائءاب نمٱومـٰه نيبتج 

ـٰهم إِلَٰى صٰرط مستقيمٍ  نيده٨٧ـــ  ٨٤: األنعام(} ) ٨٧(و.(  
ائد إىل إبراهيم علـى املشـهور،   ع} ومن ذُّريته {: فالضمري يف قوله

  ولوط وإن كان ابن أخيه إال أنه دخل يف الذرية تغليباً
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 لنبـوةَ ٱولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبٰرهيم وجعلْنا فى ذُّريتهِما {: وقال تعاىل
ٱوـٰب تفكل كتاب أنزل من السماء على نـيب  ). ٢٦: احلديد(}  لْك

  .د إبراهيم اخلليل، فمن ذريته وشيعتهمن األنبياء بع
وذلك أنه ولد له . وهذه خلعة سنية ال تضاهى، ومرتبة علية ال تباهى

إمساعيل مث إسحاق وولد له يعقـوب  : لصلبه ولدان ذكران عظيمان
الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة، وكثروا جداً، 

تصهم بالرسالة والنبـوة،  حبيث ال يعلم عددهم إال الذي بعثهم، واخ
  حىت ختموا بعيسى ابن مرمي من بين إسرائيل

إمساعيل عليه السالم، فكانت منه العرب علـى اخـتالف   إبنه وأما 
قبائلها، ومل يوجد من ساللته من األنبياء سوى خامتهم على اإلطالق، 

حممد بن عبد اهللا بن عبد : وسيدهم، وفخر بين آدم يف الدنيا واآلخرة
  .صلوات اهللا وسالمه عليه. بن هاشم القرشي، املكي مث املديناملطلب 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن املنيف سوى هذه اجلوهرة 
الباهرة، والدرة الزاهرة، وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الـذي  
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كمـا   .يفتخر به أهل اجلمع، ويغبطه األولون واآلخرون يوم القيامة
  )٨٢(}اخللق كلهم حىت إبراهيم يرغب إيلَّ سأقوم مقاماً{: قال

يف كل صالة نصليها  وأمرنا أن نصلي ونبارك على إبراهيم وعلى نبينا
اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبـراهيم،  {

                                 
  ٩٥-٨٤ك يف معرفة اليوم األخر للمؤلف صمسلم  انظر كتاب عالج نفس ٨٢

إِنَّ ) ٦٧( لْمشرِكنيٱما كَانَ إِبٰرهيم يهودّيا والَ نصرانِّيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ من { قال تعاىل
ـٰذَا  تبعوهٱبِإِبٰرهيم لَلَّذين  لناسِٱأَولَى  هٱوبِىلن لَّٱوينذ واْ ونٱءامللَّه  ىلٱونِنيمؤآل عمران(} ) ٦٨( لْم :
ينكر تعاىل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى يف دعوى كل من الفـريقني، كـون    ).٦٨ـ   ٦٥

} من بعده  إِالَّ ْإلنجِيلُٱو لتوراةُٱومآ أُنزِلَت {: قولهباخلليل على ملتهم وطريقتهم، فربأه اهللا منهم، وبني 
أَفَالَ تعقلُونَ {: ما شرع بعده مبدد متطاولة؟ وهلذا قال لكمأي فكيف يكون على دينكم وأنتم إمنا شرع 

ـٰق ويعقُوب واالسباطَ كَانواْ هودا أَو نصارٰى قُـلْ  {وقال}  ـٰعيلَ وإِسحـ مإِسو يمٰرهقُولُونَ إِنَّ إِبت أَم
مأَمِ  ءأَنت لَمٱأَعالبقرة(} ) ١٤١( }للَّه:  

فرته اهللا عز وجل خليله عليه السالم عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً، وبني أنه إمنا كان حنيفاً مسلماً ومل 
يعـين  ) ٦٨: آل عمران(}  تبعوهٱبِإِبٰرهيم لَلَّذين  لناسِٱإِنَّ أَولَى {: وهلذا قال تعاىل ٦.يكن من املشركني

ـٰذَا {. ومن متسك بدينه من بعدهم مانه،الذين كانوا على ملته من أتباعه يف ز هٱوبِىآل عمـران (}  لن :
فإن اهللا شرع له الدين احلنيف الذي شرعه للخليل وكمله اهللا تعاىل له، وأعطاه ما مل . يعين حممداً ) ٦٨

  يعط نبياً وال رسوالً من قبله
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وبارك على حممد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك 
  )٨٣(}محيد جميد

  :  وخنتم بقوله تعاىل 
  يوسف} )١١١(لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ { 
  

                                 
  ٣٣٦٩البخاري  ٨٣
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