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إن القصص القرآني من الموضوعات التي اتجه إليها ذهني منذ الوهلة األولى في 
 من أهم العوامل النفسية التي تثبت القلب إطار البحث، والسبب في ذلك أن القصص يعد

 وتطهره من الشوائب، كما أن مجال الوحدة القصصية في القرآن يدور حول الشخصيات
اإلسالمية، وأقصد الرسل واألنبياء عليهم السالم، كما تقوم قبل كل شيء على 

الذي الموضوعات الدينية واألغراض القصصية االجتماعية والخلقية، وهذا هو العنصر 
يترابط ارتباطا وثيقا بالقصص الشعبي، والذي يشكل كال متجانسا من القيم واألخالق 

  .والعبر
فالقرآن الكريم بقصصه وعبره يرفع ذكر األنبياء ويطهر ساحاتكم ويطلعنا عن 
أخبار األمم الخوالي ألنه الذكر الحكيم الذي ال يأتيه باطل، والذي يمتاز بسمو غاياته وعلو 

ريف مقاصده، األمر الذي يهذب األخالق ويجمل الطباع ويهدي إلى الطريق مراميه وش
  .القويم

ونحن من خالل بحثنا هذا نود التعرض لقصة من قصص القرآن التي تستحوذ 
على  العقول وتنفتح لها اآلذان والقلوب ، فهي تهدي التائه الحيران وتنبئ بما حدث 

َ�َ�ْ� َآ�َن �9ِ [: بصار مصداقا لقوله تعالىللسابقين من األنام، فهو العبرة ألولي األ
 Mِْ�َِ�Nَ ا�6ِي َ�ْ�َ< َOْ'َ > ِ�َى و
َ�َBُْ �8ً�ِSَ ْ�َ��ِب َ"� َآ�َنDوِ�� اD ًة
َ�ْ*ِ �ْ�ِOِOَ<َ

  .           1]وَ'4َ�OِBْ آ4ّ َ:ْ�ٍء وُهً�ى وَرSَْ�ً� ِ�َ�ْ�ٍم ُ�ِ"ُ(�َن
اعيل عليه السالم وإشكالية الذبيح، ونتعرض والقصة المنتقاة لبحثنا هي قصة إسم

من خاللها إلى ذكر مولده ثم مهاجرته مع أبيه إبراهيم عليهما السالم إلى أرض مكة وبناء 
البيت العتيق وصوال إلى حادثة الذبح وامتحان المولى عز وجل لهما ومدى طاعة وصبر 

  . اهللاكال من الخليل وابنه على االبتالء وأيضا مدى خضوعهما ألمر
ليس غرضنا الحديث عن القصة عامة حديثا مستفيضا ولكن القصد من بحثنا هذا 
هو مقارنة القصة القرآنية بالقصة الشعبية المجسدة في قصيدة شعرية، لكن هل القصة 
الشعبية هي نفسها القصة القرآنية؟ وهل ذكرت كل األحداث والحقائق التاريخية في النص 

  . القرآني؟الشعبي كما ذكرت في النص
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فانطالقا من هذه اإلشكالية نستخرج المقومات األساسية والرئيسية للقصتين معا ثم 
نتعرض لألحداث التي تخللت كل قصة على حدى وإبراز الجوانب األساسية والقاعدية 
التي قامت عليها األحداث في كال من القصتين، وبالتالي استخراج الحقائق وتوضيح ما 

ار وما قيل عنها من آراء، فمن خالل مقارنة القصتين القرآنية فكأتحتوي عليه من 
والشعبية نبرز الجوانب الدينية واالجتماعية للقصة إبرازا ملموسا، وذلك بالوقوف على 
األحداث والشخصيات المكونة لذلك التصوير الفني الرائع ومن حيث هي إحدى العوامل 

  .جسدة في أماكن عدة كمكة والمدينةالتي لها بصمات راسخة في التاريخ وال تزال م
  : ومن الفرضيات التي تنطلق منها

قيام كال من القصتين على األحداث نفسها بحيث يتم وصف األحداث وصفا : أوال
متسلسال دون زيادة أو نقصان، فإذا افترضنا هذا االفتراض فحتما ستكون القصة نفسها 

 نلغي دور اط دون االختالف، ونحن هاهنوال مجال للمقارنة ألنها تشتمل على التشابه فق
 –التراث الشعبي ونتجاهل بصمته الخاصة وطابعه األسطوري الخارق، إن صح التعبير 

  .وعليه فالقصة الشعبية متحولة نظرا لما يشوبها من زوائد وما تفتقر إليه من نقصان
 على إن القصص الديني شبيه نوعا ما بالقصص الشعبي وذلك في اشتمالهما: ثانيا

الكثير من األحداث والوقائع وذكر الديار والزمان، والتعبير عن التجارب الماضية، 
والسير الخالدة، كما أن لها بعض فواصل االختالف كالغرض من كل قصة، فالقصة 
القرآنية مثال نجد أن الهدف منها العبرة والموعظة واإلرشاد والهداية وتربية النفس 

ز على الدين دون سواه وتجسده بالفعل والعمل، كما تعتمد وتعميق العقيدة، فهي ترتك
األسلوب الموجز البليغ والمؤثر واللغة العربية الفصحى، في حين نجد أن القصة الشعبية 
تهتم بوصف تجارب األمم بطريقة مسلية ومرفهة وليست واعظة وال منذرة، فهي إذن 

ن الواقع والخيال والمغامرات تهدف إلى التسلية والترفيه عن النفس وذلك بمزجها بي
العجيبة، فهي تميل إلى العجائب والخوارق أكثر من ميلها إلى الحقائق، كما أنها معرضة 
للتحوير والتغيير، وذلك بسبب تناقلها عبر الرواية الشفوية من شخص آلخر دون 
المحافظة على النص األصلي، على عكس النص القرآني الذي هو ثابت ثبات القرآن 

ريم، كما أن القصة الشعبية تعتمد على العامية أو اللهجة في اللغة وغالبا ما تستخدم الك
بعض الكلمات الفصحى، لكن يظّل القرآن الكريم هو المادة الخام التي يستقي منها 



 ج  

القصص الشعبي مادته ومصادره ويعيد تشكيلها حسب الوقائع واألحداث أو باألحرى 
ئد فيها كالناقص ألنه ال يضيف شيئا عن الحقيقة وال حسب المرويات الشفوية والزا

  .يستطيع اإلنقاص منها
واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، أما الفصل األول 
فقد خصصناه لدراسة بنية قصة اسماعيل عليه السالم في القرآن الكريم، وذلك من خالل 

الستخراج األحداث وتصنيفها طبقا للتسلسل دراسة المسار الحدثي الذي نتعرض فيه 
الحدثي والزمني، ونتعرض لدراسة الشخصيات ثم الحيز الزمني والمكاني ثم ننتقل إلى 
دراسة الثنائية الضدية في القصة إلى أن نختتم بالتعرض لبنية الزمان والمكان، وبذلك 

 عليه السالم ثم مولد إسماعيل: نكون قد تعرضنا ألحداث القصة كاملة ونذكر منها
مهاجرته مع أبيه إلى مكّة ثم بناء البيت العتيق وصوال إلى واقعة الذبح التي أراد اهللا من 

مع إبراز من هو الذبيح إسماعيل أو ) الخليل إبراهيم وإسماعيل(خاللها امتحانهما معا 
ل إسحاق، ثم التطرق إلى الشخصيات الفاعلة في النص القرآني حسب ظهورها وتسلس

ذكرها وطبيعة شخصيتها كل على حدى ثم دراسة الحيز الزماني والمكاني، انطالقا من 
الحيز الجغرافي وصوال إلى الحيز المكاني، كما سنتطرق إلى الثنائية الضدية البارزة في 
القصة كحضور هاجر في مكّة دون إسماعيل ثم حضور إسماعيل عند الذبح وغياب 

يات الضدية، ثم تحليل البنية الزمانية لكّل حدث في القصة أما هاجر وغيرها من الثنائ
الفصل الثاني فنخصصه لبنية القصة الشعرية الشعبية للنبي إسماعيل عليه السالم، مقتفين 
 في ذلك المراحل نفسها التي اتبعناها في الفصل األول، وذلك بإبراز المسار الحدثي ثم

لتعرض بالدراسة للحيز والمكان والزمان، والثنائية استخراج الشخصيات ودراستها ثم ا
أما الفصل الثالث فقد عالجنا فيه القصتين معا وذلك بمقارنتهما واستخالص . الضدية

النقاط التي تتفق فيها القصة القرنية مع الشعبية على مستوى األحداث ونقصد الزيادة 
 وأخيرا على مستوى بنية والنقصان وعلى مستوى الشخصيات، ثم على مستوى الحيز

المكان والزمان ثم استنباط أوجه االختالف بينهما على مستوى بنية القصة ككل ثم على 
مستوى زيادة بعض األحداث والشخصيات أو نقصانها ثم على مستوى االختالف الكلي 

  .واالختالف الجزئي



 د  

يها، أما المنهج الذي وقد أنهينا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي خلصنا إل
اتبعناه في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي المقارن، وقد تطلب ذلك قراءة مصادر 

القرآن الكريم، وفي ظالل القرآن : ومراجع متنوعة، حيث اعتمدنا على الكثير نذكر منها
النسبة للسيد قطب، وصفوة التفاسير لمحمد الصابوني، وغيرها من المصادر القرآنية، أما ب

األدب الشعبي لرشدي صالح أحمد والقصة : للمراجع الشعبية فنذكر على سبيل المثال
الشعبية ذات األصل العربي لقريشي ليلى روزلين، وأشكال التعبير الشعبي الشعبي لنبيلة 
إبراهيم، وألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لمرتاض عبد المالك، وغيرها من الكتب 

  .تي أعانتنا على فهم المنهج وإدراكه وتطبيقه على القصصوالمنابع ال
إن هذه الدراسة في الحقيقة ال تشكل فتحا مبينا لم يسبقنا إليه سابق، إنّما جاء هذا 
العمل متواضعا نأمله عونا مرشدا للطالب الباحث في األدب الشعبي وخاصة في مجال 

د أهملت جانبا من جوانب الدراسة القصص، ونود التماس العذر لو كانت هذه الدراسة ق
 وذلك راجع بالدرجة األولى الهتمامنا وتركيزنا على الجانب التطبيقي أال وهو الجمع ثم
المقارنة، وجّل ما نصبوا إليه هو أن يكون عملنا هذا عند حسن ظن كّل من اطّلع عليه 

لقلب وضاللة العقل ويبقى المولى عز وجّل وحده ولي التوفيق ونسأله العصمة من زلّة ا
  .ونزعة الهوى

  .واهللا ولي التوفيق
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  .  ���� ا	��B ا	��]��0: ا	�BZ اYول
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تحتل القصة عامة سواء أكانت قرآنية أو شعبية مكانة هامة ترقى بالمتتبع ألحداثها             
لمية فهي زيادة عما فيها من متعة وتشويق وعبر تستطيع غالبا           إلى أرقى القمم الثقافية والع    

أن تنقلك من حادث إلى آخر أشد غرابة منه تارة وأشد تأثيرا تارة أخرى سابحة بك فـي                  
 السماء بتوجيهاتها وعبرها وقيمها لهذا      يبحر األزمنة  واألمكنة في األرض ومحلقة بك ف        
  .ألخاذ واجتذاب نحوها عقله ومشاعرهالسبب شغف بها كل من اكتشف جوهرها ولبها ا

   أي   ُ;َ >ُX�ْ;َ[ِ1�YَX�ْ�َ*َ ZEX َأXSَْ&َ< ا�َ�EOَX         [: جاء في كتاب اهللا العزيز قوله تعـالى       
نبين لك أحسن البيان وأحسن العبر وعليه فالقصة القرآنية هي الشعلة التي تضيء سـبيل               

ق بهـا الـنفس والوثيقـة       هذا اإلنسان لتصل حاضره بماضيه والنفحة الربانية التي تُشر        
  . الوحيدة الخالصة الصادقة والخالدة التي ترسم له النمط السوي

وهي الهداية إلى الدين واإلرشاد إلى الحـق        ": يعرفها محمد أحمد خلف اهللا كما يلي      
فالقصة تسمو بقارئها سمو روحي وخلقي يشعر به وبلذاته ومتعته          . 2"واألمر بطلب النجدة  

: واكتشاف مغزاها،  كما أن للقصص القرآني مميزات خاصة تكمل في          أثناء تتبع أحداثها    
رونق األسلوب وبديع النظم وجمال الصورة مما ترقص له قلوب األدباء وعدا مـا فيهـا       "

كذلك من المواقف والتحاليل النفسية واالستنتاجات الكامنة وراء األحداث التي يجـد فيهـا         
   3...".علماء النفس بغيتهم

 تحتوي على عناصر أساسية تكمل في الشخصية والزمان والمكـان           كما أن القصة  
إذ نجد أن شخصيات القرآن الكريم مرسومة رسما متناسقا فهي شاخصة حية            "واألحداث،  

متحركة ذات عواطف وانفعاالت كما أن للزمن دورا في القصة القرآنية مثله مثل المكـان      
  . 4"مية الحدثإذ هو أشبه بالوعاء لألحداث مشاركة تعين على تن
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 1"الدعوة إلى اهللا والتوجيه إلى وجهه الكريم      "أما أحداث القصة القرآنية فتدور حول       
حن نجد األهداف والغايات التي يرجى الوصول إليها من خالل القصص القرآني            في حين   

كانت له أهدافه الكثيرة وغاياته المتعددة، فعلـى سـبيل          إن هذا القصص    : "كثيرة ومتعددة 
إلى تربية نوع اإلنسان تربية تضمن له خيـر المـسالك            ال يهدف القصص القرآني     اإلجم

   2".ليتبوأ أفضل المدن والممالك، وتحول بينه وبين المنزلقات والمهالك
هذا عن القصة القرآنية أما عن القصة الـشعبية فلهـا هـي األخـرى خواصـها                 

نحوها لما تحتوي عليـه مـن       ومميزاتها التي تلعب دورا هاما في جلب قارئها واجتذابه          
ذلك التراث القصصي الـذي     : "أساليب مرونق وأحداث متميزة وأهداف سامية وعليه فهي       

امتزج فيه تاريخ هذه األمة بأحالمها وواقعها بخيالها قبل اإلسالم وبعده ليتحول كل ذلـك               
يل الواقعي   فهي تهتم بالتسج   3"إلى واقع إنساني مليء بالوقائع العجيبة والمغامرات الخطيرة       

لألحداث التي يعيشها الشعب يوميا في ظل حياتهم ومسيرتهم العجبيـة ومـدى اهتمامـه               
  .بمتعلقات الحياة وصوغها في قالب شعبي وبلهجة عامية

  : أما روزلين ليلى قريش فتعرف القصة الشعبية كما يلي
نـسان ومـن    تعد من أقدم اآلثار األدبية التي حفظتها الوثائق المكتوبة أو ذاكرة اإل           "

أهم األدوار التي لعبتها والدوافع التي أنشأتها نقل الحوادث والتعويض عن الواقـع ونقـد               
المجتمع والتعليم والتعبير عن أنواع الظلم االجتماعي واالضطهاد التـي تعرضـت لـه              
الشعوب على مر األيام، كما أنها وسيلة للتسلية والتخفيف من عدة اآلالم والضغوط التـي               

   4". الطبقة الشعبية الكادحةعانت منها
فالقصة الشعبية تلعب دورا هاما في حياة الفرد، حيث تساعده على صقل مواهبـه              
وتمكنه من اكتساب الحرية قصد التعبير عن وجهات نظره وآرائه المطلقة التي ينـسجها              

  : ويعبر عنها من خاللها
  

                                                 
  .52، ص 1988التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، بيروت، :  سيد قطب 1
  .248لفن القصصي في القرآن الكريم، ص ا:  محمد أحمد خلف اهللا 2
، 1983التراث والتجديد في شعر السياب، مقوماتها وطاقتها اإلبداعية، دار المعارف، الطبعة األولى والثانية، :  عثمان حشالف 3

  .    983ص 
 .   7، ص1980القصة الشعبية ذات األصل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : روزلين ليلى قريش  4
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 ويطوره ويعيـد     الشعبي نوع من أنواع اإلبداع الشعبي يصنعه الجمهور        صفالقص"
تركيبه ليظل نابضا بالحياة يصلح لكل جيل ولكل مناسبة غير قابلة للفناء بل يتجـدد حيـا                
بحياة الشعب وهو جزء من التراث الشعبي يحافظ على تسلسل التاريخ الـشعبي ويحفـظ               

    .1"استمراره هو ويرسخ ارتباط اإلنسان باألرض والمجتمع
شعبية التي تلململ تاريخ الشعوب وتحافظ عليه       وهذا أكبر دليل على أهمية القصة ال      

لتجسد ثقافتهم وتنميتها كما أنها  تمتاز بتداول األخبار البدائية واألساطير القديمـة حيـث               
  .يجعل منها القاص الشعبي شكال فنيا ممتعا يصطبغ بصبغة خرافية تميل إلى العجيب

بية كالمقاهي واألريـاف  والقصة الشعبية بطبعها متداولة ومنتشرة في األوساط الشع  
غير أن االختالف يتجلى في الرواية والقص، فهنـاك         .... والسهرات واألعياد والحفالت    

المجتمع يلعب دورا هامـا فـي رواج   "من يضيف أحداثا وهناك من يحذف أخرى كما أن  
القصة العجيبة وتحويرها فيستمع إلى القصة ويتداولها محتفظا بما ال يالئم ذوق الجماعـة              

   .2"يتجاوب ورغباتها وآمالها ومعتقداتهاو
وعليه فإن القصة الشعبية تختلف من راو إلى آخر، ومـن جماعـة إلـى أخـرى       

يروى القصص الشعري ذو الطابع الملحمي عـن        "وبحسب المناسبة التي تحكى فيها حيث       
طريق إنشاده بالعزف والقصص الذي يعتمد على أحداث تاريخية تمجيدا للماضي المنقول            

  .3"فهيا حسب درجات الحضارة ومراحل التاريخ التي مرت بها الشعوبش
وعلى هذا يمكننا القول أن للقصة القرآنية والقصة الشعبية محطات تلتقي فيها وأخرى             
تختلف فيها فمن النقط التي تتشابه فيها نجد أنهما معا يعبران عن حياة أمم خلت مخلـدتان            

ذكر الزمان والمكان وممجدتان ألبطال هذا القصص       أسماءهم ووقائع حياتهم المعيشية مع      
وكل منهما تعتبر بمثابة الذاكرة الحافظة لهذا التاريخ والموروث المليء باألحداث والعبـر           

  : وأما بالنسبة لمراكز االختالف فنجملها فيما يلي
أن القصص الشعبي هو وسيلة للترفيه والتسلية وملء للفراغ يمتزج فيـه الواقـع              -1

 والحقيقة بالحلم كما تغزوها الخوارق والعجائب ومعرضة للتحويربالخيال 
                                                 

  . 97ت، ص . القاهرة، د–أشكال التعبير الشعبي، دار النهضة، مصر :  نبيلة إبراهيم 1
، 2001-2000، رسالة ماجستير، - بين النص القرآني والنص الشعبي-قصة يوسف عليه السالم :  فاطمة  الزهراء بلحجي 2

  . 29ص
  . 34، ص 1986سسة الوطنية للكتاب، الجزائر، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤ:  عبد الحميد بورايو 3
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 والتغيير والزيادة والنقصان وهذا عند االنتشار والرواية في حـين نجـد القـصص              
القرآني هو العبرة والموعظة واإلنذار قبل كل شيء ويهدف إلى تربية نفس اإلنـسان              

رقـى مراكـز ومراتـب      وتعميق عقيدته والسمو بروحه وخلقه ونفسه إلى أسـمى وأ         
األخالق والتدين فهي الطريق إلى التدين الحق والدعوة إلى جيل التوحيد والثبات على             

  .   دين اهللا الواحد األحد
تمتاز القصة القرآنية بلغتها الفصحى الراقية التي تسرد حقائقها وأحداثها بـشكل             -2

لمـستمد مـن    ثابت ومقنع وبذلك الطابع التوجيهي والمؤدي إلى الحق والصواب ا         
الوقائع واألحداث الحقيقية بخالف القصة الشعبية التي تستقي ألفاظها وعباراتهـا           
من كالم العامة اليومي وتسعى من خاللها إلى إرضاء المتلقي صائغة تلك القصة             
بالخيال الالمتناهي والذي يزيدها بعدا عـن الحقيقـة واقترابـا مـن الخرافـات               

القصة القرآنية ليست عمال فنيـا      : "يد قطب أن  واألساطير وفي هذا الصدد يقول س     
مستقال في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه بخالف القصص األخـرى           

 .1"الحرة التي ترمي إلى أداء غرض طليق

القصة القرآنية صادرة عن المولى عز وجل ومروية في كتابه العزيز وهي ثابتة              -3
داثها وصدقها والمغزى الدالـة     ثبات الخالق جل جالله ومما يثبت ذلك واقعية أح        

عليه، في حين نرى أن القصة الشعبية تصدر عن القاص الشعبي الذي هو فـرد               
من الوسط الشعبي وبلغة عامية يتخللها التغيير واإلضافة زيادة علـى األحـداث             

 .       المصطنعة والمبالغ فيها أحيانا مما يجعلها تميل ميال خفيفا إلى الخرافة

 مصدره معروف وموثوق به الذي هو القـرآن الكـريم، أمـا             القصص القرآني  -4
القصص الشعبي فمصدره مجهول ألنه متوارث جيال بعد جيل وال يعرف قائلـه             
وقاصه األول وال يستند إلى أحد بل هو متداول بين الجماعات وفـي األوسـاط               
الشعبية من فرد آلخر فهذا يحذف وهذا يضيف على غيـر القـصص القرآنـي               

فالقصة الشعبية عريقة في ضمائر النـاس    "بات أحداثه ووقائعه وعليه     المعروف بث 
 2".بل ربما كان كل الناس قصاصين بمعنى من المعاني... 

                                                 
  .17التصوير الفني في القرآن، ص :    سيد قطب 1
  .208 ، ص1962 بيروت، –التفسير النفسي لألدب، دار العودة : سماعيلإ  عز الدين  2
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وعليه نستنتج أن القرآن الكريم هو المصدر الذي استقت منـه الـذاكرة الـشعبية               
 حكاياتها التي تحمل جزئيات غريبة ومدهشة في طياتها عن عـالم ال يدركـه العقـل               

البشري البسيط، وبالطبع فاالستيفاء من القرآن الكريم ال يعني االحتفاظ بالحكاية نـصا         
لقـد  . "وروحا، بل إن الخيال الشعبي قد تسبب في الحذف والتعديل واإلضافة والتغيير           

استندت الحكاية إلى أمور في القرآن الكريم ثم انطلق الخيال الشعبي يخلق مـا يـشاء                
   1".صفات يراهاليرضي طموحاته فيبرز 

  : ا��&�ر ا���]� : أو=
  :ا�SDاث* 

إن القصة القرآنية إنما ترمز إلى أسلوب اإلقناع وقوة الحجة، التـي أعطاهـا اهللا               
عليهمـا  –تعالى ألنبيائه، ونخص بالذكر في هذا الصدد إسماعيل وإبـراهيم الخليـل             

طاعـة والنـضال     الذين جسدا تاريخ العظمة واإلجالل وتميـزا بالكفـاح وال          -السالم
والتضحية في سبيل اهللا، من أجل إعالء كلمته وتبليغ دعوته ونشر رسالة الحق، إنـه               
حقا لتاريخ مشرف، مليء بالبطوالت وألوان الصبر والشجاعة الفذة ألنهمـا صـمدا             

فقـد  . وراء الحق وصبرا عند االبتالء والشدائد وتحمال األذى في سبيل رضا المولى           
سل واألنبياء من العزائم والهمم والقوى ما يعجز عنه األقويـاء           منحهما لغيرهم من الر   

من الرجال وال تتحمله الراسيات من الجبال، لقد كانا حقا مفخرة لألزمان وأهال لقيادة              
  .األمة واألجيال

 بـسالسة   -عليه الـسالم  –وعليه لقد تناول األسلوب القرآني قصة النبي إسماعيل         
حداث والمشاهد التي بنت وكونت أجزاء القصة، كما        وإبداع تجسدت من خالله كّل األ     

صاغها لنا بطريقة اإلثارة والتشويق واإلقناع بعيدة كل البعد أو باألحرى خاليـة مـن               
الخيال والخرافات مما يؤدي بقارئها إلى االستماع بها ومتابعة أحداثها واحـدا تلـوى              

هايتها وأكثر ما يجلبه إليها     اآلخر دون ملل بالعكس فإنه يجعله متلهفا ومشوقا لمعرفة ن         
هو واقعية أحداثها والهدف المستنبط منها، كما أنها تميزت بالتسلسل الـزمن وتـرابط              
األحداث وتموضعها موضعا حسنا وأخاذا، زد إلى ذلك قوة العرض وجمال المواقـف             

فإن القصة القرآنية من شأنها أن تبعث في النفس الشوق للتفصيل،           "المكونّة لها وعليه    

                                                 
  .78القصص الشعبي في منطقة عين الصفراء،  رسالة ماجستير، ص : عبد القادر خليفي  1
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 وآن لنا اآلن أن ندرج      1..."وأن تجعل النفس تتشوق للوقوف مع الجزئيات واألحداث         
  : أحداث القصة القرآنية مسلسلة وهي كاآلتي

  : مولد إسماعيل -* 
 ربه أن يرزقه ذريـة طيبـة، ويهـب لـه مـن      - عليه السالم –دعا نبي اهللا إبراهيم     


َ;�ُ? ِ�ُ_X^ٍم ��X�ِSَ     [م حليم   الصالحين ذرية مباركة، فاستجاب اهللا له ، وبشره بغال        ْ�̀X�َ9ٍَ[2 .
 واالبن سر أبيه وخليفته، يقال أنه لما كان         -عليه السالم –والحلم صفة من صفات إبراهيم      

قالت سارة إلبراهيم عليـه     "عليه السالم في بيت المقدس، وكان قد مكث فيه عشرون سنة            
لعل اهللا يرزقنا منها ولدا، فلمـا       السالم إن الرب قد أحرمني الولد، فادخل على أمتي هذه           

  3".وهبتها له دخل بها، فحملت منه
أنها بدأت ترتفع نفسها وتتعاظم على سـيدتها        : بعد أن تزوج الخليل من هاجر قيل      

  فظلتا هكذا حتى تفـاقم األمـر،         – زوجته األولى  –مما جعل الغيرة تدب في نفس سارة        
 إال إعطاؤها الحريـة المطلقـة فـي         عندها شكت سارة أمرها إلى زوجها، وما كان رده        

، ولما سمعت هاجر بغـضب سـارة        "افعلي ما شئت  : "التصرف معها، حيث أجابها قائال    
وعزمها على االنتقام منها جزعت وهربت واستقرت عند عين هناك، وعند ذاك أتاها ملك              

جوع ، وأمرهـا بـالر  "ال تخافي فإن اهللا جاعل من هذا الغالم الذي حملت خيرا        : "وقال لها 
وبشّرها أنها ستلد ولدا وتسميه إسماعيل ويكون وحش الناس، يده على الكل ويد الكل به،               

  4".ويملك جميع بالد إخوته، فشكرت اهللا عز وجل على ذلك
لما سمعت هاجر ما جاءها به الملك اطمأنت وارتاح قلبها، ثم رجعت إلـى بيتهـا                

 إلبراهيم وعمره ست وثمانون سنة      ولدته:  قيل - عليه السالم  –وبعد أيام وضعت إسماعيل     
   ولما ولد له إسماعيل فرح نبي اهللا وابتهج –قبل مولد إسحاق بثالث عشرة سنة:  أي قبل–

  

                                                 
  .13س، القصص القرآني، ص  فضل حسن عبا 1
  .101 سورة الصافات، اآلية 2
 –الطبعة األولى– قدمه عبد القادر أرناؤوط –حققه وأخرج أحاديثه لجنة التحقيق والنشر – ابن كثير الدمشقي، قصص األنبياء  3

  .145ق،  ص ش دم–سوريا –دار الفيحاء للطباعة والنشر – م 2001-  هـ 1421
  .155قصص األنبياء، ص   ابن كثير الدمشقي،  4
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كثيرا فحمد اهللا وشكره على نعمته التي أنعم بها عليه، فخر هللا ساجدا ودليل ذلـك                
  1.]�4ا�َ�ْ�ُ� a ا�6ِي َوَهAَ ِ�� َ*2�َ ا�ِ َ�ِ
 إ1َْ��ِ*[: قوله تعالى

إذن استجاب اهللا لدعاء إبراهيم، فوهب له إسماعيل وبارك عليه فكثَّره ونماه، وقـد              
بشره اهللا بأنه سيولد إلسماعيل اثنا عشر عظيما وسيصبح رئيسا لشعب عظـيم وتحققـت               
هذه البشارة حيث أضفت على األمة اإلسالمية عظمة وهبة ووقارا وهؤالء االثنا عشر هم              

  .كلهم من قريشالخلفاء الراشدون و
  : هجرة إبراهيم بزوجه وابنه -*

لما ولد لهاجر إسماعيل بدأ الشيطان يوسوس لسارة قصد إثارة حقدها وغلهـا علـى               
 أن يبعـدهما عنهـا      -عليه السالم –ضرتها وابنها، فلما اشتدت غيرتها طلبت من إبراهيم         

 –د الحجاز آنذاك   بال -فاستجاب لها واتجه بهما حيث ال تراهما حتى وصل بهما إلى مكة             
وهو المكان الذي بنى فيه إبراهيم عليه السالم أول بيت على األرض ليذكر فيه اسـم اهللا                 

  .ولم يزل حينذاك ابنه اسماعيل رضيعا
سار إبراهيم بأهله حيث أمره ربه، وقد كانت بالد الحجاز خالية ال يسكنها أحد فاتخـذ                

الطريق موليا ومدبرا، فقامت إليه هـاجر      عليه السالم ألهله مسكنا ثم تركهما هناك وقصد         
أين تذهب وتدعنا هاهنا؟ ليس معنا ما يكفينـا، فلـم           ... يا إبراهيم   : وتعلقت بثيابه وقالت  

نعم قالت فـإذن    : آهللا أمرك بهذا؟ قال إبراهيم    : يجبها ولما ألحت عليه وهو ال يجيبها قالت       
  .2"لن يضيعنا ثم رجعت

سـارة  : " في كتـاب النـوادر أن      -رحمه اهللا –يد  وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي ز       
              غضبت من هاجر فحلفت لتقطعن ثالثة من أعضائها، فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها فيبـر

  3".قسمها
  :  عودة إبراهيم بدونهما-*

 إلى فلسطين من أجل الدعوة إلى دين اهللا،         – عليه السالم    –جاء أمر اهللا بعودة إبراهيم      
نه إسماعيل وحدهما، ولما وصل عند الثنية حيث ال يرونه استقبل           وترك زوجته هاجر واب   

                                                 
  .39اآلية :  سورة إبراهيم 1
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بوجهه قبلة البيت العتيق وتطلّع إلى السماء، ثم رفع يديه داعيا ربه، وقلبه علـى وحيـده                 

 ذي َزْرٍع  [:  يقول تعالى  :إسماعيل وزوجته، فقال  ِ�ْcَ اد�� ��ِر̀�̀(� إ;ِّ� أ1َْ ْ(ُ+ ِ"ْ< ُذرّ

�YَXX ا��ُ ِ��َ �َXX)*        ��ِ�ْXXِ�ي إ�XX�'َ س�XX)ا� >XX" َ�ةXXfِ9ْ4ْ أXX�َ#ْ�9 ة^ÒXXا ا��XX�ُ���ُ� �XX)�ّم َر
ّXX�

ونُ ُ�ْ  .1َ]وارُزْ>ُ�� "< ا�8َ̀�َ
اِت َ�َ�ّ��� َ

إن المكان الذي تركهما فيه ليس فيه أنيس، والماء الذي معهمـا  قليـل وال يكفيهمـا،                 
نسان يـساعدهما ويـؤنس     سينفذ ال محالة والصحراء من حولهما وليس هنالك أثر ألي إ          

وحدتهما، ولكن ال خيار أمامهما سوى الرضا بقضاء اهللا وقدره، واهللا خيـر حافظـا وال                
  .يضيع عباده

قال عبـد اهللا   : وقد جاء في هذا السياق حديث إلبن عباس في صحيح البخاري إذ يقول            
ر بن المطّلب   حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثي          : بن محمد 

أول مـا  : "بن أبي وداعة، يزيد أحدهما عن اآلخر، عن سعيد بن جبير، عن بن عباس قال     
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جـاء                
بها إبراهيم وبإبنها وهي ترضعه، حتّى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم أعلـى               

ليس بمكّة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيـه  المسجد، و 
  .2"تمرا، وسقاءا فيه ماء

  :هاجر وإسماعيل وحدهما في الحجاز -* 
 وبقيت هاجر وإسماعيل وحدهما هناك، فكانت كلما بكـى  - عليه السالم-سافر إبراهيم 

ال ينقطـع لتطعمـه إذا جـاع،        ابنها أرضعته وبعدما تنتهي تشرب الماء كي يكثر لبنها و         
وظلت هكذا حتى نفذ الماء الذي في السقاء، فلما عطش إسماعيل أخذ يبكي، فبدأت تنظـر               

، فرفعت يدها إلى السماء ودعت اهللا أن يرحمهما ويبعث          إليه وهو يتلوى من شدة العطش     
لهما رزقا، مرت الساعات والساعات والصحراء تزيـد فـي لهبهـا ولهـب عطـشهما،       

اعيل يزيد في صراخه، فأخذت هاجر تتطلع حولها وتتلهف لرؤية المـاء، فلمحـت              وإسم
الصفا أقرب جبل في األرض بالنسبة لمكانهما، فقامت إليه والمالئكة من حولهما يـدعون              
اهللا بالرحمة ألهل حبيبه إبراهيم، ولما اقتربت منه تخيل لها الماء، فأسرعت إليه، وحـين               

                                                 
  .37اآلية :  سورة إبراهيم 1
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 نظرت نحو المروة فتخيل لها مرة أخرى الماء، فهبطت مـن            وصلت إليه لم تجد شيئا، ثم     
الصفا وسعت سعي المجهود حتى أتت المروة فقامت عليها نظرت وبحثت و لم تجد الماء،               
فإذا ما كانت في الصفا تهيء لها أن الماء في جبل المروة، و إذا ما كانـت علـى جبـل                     

نهما وتسعى بحثا عن الماء حتى      المروة تهيء لهما الماء على جبل الصفا، وظلت تجري بي         
  .بلغت سبع مرات فتعبت، فلذلك سعى الناس بينهما

تريـد  : صـه : فقالـت "عندها رجعت البنها فأشرفت على المروة فسمعت صوتا،         
قد ُأسمعتُ إن كان عندك غواث، فـإذا هـي          : نفسها، ثم سمعت فسمعت أيضا، فقالت     

اء، فجعلـت تحوطـه بيـدها،       بالملك عند موضع زمزم فبحث بجناحه حتى ظهر الم        
قال النبي صـلى    : ، قال ابن عباس   1"وجعلت تغرف منه وتضع في سقاءها وهو يفور       

	 I	�S& Uف ا	��ء 	)�Ue�% :  Kf0 ا* أم إ�����J؛ 	I &�آK ز�Rم، أو ,�ل      : "اهللا عليه وسلم  

��ً���َ ��ً�J مR2"ز� .  
دام ولـد حبيبـه     سبحان اهللا الذي أخرج الماء من األرض الصلبة، وفجره تحت أق          

إبراهيم، ولملمته هاجر حتى صار بئرا، فشربت منه وأرضعت ولدها، وبعدها أخـذت             
القوافل تمر من هناك فتستقر عنده، وأصبح بئر زمزم ملتقى القوافل واتخذوا المكـان              

:  ملجأ وسكنا، فعمر المكان بالناس وبالتالي ُأنست وحدة إسماعيل ووالدته هـاجر ألن            
] 
ٌ�ْCَ aُا>َ��ِSِا
  . �iً9ِ�Sَ[3 َوُهَ� َأْرSَُ� ا�̀

 البنه وزوجه، فعاد إلى     -عليه السالم –وبعد مرور األيام والشهور، اشتاق إبراهيم       
الحجاز، فوجد المكان الذي تركهما فيه معمورا بالناس وبئر زمزم يفيض ماءا ويسقي             

ـ –الجميع، وقد اخضرت األرض من كثرة األشجار والنخيل، فظن    أنـه  -سالمعليه ال
ظل الطريق حتى رأى هاجر وابنه إسماعيل الذي أصبح صبيا يرعى الغنم، فحمد اهللا              

  .وشكره على نعمته ورعايته لهما
  :  رؤيا إبراهيم-* 

                                                 
  .157قصص األنبياء، ص : الدمشقي ابن كثير  1
  .157ص :  المرجع نفسه 2
  .63اآلية :  سورة يوسف 3
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في إحدى الليالي نام إبراهيم نبي اهللا بين أهله مرتاحا، فرأى في المنام أنه يذبح ابنـه                 
صادقا ال محاله وال مرد له، فقام مـن نومـه           إسماعيل، وكان إبراهيم نبيا صادقا، وحلمه       

فزعا، وكان الفجر قد أشوك على البزوغ، فتطلع حوله ووجد إسماعيل نائما بين أحضانه              
وعلى وجهه إشراقة الهدى والصالح، ثم قام إلى الصالة والدعاء هللا، ونص الرؤيـا فـي                

َ�ْ�ِ�<ْ       َوَ>�َل ِإ;�Xj َذا    [: القرآن الكريم صريح ويتجلى في قوله تعالى      X1َ �Xj�2 َرX�َِإ AٌX99ِه 
    >��ِ�ِ�Òا� >ْ"ِ ��ِ Aَْه j100َرب   ْ���ِSَ ٍَ̂م _ُ�ِ ?ُ�;َ
ْ�̀�َ9َ 101    �X َ ��̀�َ9َ�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>Xَ�ل َ

                            ْnX'ُ �X"َ 4ْX�َ9ِْا +ِX�ََأ �X
ى َ>�Xَل ََX'َ َذا�X"َ 
ْiُ;ْ�X9َ YْX�ُ�ََأْذ �Xj;ِم َأ�X)َ�َا� �X9ِ َأَرى �j;ِإ �̀)َ�ُ 
ُ"َ
      >
ِ�ِ�ÒXا� >َ"ِ M�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�َ1َ102        ْ>�X�ِ�َ�ْ�ِ MُX�̀'ََو ��َ�َX1َْأ �X�̀�َ9َ 103  َأْن ?ُ�X)َ َوَ;�َدْ

� ِإْ�َ
اِه��ْ َ104    ْ>�)ِ&ِX�ْ�ُِ�ي ا�X�ْ;َ Y�ِ6َِإ̀;� َآ �َُ̂ء    rَ �ْ<َ 105َ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ �َXا� �َX�ُ�َ 6َاXِإ̀ن َه 
>ْ�XX�ِ�ُ106ا�)َْ�َXX9ََو  ْ��XXiِ*َ uٍ�ْ6َXX�ِ ?ُ�107   ْ>
ِXXCِwا �XX9ِ MِXX�ْ�َ*َ �XX)َْآ
ٌَ̂م َ*2XX�َ  108 َوَ'َ XX1َ 
  1]111 ِإ̀;Mُ ِ"ْ< ِ*َ��ِدَ;� ا�ُ�nِْ"(�ْ<110 َآYَ�ِ6َ َ;ْ�ِ�ي ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�ْ<109ِإْ�َ
اِه��
 :  إبراهيم يلبي أمر ربه-* 

ة، فاستجاب لـه     ربه أن يهب له من الصالحين ذرية طيب        -عليه السالم –سأل إبراهيم   
 فهو أول من ولد له، حيث كـان عمـر           -عليه السالم –وبشره بغالم حليم وهو إسماعيل      

 وهذا ما ال خالف فيه بين أهل الملل ألنه          -86-الخليل آنذاك يناهز الست والثمانين سنة       
ابنه البكر، ولما كبر هذا الغالم واشتد عوده؛ أصبح يسعى مع أبيه في قـضاء حوائجـه                 

 أي شب وكبـر وصـار يـسعى فـي     َ ��̀�َ9َ[2�MُX�َ"َ mَ�َ ا�X̀&ْ��َ   [: ك قوله تعالى  ودليل ذل 
مصالحه كأبيه و أصبح قادرا على الرحيل ويملك طاقة ما يقوم بـه أبـوه مـن الـسعي                   

 بذبحه فهو لم يعد صغيرا بل أصبح قادرا على تحمـل            -عليه السالم –والعمل، عندها أمر    
  .المشاق والمتاعب
ء يعد من أعظم ما ابتلى به المولى عز وجل نبياه إبـراهيم وإسـماعيل،   إن هذا االبتال  

حيث أمر األب بذبح ابنه، ويجب على كل منهما االمتثال ألمره والطاعة والتنفيذ، وبالتالي              
–البد عليهما أن يتغلب على كل عاطفة وميل، فاهللا تعالى يختبر خليله بذبح ولده العزيـز              

 كبره، وكان رد االبن مثاال للطاعة والخضوع والحلم، وأي           الذي وهبه له على    -إسماعيل

                                                 
  .111  إلى اآلية 99من اآلية :  سورة الصافات 1
  .102اآلية :  سورة الصافات 2



 11 

حلم أعظم من أن تطيب نفس هذا االبن المذبوح لما يريده ربه وأبوه، وأي طاعـة تفـوق            
  .رضاه وقبوله بالقضاء عليه في سبيل اهللا وتنفيذه لألمر

  :  إسماعيل يطيع أمر ربه-*
محبة من غير تردد وال تـولى،        هذا الحكم بكل رضا و     -عليه السالم –واجه إسماعيل   

 َ"�َذا َ'َ
ى َ>�َل [: مصداقا لقوله تعالىْiُ;ْ�9َ Yْ�ُ�ََأْذ �j;َأَرى �9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ �j;ِإ �̀)َ�ُ �َ>َ�ل َ

    ُ
"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ � أخبر ابنه عما رآه في المنـام وقـصد        -عليه السالم –، فإبراهيم   1]َ
إنه عرض في غاية من اإليجاز      " مسؤولية اتخاذ القرار، حقا      مشاورته في األمر وترك له    

، لكـن   2"والسهولة، ولكنه يتضمن أمرا في غاية الخطر، هو بذل الحياة والروح طاعة هللا            
إسماعيل لم يكن عاقا لوالده وال عاصيا لربه، بل طائعا وصابرا ومحتسبا، حيـث حـسم                

نبياء الـصابرين، وجعلنـا منـه قـدوة         الموقف بجملتين قالهما ألبيه، خلدتاه في سجل األ       

[: للمؤمنين الصالحين حيث قال ُ"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ �أمـضي  " أي ال تأخذ رأيي و3]َ>�َل َ

وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال األمر، والرضـا  ...لما أمرك اهللا به من ذبحي    
لني بل نَفِّذْ ما أمرك بـه اهللا دون         ال تشاورني وال تسأ   :  وكأنه يرد عليه قائال    4"بقضاء اهللا 


<     [: تردد وال إبطاء، ثم يثبت قراره قائال      ِ�ِ�Òا� >َ"ِ M�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�، حقا إنه   1َ[5َ
رد في غاية الطاعة والوالء والسداد في الرأي ودليل على صالح االبن وطاعتـه لوالـده            

تعالى وسـيجده إن شـاء اهللا صـابرا         وربه، فهو يأمر والده بأن يفعل ما أمر به المولى           
فهو ال يدعي بطولة، وال يتطاول بقدرته على التحمل، بل يكُل األمـر إلـى اهللا                "وطائعا،  

ويستند في صبره إلى إذنه ومشيئته، وإنه بهذه المشيئة المعينة والموافقـة، سـيدخل فـي                
  .6"زمرة الصابرين
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وع وقبول وطمأنينـة وصـدقا القـول     لقد سلم كل من االبن واألب األمر هللا بكل خض         
 �X�̀�َ9َ[1 َأX1َْ�َ�� َوَ'�X�ِ�َ�ْ�ِ MُX�̀<ْ       [: والعمل، فأسلم االبن عنقه، وتله أبوه للجبين، يقول تعالى        

ألقاه : "أي استسلما ألمر اهللا وعزما على التنفيذ، وتهيأ إسماعيل للذبح وتله أبوه للجبين أي             
ئالّ يشاهده في حال ذبحه، قالـه ابـن عبـاس           أراد أن يذبحه من قفاه، ل     : على وجهه قيل  

  .2"ومجاهد وغيرهما
أما الدكتور فضل حسن عباس في كتابه القصص القرآني فيقول في هذا الـصدد مـا                

صرعه على شقّه، فوقع على أحد جبينه علـى األرض تواضـعا            : وتلّه للجبين، أي  : "يلي
  .3"على مباشرة األمر بصبر و جلد ليرضيا الرحمن

أضجعه كما تضجع الذبائح، بقي طرف جبينه الصقا بـاألرض أمـا لفـظ              بل  : وقيل
 سمى على ابنه إسماعيل ثم كبر وتشهد ابنـه          -عليه السالم –يدّل على أن إبراهيم     " أسلما"

 فلم تقطع شيئا، و     - أي رقبته  -أمر السكين على حلقه   : "استعدادا للذبح، قال السدي وغيره    
   4..."ة من نحاس واهللا أعلمقيل جعل بينهما وبين حلقه صفيح

  :  جزاء اإلحسان والطاعة-* 
: ينادى إبراهيم من طرف ربه، وقد تَّل ولده للجبـين، فيقـول تعـالى مخاطبـا إيـاه             

]         �Xأي قد عزمت على تنفيذ أمر ربك، حيث : 5]َوَ;�َدَْ(�ُ? َأْن َ� ِإْ�َ
اِه�ْ� َ>Xrَ �ْXَ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ
بتصديقك ألمر اهللا وطاعتك له، ثم مبادرتك وشـروعك         تحقق المراد من اختبارك، وذلك      

في قضاء ما أمرك به المولى في المنام، حقا إنها أعلى مراتب اإلحسان والطاعة من األب             
َه4ْX  [: واالبن معا، والبد للمحسن أن يكافأ ويجازي على إحسانه مـصداقا لقولـه تعـالى           

تالء عظيم قصد من خالله المولى عز وجـل         حقا هو اب  ،  ،  ،  ،  6666]َ#َ�اُء اXSْyَِ&�ِن ِإّ= اXSْyَِ&�نُ     
اختبار خليله إبراهيم وابنه إسماعيل،  وبالطبع نجحا في االمتحان، فوعـدهما اهللا بخيـر               

ِإ̀;�X َآX�ْ;َ Yَ�ِ6َXِ�ي      [: الجزاء على إحسانهما وصبرهما وطاعتهما وذلك  حين يقول تعـالى          
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 َ>�)ِ&ِX�ْ�ُنه صدق اهللا فصدقه، عندها جاء      ، فال غرو لقد جاءت البشرى من السماء أل        1]ا�
مثلما أحسنتما إلينا سنحسن إليكما، وما كان ذلك إال         : أمر اهللا مبشرا إبراهيم وإسماعيل أي     

ََ̂ء       [: ابتالء وامتحان من المولى عز وجل ودليل ذلـك قولـه تعـالى             �َXا� �َX�ُ�َ 6َاXِإ̀ن َه
 ُ>�X�ِ�ُبار الظاهر والبين لعبده إبراهيم   أي أن تلك الرؤيا لم تكن لتدعو االمتحان واالخت         2]ا�

َ(�ُ? ِ�ْ6َX���Xiِ*َ uٍٍ   [: ثم يكرم هذا العبد الطائع بالفداء، حقا إنها البشرى، يقول تعالى       ْ�َX9َ3]َو 
جعلنا فداء ذبح ولده ما يسره اهللا تعالى له من العوض عنه، حيث يفدى الولـد البـار    : أي

بهذا يكرم كل من إبراهيم وإسماعيل       يقوم إبراهيم بذبحه عوضا عن ابنه، و         -كبش–بذبح  
اللذان جمعا بين عز اإليمان وخضوع العبودية، وهذا أقوى دليل على طاعتهما هللا الواحد               

  .القهار
أي –والمشهور عن الجمهور أن الفداء كبش عظيم أبيض أعين وأقـرن رآه مربـوط               

، عن سـعيد بـن      ، قال الثوري عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم         4 بسمرة في ثبير   -إبراهيم
  .5"كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا: "جبير، عن ابن عباس قال

كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر،            : "وقال سعيد بن جبير   
هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهـو الكـبش              : "وعن ابن عباس قال   

  .6"الذي قربه ابن آدم، فتقبل منه
ذبحه في المقام، إماما روي عـن ابـن   : "قال مجاهد فذبحه بمنى، وقال عبيد بن عمير    

  .7"عباس أنه كان وعال
فمن خالل هذه األحاديث نستشف أنه عدا ما جاء به ابن عباس فهو موثوق به أما باقي                 
األحاديث فمأخوذة من اإلسرائيليات، وفي القرآن العظيم ما هو أشمل وأعمق وأدل، فالذبح             

  .العظيم كان كبشا ولم يكن سواه

                                                 
  .105اآلية :  سورة الصافات 1
  .106اآلية :  سورة الصافات 2
  .107اآلية :  سورة الصافات 3
قصص األنبياء، : نقال عن ابن كثير الدمشقي– أخرجه ابن جرير وابن حاتم وابن مردودية في تفاسيرهم، عن علي موقوفا في الدر المنثور  4

  .161ص 
  .161قصص األنبياء، ص : يرهم نقال عن ابن كثير الدمشقي أخرج ابن أبي شبيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاس 5
  .162قصص األنبياء، ص : نقال عن ابن الكثير الدمشقي– أخرجه عبيد بن حميد وابن المنذر والحاكم في الدار المنثور  6
  .تيس الجبل: صار شريفا، والوعل: وعال الرجل: وعل يعل:  وعال 7
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  : بناء الكعبة -* 
 من امرأة من قبيلته، وبعد مـضي        -عليه السالم –بعدما ماتت أم إسماعيل، تزوج      

خرج يبتغي  : "أعوام عاد إبراهيم ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل زوجته عنه فقالت           
ال، نعيش في ضـيق وشـدة،       نحن بأسوأ األحو  : ، ثم سألها عن عيشتهم وهيئتهم فقالت      "لنا

وشكت إليه سوء معيشتهما، قال إبراهيم فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السالم وقـولي لـه                
نعم جاءنا شـيخ  : يغير عتبة الباب، فلما عاد إسماعيل قال لزوجته، هل جاءكم أحد؟ فقالت     

: ل  كذا وكذا فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشتنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة، قـا              
 !!!غير عتبـة البـاب    : فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأك السالم ويقول لك          

ألنك أنت عتبة الباب، فـالحقي بأهلـك       –ذاك أبي، وقد أمرني بأن أفارقك       : فقال إسماعيل 
  .فطلقّها

 من امرأة أخرى، وكان إبراهيم قد لبـث         -عليه السالم –وبعد أيام تزوج إسماعيل     
، ثم أتاهم مرة أخرى فلم يجده أيضا، فدخل على امرأته الثانيـة فـسألها               عنهم ما شاء اهللا   

نحن بخير وسـعة، وأثنـت      : كيف أنتم؟ فقالت  : خرج يبتغي لنا، قال إبراهيم    : عنه، فقالت 
فما شرابكم؟  : اللحم، قال : ما طعامكم؟ قالت  : على اهللا عز وجل وشكرته على نعمته، فقال       

و	 Af(% Uf	�ε :        ،Tّfe ifj�I% Ufقال النبي   " لهم في اللحم والماء   اللهم بارك   : "الماء، قال : قالت

        5f�� Uf�	 �J�	 Tّe U�	 آ�ن I	فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم، وأمريـه بـأن    :  قال 1"و
نعم، أتا شيخ حسن الهيئة،     : أتاكم من أحد؟ قالت   : يثبت عتبة الباب، فلما جاء إسماعيل قال      

: بـأن بخيـر، قـال   : فسألني كيف عيشتنا؟ فأخبرتـه   وَأثنَت عليه، فسألني عنك فأخبرته،      
ذاك : وهو يقرئك السالم و يأمرك أن تثبت عتبة بابك، قـال          : نعم: أأوصاك بشيء؟ قالت  

  .أبي وأنت العتبة، وأمرني أن أمسك و أثبتك فأثبتني في بيتك
بعد مرور السنين، عاد إبراهيم إلى ديار ابنه إسماعيل ووجده يبري نـبال تحـت               

ب من زمزم، فلما رآه قام إليه بشوق وحنين ولهفة المشتاق، فتعانقا وأخـذ األب        دوحة قري 
  فاصنع ما: إن اهللا أمرني بأمر، قال إسماعيل: ابنه باألحضان، وبعدها قال الخليل البنه

  
  

                                                 
  .158، ص قصص األنبياء:  ابن الكثير الدمشقي 1
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فإن اهللا أمرني أن أبني هاهنـا       : وأعينك، قال : وتعينني، قال :  أمرك به ربي، قال   
  .ة وما حولهابيتا وأشار إلى قمة مرتفع

إن اهللا عز وجل أرسل شيئا يشبه الغمامة له رأس مدبب إلى إبراهيم، فـسمع     : "قيل
، 1"ابـن علـي ظلـي ال تـزد وال تـنقص           ... يا إبراهيم :  صوتا يقول له   -عليه السالم –

 هو من دل إبراهيم نبي اهللا على موضع البيت          -عليه السالم –والمتعارف عليه أن جبريل     
تفق إبراهيم وإسماعيل على طاعة أمر اهللا ومن ثمة بناء البيت العتيـق،             الحرام، وبعد أن ا   

بإسماعيل؛ إئتني بحجر   : "صار إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وعندها قال إبراهيم        
إن لك  :  وقال له  -عليه السالم –حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما، فناداه جبريل          

 فلما ارتفع البناء، قام عليه خليـل        2"سود فوضعه موضعه  عندي وديعة وأخبره بالحجر األ    
َر̀�َ(َ'َ �X��X)̀"ِ 4ْX�̀ ِإ̀;YَX َأْ;Xَ+          [: اهللا وهو يبني وإسماعيل يساعده بالحجـارة وهمـا يقـوالن          

  .3]ا�̀&ِ��zُ ا�َ�ِ��ُ�
 من بناء البيت العتيق، أمر اهللا عز وجل إبـراهيم أن            -عليهما السالم –ولما فرغا     

عليـه  –أن جبريل عليه السالم هو الـذي علـم إبـراهيم            : اس بالحج، ويقال  يؤذن في الن  
  . كيف يحج، ولما حج تبعه الناس-السالم

أن بيت اهللا الحرام لبث على ما بنياه إبـراهيم وإسـماعيل        : "يقول بعض المؤرخين    
، ويقـول   -35- خمس وثالثـون سـنة       εإلى أن هدمته قريش، حين كان عمر الرسول         

  . أي أعادوا بناءه4" بنوه بعد بناء إبراهيم-أنسباء إسماعيل–ن قوم جرهم البعض اآلخر أ
ومن خالل عرضنا للمكونات الحديثة يمكننا تصنيفها إلى مجموعة مـن األحـداث             

  : تتجلى فيما يلي
  :5 ا���ث ا����iر-1

                                                 
  .96إبراهيم الخليل، ومنشورات المكتب العالمي، بيروت للطباعة و النشر، ص :  محمد كامل حسن المحامي1 

  .96ص :  المرجع نفسه 2
  .127اآلية :  سورة البقرة 3
  .98ص : إبراهيم الخليل :  محمد كامل حسن المحامي 4
المحرم، حظر الشيء يحظره : ، المحظور202 ص 4سان العرب البن منظور مجالحجرِ، وهو خالف اإلباحة، جاء في ل: الحظْر:  حظر 5

، ]وما كَان عطَاء ربك محظُورا[: منعه، وكل ما حال بينك و بين الشيء، فقد حظره عليك، و في التنزيل الكريم: حظرا وحظارا وحظر عليه
  .حجر ومنع: بما يتسمى به، و حظر عليه حظرا األحظار على األسماء يعني أنه ال يمنع أحد : وقول العرب
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 يتجلى في ثالث محاور متتالية،      -عليه السالم –إن الحدث المحظور في قصة إسماعيل       
 على ابنه إسـماعيل بعـد       -عليه السالم – يصادفنا منها يتمثل في خوف إبراهيم        وأول ما 

َ ��̀�َ9َ�MُX�َ"َ mَX�َ   [: نزول أمر اهللا بذبحه، وعند الذبح، ويبرز هذا الحدث جليا في قوله تعالى            
             َ
X'َ َذا�"َ 
ْiُ;ْ�9َ Yَ�ُ�ََأْذ �j;َأَرى �9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ �j;ِإ �̀)َ�ُ �، فإبراهيم األب   1]ىا�̀&ْ�َ� َ>�َل َ

أمر بذبح ابنه الوحيد في المنام، فاستفاق حائرا مذعورا، وظل خائفا على ولده، لكنه صمم               
وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون     "على تنفيذ أمر ربه، فهو الطائع المؤمن والمسلم ألمر المولى،           

، 2"ألبيـه ذلك أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة اهللا تعالى وطاعتـه              
فالوالد جزوع على ولده وخائف على فقدانه، ومفارقته، لكنه ليس مترددا وال عاصيا بـل               

لم شاوره في أمـر هـو حـتم مـن اهللا؟            : فإن قيل "طائعا وخاضعا ومنفذا ألمره تعالى،      
أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويـوطن نفـسه                : فالجواب

  .3"على الصبر
 -عليه الـسالم  –وثاني ما يطالعنا من األحداث المحظورة في القصة هو عزم إبراهيم            

 طوعا أو طاعة لربه، فلذلك عـزم علـى استـشارته،            -حتى وإن رفض  –على ذبح ابنه    

ى َ>�Xَل َ�X          [: ومهما كان جوابه فسوف ينفذ أمر ربه وذلك في قوله تعالى          َX'َ َذا�X"َ 
ْiُ;ْ�X9َ

   ْn'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ      >
ِ�ِ�Òا� >َ"ِ M�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
إن إسماعيل نبي اهللا نعـم      . 4]َ"ُ
االبن ونعم المستشار ألنه لم يخالف أمر ربه وال رغبة والده، فالمعروف بيننا أنـه مهمـا       
كان ال يمكن ألب أن يذبح ابنه، ألنه من المحظورات والممنوعات لكن الخليل على الرغم               

ذة كبده األوحد إال أنه أبى إال أن ينفذ ما أمره به المـولى عـز وجـل                  من خوفه على فل   
ويجسد اختياره، ومن هاهنا نستنتج ثالث األحداث المحظورة ويكمن في تسليم إسـماعيل             
الولد البار بوالده لألمر دون أن يبدي موافقة وال اعتراضا ألنه أحس بما أحسه أبوه مـن                 

  هي أمر اهللا الذي ال رجعة فيه وال في تنفيذه، كماقبله، ووضع نصب عينيه الرؤيا التي 
  
  

                                                 
  .102اآلية :  سورة الصافات 1
  .186، ص 3مختصر ابن كثير ج:  ابن كثير2 

  .40صفوة التفاسير، ص :  محمد علي الصابوني 3
  .102اآلية :  سورة الصافات 4
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 أنه األدب مع اهللا والطاعة واالستسالم ألمر ورغبة والده الطائع لربه، فهذا هو جواب             
  .من أوتي الحلم والصبر والرضا بقضاء اهللا وقدره

  : 1 ا���ث ا�� 6وب-2
 فـي عـزم   -ألنه ليس هنا دليل من القـرآن -يتجلى الحدث المكذوب حسب ما روي       

 عندما نزلت عليه الرؤيا على ذبح ابنه أنه خرج بإسماعيل قاصـد             -عليه السالم –إبراهيم  
النزهة واالستمتاع، وهذا ال يفضح أمر الذبح أمام زوجته هاجر، فهي األم الحنون التـي               
تخاف على ابنها الوحيد من كل شيء فما بالك الذبح والفراق إلى األبد، بحيث لما رأتهمـا        

أنا ذاهب  : إلى أين تأخذه يا إبراهيم؟ فرد عليها قائال         : ن سألت زوجها إبراهيم قائلة    يخرجا
ولم يبدي ما في نفسه من حاجة وقـصد، وخوفـا علـى             " به إلى الجبل كي يتنزه ويلعب     

شعورها من معرفة السبب الحقيقي كذب عليها ولم يفصح عن مراده الحقيقي، وما رد به                
  .ذباعليها ليس حقيقة بل كان ك

  
  
  :2 ا���ث ا��(�}-3 

نتوقف في هذا الصنف من األحداث عند نموذجين اثنين من القصة، يتجلى أولهما فـي      
إلقاء إبراهيم بابنه إسماعيل وطرحه أرضا عند الذبح، ثم صرعه وكبه على وجهـه دون               
أن تأخذه شفقة وال رحمة، فقد بدا الخليل هاهنا بارد األعصاب والعواطف، عنيفا مجبـرا               

:  أي �X�̀�َ9َ[3 َأX1َْ�َ�� َوَ'�X�ِ�َ�ْ�ِ MُX�̀<ِ       [: غير متردد وال متواني والدليل على ذلك قوله تعالى        
استسلما وخضعا لألمر، ومن ثمة شرع األب في ذبح ابنه دون رفـق وال تـأني، وممـا                  

عليـه  –يضارع هذا الحدث و يتماشى معه في الداللة ما نالحظه عنـدما أخـذ إبـراهيم           
ين ومسك عنق ابنه وشرع في ذبحه دون رجعة طاعة لقرار المـولى عـز                السك -السالم

... وتنفيـذ ... هو االستسالم في حقيقته ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتـسليم       "وجل، فهذا   

                                                 
  ".نقيض الصدق، يكذب كذبا وكذبة: الكذب. "704، ص 1 الكذب هو االفتراء وإخفاء الحقيقة، جاء في لسان العرب البن منظور مج 1
الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، عنف به وعليه يعنف : العنف: عنف: 257، ص 9 جاء في لسان العرب البن منظور، مج 2

إن اهللا تعالى يعطي على : الحديثأخذه بعنف، وفي : عنفا وعنافة وأعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره، واعتنافا ألمر
  .أي غير رفيق: الرفق ما ال يعطي على العنف من الشر مثله، والعنف والعنيف والمتعنف

  .103اآلية :  سورة الصافات 3
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، ونخـتم   1"وكالهما ال يجد في نفسه إال هذه المشاعر التي ال يصنعها غير اإليمان العظيم             
 إسماعيل، أي عندما أضجعه أبوه ليذبحه، فأخـذ    الحدث العنيف بالحدث الذي وقع إثر ذبح      

، وهـذا   2"السكين وشرع في الذبح روي أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا فلم يقطع             
أكبر دليل على معاناة إسماعيل عند الذبح من جراء قسوة أبيه الظاهرية والعنف البـادي               

نه، والكابت لمـشاعر أبـوه   عليه، والذي هو في الوقت نفسه األب الحنون الخائف على اب      
  .والطائع ألمر ربه ال لغرض سواه

4-|#�B�3 ا���ث ا� :  
إن صفة المفاجأة ذات صلة وطيدة بخاصية العنف، لذا فإن للحدث العنيـف والحـدث               
المفاجئ عالقة تربطهما بحيث كل منهما يكمل اآلخر، ونتوقف في الحدث الـذي يمتـاز               

لى في مفاجأة اهللا عز وجل إلبـراهيم وإسـماعيل          بالمفاجأة عند حدث واحد ال غير ويتج      
. 4]َو9ََ�َْ(�ُ? ِ�ْ6َ���Xiِ*َ uٍْ   [: بالفدية والتي وصفها المولى بالذبح العظيم مصداقا لقوله تعالى        

بحيث عندما بطح إبراهيم ابنه إسماعيل أرضا قاصدا ذبحه وبعد أن أخذ السكين وشـرع               
 ملك من السماء، بحيث أوقـف عمليـة         في ذبحه، وهب اهللا لهما كبشا عظيما عن طريق        

 قد  -يا إبراهيم -وأنت  : "الذبح ليفدي إسماعيل بهذا الفداء، يقول سيد قطب في هذا المجال          
فعلت، جدت بكل شيء، و بأعز شيء، وجدت به في رضى وهدوء وفي طمأنينـة وفـي                 

دي اهللا هـذه   ويف!يقين، فلم يبق إالّ اللحم والدم، وهذا ينوب عنه ذبح، أي ذبح من دم ولحم     
إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربـه        : النفس التي أسلمت وأدت، يفديها بذبح عظيم، قيل       

، أي عوض أن يذبح إسماعيل سيذبح الكبش الذي نزل          5"!وإرادته ليذبحه بدال من إسماعيل    
  ، لقد صدقا الرؤيا ونفذا أمر ربهما دون 6"قد رعى في الجنة أربعين خريفا: "من الجنة قيل

  
  

                                                 
  .2996م، ص 1988-1408في ظالل القرآن، المجلد لخامس، دار الشروق، الطبعة الخامسة عشر، :  سيد قطب 1
  .40وة التفاسير، ص صف:  محمد علي الصابوني 2
بالكسر والنصب، يفجؤه فجأة وفجأة بالضم والمد وافتجأه وفاجأه : فاجأه األمر: ، فجأ120، ص 1 جاء في لسان العرب البن منظور، مج  3

  .إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب: يفاجئه مفاجأة وفجاء، هجم عليه من غير أن يشعر به، وقيل
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تراجع وال تردد فجزاهما اهللا بالمكافأة التي لم تكن متوقعة من طرفهما، بحيـث لمـا                
أنزل اهللا الفدية اندهش كل منهما وتفاجأ، فهذا جزاءا و مكافأة من أطاع ربه ولم يعص له                 

  .أمرا
  :1 ا���ث ا=1��را#�-5

القـصة،  قد بدا لنا هذا الضرب من الحدث من خالل تتبعنا لمسار األحداث في هـذه                
بحيث أننا الحظنا حدثا استدراجيا واحدا يتخلل القصة بأكملها، ويتمثل في استدراج الخليل             

 لزوجته هاجر في الكالم، عندما نوى تنفيذ أمر ربه وخاصة عنـدما أخـذ             -عليه السالم –
إسماعيل وسار به ذاهبا إلى الجبل وقاصدا ذبحه طوعا وتنفيذا للرؤيا، فأخذ يستدرجها في              

: إلى أين تخرجان؟، أجابها الخليل    :  كي ال تشك في أمر الذبح، بحيث عندما سألته         الحديث
بأنهما يقصدان النزهة واالستمتاع في الجبل ال غير، ونفى مراده الحقيقي، إذن اسـتدرج              
الخليل زوجته في حديثهما كي ال تنتبه لألمر وبالتالي تعارض سبيلهما وطاعتهمـا ألمـر               

 يكذب عليهما ويستدرج فيها حتى خرج بإسماعيل وابتعد         -ه السالم علي–اهللا، وظل إبراهيم    
به عنها وتركها مطمئنة البال والقلب، وفعل االستدراج ها هنا فعل يراد به الخير ال الشر،                
فالخليل ظل يدبر في األمر ويتحايل على زوجته كي ال تعلم بأمر ذبح ابنها ألنه ال يريدها                 

ا من التنفيذ من جهة أخرى، فهو يقصد الخير من خالل           أن تحزن من جهة وال أن تمنعهم      
استدراجه لها وكذبه عليها، ذلك ألن االستدراج عادة يستخدم في التحايل والكذب والخديعة             

  .والمكر، أما الخليل، فكان قصده خيرا وليس مكرا
  : 2 ا���ث اy*��زي-6

– في رؤيا إبراهيم     مما الحظناه من الحدث اإلعجازي موقفين اثنين، يتمثل أولهما          
 حيث عندما استفاق الخليل من نومه جلس يتأمل فيمـا رآه، وبـدا مندهـشا         -عليه السالم 

وحائرا بين تنفيذ أمر اهللا وقتل ابنه وبالتالي فقدانه، أو عصيان اهللا واإلبقـاء علـى ابنـه                  
قـد  بجانبه، فهو بدا ألول وهلة عاجزا عن اتخاذ القرار وفعل أي شيء، فإذا أطاع ربـه ف         

ابنه، وإذا أطاع رغبته األبوية، وشعوره وحنانه وقلبه ولم يذبح ابنه عصى ربه، عنـدها               
ُ �X�X)َ̀� ِإ;�Xj َأَرى �X9ِ          [: سار مسار المشورة والمشاورة، فقال البنه مصداقا لقوله تعالى        َ

                                                 
  .كذبت عليك: أي سرت معك حسب كالمك، وحدثتك حديثك، وأيضا: يستدرج واستدراجا، واستدرجتك في الحديث:  استدرج 1
  . قيده وكبله عن فعل أي شيء:ال يستطيع القيام به وأعجز فالن فالنا: يعجز، إعجازا وعجز عن األمر:  أعجز 2
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ى      َX'َ َذا�"َ 
ْiُ;ْ�9َ Yْ�ُ�ََأْذ �j;امه ظل حـائرا   ، فالخليل عندما رأى الرؤيا في من      1]ا�َ�َ(�ِم َأ
إنه "ولكن ليس مترددا وباألحرى ظل عاجزا عن الفعل، عندها استشار ابنه الحليم والبار،              

ال يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه، وينتهي، إنما يعرض األمر عليه كالذي يعـرض                
المألوف من األمر، فاألمر في حسه هكذا، ربه يريد، فليكن ما يريد، على العين والرأس،               

بنه ينبغي أن يعرف، وأن يأخذ األمر طاعة واستسالما، ال قهرا واضطرارا، لينال هـو               وا
فماذا يكون أمر الغالم الذي     ...اآلخر أجر الطاعة، وليسلم هو اآلخر ويتذوق حالوة التسليم        

يعرض عليه الذبح، تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى األفق الذي ارتقى إليه أبـوه                
َ>�Xَل َ�X َأَ�Xِ+ ِا4ْX�َ9ْ        [: يه يرد إسماعيل على سؤال الخليل قائال، يقول تعالى        وعل. 2"من قبل 

       >
ِ�ِ�ÒXا� >َ"ِ M�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
ُ"َnْ'ُ �"َ[3  لقد تلقى األمر في طاعة واستـسالم ،
ورضى بحكم اهللا وقضاءه، وهنا يتجلى الحدث اإلعجازي الثاني بحيث عجز إسماعيل عن             

قرار فرد األمر كله ألبوه بعد اهللا عز وجل، وعليه فقد استيقن بقضاء اهللا لكنه في                اتخاذ ال 
                 شبح "الوقت نفسه عجز عن اتخاذ القرار مثله مثل أبيه، لكن كان هذا في بادئ األمر ألن

ثم هو األدب مـع     ...الذبح ال يزعجه وال يفزعه وال يفقده رشده، بل ال يفقده أدبه ومودته            
دود قدرته وطاقته على االحتمال، واالستعانة بربه علـى ضـعفه ونـسبة             اهللا، ومعرفة ح  

فاإلجابة التي أجاب بهـا     . 4"الفضل إليه في إعانته على التضحية ومساعدته على الطاعة        
االبن الطائع كانت قرارا حاسما لتنفيذ أمر اهللا الذي ال رجعة فيه، حتى وإن رفض االبن،                

كير، طاعة لربه وتنفيذا ألمره حتى وإن كان الثمن ابنه           قرر بعد تف   -عليه السالم –فالخليل  
  .الوحيد، فطاعة المولى فوق كل اعتبار

7-�;�&;yا���ث ا :  
 بالحدث اإلعجازي ما الحظناه من اإلحسان الذي عقب         -في حقيقة األمر  –ومما يتصل   

 هذا األخير في هذا الصنف من الحدث، والسيما في آخره، والذي كـان بمثابـة الخاتمـة     
  السعيدة والحسنة في الوقت نفسه، ومجازاة المولى لعباده على طاعتهما وأداء األمر كما 
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ِإ̀;�X َآX�ْ;َ Yَ�ِ6َXِ�ي      [: أمر به دون تردد، وكـان الجـزاء كمـا يلـي يقـول تعـالى               
 ْ>�)ِ&ِX�ْ�ُوهذا أكبر دليل على مكافأة اهللا لعبديه إبراهيم وإسماعيل علـى طاعتهمـا             ،  ،  ،  ،  1111]ا�

نجـزيهم باختيـارهم    : "ته وأمره، ومثلما أحسنا إلى اهللا أحسن اهللا إليهما أي         وتلبيتهما لرغب 
لمثل هذا البالء، ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء، ونجزيهم بأقـدارهم             

إذن لقد كافأهم اهللا وجـزاهم      . 2"وإصبارهم على األداء، ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء      
َُ̂ء ا�ُ��X�ِ<ْ        [:  قولـه  خير الجزاء وذلك يتجلى فـي      �َXا� �َX�ُ�َ 6َاX106ِإ̀ن َه     uٍ�ْ6َX�ِ ?ُ�)َْ�َX9ََو 

 ْ��Xiِ*َ[3              وكانت هذه هي المكافأة والمتمثلة في الذبح العظيم، فعوض أن يذبح إسماعيل –
 أرسل اهللا عز وجل ملكا حامال بإحدى جناحيه كبشا عظيما إلبراهيم ليذبحه،             -عليه السالم 

ق مع اهللا، وكان اهللا خير المحسنين والمكـافئين، وبالتـالي نجيـا             ألنه صدق الرؤيا وصد   
ونجحا في االمتحان ومن االبتالء وعوضهما المولى بالفـداء والجـائزة الغيـر متوقعـة               

وهذا دليل آخر على مجـازاة   . 4]َآX�ْ;َ Yَ�ِ6َِ�ي ا�ُ�X�ِْ&ِ(�<ْ    [: ويتجسد ذلك في قوله تعالى    
ديقهما للرؤيا ثم تنفيذهما لها دون تردد وال كلـل          اهللا عز وجل لعبديه على طاعتهما وتص      

وهذا ..والذكر، والسالم والتكريم  .. والوفاء..أي كذلك نجزيه بالبالء   . "وال ملل وال عصيان   
  .5"جزاء اإليمان، وتلك حقيقته فيما كشف عنه البالء المبين

  ا��{��Oت: ]�;��
  :  ا��{��Oت A&S ~��ره� �9 ا���O-أ 
1-  Uإ��اه�–F�	5 ا��Jم-  :  

أول شخصية تظهر في قصتنا هته هي شخصية إبراهيم بن آزر، أبو األنبيـاء وإمـام                
األتقياء وقدوة المرسلين والجد األكبر لرسول اهللا محمد عليه أزكى الصالة و التسليم، وهو              

 وهو النبي الذي تتفرع منه شجرة النبوة لتـصل          -عليهما السالم –والد إسماعيل وإسحاق    
ياء الذي هو من نسل إسماعيل بن إبراهيم، كما أن جميع أنبياء بني إسرائيل              إلى خاتم األنب  

َوَوَهْ�َ(� MُX�َ ِإX1َْ��َق   [: من نسل إبراهيم ألنهم أوالد يعقوب بن إسحاق مصداقا لقوله تعالى  
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�Mِ ا�ُ(ُ�̀�َة َوا�ِ َ��Xب   َِjَب َوَ#َ�ْ�َ(� �9ِ ُذر��ُ�ْفشخـصية إبـراهيم هـي الشخـصية     . . . . 1]َو َ
 في المنام رؤيا أمر من خاللها أن يـذبح          -عليه السالم –ئيسية في القصة، بحيث يرى      الر

ابنه إسماعيل، فيقفز فزعا من منامه وحائرا بين طاعته لربه بذبح ابنـه وبـين عـصيانه           
  .والمحافظة على ابنه، األمر الذي يؤدي به إلى استشارة ابنه الوحيد آنذاك إسماعيل

2-  ��Jم–إ���F�	5 ا��J-:  

 ابـن   -عليه السالم –أما ثان شخصية رئيسية تظهر في القصة هي شخصية إسماعيل           
الخليل إبراهيم وأمه هاجر، وهو البكر من أوالده والذي أمر والده بذبحه في المنام، فهـو                
الولد المحب والمطيع لوالده وألمر ربه في الوقت نفسه، والذي يدرك مدى خطـورة مـا                

رث، ألنه الغالم الحليم واالبن البار الذي يفعل ما يؤمر والـذي          يقدم عليه أبوه، لكنه ال يكت     
يكل األمر كله إلى مواله عز وجل، ويستند في صبره إلى إذنه ومشيئته، فإسماعيل يجسد               
تلك الشخصية الصابرة والطائعة والمتدللة للمولى والمنفذة ألمره دون هـوادة وال تـردد،         

في مكة المكرمة، ومكث هناك إلـى أن وقعـت          نشأ وتربى في الحجر قرب البيت العتيق        
حادثة الذبح، ثم رجع بعد ذلك إلى المكان نفسه ليتزوج منهم ويعيش في وسطهم، ليخلـف                
وراءه اثنا عشر ولدا ذكرا، كلهم رؤساء قبائل، وذكرت أسماؤهم فـي التـوراة، عـاش                

فن عند قبـر    ، ومات بمكة ود   ]سنة137[ مائة وسبع وثالثون سنة      -عليه السالم –إسماعيل  
  .أمه هاجر في الحجر

   : ه���-3
– زوجة إبراهيم الخليل الثانية وأم إسـماعيل    -عليها السالم –ثم تظهر شخصية هاجر     

 وهي المرأة الخدوم المطيعة والصابرة الراضية بحكم اهللا، حيث كانت أمـه             -عليه السالم 
ر، فوهبتها سـارة     وهبها لها ملك مصر الجبا     - زوجة إبراهيم األولى   -سارة"مملوكة لـ   

إلبراهيم لعل اهللا يرزقها منها الولد الذي طالما انتظرا مجيئه، إذ كانت سارة حتـى ذلـك                 
 ولما تزوج إبراهيم هاجر ولدت لـه        -ألنها ولدت بعد ذلك إسحاق    –التاريخ عقيمة ولم تلد     

، وشخصية هاجر نستطيع أن نقول عنها شخصية ثانوية         -أي قبل والدة إسحاق   –إسماعيل  
القصة القرآنية، ألنها لم تظهر أثناء تنفيذ أمر اهللا وال قبله بل كانت بمثابـة العنـصر                 في  

  .الحيادي ألنها لم تكن تدري بشيء
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  : ا	��4-9
ثم تظهر شخصية أخرى وهي الشخصية الموحية والموجهة في الوقت نفـسه، وذات             

 فـي القـصة،     السلطة والجاه والطاعة للمولى وهي شخصية الملك التي تظهر عدة مرات          
ففي المرة األولى يبرز جليا في المنام حيث جاء إلبراهيم في منامه وأمره بذبح ابنه طاعة                
هللا، ثم يتولى ظهوره مرة أخرى وذلك عندما أبعد إبراهيم هاجر وإسماعيل عـن مـرأى                
سارة ليتركهما في الصحراء القاحلة وحدهما ال زاد وال أنيس، حيـث بعثـه اهللا ليـؤنس                 

سمعت صـوتا   "يطمئن أم إسماعيل بأن اهللا حفيظ كريم ولن يتخلى عنهما، قيل            وحدتهما و 
وقيـل  – يـضرب بعنقـه      -وهو جبريل –أغثنا إن كان عندك غواث، فرأت ملكا        : فقالت

، ثم يظهر مرة ثالثة عند الذبح وأوان        1..." األرض حتى ظهر الماء فنبعت زمزم      -بجناحه
َ(�ُ? ِ�ْ6َX�uٍ    [: إسماعيل مصداقا لقوله تعالى   الفداء، حيث جاء بالكبش العظيم ليفدي به        ْ�َX9ََو

�ْ�iِ*َ[2.  
5-Uه�� �m�L, :  

تظهر هذه الشخصيات دون أن يكون لها دورا فعاال في بناء القصة، بحيث ال تـشكل                
أي دور يذكر في هذا العمل الحكائي، إنما كان ظهورها فقط لمأل الفراغ على أم إسماعيل                

  . غيروابنها وتأنيس وحدتهما ال
 :  ا	�n�oن-6

ومن الشخصيات التي ظهرت بعد ذلك، ولكن بـدون أي وظيفـة تـذكر، شخـصية                
الشيطان، حيث لم يكن ظهوره إال من أجل تكثيف شخصية الداللة وتعميـق مقاصـدها،               

 واإلثراء، ونقصد بهذا وسوسة الشيطان لهـاجر زوج         ءوالتمكين بذلك للقصة في االستوا    
عد أن حملت منه، وكانت نتيجة ظهور شخصية الشيطان ومكائده           ب -عليه السالم –إبراهيم  

  .اغترار هاجر وتكبرها على ضرتها سارة
   : ��رة-7

ويتوالى ظهور الشخصيات ذات الشأن في البناء السردي للقصة، حيث تظهر شخصية            
  سارة الزوجة المحبة الطائعة، والضرة الغيور والحقود على ضرتها في الوقت نفسه، فهي 
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د الشخصية الحاقدة الحاسدة بسبب الغيرة التي مألت قلبها تجاه ضرتها هاجر عما             تجس
 وما تلقاه من معاملة حـسنة       -ابنها إسماعيل –رزقت به من المولى عز وجل أوال ونقصد         

ومدللة من زوجها إبراهيم ثانيا، فيؤدي بها حقدها وغيرتها إلى طرد هاجر وابنها الذي لم               
– ال يدرك شيئا البتة، وضربت بما كانت تحلم وترجوه من اهللا             يزل حينذاك طفال رضيعا،   

  . عرض الحائط، ألن الغيرة قد عمت قلبها وعقلها معا-الذرية الصالحة
�'�� �9 ا���O-ب��  :  ا��{��O و"&

على مستوى القصة وهي عبارة عن كائن       " الفاعل"إن الشخصية هي العنصر الفعال و     
ية، وتشكل وجهة نظر شعورية للشخص الخفي الذي        نفسي اجتماعي يجسد حالة سيكولوج    

فالشخصية هي مصدر   "يحدد من خاللها ميوله النفسية واستعداداته البيئية ومزاياه الخلقية،          
إفراز الشر في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث،               

لخير، وهي بهـذا المفهـوم      وهي التي في الوقت ذاته تتعرض إلفراز هذا الشر أو ذلك ا           
والشخصية إما أن تكون رئيسية، بحيث تـشكل المـادة األساسـية            . 1"وظيفة أو موضوع  

والدور األول في القصة، وتكون أكثر حظا من الشخـصيات األخـرى نظـرا للمكانـة                
المرموقة التي تحتلها، و إما أن تكون ثانوية تساعد الشخصية الرئيسية،  للقيام بـدورها،               

 -عليه السالم –ن بمثابة المعارض لها، وعليه فإن الشخصيات في قصة إسماعيل           وقد تكو 
  : تشكل السلم التالي

  : الشخصيات الرئيسية �
  
  
    
  

  : الشخصيات الثانوية �
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والمالحظ في تصنيفنا هذا أن شخصية هاجر قد تكررت مرتين، حيث احتلت مركـزا              
مرة أخرى محال مرموقا في المـستوى       في المستوى األول للشخصيات الرئيسية، واحتلت       

الثاني الشخصيات الثانوية، ذلك ألن دورها في حياة النبيان معا كان دورا أساسيا وفعـاال               
فهي زوج إبراهيم وأم إسماعيل، لهذا السبب اخترنا لها مرتبة من مراتـب الشخـصيات               

حـظ غيـاب   الرئيسية، في حين عندما نتصفح أحداث القصة وبالضبط في حادثة الذبح نال     
شخصيتها غيابا كليا، بل كان حضورها نفسيا ونالحظ ذلك عندما شرع إبراهيم في ذبـح               
ابنه إسماعيل، فكل منهما تذكرها وخاف على شعورها عندما تكتشف األمر، ولذا اعتبرنا             

  .شخصية هاجر رئيسية وثانوية في الوقت نفسه
شخصية بحيث تتجلـى مـن      وفي هذا اإلطار يمكننا أن نميز بين نوعين آخرين من ال          

  : خاللهما أكثر سمات وصفات كل شخصية على حدى وهما كاآلتي
  

  : الشخصية النامية �
وهي الشخصية التي تنمو وتتطور بتطور األحداث، كما أنهـا تتـصف بـصفات              
ومميزات تبررها تبريرا موضوعيا في محيط القيم الذي تتفاعل فيه معها، وهي ذات طابع              

إنهـا هـي    "ير وليست ثابتة، وميزتها الخاصة هي المفاجأة واإلقناع         ديناميكي تتطور وتتغ  
التي تسرد لغيرها، أو يقع عليها سرد غيرها، وهي بهذا المفهـوم أداة وصـف، أي أداة                 

، ومن الشخصيات التي تنتمي إلى هذا النوع في قـصتنا هتـه، نجـد               1"للسرد والعرض 
  :-يه السالمعل– وشخصية إسماعيل -عليه السالم–شخصية إبراهيم 

  :  النامية-عليه السالم–شخصية إبراهيم  •
تتجلى صفة النماء في شخصية الخليل عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسـماعيل،               

   عندما أخذ ابنه الوحيد -عليه السالم–بحيث لم يتوان ولم يتباطأ، بل نفذ أمر ربه، وفاجأنا 
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ي ذبحه دون تردد، والغاية من هـذا        قاصدا ذبحه، وأيضا عندما أخذ السكين وشرع ف       
كله طاعة المولى تبارك وتعالى، وتنفيذ أمره دون األخذ بعين االعتبار أي اعتبارات يمكن              
أن تتبادر إلى ذهن أب عادي أمر أن يذبح ابنه، وبهذا الفعل العظيم أقنع الخليـل المتتبـع                  

  .عالىلقصته مع ابنه بما سيفعله، وأكبر دليل لإلقناع هو أمر اهللا ت
  :  النامية-عليه السالم–شخصية إسماعيل  •

 هو االبن الطائع البـار بوالديـه، الفاعـل          -كما تطرقنا لشخصيته من قبل    –إسماعيل  
والمنفذ لما يؤمر به، وهذه الصفات أوثق دليل على نماء شخصيته، ويظهر ذلك جليا فـي                

أما عنـصر   . ام به وتنفيذه  مسايرته ألبيه ومطاوعته ثم طاعته في أداء أمر اهللا وأثناء القي          
 فيتمثل في خضوعه ألمر ربه وتلبيته لرغبة أبيه، وخاصـة           -عليه السالم –المفاجأة عنده   

عندما بطحه والده أرضا مد عنقه لوالده قصد الذبح دون معارضة وال دفاع عن الـنفس،                
 في حين نجد عنصر اإلقناع تجسد في كونه االبن الطائع لوالده والبـار بـه ال العاصـي                 

  .الغالم الحليم: العاق، وبخضوعه وتقبله لألمر أقنع القارئ أنه فعال
 : الشخصية المسطحة �

قسم الباحثون الشخصيات إلى مسطحة ونامية، أما المسطحة فهي الجاهزة، التي ال            "
تتأثر باألحداث وهي في الغالب تحمل فكرة أو صفة واحدة طوال سير األحـداث، وهـذه                

 أن يتذكرها، كما يقدر على فهم طبيعة عملها الثابتـة بـنفس      الشخصية يسهل على القارئ   
وعليـه  . 1"السهولة التي أتيحت للكاتب لبنائها قصد خدمة فكرتـه علـى مـدى القـصة              

فالشخصية المسطحة هي شخصية ثابتة ال تتغير وال تتبدل طول سير أحداث القصة فهـي               
  .ذات طابع نمطي جامد، وفي هذا المجال نذكر شخصية هاجر

ي األم المحافظة على ابنها في حضور والده وفي غيابه، والحريصة على تربيته             فه
تربية صالحة دون اللجوء ألحد وال االعتماد أو االتكال وخاصة عندما تركهمـا إبـراهيم               
وحدهما في مكة دون ماء وال زاد وال أنيس، ظلت هاجر المـرأة المـسلمة الـصاـبرة                 

 ومن الشخصيات المسطحة األخرى نـذكر سـارة         والمكافحة والمصونة لعرضها وابنها،   
  ضرة هاجر، والملك الذي كان دوره نمطي بمعنى الكلمة إذ أنه كان األمين والرسول الذي
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 يبلغ رساالت المولى عز وجل وأوامره إلى عباده، ونجد أيضا الشيطان المعروف            
القبيلة الذين آنـسوا    بخدعه ومكائده ووسوسته، فهو ال يفاجئ وال يقنع، كما ال ننسى أفراد             

  .هاجر وابنها وحدتهما وملئوا عليهم المكان
  : ا��{��Oت A&S '�ا9
 ذآ
ه� �9 ا���O-#ـ

إنه لمن العسير تصنيف الشخصيات في أي عمل من األعمال السردية إلـى مركزيـة             
وثانوية، وخاصة في القصص القرآني، ألنك قد تعطي شخصية من الحـق أكثـر ممـا                

خرى من مكانها المميز، لكن وكما هو متعارف عليه في النقد األدبي،            تستحق، وقد تحرم أ   
اإلحصاء الذي هو حتمـا     "فبمجرد المتابعة التي تقوم على المالحظة والتمحيص ومن ثمة          

في مثل هذا المقام بالذات، ذلك أن تواتر الذكر يجب أن يكون دليال على شـيء مـا، أي                   
 العربي الشعبي، ثم دليال آخر على أن الشخـصية          دليال على العناية التي خص بها المبدع      

بفضل ذلك، سايرت دور عظيم في نفسها من حيث هي، ثم ذات دور آخـر فـي توليـد                   
عليـه  –وفي قـصة النبـي إسـماعيل       . 1"الشخصيات أخرى إما بالخضوع وإما بالمناوأة     

ر عبر القصة    هما اللذان يستأثران بالذك    -عليهما السالم – نلفي إبراهيم وإسماعيل     -السالم
ونقتصر هاهنا في العد على حادثة الذبح وبناء الكعبة         –القرآنية، حيث يذكر إبراهيم الخليل      

 في المرتبة الثانية فيـذكر      -عليه السالم –حوالي أحد عشرة مرة، ثم يأتي إسماعيل        –فقط  
حوالي ست مرات ثم تأتي هاجر في المرتبة الثالثة، وهته الشخصيات الثالث هـي التـي                

 لها الدور األكبر في تسيير األحداث البارزة في القصة، أما الشخصيات الثانوية فنذكر              كان
منها شخصية الملك الذي ذكر أكثر من مرتين ثم تليه شخصية سارة ثم ذكر الشيطان في                
المرتبة األخيرة، دون إغفال سكان قبيلة جرهم الذين سكنوا مكة مع هاجر والذين ال دور               

صص، وعليه يمكننا تجسيد هذه الشخصيات حسب تـواتر ذكرهـا إلـى             لهم في البناء الق   
  : 2الدرجات التالية

  11  *عليه السالم*إبراهيم 

  شخصيات مركزية  6  *عليه السالم*إسماعيل 

  5  *عليها السالم*هاجر 
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  4  الملك 

  شخصيات ثانوية  3  *عليها السالم*سارة 

  2  الشيطان

  1  قبائل جرهم  شخصيات بدون شأن

  : -1-دول رقم ج
ومثلما نالحظ أن الشخصيات المركزية تأتي في المقام األول في نص هذه القـصة              
تليها الشخصيات الثانوية وذلك حسب درجتها وحسب ورودها في النص القرآني إلـى أن              
تصل إلى الشخصيات التي ال دور لها في العمل الحكائي والتي تمركـزت فـي الدرجـة        

  .األخيرة
  :��Oت �9 ا���O  	���� ا��{-د

تتميز هذه القصة بغلبة الشخصيات ذات المكانة الدينية واالجتماعيـة الرفيعـة، فـإذا              
استثنينا الشيطان نجد أن باقي الشخصيات ذات مكانة إسالمية ودينية محظة، ومن الواضح             
أن معظم الشخصيات في القصة، والسيما التي صنفناها ضمن المركزية، هي من األنبياء             

سل، حيث نجد شخصية النبي إبراهيم الخليل وحبيب اهللا الذي ترمز شخـصيته إلـى               والر
السلطة الدينية قبل كل شيء، ثم شخصية إسماعيل نبي اهللا الذي تعد شخصيته أيضا رمزا               

عليهمـا  –للوازع الديني واإلسالمي المحض والتي ارتبطت ارتباطا وثيقا بشخصية والده           
 التي ال مناص من أن تكون ذات منزلـة          -ليها السالم ع– ثم نجد شخصية هاجر      -السالم

اجتماعية دينية، ومما زادها ثباتا ورمقا صبرها وطاعتها وتحملهـا، فهـي فـي أرقـى                
مستويات الثقة والثبات وفي هذا المجال ال يفوتنا أن نذكر سـارة التـي تجـسد المنزلـة                 

ـ          ن الطبقـة الراقيـة ومـن       األرستقراطية فهي المرأة الغنية المكتملة الجمال والجـاه، م
الشخصيات المرموقة في المجتمع، وهاهي شخصية الشيطان المخادعة التي ترمـز إلـى             
الخداع، والنفاق والكذب، ثم نجد شخصية الملك التي ترمز إلى الوفاء واألمان والـصدق،              

  .ودليل على السلطة الدينية الصادقة
  .ا���ـ�: ]���8
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  :  ا���� ا��_
ا1-�9
رافي هو المسرح الذي تدور فيه أحداث القصة، وهو الحيـز الحقيقـي             إن الحيز الجغ  

أي الحيز الجغرافي العربي والمتمثل في      : الذي يتحدث عن مكان موجود تاريخيا وجغرافيا      
َوِإْذ َ#َ�ْ�َ(�X ا�َ�8َ"َ +َX�ْ�َ��X)̀��ِ �ًXِس         [: مكة الشريفة وما حولها، والدليل على ذلك قوله تعالى        


ا             َوَأْ"ً(� َوا̀'{َ َXj�	َ 4ْ َأْن�*ِ��َX1ْاِه�َ� َوِإ
َX�ْ2 ِإX�َِإ �;َ�ْX�ِ*َ2�̀ َوOَ"ُ �ْاِه�
6ُوا ِ"ْ< َ"َ��ِم ِإْ�َ
، فمكة إذن هي نقطة االرتكاز في كل مـا  1]َ�ْ�ِ�� �Bِ�ِ��̀��َِ< َوا�َ��ِآ�Bَِ< َوا�
Z̀آzِ ا�&�Zُ�دِ   

ت اهللا هاهنا في قصتنا هي      يصادفنا من حيز، سواء أكان جغرافيا أو غير جغرافيا، ألن بي          

اِه�ُ� ا�َ�َ�اِ*Xَ�       [: المنطلق والمنتهى والمقصد والمبتغى مصداقا لقوله تعالى      َX�ِْإ zُX9َ
َِوْإذ َ

  .2]ِ"َ< ا�َ�ْ�ِ+ َوِإ1َْ��ِ*�4ُ َر̀�َ(� َ'َ�4ْ�̀ ِ"̀(� ِإ̀;Yَ َأْ;َ+ ا�̀&ِ��zَ ا�َ�ِ��ُ�
 كانت في مكة وتعيش بها، وعليـه        كل الشخصيات المركزية التي تشكل أحداث القصة      

فالحيز الجغرافي الذي تجسده مكة المكرمة يعتبر مجلبة للسعادة ومدعاة لليسار، وعلة في             
االستقرار ومصادفة الرخاء لكل شخصية يتاح لها العيش في ظالل هذا الحيـز الـسعيد                

  : ، ومن هاهنا يمكننا استنتاج ما يلي3"والكريم
 كانا يعيشان حالة من الفزع والخـوف        -عليهما السالم –أن إسماعيل وهاجر    : أوال  

قبل وصولهما إلى مكة، ولما وطأت أقدامهما أرض مكة المقدسة عاشا في أمـان اهللا               
  .وحفظه بسعادة وهناء

أن أرض مكة الشريفة هي أرض الخير والنعيم والهناء المقيم، وهو المكـان             : ثانيا  
ده المفضلين األتقياء واألعزاء عند أفضل      المفضل عند المولى عز وجل، لذا أسكن عبا       

  .وأحب وأعز مكان عنده  تعالى
أن أرض مكة المكرمة هي مسرح األحداث في القـصة، فهـي التـي أوت               : ثالثا  

 وحفظته من السوء، وأنجته وأهله من الجوع والخوف، وكـل      -عليه السالم –إسماعيل  
ومنحهم كل مـا تكتنـزه   ذلك بأمره تعالى، حيث عوضهم تبارك وتعالى عن كل شيء    

أرضه الخيرة من أمن واستقرار وحياة هنيئة، وعليه فأرض مكة هي الحيز الحقيقـي              
  .-عليه والسالم–ألحداث قصة النبي إسماعيل 
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أن البيت الحرام الذي هو مكة كحيز جغرافي، ذكر بلفظ صريح على لسان             : رابعا  

   َر̀�َ([ : مصداقا لقوله تعالى   -عليه السالم –إبراهيم  َ�ْcَ َ�اٍد�ِ ��َِjَأ1َْ ْ(ُ+ ِ"ْ< ُذر �j;ِإ �

ََ̂ة �9َْ#4ْ�َ َأXfِ9َْ�ًة ِ"Xَ< ا�(��Xِس َ'X�ِْ�ي            Òُ��ا ا���َ(� ِ�ُ�ِ�ِم َر̀
ِذي َزْرٍع ِ*ْ(َ� َ�ْ�ِ�Yَ ا�ُ�َ�̀

وَنُ ُ�ْ  .1]ِإَ�ْ�ِ�ْ� َواْرُزْ>ُ�ْ� ِ"َ< ا�8َ̀�َ
اِت َ�َ�̀�ُ�ْ� َ

دقيقا وموحيا وداالّ عليه، ومحددا إياه بصريح اللفظ وخاصة في          فذكر الحيز هاهنا كان     
  . ويقصد به مكة الشريفة]ِ*ْ(َ� َ�ْ�ِ�Yَ ا�ُ�َ�̀
ِم[    قوله 

  :  ا���� ا�����-2
األنهار والمياه والبحار وما إلى غير ذلك مما        : ويشمل هذا الحيز بحكم مفهومه ومعناه     

 أحداث، ومغامرات ومعتقدات شعبية، وقد      نشأ عن المياه ويخرج منها وما يحدث فيها من        
 الذي تفجر  بئر زمزم صادفنا نموذجا في القصة داال على هذا النوع من الحيز والمتمثل في             

 لما ظمأ من شدة العطش ليصبح ماءا غورا وبئرا      -عليه السالم –نبعه تحت أقدام إسماعيل     
 الحيز المائي كان يالزم     يستقي ويشرب منه الناس بعدما امتألت مكة بالسكان، وعليه فإن         

شخصية إسماعيل إلى أن نبع تحت أقدامه بإذن من المولى عز وجل، والدليل على ذلـك                
 بدأ يبكي ويصرخ ويتلوى من شدة العطش، أخـذت هـاجر        -عليه السالم –أنه لما عطش    

تذهب وتأتي بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، ومكة حينذاك لم يكن فيها بئر وال نهـر،                 
وبينما هي على المروة سـمعت صـوتا   " تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء،         فظلت
 وقيـل   - يـضرب بعنقـه    -وهو جبريـل  –أغثنا إن كان عندك غواث فرأت ملكا        : فقالت

 األرض حتى ظهر الماء فتبعت زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف             -بجناحه
 إسماعيل، ونصر ابنها معـا وخلـق لهمـا          ، نصر اهللا أم   2..."منه وهو يفور وتسقي ابنها    

الماء، وبقى زمزم في ذلك المكان، فكان بئر الذي هو شفاء لكل داء وسقم هو الغوث الذي              
أغيث به أم إسماعيل والدليل على ذلك مكانه الموجود فيه الذي ال يزال نابعا ومتفقا فيـه                 

ن فـي أول أمـره مكانـا        إلى يومنا هذا، وعليه نخلص إلى أن هذا الحيز المائي الذي كا           
مسطحا ال يتحرك وال ينمو وال يشعر بوجوده وال بتدفقه، يتغير ويتحرك ويتفجـر بحكـم                

  وبأمر من المولى عز وجل، حيث بدأ المكان ينتفخ ويحدث صوتا حتى تفجر الماء تحت
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عليهمـا  – أقدام نبي اهللا إسماعيل، فبفضل هذا الحيز تخلص كل من إسماعيل وهاجر             
فالـشكل  "ن الخطر الذي كان يحذق بهما، حيث أنقدهما من المصير المجهـول              م -السالم

وهذا الذي يعنينا أكثر،    ...الحيزي هنا عجيب فعال، والمنظر الحيزي نتيجة لذلك رائع حقا         
فتغمر جانبا منها ويعلـو     : األمواه التي تزحف على هذه األشكال الحيزية من كل أقطارها         

، فالحيز  1"ولكنها يابسة تعوم في الماء، وتغرق في السماء       عليها جانب آخر فيشكل يابسة،      
المائي هاهنا كان رمزا للحياة ونبضا للسعادة والهناء، فكان هذا األخير بمثابة النقلة الهامة              

، والمالحظ في هذا الصدد أن المسافة بين الحيز الجغرافـي           -عليهما السالم –في حياتهما   
الكلمة ولكنها أحدثت تطورات وتحوالت مهمـة عنـد      والحيز المائي لم تكن طويلة بمعنى       

كل من شخصية إسماعيل وشخصية هاجر، ألن الحيز المائي منحهما الحياة واألمل فـي              
  .كنف طاعة اهللا ونعمه


ك-3�� :  ا���� ا��
هذا الحيز من أكثر أنواع الحيز روعة وأشدها إثارة والسيما في القـصص القرآنـي،               

شئا عن أسباب خفية تعود إلى قوى غيبية كانت الذهنية الشعبية،           إذا كان تحركه نا   : "وأيضا
ومما صادفنا من هذا الـضرب مـن        . 2"وال تبرح تؤمن بها فتصيبها في سردها الحكائي       

َوَ>�Xَل  [ : إذ يقول تعـالى    -عليه السالم –الحيز في هته  القصة، ما نجده في قول إبراهيم           
     >�ِ�ْ�َX1َ �j�ِإ2�َ َر Aٌَذاِه �j;إذن استدبر إبراهيم الخليل مرحلة من حياته، ليـستقبل          .3]ِإ 

وهي هجـرة نفـسية     ... إنها الهجرة :"مرحلة أخرى وليفتح صفحة أحسن من التي طواها         
بحيث ترك كل شيء مضى من حياته في تلك األرض مع أيامـه             . 4"قبل أن تكون مكانية   

 له بماضيه، وكأنه ولـد     الخالية حلوها ومرها، وهاجر إلى ربه، وكأنه إنسان آخر ال صلة          
لمـا  "من جديد، مسلما نفسه لربه، موقنا بأنه سيهديه إلى الحق وسيرعاه ويسدد خطاه، أي              

نجاه اهللا من النار، وخلصه من كيد الفجار، هجر قومه واعتزلهم، والمعنى أني مهاجر من               
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إلـى   هو أول من هاجر من الخلق مع سـارة  :بلد قومي إلى حيث أمرني ربي، قال مقاتل       
  .1"أرض الشام

إن الحيز المتحرك هاهنا تجسده شخصية إبراهيم الخليل ألنه قرر االنتقال والتحـرك             
والتغيير عّل اهللا يهديه إلى اليقين ويخلصه من الجحيم، لقد هاجر هجرة وصفها سيد قطب               

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع، ومن أواصر شتى              : "كالتالي
صرة واحدة ال يزاحمها في النفس شيء، إنـه التعبيـر عـن التجـرد والخلـوص                 إلى آ 

، وعليه فإن الخليل أعلن أنه ذاهب إلـى ربـه، وقـرر             2"واالستسالم والطمأنينة واليقين  
االنعزال عن كل ما له صلة بماضيه وأهله وأرضه، لقد انعزل ليتفـرغ إلـى العبوديـة                 

ال شريك له، عله يستجيب لدعائه، ويهب لـه         والهداية، إلى طريق المولى عز وجل وحده        
أن الحيز المتحرك تجسد أوال في شخصية الخليـل         : ذرية صالحة، فالذي نستنتجه إذن هو     

ألن تحركه لم يكن عبثا بل كان لغرض االنقطاع عن الكل والتفـرغ لعبـادة اهللا، قـصد                  
قق مبتغاه، أما ثاني    التجرد واإلبقاء على قلبه سليما، لعل وعسى ربه يستجيب  لدعائه ويح           

ما تسجد فيه الحيز المتحرك هو شخصيتي إسماعيل وهاجر، حيث انتقال من بيت إبراهيم               
 إلى أرض اهللا الواسعة وبالضبط إلى بيتـه عـز وجـل،          -أي حيث كان يسكنان   –وسارة  

فالمسافة التي قطعها بهما إبراهيم أكبر دليل على تحريك وتحرك الحيز، وتحركهما أيضا             
  :  عبثا بل كان مقصده واضحا وبينالم يكن
إبعادهما عن عيون سارة التي مألت الغيرة قلبها وعمت عقلها عندما عرفت            : أوال  

أن هاجر قد حملت من إبراهيم، وعليه كان تحركهما في صالحهما ألن سارة كانت قد               
أقسمت على أنها ستفعل شيئا لهاجر هذا إن لم تقضي عليها، إذن فالسفر كـان خيـرا                 

  .هاجر والبنها إسماعيلل
سدد اهللا خطاهما حيث اتجه بهما إلى أن وصال إلى مكـان زمـزم وأقـصد                : ثانيا  

الصفا والمروة، وفعلت هاجر ما فعلت حتى حصال على الماء ومنذ ذاك الحين أصبح              
الحجاج يسعون بين الصفا والمروة ويسقون من زمزم، إذن لـو لـم تـسافر هـاجر                 

ن كل هذا ولما وجد زمزم، فالحيز المتحرك هاهنا أدى دورا           وإسماعيل إلى مكة لما كا    
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حقيقيا، وخلف آثارا دينية محضة وبصمة يذكرها ويراها كل من بلغ الصفا والمـروة              
  .وشرب من بئر زمزم

  : ا���� ا�(��ي -4
عليـه  –وقد صادفنا من هذا الحيز ما يدل على البيئة التي عاش فيها النبي إسـماعيل                

َوِإْذ َ#َ�ْ�َ(�X ا�َ�8َ"َ +َX�ْ�َ��X)̀��ِ �ًXِس َوَأْ"ً(�X َوا̀'َ{6ُXوا             [: لك في قوله تعالى    ويتجلى ذ  -السالم
                 >َ�Bِ�ِ�X�̀��ِ �X�
ا َ�ْ�َِXj�	َ 4ْ َأْن�*ِ��َX1ْاِه�َ� َوِإ
َX�ْ2�̀ َوَ*ِ�ْ�َ;� ِإ2�َ ِإOَ"ُ �ْاِه�
ِ"ْ< َ"َ��ِم ِإْ�َ

   ِ��ُZ&Xا� zِ̀آZ
مة ال يكلف بها إال من كان حبيبا إلى اهللا، وكان         وهذه المه ،  1]َوا�َ��ِآ�Bَِ< َوا�
 أحباء اهللا وأنبياؤه، لذا كلفهم عز وجل بمهمة تطهيـر           -عليهما السالم –إبراهيم وإسماعيل   


اِه�ُ� ا�َ�َ�اِ*Xَ�       [ :البيت الحرام بيت اهللا العتيق، ومما يثبت ذلك قوله تعالى         َX�ِْإ zُX9َ
َِوْإذ َ
 :وأيضا قوله عز وجل، 2]َر̀�َ(� َ'َ�4ْ�̀ ِ"̀(� ِإ̀;Yَ َأْ;َ+ ا�̀&ِ��zَ ا�َ�ِ��ُ�ِ"َ< ا�َ�ْ�ِ+ َوِإ1َْ��ِ*�4ُ 

ْ�ُ��َب ا�َ�Xْ�َت ِإْذ َ>�Xَل ِ�َ�ِ(�X�ُ�ْ'َ �X"َ MِXُ�وَن ِ"َ >ْX�X�ِْ�ي َ>�Xُ��ا                       [َ 
َ�َSَ َ�َ�اَء ِإْذ:ُ �ْ�َأْم ُآْ(ُ
   َ�XXX1ْاِه�َ� َوِإ
َXXX�ِْإ YَXXX�ِ��َ�َ MَXXX�ََوِإ YَXXX�َ�َِإ �ُXXX�ُ�ْ;َ �XXX�ً�ََ��َق ِإXXX1ْ4َ َوِإ�*ِ�     ُMXXX�َ >ُXXX�ْ;ًَ�ا َوXXXSَِوا    

 -عليه الـسالم  –، وهذا ما يثبت ويعكس البيئة التي عاش فيها النبي إسماعيل            X"ََََُ[3ْ&ِ�ُ��ن 
حيث ولد ونشأ وتربى في بيت النبوة واألنبياء من بعده ابتداءا من والده إبراهيم وصـوال                

 السالم في محيط تغمره آثـار النبـوة         إلى أخيه إسحاق ويعقوب ويوسف، إذن عاش عليه       
واإلسالم لذا رزقه اهللا هذه الصفة التي رفعته عن باقي أبناء جيله، فجعلـه نبيـا حليمـا                  


اِه�َ�        [: وصديقا مصداقا لقوله تعالى   َX�ْ2 ِإX�ََ�َل ِإX;َْأ �X"ََو �X)َ�ْ�ََ�َل ِإX;َْوَ"� َأ aِ��ِ �)̀"َ�ُ>�ُ��ا َ
ْ�ُ��XXَب َواXX1ْDََ��ِط َوَ"�XX ُأوِ'2XX1َ�"ُ �َXX َوِ*�XXَ&2 َوَ"�XX ُأوِ'�XX     َوِإXX1َْ��ِ*�4َ َوِإXX1َْ��َق وَ َ


jُق َ�ْ�َ< َأSٍَ� ِ"ْ(ُ�ْ� َوَ;ْ�ُ< X"ُ Mُ�َْ&ِ�ُ��نَ    Bَ;ُ =َ �ْ�ِj�َن ِ"ْ< َر�Z��ِ)̀وهته اآليـات هـي   4]ا� ،
 كان نبيا وعاش في بيت تربت علـى عرشـه           -عليه السالم –األخرى أكبر دليل على أنه      

 إبراهيم الخليل وصوال إليه حيث      -كما ذكرنا –ة والصدق واإليمان، انطالقا من والده       النبو
  . جعله اهللا عز وجل نبيا يهدي العباد إلى طريق الرحمن وإلى السبيل الصحيح

  ا�8(���ــ� ا���ــ� : را���
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1-
  : ��cب إ�
اه��/  ��Sر ه�#
أن هاجر زوجته الثانيـة      األولى   -عليه السالم –عندما علمت سارة زوجة إبراهيم      

حامل قررت االنتقام منها وأبعادها عنه، فأقنعت إبراهيم الخليل بـذلك، عنـدها لبـى               
أبعد هاجر عن مرأى سارة، بعدما ولدت إسماعيل وعن القبيلة ككل           : أمرها وفعل أي    

ذاهبا بهما إلى أبعد مكان ممكن حيث ال تراهما سارة، حتى وصل بهما إلى صـحراء                
ة، حيث تركهما هناك في رعاية اهللا وحفظه دون أنيس وال ونيس وال زاد              مكة المكرم 

إال القليل من الماء، فمكثا هنالك وحدهما حتى من اهللا عز وجل عليهما ببئـر زمـزم                 
حتى ال يظمأ بعده وال يجوعا، وعليه فإن المولى عوضهما عن الماء واألكـل بمـاء                

من ماء زمزم برئ مـن مرضـه،        من شرب   : زمزم ألنه هو المأكل والمشرب، قيل     
وشبع من جوعه، واستقى من عطشه، ثم جعل المولى القوافل تمرهم فتقيم معهما حتى              
ال يستوحشا المكان فيعيشان في رعب، وكان نعم المولى ونعم الحفيظ عليهمـا، فمـن               
خالل هذا الحدث نلحظ وجود هاجر مع ابنها إسماعيل في صـحراء مكـة لوحـدهما                

لخليل الذي كان ينفذ رغبة زوجته األولى، وفي رواية أنه ذهب إلـى             وغياب إبراهيم ا  
أرض فلسطين قاصدا الدعوة إلى اهللا إلى دينه المنصور، لكنه عندما غادرهما، وقـف              
قليال ورفع يديه وبدأ في التوسل إلى اهللا أن يحفظهما ويرعاهما، إذ يقول المولى فـي                


ِم           َر̀�َ(� ِإ;�j َأ1َْ ْ(+ُ  [: كتابه العزيز ̀X�َ�ُا� Yَ�
 ِذي َزْرٍع ِ*ْ(َ� َ�ْ�َِ�ْcَ َ�اٍد�ِ ��َِjُذر >ْ"ِ 

اِت          َX�َ8̀ا� >َX"ِ �ْ�ُ<َْ�ًة ِ"َ< ا�(��ِس َ'ْ�ِ�ي ِإَ�ْ�ِ�ْ� َواْرُزfِ9ََْ̂ة �9َْ#4ْ�َ َأ Òُ��ا ا���َ(� ِ�ُ�ِ�َر̀


وَنُ ُ�َْ �ْ�ُ�̀�َ�َ[1.  
 لزوجتـه هـاجر وابنـه       -يه الـسالم  عل–وهذه اآلية أكبر دليل على ترك إبراهيم        

إسماعيل وحدهما في أراضي بيت اهللا المحرم، فهو يصرح بذلك ويدعو لهمـا اهللا أن               
يرزقهم من الثمرات وأن يرسل لهم من يواسيهما ويؤنسهما في وحدتهما وأن يحفظهما             

  .ويرعاهما، وكان اهللا لعبديه عونا وخير حافظا، ألنه المستعان على كل عمل
  : ��cب ه�#
/إ�
اه�� ��Sر -2

دليل على كل ما تحمله من معنى وإيحاء في طياتها مـن حنـان وحـب                " أم"إن لفظ   
وعطف وخوف ورحمة، فهي الملجأ الذي يلجأ إليه االبن عند الضيق والشدة وعند الفرح              
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والسرور ألنها الصدر الرحب الحنون الذي يحمل الهموم ويخفف عن اآلخرين عبئ الحياة             
 ظل مع أمه فقط عندما كان صـغيرا،         -عليه السالم – حين نجد أن إسماعيل      ومشاقها، في 

ولما كبر صار يواكب والده في كل شيء، والدليل على ذلك أنه عندما أراد إبراهيم ذبـح                 
ابنه إسماعيل أخذه دون أن يعلم هاجر ودون أن يأخذها معهما، وبالتالي عنـدما حانـت                

فيذ أمر اهللا وأبعدا هاجر عن القضية ككل، وهذا أول          لحظة الذبح اختلى الوالد بولده في تن      
دليل على حضور إبراهيم الخليل مع ابنه عند الذبح وغياب والدته العطوف التي لو علمت               
حتما لن ترضى، ومما يثبت هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وإسـماعيل عنـدما قـرر                 

َ�MُX�َ"َ mَ�َ ا�X<َ �َ�ْ&̀Xَ�ل َُ �X�X)َ̀� ِإ;�Xj َأَرى              9ََ�̀��  [: الخليل تنفيذ أمر اهللا مصداقا لقوله تعالى      
�ِ�ُ�ِ;� ِإْن َ:�Xَء                   َX1َ 
ُ"َnْX'ُ �X"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ �
 َ"�َذا َ'َ
ى َ>�َل َْiُ;ْ�9َ Yْ�ُ�ََأْذ �j;�9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ

     >
ِ�ِ�ÒXا� >َX"ِ MX�َبر ، إذن فاآلية تدل على أن الخليل شاور ابنه إسماعيل فقط ولم يخ            1]ا�
زوجته هاجر، وأما ثاني اللحظات التي كان فيها غياب هـاجر واضـحا، لحظـة الـذبح       

: الحاسمة، أي عندما أبعد الوالد ولده وأوقعه أرضا قاصدا ذبحه، ودليل ذلك قوله تعـالى              
]    ْ>�X�ِ�َ�ْ�ِ Mُ�̀'َتدل على وجـود شخـصين   " أسلما"، وعليه نالحظ أن كلمة    2]9ََ�̀�� َأ1َْ�َ�� َو

  . ثالث لهما وهما إسماعيل وإبراهيم مما يثبت غياب هاجر عن الساحة التنفيذيةاثنين ال
  : ��cب ه�#
/ ��Sر إ1��*�4 وإ�
اه��-3

بعد ما شب إسماعيل كانت والدته هاجر قد وافتها المنية وفارقت الحياة، فدعاه والـده               
مره وأوامـر المـولى     لبناء بيت اهللا، وكان إسماعيل الولد الطائع البار بوالده والمنفذ ألوا          

دائما كما عرفناه، فقرر الذهاب مع إبراهيم الخليل ومساعدته في بناء الكعبة، وعلى أثـر               
هذا الحدث نالحظ أن هاجر لم تكن معهما، فهي لم تغادر المكان فحسب بل غادرت الحياة                

يعتمـرون،  ككل، إذن لقد أمر اهللا عبده ونبيه إبراهيم أن يبني له بيتا فيه يحج الناس وفيه                 
فلبى نداءه وأمره، فبنى الكعبة بمساعدة إسماعيل، حيث كان هذا األخير يـأتي بـالحجر               
ويسلمه لوالده إبراهيم وهو يبني الكعبة، حجر فوق حجر حتى ارتفع البناء وصـار بيتـا                


zُ9َ ِإْ�َ
اِه�ُ� ا�َ�َ�اِ*َ� ِ"َ< ا�َ�ْ�ِ+ َوِإ[: بإذنه تعالى مصداقا لقوله عز وجلِ  1َْ��ِ*�4ُ َوْإذ َ
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       ُ��X�ِ�َا� zَ��ِ&َ̀أْ;َ+ ا� Yَ;̀4ْ�̀ ِ"̀(� ِإ�َ(� َ'َ�ظال عليهما السالم يبنيان البيت ويـرددان        1]َر̀ ،
هذا الدعاء حتى انتهيا من بناء الكعبة المشرفة، ومنذ ذلك الحين عمرت مكـة المكرمـة،                

يذها والـدليل علـى     وظل كل من إبراهيم وإسماعيل في خدمة المولى وطاعة أوامره وتنف          
ــالى ــه تع ــك قول 
ا َ�ْ�ِ��Bِ�ِ�XX�̀��ِ �XXَ<  [: ذلَXXj�	َ 4ْ َأْن�*ِ��َXX1ْاِه�َ� َوِإ
َXX�ْ2 ِإXX�َِإ �;َ�ْXX�ِ*ََو

، إذن رفعا القواعد من البيت في األيام التي كانـت فيهـا             2]َوا�َ��ِآ�Bَِ< َوا�
Z̀آzِ ا��Z&Xُ�دِ   
  . أيضاهاجر قد فارقت الحياة، مما يثبت وجودهما وغيابها

4-4�*��1y اه��
 : S&� إ1��*�4 ��"
/ "��ورة إ�
 في المنام أنه يذبح ابنه احتار في األمـر، وبقـي            -عليه السالم –عندما رأى إبراهيم    

تائها، ولم يخطر على باله أي حل، فقرر أن يستشير ابنه إسماعيل في أمر ربه والـدليل                 

ى       َ� ُ�َ(̀� ِإ;�j َأَرى     [: على ذلك قوله تعالى   َX'َ َذا�"َ 
ْiُ;ْ�9َ Yْ�ُ�ََأْذ �j;إنه  3]�9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ ،

يستجيب لنداء ربه ويعرض األمر على ابنه الذي نزلت فيه اآلية وجاءت الرؤيـا محـددة       
إنه ال يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي، إنما يعـرض األمـر               "إياه في الطلب،    

ألمر في حسه هكذا، ربـه يريـد، فلـيكن مـا            عليه كالذي يعرض المألوف من األمر، فا      
  .4"، وابنه ينبغي أن يعرف وأن يأخذ األمر طاعة واستسالما، ال قهرا واضطرارا...يريد

َ>�َل َ� َأَ�Xِ+ ِا�X"َ 4ْX�َ9ْ    [: فرد عليه ابنه، ذلك الولد الطائع لربه والمحسن إلى والده قائال       
        ̀OXا� >َX"ِ M�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
ُ"َnْ'ُ>
، لقد حسم األمـر بكلمتـين، فعـال ألن          5]�ِ�ِ

إبراهيم الخليل قام فزعا من منامه واحتار في أمر الرؤيا، لكن عندما اختلى به وشـاوره                
في األمر كان إسماعيل الجازم والحاسم لألمر، ألنه أبدى موقفا لم يكن متوقعـا، فـسهل                

 تأخذ رأيي بل افعل ما أمرك بـه         ال تستشرني، وال  : األمر على إبراهيم، فكأنه يقول ألبيه     
حقا إنه موقف جبـار   . اهللا، فأمر المولى ال مرد له وحياتي كلها طوعا لك وفداءا ألمر اهللا            

ال يضاهى وال مثيل له اليوم، فاألب الحنون الخائف على حياة ابنه أخبـره بـاألمر وود                 
ن علمه ودون إشعاره    استشارته، لكن االبن ال يريد هذه المشورة بل فضل التنفيذ فورا دو           
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بخطورة الموقف، وعدم اإلطالة في الوقت واإلبطاء في التنفيذ، فـضل الـسرعة وعـدم               
  .التواني والتردد ألنه االبن التقي، الحليم والطائع لربه والبار بوالده

5-
"D�� اه��
  :#�4 ه�#
 �M/ *�� إ�
امه فحمله إلى الخارج    لما استفاق الخليل من منامه بعد ما رأى الرؤيا وجد إسماعيل أم           

 فقررا معا تنفيذ أمـر      -كما أشرنا إليه  –وقص عليه الرؤيا وكان إسماعيل حاسما للموقف        
ربهما دون أن يخبرا هاجر أو يحيطونها علما، وفي الصباح الباكر خرجا معـا قاصـدين        

، المكان الذي قررا تنفيذ أمر اهللا فيه، ولمـا وصـال عتبـة البـاب،                )مكان الذبح (الجبل  
ذاهبـان  : إلى أين تأخذه؟ فرد عليها    : [ستوقفتهما هاجر، وخصت باالستوقاف زوجها قائلة     ا

حافظ على إسماعيل إني أخاف أن تغفـل        : إلى الصيد بعون اهللا والتنزه في الجبل، فقالت       
ثـم  ] ال تخافي عليه إني عليه حفيظ أمين، ألست بوالده        : عنه عينيك فيتيه، فرد عليها قائال     

هب معهما هاجر، وحتى في موقعة الذبح، ظال وحـدهما دون تواجـدها             خرج به، ولم تذ   
ودون علمها، وعليه فإن الخليل عندما قرر تنفيذ أمر ربه استفرد بابنه الوحيـد حينـذاك                
الذي هو إسماعيل وعزم على ذبحه دون إعالم أمه هـاجر، ودون أن يأخـذها معهمـا،                 

ن إسماعيل وعلـى طاعتهمـا، عنـدها    وظلت غائبة عنهما حتى كافأهما المولى بالفداء ع      
  .رجعا معا إليها سالمين غانمين بمكافأة اهللا لهما ورضاه عنهما

6-u��6إ1��*�4 ا�(��/  إ1��*�4 ا� :  
ما من شدة وضيق إال وتبعها الفرج، وكل صابر على البالء ينال جزاء صبره على ما                

ى االبتالء الذي ابتاله بـه       صبر عل  -عليه السالم –ابتلى به، وكذلك الشأن للنبي إسماعيل       
المولى ونفذ أمره دون تواني وأطاعه دون تردد، فجزاه اهللا على صـبره وكافـأه علـى                 
طاعته بفداء عظيم في اللحظة التي كان سيذبح فيها، ثم كافأه مرة ثانية بـالنبوة، وعليـه                 

حيـاة   فضل طاعة المولى وتنفيذ أمره على العصيان والكفر وال         -عليه السالم –فإسماعيل  
لقد فضل أن يذبح بأمر من ربه على أن يعصيه ويعيش عـيش التعـساء، زد                : النكد، نعم 

على ذلك غضب الرحمن عليه إلى األبد، لكنه االبن الطائع الصبور الذي ال يرد أي أمـر            
يؤمر به فما بالك أمر اهللا عز وجل، فضل التنفيذ والصبر واالبتالء على العـصيان، إنـه           

ويستحق خير الجزاء وأحسن المكافآت، لقد صبر على أمر ربه وابتالءه           حقا يستحق النبوة    
ثم صبر عند الذبح فجزاه اهللا بذبح عظيم، جزاه وكافأه بفداء أو كبش يذبحه الخليل عوضا                
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�X�̀�َ9َ َأX1َْ�َ�� َوَ'MُX�̀      [:  لنرى كيف كان جـزاؤه، يقـول تعـالى         -عليه السالم –عن ذبحه   
>ْ�XXX�ِ�َ�ْ�ِ103�XXX)َ
اِه��ْ  َوَ;�َدَْXXX�ِْإ �XXX َ>XXXrَ �ْXXXَ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ�XXX ِإ̀;�XXX َآXXX�ْ;َ Y�ِ6َXXXِ�ي      104ُ? َأْن َ

َُ̂ء ا�ُ�ِ��ْ<105ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�ْ<   .1]107 َو9ََ�َْ(�ُ? ِ�ْ6َ�106�ْ�iِ*َ uٍ ِإ̀ن َه6َا َ�ُ�َ� ا�َ�
إنه الموقف بحق يصور لنا ظآلة كل شيء أمام اإليمان، التضحية بكل غال ونفس في               "

  : ، حقا إنه ممن يجيدون فن التضحية قوال وعمال كما يقول الشاعر2"يدةسبيل العق
  علَى َأي جنْبٍ كَان في اِهللا مضجعي    ولَستُ ُأباِلي حين ُأقْتَُل مسلما 

إن جزاء الشاكرين والصابرين عند اهللا عظيم، فالخليل وابنه إسـماعيل صـبرا             : فعال
مهما بخير المكارم، وأحسن النعم فالشكر كـان قوليـا وعمليـا،            على ابتالء اهللا لهما فأكر    

فجزاهما اهللا جزاء وأجرا في الدنيا واجتباهما هداية وسعادة في اآلخرة ناهيك عمـا فـي                
  .اآلخرة الذي ال يمكن وصفه، ففيها ما ال عين رأت وال خطر على قلب بشر

 : ذ�u ا� ��/  ذ�u إ1��*�7-4
يم الخليل تنفيذ أمر ربهما وطاعته، خرجا قاصدين الجبـل          بعدما قرر إسماعيل وإبراه   

الذي هو مكان وقوع الذبح، ولما وصال اضطجع إبراهيم ولده إسـماعيل أرضـا وأخـذ                
السكين وشرع في ذبحه، فلما مرر السكين على عنقه، جاء ملك من السماء حامال بجناحيه               

بح إسـماعيل، هـذا مـا       الفدية عن إسماعيل والذي هو كبش عظيم، ليذبحه عوضا عن ذ          
َُ̂ء ا�ُ�ِ��<ْ    [: يجسده قوله تعالى   َ(�ُ? ِ�ْ6َX���Xiِ*َ uٍْ      106ِإ̀ن َه6َا َ�ُ�َ� ا�َ�ْ�َX9َفبعدما  3]107 َو ،

كان النبي إسماعيل هو المقصود في عملية الذبح أصبح الكبش الذي فدا به المـولى روح                
ي إسماعيل على طاعته    إسماعيل هو المذبوح، وعوض أن يذبح إسماعيل ذبح الكبش وجز         

وصبره وحسنه إلى ربه وبره بوالده، لقد أحسن إلى اهللا وكان اهللا وفيا لعبده وجزاه علـى                 
طاعته وإيمانه القوي بالفدية والمكافأة إنه إحسان يقابله إحسان، وصبر يقابله جزاء، وهذا             

  .ءهو جزاء الصابرين الطائعين الشاكرين اهللا والحامدين له في السراء والضرا
�&"�C : ــ�ـ�د ا�ـ�"(�ـــ��Dا  

  :  ا���� ا��"(� ا��ا>��-1
 : هاجر وسارة  - أ
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يعد هذا الزمن الذي عاشته هاجر مع ضرتها سارة من األزمنـة الحزينـة، ملـؤه     
الغيرة وحب التملك أوال ثم الكره والحقد ثانيا، حيث كانت سارة عقيمـا ال تلـد، وكـان                  

تطلع ويتشوق إلى الولد وهي ال تستطيع أن تمنحه         يحزنها أن ترى زوجها الوفي إبراهيم ي      
ما يحلم به، فأشارت عليه أن يدخل بأمتها هاجر الموهوبة لها من ملك مصر، وتمنـت أن            
تنجب طفال تقر به عين أبيه وتشرح له نفس سارة، فكان ذلك وولدت هاجر غالما زكيـا                 


َ;�ُ? �ِ  [وحليما أسموه إسماعيل مصداقا لقوله تعالى     ْ�̀X�َ9َ   ٍ��X�ِSَ ٍَ̂م X_ُ[1 .    فـشاركت سـارة
زوجها وضرتها فرحتهما وبهجتهما حينا وشايعتهما زمنا في هذا السرور، ولكن الغيرة لم             
تلبث أن دبت إلى قلبها وعقدت عليها الكآبة سحابة مطبقة، فأصبحت ال تطيق النظر إلـى                

صل صـوتهما   الغالم، وال تحمل رؤية هاجر، فطلت من الخليل إبعادهما عنها، حيث ال ي            
إلى مسمعها وال تقع عينها عليهما، فاستجاب لها الخليل فيما أمرته به، فأبعدهما، لكنه فقد               
االبن الذي طالما انتظر قدومه وتمنته عيونه وجوارحه، وفقد الزوجة التي وهبت له قـرة               

حيث انتقل من النور إلى الظالم منذ فقدان ابنه إلى ظهـوره، فهـي فتـرة                "عينه الوحيد   
، فبسبب غيرة سارة أبعدت هاجر مع ابنها عن الخليل سنين حتى شب             2"كولوجية مقدرة سي

إسماعيل وأطاق السعي والعمل، عندها رأى الخليل رؤيا بناء الكعبـة فارتحـل إليهمـا،               
وكانت هاجر حينذاك قد فارقت الحياة، وعليه نالحظ أن الخليل غاب عن أسرته سنين أي               

م يكن يتجاوز الخامسة أو السادسة من عمره إلـى أن شـب             منذ أن كان الوليد صغيرا ول     
وأصبح رجال، وهذا دليل على أنه غاب عنهما حوالي عشر سنوات أو أكثر ثم عاد للبحث                
عنهما، لكن يظل هذا التعداد الزمني مجرد تصوير تقريبي للزمن وليس محـددا، وعليـه               

انت أمة خادمـة عنـد ملـك         عاشت زمنا مرا منذ أن ك      -عليها السالم –نستنتج أن هاجر    
مصر، ثم عندما بدأت في خدمة سارة وزوجها، إلى أن شب الخـالف والنـزاع بينهمـا                 
ففارقت الخليل آخذة معها إسماعيل حيث استقرا في صحراء مكة الخاليـة مـن النـاس                
والفقيرة من الزاد والماء، عندها فقط عاشت هاجر زمنا حزينا مـدقعا إلـى أن مـن اهللا                  

ئر زمزم ثم نزوح القبائل إليهما، ليتحول الزمن التعيس المر إلى الزمن الـسعيد              عليهما بب 
  .المليء بالهناء والسرور
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 :  إسماعيل وهاجر في مكة - ب

لم يحدد زمن مكوث إسماعيل وهاجر في أرض مكة المكرمة، حيث توجها إليهـا              
 بوالـده   وإسماعيل لم يزل صغيرا ومكثا هنالك حتى توفت هاجر وشب إسماعيل فـالتقى            

الخليل ليبنيا بيت اهللا المحرم معا، يقول محمد علي الصابوني في كتابه النبوة واألنبياء في               
وشب إسماعيل وتزوج من القبيلة وتعلم العربية مـنهم وأصـبحت   : "...هذا الصدد ما يلي  

–مكة مأهولة بالسكان، منذ ذلك الحين بعد أن كانت قفرا موحشا، وتوفيت هاجر وإبراهيم               
 ال يزال بعيدا في أرض فلسطين، ثم بعد مرور سنين عديدة حن قلب إبراهيم               -ه السالم علي

إلى رؤية زوجه وولده فأخذ يقطع الصحاري والقفار، حتى وصل إلى مكة فلم يجد زوجه،               
، وعليه فالمدة التي مكثها إسماعيل مع هاجر فـي مكـة كمـا              1..."ووجد ولده يبري نبال   

عشر سنوات، والدليل على ذلك أنه عليه السالم سافر إلى مكـة            ذكرنا، بالتقريب تقارب ال   
وعمره لم يتجاوز السادسة وظل فيها إلى أن كبر وشب وتزوج، وعاش بعد وفاة والدتـه                

  .فيها إلى أن التقى بالخليل وواصل معه الحياة في طاعة اهللا وعبادته
  :  إسماعيل في موقعة الذبح-جـ

العمل، رأى الخليل في منامه أنـه يـذبح ابنـه           لما شب إسماعيل وأطاق السعي و     
�X�̀�َ9َ  [: الوحيد حينذاك، والرؤيا أمر من اهللا وال مرد لها، فاستشار إسماعيل في ذلك فقال             

ى         َX'َ َذا�X"َ 
ْiُ;ْ�9َ Yْ�ُ�ََأْذ �j;َأَرى �9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ �j;ِإ �̀)َ�ُ �، لـم  َ[2�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>َ�ل َ

ل لحظة للتفكير ولم يتوقف ولم يندهش، بل تقبل األمر بصدر رحب وقبـول     ينتظر إسماعي 
�ِ�ُ�ِ;� ِإْن َ:�Xَء ا�X"ِ MX�ََ<                 [: حسن ورد عليه مطمئنا قائال    َX1َ 
ُ"َnْX'ُ �X"َ 4ْX�َ9ِْ+ ِا�َأَ �َ>�َل َ

 >
ِ�ِ�ÒXلنتصور مدى صعوبة الموقف، ومدى الحزن الزمني الذي كان فيـه كـل              3]ا� ،
فأسلم إبراهيم ابنه فصرعه    " يبدو عليهما ألنه أمر من اهللا والبد من تنفيذه،           منهما، ولكنه لم  

على شقه وأوثقه بكثافة ووضع السكين على حلقه وأمرها فوق عنقه، ولكنها لم تقطع، فقد               
  ، وحقّا إنه موقف عظيم وغريب في الوقت نفسه، لقد4"انقلبت في يده وكأنها قطعة خشب
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، لكن اهللا سلب السكينة خاصية القطع والحدة إلـى أن          أضجع ابنه وشرع في ذبحه    

اِه��ْ    [: جاءهما النداء اإللهي بالفدية والجزاء، مصداقا لقوله تعالى       َX�ِْإ �X 104َوَ;�َدَْ(�ُ? َأْن َ

 ْ>�)ِ&ِXX�ْ�ُِ�ي ا�XX�ْ;َ Y�ِ6َXXَآ �XX;ِ̀إ �XXَُ̂ء ا�ُ�XXrَ �ْXX<َ105>ْ�XX�َِ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ �َXXا� �َXX�ُ�َ 6َاXX106 ِإ̀ن َه 
َ(�ُ? ِ�ْ6َX���Xiِ*َ uٍ     َوْ�َX9َْ107[1           وهذا جزاء اإليمان واإلحسان والطاعة، لقد فـداه المـولى ،

بكبش يذبح عوضا عنه، فحادثة الذبح وقعت في مكة، وفي مدة زمنية محددة لـم تتعـدى                 
الساعة، لكن زمن الطاعة والتنفيذ بالرغم من األلم والمغامرة والنهاية المعروفة، فهو زمن             

كل من الخليل وابنه، ولكنه صار أحلى عندما صدر المولى الـذي ال مـرد               صعب على   
ألمره، وعليه فالحيز الزمني هاهنا مظلم بعض الشيء، لكن نور اإليمان والهداية وطاعة             
المولى طغى على كل ظالم خيم داخل نفسيهما، مما زاد الحيز الزمني إشـراقه وسـعادة                

  . اهللا لهماالفدية والجزاء والمكافأة التي أرسلها
  :  إسماعيل يبني بيت اهللا-د
إن مكة هي المكان التي قضا فيه إسماعيل حياته، منذ أن كـان صـغيرا إلـى أن                    

 في طاعة المولى وفـي      -عليه السالم –أصبح شابا إلى أن صار رجال، وهو زمن قضاه          
عليه –تنفيذ أوامره دون تردد، وعليه بعد أن مضت السنين على غياب الخليل عنهما، فكر               

 فيهما وحن قلبه إليهما، فسافر بحثا عنهما حتى وصل أرض مكة ووجد إسماعيل              -السالم
: ، قال ...فاصنع ما أمرك به ربك    : إن اهللا أمرني بأمر، قال    : "يبري نبال، فعانقه، ثم قال له     

إن اهللا أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى التـل المرتفـع             : وأعينك، قال : وتعينني، قال 
، أخذ إسماعيل يأتي بالحجارة، ويناولهـا       2"زمزم، فعند ذاك رفعا القواعد من البيت      قرب  

وهما يرفعان القواعد يدعوان اهللا أن يتقبـل        "إلبراهيم وهذا األخير يبني حتى ارتفع البناء،        
منهما فهو السميع العليم، وأن يجعلهما مسلمين له ومـن ذريتهمـا كـذلك، وأن يعلمهمـا      

ث في األمة رسوال منهم يتلو عليهم اآليات ويعلمهم الكتـاب والحكمـة        مناسكهما، وأن يبع  

اِه�ُ� ا�َ�َ�اِ*X"ِ �َXَ< ا�X�ْ�َِ+ َوِإX1َْ��ِ*�4ُ             [:  ، مصداقا لقوله تعالى   3"ويزكيهمَX�ِْإ zُX9َ
َْوِإْذ َ

         ُ��X�ِ�َا� zُ��ِ&̀Xا� +َX;َْأ Yَ;̀4ْ�̀ ِ"̀(� ِإ�َ(� َ'َ�هذا الدعاء حتـى    ظال يبنيان البيت ويدعوان     . 4]َر̀
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انتهيا منه، فالمالحظ أنه ما إن وصل الخليل إلى إسماعيل حتى بادرا في تنفيـذ أمـر اهللا                  
ثانية وهذه المرة بناء بيت اهللا العتيق، ولم يستغرق هذا العمل زمنا طويال، لكنهمـا ظـال                 

 أهدى  يسخران كل وقتهما في طاعة اهللا وتنفيذ أوامره في سبيل الدعوة إليه وهداية الناس             
  .السبل
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2- �&B)ا���� ا� :  

  : مظاهر الشقاء  - أ
 في تلـك الفتـرة      -عليه السالم –يتجلى المظهر األول للشقاء في حياة إسماعيل        �

الزمنية التي عاشها وأمه هاجر مع سارة بكل غيرتها وحقدها عليهما، ثم طردهما إلى أبعد               
ينا كانت حيـاة قاسـية،   مكان ممكن، حيث ال تراهما وال تسمعهما وكان لها ذلك، وكما رأ 

عصفت عليهما بأعاصير كثيرة مـن الحـزن والخـوف وحرمتهمـا الهـدوء واألمـن                
واالستقرار، ولم تترك فرحة وبهجة هاجر تكتمل نظرا لسوء تصرفها معها، وهذا أقـوى              
دليل على قسوة الظروف المعيشية حينذاك وإثر إبعادهما عن الخليـل، فكراهيتهـا لهـم               

  .دة الخليل وهاجر بإسماعيل إلى حزن وشقاء وتعاسة وابتعادتسببت في تحويل سعا
من بين المظاهر األخرى الدالة على الشقاء الذي عاشه الخليل إبـراهيم وابنـه              �

 حادثة إبعاد فلذة كبده وزوجته عنه رغما عنـه          -عليهم السالم –إسماعيل وزوجته هاجر    
ال مكة الجرداء، وتركهما في     وسيره بهما بعيدا، حيث قطع الصحاري والقفار حتى بلغ جب         

ذلك المكان المقفر عند دوحة قرب بئر زمزم دون زاد وال ماء وال أنيس إال كيـسا فيـه                   
تمرا وجرابا في ماء، وجاء مدبرا لكن هل اطمئنت نفس إبراهيم إلى تركهما وحدهما فـي             

ة مكان موحش ليس به سمير وال أنيس وال زاد؟ وبالرغم من ذلك تركهما في صحراء مك               
َر̀�َ(�X  [: وأدبر موليا راجيا من المولى رعايتهما وحفظهما، عندها رفع يديه ودعا اهللا قائال            

ََ̂ة                    ÒXا ا��X�ُ��ِ�ُ�ِ �X)َ�ِ̀م َر
̀X�َ�ُا� YَX�
 ِذي َزْرٍع ِ*ْ(َ� َ�ْ�َِ�ْcَ َ�اٍد�ِ ��َِjَأ1َْ ْ(ُ+ ِ"ْ< ُذر �j;ِإ

ونَ  �9َْ#4ْ�َ َأfِ9َْ�ًة ِ"َ< ا�(��ِس َ'ْ�ِ�ي ِإ�َ     ُ ُ�ْXَ �ْX�ُ�̀�َ�َ اِت
وهذا . 1]ْ�ِ�ْ� َواْرُزْ>ُ�ْ� ِ"َ< ا�8َ̀�َ

أكبر دليل على حزن الخليل عليهما وشقاءه في غيابهما، لكن هاجر رضيت فريدة مع ابنها               
لما أراد إبراهيم أن يذهب قالـت  : "في بقعة جرداء لكن تحت رعاية اهللا ودليل ذلك ما يلي         

 هـل   ! أتتركنا هنا وليس هنا ماء وال طعام       !إبراهيم؟ أتتركنا هنا  إلى أين يا    : زوجه هاجر 
، نعـم لقـد رضـيت أن        2"!إذا ال يضيعنا  :  قالت هاجر  !نعم: اهللا أمرك بهذا؟ قال إبراهيم    

 حقـا إنـه اإليمـان       !تتعرض للجوع القاتل والعطش المميت، والذئاب الموحشة الضارية       
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ي تلك الصحاري الموحشة والمخيفة مع ابنها       الحقيقي والثقة باهللا، لقد ظلت هناك وبقيت ف       
الوحيد، راضية ومؤمنة بقضاء اهللا وقدره، فعال إنه الشقاء والعذاب، لكن اهللا خير حافظـا               

  .وهو أرحم الراحمين
أما ثالث المظاهر والمحن الدالة على الشقاء التي عاشها الخليل وابنه إسـماعيل             �

َ�ل َُ �X�X)َ̀� ِإ;�Xj َأَرى �X9ِ ا�َ�َ(�Xِم َأ;�Xj َأْذَ�YْX�ُ        َ>[:  تتجلى في قوله تعالى    -عليهما السالم –
      >
ِ�ِ�ÒXا� >َX"ِ MX�َِإْن َ:�َء ا� �;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
ُ"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ �
 َ"�َذا َ'َ
ى َ>�َل َْiُ;ْ�9َ[1، 

ليم الذي   للغالم الح  -إبراهيم الخليل –حقا إنه االبتالء واالختبار لكليهما، فطالما تطلع الوالد         
يرافقه في الحياة ويحفظه ويحافظ على اسمه وسيرته بعد الممات، وهاهو ذا المولى عـز               

هاهو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغالم الوحيد،         : "وجل يأمره بذبحه، لنتصور الموقف    
، لم يتوانى أي منهما     2"حتى يرى في منامه أنه يذبحه ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية           

فهو ال يطلب إليه أن يرسـل بابنـه         : "ما على التنفيذ دون تردد، فاألمر شاق فعال       بل عز 
إنما يطلـب إليـه أن      ... الوحيد إلى معركة، وال يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته           

، فمن منظورنا الواقعي نستشف أنه أيا كان هـذا          3"يتولى هو بيده، يتولى ماذا يتولى ذبحه      
ع ذبح ابنه، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا شاور األب ابنه فحتمـا               األب ال ولن يستطي   

لن يوافق، وينظر إلى األمر من منظور الحقد والكره وعدم القدرة على تحمل المـسؤولية               
وأنه يفكر في التخلص منه، لكن في قصتنا هته الخليل وابنه ينفذان أمر اهللا الذي ال رجعة                 

بالرغم مما يحتويه هذا األمر من شقاء وتعاسة وصعاب         فيه، وكان هذا قرار النبيان معا،       
إال أنهما كان أقوياء اإليمان ورسخاء العقيدة، وقلب كل منهما ينبض باإليمـان بالطاعـة               
والتسليم وهذا ما أدى بهما إلى قبول التضحية والبالء والرضا بالشقاء والخضوع ألمـره              

  .تعالى
  
 

  : مظاهر السعادة - ب
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 التجليات والدالالت عند ثالث مظاهر، يتجسد أولها فـي           نقف في هذا الصنف من     �
ٍَ̂م Sَِ��ٍ�[:  مصداقا لقوله تعالى-عليه السالم–والدة إسماعيل   _ُ�ِ ?ُ�;َ
، حيث دعـا  9َ[1َ�̀�ْ

الخليل ربه أن يرزقه الذرية الصالحة وكان اهللا سميع مجيب، ورزقـه بإسـماعيل الـذي           
مدى فرحة إبـراهيم الخليـل الوحيـد المهـاجر          وصفه المولى بالغالم الحليم، ولنتصور      

والمنقطع عن أهله وبلده بهذا الغالم الذي طالما انتظر مجيءه، وحلمت عيناه برؤيته ويداه              
بشارة أنه غالم، وأنـه     : جمع اهللا له فيه بشارات ثالث     : "بلمسة ومداعبته، قال أبو السعود    

، وأي حلم يعادل حلمـه      2"صف بذلك يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حليما، ألن الصغير ال يو         

[: حين عرض عليه الخليل أمر الذبح حيث رد عليه قائالُ"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ِا�َأَ �  .3]َ>�َل َ

فلما ولد إسماعيل للخليل إبراهيم انتعشت نفسه ألنه كان قد بلغ من الكبر عتيا حينذاك،               
وسعادته ال توصفان، وبالرغم    ، فكانت فرحته    4" سنة 86حيث كان قد بلغ من العمر       : "قيل

من إبعاده عنه، فقد عاش إسماعيل مع والدته في بيئة دينية وسط دفئها وحنانها وعطفهـا،                
حيث غرست فيه القيم األخالقية واإلنسانية الطيبة والحسنة، والدليل على ذلك تـصرفاته             

 .في كبره مع أوامر ربه وبره بوالده

والفرح والهناء تتجلى في اكتشاف بئـر زمـزم،    ثاني المظاهر التي تجسد السعادة    �
بعدما أبعد الخليل هاجر وإسماعيل وأسكنهما في صحراء مكة الجرداء التي لم يكـن بهـا         
أنيس وال ونيس ثم غادر بهما، وبعد ساعات من ذهابه نفذ الماء الـذي كـان بحوزتهمـا                  

 الصفا أقرب جبـل     وتملكهما العطش الشديد، عندها انطلقت هاجر بحثا عن الماء، فوجدت         
يليها، فصعدت إليه، فتراءى لها الماء، ثم هبطت إلى الوادي وسعت سعي المجهود حتـى               
بلغت المروة، فصعدت إليه فتراءى لها الماء مرة أخرى في الصفا فنزلت منه جريا علها               
تجد الماء، فأخذت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة حتى بلغـت سـبع مراتــ عنـدها            

صدر عن الملك، فلما التفتت رأته يضرب األرض بجناحه تحـت أقـدام             استوقفها صوت   
  إسماعيل، حتى تفجر الماء ونبعت زمزم، فبدأت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه

  
                                                 

  .101اآلية :  سورة الصافات 1
  .39، نقال عن صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، ص 273، ص 4ج:  تفسير أبو السعود 2
  .102اآلية :  سورة الصافات 3
  .153النبوة واألنبياء، ص : ني محمد علي الصابو 4
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 وتسقي ابنها، عند ذاك حمدت هاجر اهللا وشكرته على نعمته التي أنعم بهـا عليهمـا،                
لى إشباع ظمئهما وخاصة ابنها وكانت      وعلى رعايته لهما، والرحمة التي أغاثهما بها، وع       

فعال سعادة ال توصف وبهجة ال تتصور، ألن اهللا خير حافظا وهو المستعان علـى كـل                 
شيء، فبعد الشقاء والعناء اللذان عانت منهما وابنها، هاهما اآلن يتمتعان بالعيش الـسعيد              

ـ             رم، واكتملـت   والرغيد، ومما أضفى على حياتهما بهجة وفرح قربهما من بيت اهللا المح
سعادتهما لما عمرت مكة بالسكان وتكاثرت البيوت والنخيل، وازدهرت الحياة، فمنذ ذلـك            
الحين عاشا في هناء وأمن وسعادة إلى أن شب إسماعيل واكتملت فتوتـه واشـتد عـوده               

 .وعرف معنى الحياة األسعد مع والده التي أفناها في طاعة اهللا، وسخرها للدعوة في سبيله

ر المظاهر المجسدة للفرح والسعادة والسرور تتمثل في مكافأة المولى لعبديه           أما آخ �
على صبرهما عند االبتالء وطاعة أمره وتنفيذه دون تواني وال تردد، إنه جزاء االستسالم              

َوَ;�َدَْ(�Xُ?  [: واإليمان والخضوع هللا، والمتمثل في الفداء بالذبح العظيم، مصداقا لقوله تعالى     

اِه�ْ�َأْن َ�XX ِإَXX�ْ104  ْ>�)ِ&ِXX�ْ�ُِ�ي ا�XX�ْ;َ Y�ِ6َXXَآ �XX;ِ̀إ �XX ِإ̀ن َه6َXXا XXrَ �ْXX<َ105 �َXX�ُ�ََ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ

َُ̂ء ا�ُ�ِ��<ْ  ، لقد صدق الخليل الرؤيـا وحققهـا ولـم    1]107 َو9ََ�َْ(�ُ? ِ�ْ6َ���Xiِ*َ uٍْ   106ا�َ�
زكية الطاهرة التـي    يتوانى ابنه إسماعيل أيضا عن تنفيذ أمر ربه، ففدى اهللا هذه النفس ال            

أسلمت أمرها إلى ربها وأدت ما أمرت به بذبح عظيم، قيل إنه كبش وجده إبراهيم مهيـأ                 
، ...، فقد جزاهم اهللا باستحقاق خيـر الجـزاء        2بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدال من إسماعيل      

ونجـزيهم  "جزاهم بمثل هذا البالء، وذلك بتوجيه قلوبهم ورفعها إلـى مـستوى الوفـاء،               
، لقد فرج اهللا كربتهما     3"دارهم وإصبارهم على األداء، ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء       بإق

مثلما يفعل كعادته دائما مع المحسنين الصابرين، حيث يجعل لهم من كل سد مخرجا ومن               
كبش عظيم  : "كل هم فرجا، لقد فدى روح إسماعيل بكبش عظيم من الجنة، قال ابن عباس             

، ولنتصور ثانية مدى فرحة وبهجة وسرور كل منهما،         4" خريفا قد رعى في الجنة أربعين    
 السعادة الكاملة بعدما مر     -عليه السالم –فقد صدقا اهللا فصدقهما، وبالتالي عاش إسماعيل        

                                                 
  .107...104اآلية :  سورة الصافات 1
  .2996في ظالل القرآن، ص :  سيد قطب 2
  .2996 المصدر نفسه، ص  3
  .41 محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص  4
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عليه من ابتالء ومحن وشدائد، عاش سعادة ال توصف ختامها مسك وهبة من اهللا أال وهي                
   .النبوة والمقام الحسن

 القرآنية، استنارت -عليه السالم–ولة في أرجاء قصة النبي إسماعيل      فهذه وهللا الحمد ج   
نفوسنا بها هداية وحكمة، وأثلجت بها صدورنا إمتاعا وأنسا، ويكفينا شرفا وعزا وافتخارا             

، وبـه   εأنه من ساللته جاء خاتم األنبياء والرسل وأفضل األولين واآلخرين سيدنا محمد             
  .الم عليه نختم فصلنا األول من بحثناختم اهللا النبوة، وبالصالة والس
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�0�p	ا �BZ	ا :��L�o	ا �B�	ا ����.  
  : ا��~��} ا���]��:  أو=
1-� :  ا�
ؤ

 الشعبية بالرؤيا التي رآها والده إبراهيم الخليل فـي     -عليه السالم –تبدأ قصة إسماعيل    
، وبأمر الذبح   منامه، حيث أمره المولى عز وجل من خاللها أن يضحي بابنه الوحيد آنذاك            

هذا تجسدت ردة فعل األب الذي يؤمر بذبح و وحيده الذي طالما انتظر قدومه، إذ يقـول                 
  : القاص الشعبي

  َ,�	Iqا ا5ْ4��ِHَ 9ْ�َ�ْ    َأَ&�Fَ�َ Gُْك ِ�� ا	َ�َ��ْم
  ْو�Mَْر ا	�qــــIْم 5ْ��ِJْ Kْ�َLْ�َ    5ْ��ِJْ   ا	�Fَ4ْم

  ُهJْ Pْ,َIْ%َ Iَِ��ــــ5ْْو   Nْ�ْOَ1 ْ	َ��ِ	� َ��	ْ)َ��ْل
  ا* اJْ  Tْ�َMِْ��ــــ�Hَ  5ْ;� أ9ْ�َ�ْ ا	RَSْاْل 

  : فإبراهيم الخليل يؤمر بتنفيذ برنامج حيث المعادلة المحورية
 فعل الذبح، فالفاعل الذات هو إبراهيم والفاعل الرغبة هو الذبح أمـا الفاعـل               ←إبراهيم  

  .الموضوع فهو إسماعيل
 : ا�{��4"�>} إ�
اه��  -2

بعدما أتاه الملك في المنام بأمر من اهللا آمرا إياه أن يضحي بابنه بهِت عليه السالم من                 
هذا األمر وفُزِع لدرجة أن النوم لم يراوده ثانية وطار من جفنيه ففر من مكانـه قاصـدا                  

  : التأمل في األمر والحسم فيه، لنرى موقفه وماذا سيفعل في القصة الشعبية إذ يقول القاص
  ْوَ,�ْل ا	Jَ�4nــــــ5ْ ِ	ـ�ــ��ِ    5ْ	�qْؤَ%� 4�sَْق    ا	ْ�ُ�ـIْل 

   Jْ45ْ��ِJْ Rْ%RِJَْ�( ا	�;�    uَ 3     %ـRَُوْل2َدْ�ُ�I  َ��َ%ـْ�
vْ4%َز Pْْح ِآ��LَBْ	5ا �ْ@َZْ	ــــْ�     ا�Jِ��َْـ�uَ  xْ4ـــــــ�Jَ  

�ْ�َ  I�ُ�ْْ�َ@ْ� 6ا	ا Aْ�َ     7َ��ــــ�4ْعAْ��ِ�ْ	َ Iُُأّ�ــــ   

وتبدأ معه بطولة إبـراهيم الخليـل   ) الصدق(يبدأ البرنامج السردي الشاعري بالموافقة      
  . كفاعل الذات

                                                 
  ].متتاليات[بالتمام :  بالكمال 1
 .يسيل: سائل: سايْل 2
  .ال يتوقف: الَ يزوْل 3
 .الذي: اللِّي 4
5 رقْ الفْجيبان الفجر، وبزغ: ز. 

  .قفز ونهض مسرعا:  فر 6
 .حجر أمه: متَّاع أمو 7
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ار إ�
اه�� *��M ا�&^م -3< :  
 أمر اهللا، وال مرد ألمر تعالى، لقد صدق الرؤيا وقـرر طاعـة              -عليه السالم –جاءه  

يد، لكنه اختار الطاعة على العصيان ومن ثمـة         المولى بالرغم من أنه سيضحي بابنه الوح      
بقاء ابنه حيا، فضل التضحية واإلستسالم على الجبن واإلدبار، يقول القاص الشعبي فـي              

  : هذا الصدد
   35ِ�ْ�َ�ْJَ َأْرَ�4U&َ 2�ْ  1ْ}َ�ْج ا	I�ُ�ْْل ِ	zZْ�ْـَ�
   َأ�zَ0ْ;�55ْ َرْ|ً�ـــ�   4َ,�ْل ا	LَBْــــْ� ِ	z�ْ�ْـــــَ�

طاعة   ← نالحظ بداية إعالن العقد الذي يربط فاعل الذات بالقوة المحركة للفعلهنا
  .المولى
4- aا 
  : ا���م *�6�B)' 2 أ"

بعدما صدق الخليل الرؤيا وقرر تنفيذ أمر اهللا دون تراجع وال توان، جاء دور إعـالم                
يذ أمره عز وجل بالرغم من احتراقه       ابنه إسماعيل باألمر، حيث اصطحبه معه قاصدا تنف       

على فراقه، ليس ألنه سيفقده إلى األبد، بل ألنه هو من سينفذ فيه أمر الـذبح وكـم هـو                    
  : صعب هذا القرار، لنرى ماذا يقول القاص في هذا المجال

P4o0َ6�َّ�oَ	ع اI�ُ7 ْد   ��Jِ��َ�u }ْ�َوار  
   َ	ْ��ـــ9Aْ�ِــــْ�َه�أْوِ	�ــ   ا	4Rْوَ�� ْ�َ�ْ�َ�� 8ْ	�ـــــــــَ�

  11 ُروeُــــــI ِ	�105ْواnَJْ(  اْرَ�( َ%�qو Jَْ�( ا	FَSْْم 
   145ْ��ِ ا4I�َ0ْْس13ا0ُْ�وْح   12,ـــــَ�ْل 	4R�َْوَ�� ِ��	Lَْ��ْم

                                                 
  .إلى مكان خال من الناس: لَلْفْضا 1
2 هناك:  تم. 

  . رفع وأعلى:  ارفد 3
 .القضاء والحكم:  القْضا 4
 .أمر البد منه إرغاما عنه: رغْما 5
  .مسح: نَشَّفْ 6
 .قاء والتعاسةالش:  الشْقَا 7
 .وجد ولقي: لْقَا 8
  .ابنها: َأوِليدها 9

 .وهب وأعطى: اعطَى 10
  .إليه:  ليه11
12 امساالبتسام واالبتهاج: الب. 
13 وحأذهب: انْر.  
14 سوأتجول وأتنزه: انْح.  
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5- 
  : رد 4�9 ه�#
 وعزم على التنفيذ، وجاء ألخذ إسماعيل كي        -مثلما أمره المولى  –قرر الخليل ذبح ابنه     

م اهللا ويقدم به قربانا إليه، فوجد ابنه في حجر أمه يغوص في حنانها وعطفها،               ينفذ فيه حك  
وهي تعانقه وتحضنه فأخذه المنها وهو يتبسم، قاصدا عدم إبداء ما كـان يخفيـه، حيـث                 
أوهمها بأنه سيذهب به للتنزه والتجول ال غير، وهي األخرى ببساطتها لم تشك في األمر               

لبت منه اإلنتظار قليال بغرض تبديل ثياب إسماعيل وتنقيته،         تماما؛ بل وافقته على ذلك وط     
  : يقول القاص الشعبي في هذا الصدد ما يلي

  ا0ْـــــــــُ�وْح ا	��4ِ,�ـــَ�,َ  5ْ	K اLَsْْ� َ%ـــ� ْرI�ُْل 
  4 َوا	�Iqْب ا	�;� ْ%Iَاِ&�ــ35ْ ا	ْ�ُ	ـــIْل2 ُدوْكُ4�Lَ0َ1	Iا

حيث لم : رات فاعل الذات الذي يتحلى بسلوك إخفائيهذا الحدث يبرز لنا بداية اختبا
  .يكشف لنا عن برنامجه اآلخر، فالنجاح الذي يحققه فاعل الذات يكمن في تنفيذ البرنامج

 : و��r ه�#
 ��و#�� -6
بعدما غيرت هاجر إلسماعيل ثيابه، قبلته ثم أخذه والده من يده قاصدا به حاجتـه دون               

 لكن قلب األم حساس جدا، وكـأن هـاجر أحـست            -المعليه الس –علمها ودون إخبارها    
وشعرت بما سيفعله زوجها بابنها الوحيد، والذي أصبح فرحتهما الوحيدة في الدنيا، فأخذت             

  : توصي الخليل على إسماعيل قائلة على لسان القاص الشعبي
   َراَ%ْ� ��65َْ��%ـــ�Jَ     Aَْ	ــــَْ�ـــ� 5َأ�Iq َ��ِه�ْ�
��75ْا&ـــ�ـــF	ـــ�    ـــ5 َ��	ـــَ�� َ�ــــ�50َ�eَ ��ـِ   

  واّ�ـــLّ�َ&ْ Iُـــَْ{ ِ��5    اْ}َ�ْج وَ��ْر �A ا	ْ�َ��ْم 
�� ا	�Fم  �%Rِ&ْو I�ُ�َLْ&َ    �ْ%�ِZْ	َ ـــْ�َه��	ِIْـــ	َ  

  .أما هذا الحدث فيظهر لنا بداية تحقيق الرغبة والخروج من أجل التنفيذ

                                                 
 .أغير له: نْبدلُوا 1
2  وكأولئك: د. 
  .المالبس: الدلُوْل 3
4 يهاتوي :هبنَاسي . 
  .ال تدري: ماهيشِ عالْما 5
6 نأين؟: فَاي. 
 .حافظ عليه وصنه: اتْهالَِلي 7
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7-aا 
 :  ا�&�
 إ�6�B)' 2 أ"
بعدما بدلت هاجر السماعيل ثيابه وأوصت الخليل به رفقا وحسنا خرجا معا قاصـدين              
مكان الحادثة يتقدم إبراهيم السير، بيد أنه يقدم رجل ويؤخر أخـرى لـيس عـصيانا وال                 
تهاونا بل رفقا ابنه وخوفا عليه مما هو ذاهب إليه وإسماعيل يتبع والده وال يدري إلى أين                 

  : سيتنزه وسيستمتع حيث يقول القاصهو ذاهب به ظانا أنه 
  وا��ــــــL�%  Iـــ{ ��ــــ5    2�� ا	�F 1ا��اه�U زا%�

8-
  :  ا���
 لقضاء وتنفيذ أمر اهللا، حتى اقتربـا مـن          -عليهما السالم –سار الخليل ومعه ابنه     

الجبل، وبينما هما يواصالن سيرهما، إذ حام فوقهما الطائر الذي أراد إعـالم إسـماعيل               
  : يقة المخفاه، ففعل وفضح أمر الخليل ومقصده، يقول القاص الشعبي بالحق

 F�	ا ��  وا��ــــL�% Iــــ{ ��5    ا��اه�U زا%� 

Fــــــــ���  %5��z 4,�ل راح     3%��{ ا	nــــ�� 
إن الطير هاهنا يبرز كعنصر معاكس لفعل فاعل الذات ومساند في الوقـت نفـسه               

  . في النظام الفاعلي إلبراهيملفعل الموضوع كما أنه يحدث خلال
  إبراهيم) -(      
  : للطير

  إسماعيل(+)      
  :  �Cف ا1��*�9-4

 ما قاله الطائر من فوقهما، تعجب ألول وهلـة مـن            -عليه السالم –لما سمع إسماعيل    
كالمه، ولم يصدق ما سمعه، لكنه بعد ذلك خاف وفزع وقرر أن يسأل والده عما يبوح به                 

كالمه، لكن الخليل طمأنه ولم يدخل الشك والريبة إلى قلبه رادا           الطائر، وعن مدى صحة     
ما قاله الطائر إلى فعل الشيطان ال غير، عندها فقط إطمأن إسماعيل وارتاح باله، ويقول               

  :القاص الشعبي في هذا الصدد
   

                                                 
  .يواصل: زايد 1
 .المكان المقفر والموحش: الخال 2
  .في السماء في األعلى: فلعال 3
 . سوف: راح 4
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FLْ	ا A� ْف�{َ ��Jِ��َْل     1ا�I�ُا َ%� ْرIـــــ	ُ�,َ  
F�ْ	ا ��  َراGْ ْ%ُ�ــــIْل 2]ْش     اْ�ـَ�ـْ{ 	�nـ;ـــ�ْ� 

 Rْ%Rــــــــ�ْ	ا %ـــــَـ� �ِ�� َI	ُ�,َ   �035َْرا��  ��0َــَ{ ِ
  َ	ْ�ــAْ ا* Jَــِ��ـــ5ْ    اْ���� ا	���4ـْ�  4َهَ�اك

  .أما هذا الحدث فيحيلنا إلى معرفة فاعل الموضوع واكتشاف برنامج فاعل الذات
10- ��c
 : ا���4: ��9ء '���N ا�

ليل ابنه بأن ما قاله الطائر كان من فعل الـشيطان، وال أسـاس لـه مـن          أقنع الخ 
الصحة، فاطمأنت نفسه وواصل السير معه، حتى بلغا مكان التنفيذ والقضاء الذي ستحقق             
فيه الرغبة وهو الجبل، عندها أحس الخليل بالفشل واإلحتراق على فراق ابنـه، ففاضـت         

 أما هذا األخير فازداد حيرة ودهـشة وخوفـا   دموعه التي قفزت من عينيه أمام إسماعيل،     
 : مما يصيب والده، يقول القاص

 Jَــــ��ــــ5 ا	�ــــFم    َ	�4ـــ� َوsــI�ُْا 	�ْ@Lـــــَْ� 

�oَــْ�  Lُ�ْ,َ5ـــIا ��	��,�ْ    xــــ�J6 ن��eر �%  
Uْ4��7  A�Lِ@ْ	ا A� 5��Jَ    5ْ��ِ 4ــــ�z� Iــــ�َدْ�ُ  

  !َ�� �)ــــ�ك eــــA%R؟    Iَ%ـــ� َ	�A�ْ�ِ ,�ُ	ـــIا َ%� �ـُــ
  : ا� �} *< ا������ -11

لما رأى إسماعيل والده في تلك الحال استغرب واحتار، فسأله عما يبكيه ويحزنه،             
فرد عليه الخليل ردا صريحا، كاشفا به عن الحقيقة التي طالما أخفاها عنه وعن أمه، ولم                

لى عز وجل، وعند ذاك عرف إسماعيل وأدرك بـأن          يكن يعلم بها أحد عداه بعد علم المو       
ما سمعه من الطائر لم يكن من فعل الشيطان بل كانت الحقيقة البحتة، والمخفاة عنه مـن                 

  : قبل والده الذي كان يلبي ويطيع وينفذ أمر اهللا، يقول القاص في هذا الصدد ما يلي
 Aْ���	َ �%Iا �ــــــIـــ	؟    َ,�A%Re ــــ�ك(� ��!  
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  ا* َا9ْ��ِJَ Tْ�ُMْ   ـــIا %� َآ�Lي 	FSْم َ,�	

  أTْ�َM أz0ِْ�ـ�9ْ   أَ&�F�َ �0ك �� اْ	�َ��ْم 
  :  ردة 4�9 إ1��*�12-4

عرف إسماعيل الحقيقة التي كان يخفيها عنه والده، وأدرك جيدا أنه جاء للتضحية             
لى عز وجـل    به طاعة ألمر اهللا وتنفيذا له دون تردد، لكن إسماعيل كان كما وصفه المو             

: في كتابه الكريم غالما حليما فلم يغضب والده ولم يعصى ربه، مـصداقا لقولـه تعـالى                
، حيث أبدى الطاعة التامة دون تفكير وال مواناة، لكن األمر الـذي             1"فبشرناه بغالم حليم  "

حز في نفسه وخطر عندها على باله هو أمه الحنون، فطلب من الخليل إخبارها وإعالمها               
غير أنه كان يود لو كان يعلم من قبل كي يشبع من حنـان أمـه ويرتـوي مـن                    باألمر،  

  : عطفها، يقول القاص
  أ9��ّzَ0ْ Tْ�َMْ   أ&�F� �0ك �� ا	ْ�َ��م 
  أّ�ــــــــ� َأُ�,َ    ��َ�ْ�َJْ	Iا ا	�J�4n َ%� رُ�ـIل 

  Lَoْ0َــــْ{ َ��ــــــــَْ��    َ%� I�ُ&ْ ��َ �%َI�ُْل  u2ش
  :  #�اب ا�{��13-4

أخيرا تمكن إبراهيم الخليل من إقناع ابنه قصد تنفيذ أمر اهللا، كما أنـه لـم يخبـر                  
هاجر بما سيفعله بابنهما، فقد أوكل األمر كله إلى المولى عز وجل، بأن يخبرها ويصبرها               

  :على فراق ابنها وأن يرزقهم الصبر جميعا، فرد على إسماعيل وهو يعانقه بغزارة قائال
  َ�Jَ	Sَ�ْ�َ I3     �0ِ��َ4 ��َ�ْـــRَْرvْ�ّJَ اْ�ُ�ـــ

 �ْLَBْ	ـــَ�ْ�َ��      ا* َ%ـــ�ِ&��ـَــ� ا�ْ%َ Iَُهـــ  
14-6�B)�  :  أوان ا�

بعد أن مكن اهللا إلبراهيم في أمر ابنه ويسر عليه إعالمه وإطالعه على األمر ثـم                
التطبيـق  إقناعه، حان اآلن موعد الطاعة الحقة والخضوع التام، جـاء موعـد التنفيـذ و              

والتضحية بروح الغالي، والفداء بوحيده طمعا في إرضاء المولى وإثبـات طاعتـه، إذن              
جاءت اللحظة الحاسمة والتي يختبر من خاللها كل من إبراهيم وابنه إسماعيل، حيث بـدأ               
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 بتقبيل ابنه على الجبين ثم بطحه وطرحه أرضا مستقبال إياه القبلـة             -عليه السالم –الخليل  
  : كين قاصدا ذبحه والتضحية به، يقول القاص الشعبي ثم أخذ الس

  4L,َ3 5ْ��ِْ� 2َرْ�ُ�وا    Aْ�َ اْ	@Aْ�L  1اْرَآْ{ I�ُ��َا
  را%ـــــــــَْ� ْ%Jَ    5��ّzَ�( ا	ّ�ِ)�A  4اْرَ�( َ%�qو

  : إ1��*�4 *(� ا��Bاء -15
ته، لكنه  استقبل إسماعيل القبلة وتهيأ ألمر الذبح، وحانت اللحظات األخيرة في حيا          

لم يتركها تمر هكذا بصمت، بل أوصى والده وصية ينبهه من خاللها كي ال تتفطن أمـه                 
هاجر لألمر، حيث أمره أن يلمم ثيابه الطويلة كي ال تتلطخ بدماءه عند ذبحه، ومن ثمـة                 
يفضح أمره وتعرف والدته ما كان قد أخفاه عنها زوجها بشأن ابنها، وتستخلص من خالل               

  : ذبحه، وبالتالي فقدته إلى األبد، يقول القاص ما يليبقع الدم أنه 
�ْ�  8ا�Fَ	9 7او UْMَ     6ا	ْ)I�ُْم 5َ,�	ـُـــIا اْرَ
  أِ�� َ&AْnَZْ ِ��ـ9    ��	ْ�ُ�ــــIْم  9	nْ�َــــُ�ْش

16 - ��B��� Y��ول ا��; :  
خضع إبراهيم ألمر ربه مستسلما وأطاعه إسماعيل، ولم يتردد أي واحـد منهمـا              

موعد التضحية والفداء، فبعدما قبل الخليل ابنه وأخذ السكين ليذبحه نزل ملك مـن              وجاء  
السماء بالبشرى، حيث أتى خلفه وطلب منه عتق إسماعيل وأن ينظر إلى ما وراءه وتصد               
الفداء والذبح العظيم الذي وهبه اهللا لهما، عوض ذبح إسماعيل يذبح الكبش جـزاءا لهمـا                

وخضوعهما لربهما، فقد أحسنا إلى اهللا بتنفيذ أمره فأحسن اهللا          على طاعتهما واستسالمهما    
إليهما بالفدية الذي هو التعويض والجزاء الحسن والمعجزة والمفاجأة الكبرى جزاءا لهمـا             

  : عن صدقهما يقول القاص
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  F�2ك ا0ــRل ,Zــ���J    Gــــــ5  1	�� �� %ــ@�ي
 9%�% A�� �� v�Jش    ,�ل ا[ U(ــeوراك3ا   

  ا�Jـــــv إ��ـــــ���J    � ا��اه�U ا	���ــ�,�ل %
  �ــــA ا	Bــــــــ�د,�A    �� آـــــ�ن ��pـــــ9 ,��� 

  : ا�SDاث: ]�;��
من خالل تعرفنا على األحداث المكونة للقصة الشعبية وتتبعنا لها يمكننا تـصنيف             

  : أحداثها إلى األصناف التالية
1-�����  :  ا���ث ا�

يستهل القاص الشعبي قصته بافتتاحية تشمل االستغفار أوال ثم ذكـر زمـن تظـم               
  : القصيدة ثانيا ليلج إلى أحداث القصة بالتفصيل حيث يقول

�� 0َْ��ر و	��    I�& ��َ �L, �ZَSْ��0َل  U8َ0  

G�%�� )�J4  لI��	ـــــ�   ا���	ا Uا��اه�  
 ا	�ؤ%�، ���N 	�� ا����G��Y U &��	(، ار&�ى أن %���� ����v���& �B, 5 وG�@0 أ%�z ��ة ��0�O %��م 	iآ� أ���ل ا	���� ���

: أ�� ا	�I	( وا	� ،5� ���z	��eF آ�P ,�م ا	���� و��� 	���، %�Iل ا	��ص  

 �@Z	ا v%ز Pح آ��LB	ـــــــ�     ا�J���u x�J  
�ــــ� �A ا	ــــ�@ــــ�  Iا��     Aـــــ���	 Iع أ����  

ِْZ�	 لI��	ــــــ� اْ}َ�ْج اzَ     5ِ��ـــــــــ�Jَ �ْ�  UO ارَ
   5َرْ|ً�� zَ�ْ0َّ��ـــــــــ5    ,ـــَــ�ل ا	LBـــــ� 	�zَ�ْــــــ� 

وفي المجال نفسه يقول القاص الشعبي حين يقدم إبراهيم الخليل ألخـذ ابنـه مـن                
  : أحضان والدته

  واnَJْـــــ( ُروIeُ ِ	�5    اْرَ�( 	��و Jََ�( ا	SــFْم 

  6ا0ُْ�وح 0َْ�ـــــ4Iْس 5��ِ    ـــــــRْو�� ��	Lَْ��ْم ,�ل 	�ــ
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ونجده مرة أخرى يقدم لألحداث وذلك وعندما وصل كل من الخليل وإسماعيل إلى             
الجبل وقرر الخليل إعالم ابنه وأخباره باألمر، حيث توجه أوال إلى الرحمن شـاكيا إيـاه                

وب، لكن فضحته دموعه قبل أن يفصح       أمره راجيا منه االستعانة والقدرة على أداء المطل       
عما يخالج قلبه وعقله، فما إن أوشك على الكالم حتى سبقته عيناه بالبكاء ممهدة له سبيل،                

  : وميسرة عليه إنباء ابنه باألمر، يقول القاص الشعبي
  ��Jـ5 ا	�ــــــــــFم    	�� َو�sـــــIا 	�@Lَــــ� 
 �oَــــــ� �,َ��َ	�� ILُ�ْ,    4ـــ�JَAـَ�ـeَر �%َ xـ  

 A�Lِ@َ	ا A� 5��ِJَ U4��َ    54ْ� ِ��ــz�  َد�ُ�ــIا َ
 A���	 �%Iا %� �ـُــــI	�,َ    ؟Aـــ%Re 4ـ�ك(� ��!  

  ا* ا��Jَ Tْ�َMـ�,   9	Iا %� َآ�Lي 	SـــFم 

  1اT�M اzَ0ّ��ــ9ْ   أَ&�F�َ �0ك �� اْ	�َ��م 
 أوشك الخليل على التضحية     وقد قدم القاص الشعبي مرة أخرى لألحداث وذلك لما        

بابنه، وفي اللحظة الحاسمة بعث اهللا لهما الهدية والبشرى؛ لقد بعث لهما الفدية عـن روح       
إسماعيل، حيث لما وصل الملك أوقف الخليل عن الفعل وقدم له الفداء، يقول القاص فـي                

  : هذا الصدد ما يلي
  Rَْل ْ,Zَــــ��GـــَـFك ا0ْــــ    	ّ�� �ـــــــــَ� %@ّ�ي Jَِ��ـ5 

 9%�ِ%َ A�ْ�ِ �� vْ�َJْْش ْوَراك    ,�ل ا[ Uـْــَ)ـــــــــeا  
  2اJَْ�ــــــــvْ إ��ـــــَـ��Jـــ�    ,�ل َ%� اْ�ـــَ�اه�U ا	���ــ� 

  :  ا���ث ا����iر-2
إن معظـم الحكايـات   : "إن ارتكاب المحظور هو القيام بالممنوع واستعمال المحرم   

تولع بالقيام على الحدث المحظـور فـي نـسجها          ... ب العالمية الشعبية عبر معظم اآلدا   
فتدفع الشخصية إلى ارتكاب هذا المحظور في الحدث الذي كثيرا ما يكون ذلك             ... وبناءها

، وعليه نتوقف هاهنا عند األحداث الدالة على هذا الـصنف           3"علة في تحويل مسار الفعل    
عليه –هذه القصة هو خوف الخليل      من األحداث، وأول ما يصادفنا من حدث محظور في          

 على ابنه الذي اختاره اهللا تعالى للتضحية، واختياره تعالى أمر ال رجعة فيـه وال                -السالم
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مرد له، والخليل عبد طائع ومستسلم ألمر ربه، لكن لنـرى ردة فعلـه التـي أصـبحت                  
   : محظروة أمام أمره تعالى، يقول القاص الشعبي
  Jَ1َ�( ا	�� 5��ِJَ Rْ%RِJْ ْل َدْ�ُ�Rُ%ْ u �ْ%َ��َ  Iو

 -عليـه الـسالم  –أما ثاني ما يطالعنا من ارتكاب للمحظور هو قـرار وإبـراهيم      
والمتمثل في العزم على تنفيذ أمر اهللا، وبالتالي ذبح ابنه الذي طالما انتظر مجيئـه، لكنـه          

 بابنـه دون    أمر اهللا الذي ال مرد له، وعليه فقد أصر الخليل على الفعل وعزم على الفدية              
رجعة، لكنه الحزن عليه حزنا شديدا أدى به إلى عدم اطالع إسماعيل على األمر حتـى                

 علـى التـضحية     -عليه السالم –دنيا من مكان الحدث، والمحظور هاهنا يتمثل في عزمه          
بابنه طوعا وطاعة للمولى، ألنه نبي اهللا، وأي إنسان آخر يعتبر هذا محظورا وممنوعـا               

  : قاصومحرما، يقول ال
�zZ�	 لI��	ــ5 ا}�ج ا���J ــ�د�  &U ا
 �zــــ��	 �LــــB	5  ,ــ�ل ا��z�0 ر|�ــــ�  

  : ويقول أيضا
  ا* ا�,    9��J T�M	Iا %� آ�Lي 	SـــFم
  ا��z0 T�Mـــ9   أ&�F� �0ك �� ا	���م 

  : ويثبت ذلك أيضا في قوله
Aـــ�L@	ا A� I��� }ـــ� ��ـــ5    ارآL, ـــ�وا�  ر

  2را%ـــ� %zـــ��ــــــ5    و �J( ا	�)�Aار�ـــ( %�
 الشعبية، -عليه السالم–وثالث ما يصادفنا من حدث محظور في قصة إسماعيل 

موقفه من أمره تعالى وطلب والده، والذي تمثل في الموافقة دون تفكير وال مشاورة ألنه 
 باألمر رد عليه الغالم الحليم الطائع لربه والبار بوالده بحيث لما أبلغه إبراهيم الخليل

  : طائعا مستسلما، يقول القاص
  ا�MـT ا9��z0    أ&�F� �0ك �� ا	���م

  أ�ــــ� أJـ��ـ�ـــ�    ,�	Iا ا	�J�n %� ر�Iل

  Lo03ــــــــ{ ��ـــ�ـ�    uش %� �I%� �� &�ـIل
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في هذا المجال، وبعدما أعلمه والده باألمر أخذ يوصي والده من أن يمسه وثيابـه               
بالحدث، حقا إنه حدث محظور بحق، لنتصور الموقف، سوف يذبحه أبوه           الدم فتعلم هاجر    

ويوشك على مفارقة الحياة ويفكر في أمه ودرة فعلها إذا علمت، وال يفكر في نفسه وفـي                 
الذي سيعانيه من أثر الذبح ثم عند الموت، حقا إنه الممنوع بعينه، لنرى ماذا يقول القاص                

  : الشعبي في هذا الشأن 
  را%ـــ� %��zـــ�J    5( ا	�)�Aار�( %�و 

  وMـــF� U	ـــ9    ,�	ـIا ار�ــــ� ا	)�ـــIم

  1أ�� AnZ0 ��9    ـــــIعـــ	��nش ��	��ــــ
 سلم األمر لوالده طائعا لربه مستـسلما        -عليه السالم –ومن خالل رده نستنتج أنه      

  .لقضاء وقدره وحكمه
  :  ا���ث ا�� 6وب-3

 وأول نموذج نتوقـف     2"ن حبال الحقيقة والوهم   أن الحدث يظل معلقا بي    "ونقصد به   
عنده حول هذا الحدث هو زعم الخليل أنه آخذ إسماعيل للنزهة والتجول، وهذا دليل على               
أنه أخفى الحقيقة على هاجر، وعدم إفصاحه عن نيته وسبب خروجه الحقيقي والمتجـسد              

ر ثيابه، ولما ألبـسته  في الذبح لكن هاجر ظنت أنه على صواب، فاستأخرته قليال بنية تغيي       
  : طلبت منه أن يحرسه جيدا ويحافظ عليه

  واnJ( روIe   	�ــــ5 ار�( %�و �J( ا	FSم
  �0وح I�0س  ��ــــــ5 ,�ل 	�Rو�� ��	�Lــــ�م
  0ـــــــ�وح  ا	��,�ــــــــ�,  5	K ا�Ls %� ر�ـــIل 

  وا	�Iب ا	��  %Iا&�ـL0  5ـ�	ـI دوك ا	�	ـــIل
Iـــ	�	ـ� ه�� � Iرا%ـ�  ��ــــــ5 لأ� Aـــــ%��  
��ـ5  ��50�e ��ــ5 ��	�ــــــــ�  �	F3ا&�ــــــــــــــــ  

والنموذج الثاني من الحدث المكذوب، يتمثل في تكذيب الخليل للطائر الذي كـشف             
الستار عن الحقيقة السماعيل، فالقاص الشعبي يذهب به خياله إلى إضفاء شخصية أخرى             

غمار األحداث وهي الطائر الذي فضح أمر الذبح أثناء سـيرهما           في القصة ويولجها في     
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إلى الجبل، لكن الخليل كذب ما قاله أمام ابنه وادعى أنه إبليس وأن ما يقوله له من فعـل                   
  : الشيطان صحيحا

Fـــ�	ا ��  وا��ـــL�% Iـــ{ ��5    ا��اه�U زا%� 
Fـــــــ�	ا �� ��n�	 }��%    5��z% ل راح�,  

  ,�	Iا %ـــ�ر�ـــIل    �A ا	FLا�����J }�ف 
Fــــــ�	ا �� ��n�	 }ل    ا��Iــــ�% Gش را[  

Rــــــ%Rـــ�	ا %ـــ� ��� I	�,    5��  را��0 �0{ 

  1	�A ا* ��Jــــ5    هiاك إ���� ا	����
  :  ا���ث ا��(�}-4

يتسم هذا النوع من األحداث بالقسوة والالمباالة والحسم، ويتخلل القـصة الـشعبية             
 حدثا عنيفا واحدا، ويتمثل في لحظة الذبح، حيث لما ألقى الخليل بإسماعيل علـى               بأكملها

األرض مستقبال به القبلة، عندها أخذ السكين وشرع في ذبحه والتضحية به دون رحمـة               
  : شفقة وهذا ما يدل على عنف الموقف وقساوته، ويتجلى هذا في قول القاص التالي وال

A�L@	ا A� I��� }ارآ    L, و��  � ��5ر
A�(�	ا )�J 5    ار�( %�و��z% �%را  

  : إلى أن يقول
5��J ي�@% �� ��	      G�Z, لR0ك اF�2  

ففي أعنف لحظة وأقساها بين األب وابنه بعث اهللا إليهما الفداء والبدل عـن روح               
  .إسماعيل الصديق

1��را#�-5yا���ث ا  :  
ـ           داث فـي هتـه     الحظنا هذا الضرب من الحدث أثناء تتبعنا وتصفحنا لمسار األح

القصة الشعبية، حيث تجلى اإلستدراج في موقفين اثنين، ويتمثل أولهمـا فـي اسـتدراج               
الخليل لها في الكالم كي ال تشك في أمر الذبح، وعليه ظل يستدرجها في الكالم ويخادعها                

  : حتى أخذ منها إسماعيل وخرج به قاصدا مكان التضحية، يقول القاص
  أو	��هــ� 	��ــ�A    ـ�ا	�ــــــــ� ا	Rو�� ����ـ

  واnJ( روIe 	�5   ار�( %�و �J( ا	FSم
  �0وح I�0س ��5    ,�ل 	ــRو�� ��	�Lــــ�م
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  ا0ــــــ�وح ا	��,�ــ5    ,�	ـــــK ا�Ls %� ر�Iل
��%ــــA را%� ��ـــ5    أ�I �ـــــ� ه�� Jـــ�	��  

��ـــــــ5    ��eــــــ�50 ��5 ��	�ــــ� �	F1ا&�ــــ  
 يستدرج هاجر ويتحايل عليها حتى ال تشك في األمر وتتوصل إلى            إذن ظل الخليل  

 على حاله حتى استفرد بإسماعيل، وظلت هـاجر         -عليه السالم –السر المخبأ عنها، لبث     
  . مقتنعة بأمر النزهة واإلستمتاع

يواصل القاص الشعبي سرد القصة إلى أن تبين لنا ثاني حدث إسـتدراجي فيهـا،               
لخليل إلسماعيل عندما كشف الطائر السر المكنـون، حيـث زج           والمتمثل في استدراج ا   

بالخليل في موقف حرج، وظل يتحايل عليه ويسايره في الكالم إلى أن كشف له الحقيقـة                
  : بنفسه يقول القاص

F�	ا ��  ,ــ�ل راح %��zــ5    %��ـــ{ 	�nـــ�� 
FL	ا A� ف�{ ��Jل    إ���Iا %� ر�ــــــــــI	�,  

�ـــ� ��n�	 }ا��Fـــ�	ل     اIــ�ــــــــ% Gش را[  
Rــــــــ%R�	 ا %ـــ� ��ـــ�I	�,    5��  را�0 ��0ــــــ{ 

  2	�ــــــــــA ا* 5��J    ه�اك إ���� ا	���ــــ�
  :  ا���ث اy*��زي-6

نتوقف في هذا الضرب من الحدث عند نموذجين اثنين يتسمان بمواقف إعجازية 
ندما استفاق من الرؤيا، حيث أصبح حائرا ومندهشا بحتة، يتجلى األول في فعل الخليل ع

لما رآه في المنام، ومما زاده حيرة وقلقا تكرارا لرؤيا نفسها ثالث ليال متوالية، فأمسى 
عاجزا وحائرا بين تنفيذ أمر اهللا وقتل ابنه، وبالتالي فقدان وحيده أو عصيان أمر اهللا 

 عندما توالت عليه -عليه السالم–براهيم وإبقاء إسماعيل حيا إلى جانبه، وعلى هذا فإن إ
الرؤيا باألمر نفسه هم فزعا وعاجزا عن فعل أي شيء ودليل ذلك قول القاص الشعبي 

  : الموالي
  ,�	Iا ا��5��H 9      أ&�F� Gك �� ا	���م
  وMــــ�ر ا	�Iم 5��J K�L�      5��J ا	�ـــFم

  وهI %ــــK�&    5��J P,I 	��	� ��	)�ـــ�ل

  3ا* ا�Mــــ5��J T   ــRال��H ا��9 ا	Sـ
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 -عليه السالم–إذن ما جاء به الملك إلى الخليل في ثالث ليالي متتالية شكل لديه 
الخوف والجزع والعجز في بادئ األمر، هذا أول األحداث اإلعجازية، أما ثانيها فيمكن 
في عجز الخليل عن إخبار إسماعيل وهاجر، وإطالعهما على األمر في أول وهلة، أي 
بعدما أتاه الملك في المنام وأمره بذبح ابنه رسالة من اهللا تعالى، حيث ظل يكتم األمر، 

  : ويحترق لوحده في نار فقدان وحيده ولم يخبرهما بشيء 
�zـــZ�	 لI��	ـــ��ـــ5    ا}�ج ا�J ـــ��  &U ار

  ر|�� �0ـــzـــ��ـــ5    ,�ل ا	Bــ�L 	��ــــzــــــ�
  ار�{ ��J���uو    Po0 د�ـــIع ا	oـــ�ـــ�
  أو	�ـــ�ه� 	��ـــ�A    	�� ا	ـــRو�� ��ـــ�ـــ�ـــ�
  واnJ( روIe 	�5   ار�( %�و �J( ا	FSم

  1ا�0وح I�0س ��5    ,�ل 	�Rو�� ��	�Lـــــ�م
7-|#�B�ا���ث ا�  :  

نالحظ هذه الخاصية في موقف واحد فقط ضمن هتـه القـصة اتـسم بالمفاجـأة                
مال بجناحيه ذبحا عظيما، فداء وعوضـا عـن ذبـح    والدهشة، ويتمثل في نزول الملك حا     

إسماعيل، ألنهما صدقا اهللا فصدقهما وكان خير العوض ونعم الجزاء، ففي اللحظة التـي              
الـذبح  "أوشك فيها الخليل ذبح إسماعيل أنزل اهللا الملك من خلفه، استوقفه ثم أعطاه الفدية               

لك، بل أشار إلى أنه أتى بـشيء        ، بيد أن القاص الشعبي لم يفصح عما أتى به الم          "العظيم
  : لكنه لم يحدد نوع الفداء، فضل هذا الموقف مبهما وغامضا، إذ يقول

  �ـــFك ا0ـــRل ,Zـــ�G    	�� �ـــ� %@�ي ��Jــــــ5 
9%�% A�� �� v�Jش وراك   ,�ل ا[ U(ــــــeا  

  2ا�Jـــv إ�ـــ���Jـــ�    ,�ل ����اه�ـــــU ا	����
  :  ا���ث ا�����ر-8
 الـشعبية مـا     -عليه السالم –ا الحظنا من األحداث المبتورة في قصة إسماعيل         مم

  : يلي
أن القصة الشعبية قد اقتصرت على حادثة الذبح فقط، ولم تتعرض لحيـاة               - أ

  من قبل الحادثة وال لمسيرته بعدها وال لألعمال -عليه السالم–إسماعيل 
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، وعليـه   "مكة المكرمة "لعتيق  التي قام بها مع والده وعلى رأسها بناء بيت اهللا ا          
فإن القاص الشعبي بدأ قصته باالستغفار على فعلة الخليل لـيلج إلـى غمـار               
األحداث مفصلة ليصل بنا إلى موقعه الذبح، ثم يختم بما جاء به الملك وأخيـرا               

  : الدعاء، وعليه فقد كانت البداية كما يلي
�� ��0ر و	��    I�0 �� �L, �ZS��0ل U80  

  إ��اه�U ا	���ــــ�    ��Iل�J( ��%�ة ا	

  : ويواصل سرد األحداث أن يختم بالدعاء القصيدة والقصة معا، حيث يقول
  أ����A 1	���  ا* %�ز,�� ا	LBـــــــــــــــ�

  أب ا	�����A  ارزق ���� ا	��ر 2آ���
A���	ا Iا�� )�J3  

من األحداث المبتورة أيضا عدم إفصاح القاص عن الفدية التي جـاء      - ب
ك، بحيث أشار إلى أنه حمل إليه عتقا يعتق به روح ونفس إسماعيل             بها المل 

 : الزكية، لكنه لم يعلن عنه وبالتالي بتره من سلسلة األحداث إذ يقول
 �ــــFك اR0ل ,Zــــــــــــ�G    	�� �� %ـــ@�ي Jــــ��ـــ5
A�� �� vـــــــــــ�Jش وراك    ,�ل ا[ U(e9 ا%�% 

  �4ـــــــv ا����Jــــــــــ�اJ    ,�ل %� إ��اه�U ا	����
لقد بتر القاص الشعبي حدثا مهما، تسبب في إفساد نهاية القصة الشعبية، وأساء إلى              
بنية الحدث النهائي، وكان حري به أن يفصح عن الفدية التي جاء بها الملك وعن الجزاء                

دها النص  الذي جازى به اهللا تعالى عبديه الصادقين المخلصين الطائعين كما صورها وجس           
  .القرآني

  ا��{��Oت : ]���8
  :  ا��{��Oت A&S ~��ره� �9 ا���O-أ 

  .نبي اهللا ووالد إسماعيل ومن أمر بتنفيذ أمر اهللا تعالى: إبراهيم الخليل -1
 .الذي أرسله اهللا تعالى إلبالغ الرسالة، حيث أنبأ الخليل بالرؤيا: 1الملك رقم -2
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 وهاجر الوحيد، والذي وقـع عليـه        ابن إبراهيم الخليل  : -عليه السالم –إسماعيل   -3
 .اختيار المولى واإلبتالء، وتقبل األمر بصدر رحب ودون تردد

زوجة الخليل ووالدة إسماعيل التي كاد يموت ابنها وهي غافلة عن الحقيقة            : هاجر -4
 .التي أخفيت عنها

شخصية خيالية أضافها القاص الشعبي قصد إثراء الحدث، ومن ثمة إنبـاء         : الطائر -5
 .ل بالسر الذي طالما أخفاه عنه الخليلإسماعي

شخصية ثانية أدلخها القاص الشعبي في القصة بغرض التحايل والمخادعة          : إبليس -6
والتضليل، حيث لعب دور الحاجب والكاتم للحقيقة، وجسد الـستار الـذي أسـدل              
عليها، غير أنها مشعة من وراءه، فشخصية إبليس استخدمت لتغطية ونفـي قـول              

 .الطائر

هي آخر شخصية وردت في القصة الـشعبية، وتجلـى دور الملـك             : 2ك رقم   المل -7
عليه –الثاني في الرسول الذي أرسله المولى بالفداء العظيم ليذبح عوض إسماعيل            

 .-السالم

  :  ا��{��Oت ��&A '�ا'
 ذآ
ه� �9 ا���O ا������-ب
ة، وقد   هي أول ما يطالعنا من شخصيات رئيسي       -عليه السالم –إن شخصية إبراهيم    

كان هذا األخير ذلك العبد الطائع لربه والصابر على ابتالءه والمستسلم لقضاءه وقدره، لقد              
نفد أمر اهللا ولم يستسلم لذاتيته، وال لوسوسة الشيطان، نعم، لقد حكم عقله ودينه وتغـاظى                

 قد انتظر طويال مجيء هذا الغالم الـذي  -عليه السالم–عن قلبه وعاطفته وشعوره، فكان   
صفه المولى بالغالم الحليم، ولما وهبه إياه جاء أمره تعالى بذبحه، وكان الخليل طائعـا               و

  .منفذا ال رادا لطلبه تعالى
ومن الشخصيات التي ظهرت بعد ذلك والتي لعبت دورا مهما في األحداث وهـي              
شخصية الملك الذي نشأت على رسالته فيما بعد كل األحداث، لما أتى الخليل في المنـام                

 تقديم روح ابنه فداءا وقربانا هللا كمـا         -عليه السالم –أبلغه بأمر المولى عز وجل، قرر       و
أمر، وعليه فهذه الشخصية قد أحدثت تغييرا كبيرا في مسار حياة الخليـل، وهـي بهـذا                 

  .احتلت المرتبة الثانية بعد شخصية الخليل
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إسـماعيل  أما ثالث شخصية رئيسية تظهر في القصة الشعبية هي شخصية النبـي             
الذي جاء نص الرسالة واألمر بشأنه، فأطاع اهللا وصبر واستسلم لما حكم به عليه المولى،               
فهو الغالم الحليم، والحلم صفة ال يرزق بها إال األتقياء، عباد اهللا المقـربين والطـائعين،                

 تجسد الطاعة واإلستسالم والرضا والرضـوخ       -عليه السالم –وعليه فشخصيته إسماعيل    
  .هللاألمر ا

عليـه  –ثم تظهر شخصية هاجر أم إسماعيل التي كان لها شأنا كبيرا فـي حياتـه                
 قبل الحادثة وأثناء الحادثة، بالرغم من أنها لم تتعرف عن الحقيقة المخفاة عنهـا،               -السالم

فهي شخصية األم الحنون والعطوف، أم البن واحد ووحيد ال تان له، فحبهـا كـان حبـا                  
تخاف عليه من أدنى األشياء، فما بالك إن عرفت السر المكتوب           شديدا ال يتصور، وكانت     

  .عنها، ظلت هاجر الشخصية الغافلة عما يدور حولها
شخصية الطـائر الـذي صـادف    : ومن الشخصيات الخيالية التي ظهرت بعد ذلك  

الخليل وإسماعيل في طريقهما إلى الجبل، فأخذ يحوم فوقهما ويردد الحقيقة والسر الـذي              
خليل عن ابنه، وعليه فهذه الشخصية جسمت الكاشف للسر والفاضـح للمكبـوت،             أخفاه ال 

 فهذه األخيرة بالرغم مـن كونهـا        -عليه السالم –وهذا ما أدخل الشك إلى قلب إسماعيل        
خيالية ومن مخيال المبدع الشعبي إال أنها قد أدت دورا فعاال شارك في إثـراء األحـداث                 

  .وتعميقها أكثر
رى من إبداع القاص الشعبي وتتجلى في شخـصية إبلـيس،           ثم تظهر شخصية أخ     

بحيث امتزجت شخصية الطائر بشخصية، لدرجة أنهما أصبحا شخـصية واحـدة، ففـي              
 -عليه الـسالم  –الوهلة األولى ظهر الطائر وكشف السر المكتوم، ولما فضح أمر إبراهيم            

تجاوز الكذب واإلفتراء،   ادعى هذا األخير أن هذا الطائر هو نفسه إبليس، وأنما يقوله ال ي            
ولهذا كانت شخصية أبليس شخصية ثانوية، غير ذات شأن ظهرت فجأة وعادت لتختفـي              

  .فجأة مرة أخرى بدون وظيفة
وبعدها تظهر آخر شخصية في القصة وهي شخصية الملك الذي أرسله المولى عز             

المهما وتنفيهما  وجل بالهدية والفداء لمجازاة ومكافأة عبديه الطائعين على صبرهما واستس         
ألمره دون تردد، حيث جاء الملك وهو حامال بين يديه كبشا عظيما فداءا لروح إسماعيل               

 وهذه الشخصية تعد رئيسية ألنها غيرت مجرى أحداث القصة تماما، حيث            -عليه السالم –
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حولت النهاية التعيسة إلى نهاية سعيدة واختتام وأسعد، فعوض أن يـذبح الغـالم الحلـيم                
 من اإلبتالء بتفوق، عندها استراح كل منهما        -عليهما السالم –ذبح الكبش ونجيا    " عيلإسما"

وشكرا اهللا وحمداه على نعمته وجزاءه الكريم، وعاشا في طاعته وعبادته ومن أجل خدمته              
  .حتى فارقا الحياة

  إبراهيم  15
  شخصيات رئيسية  إسماعيل   13

  الملك األول  4
  ثانيالملك ال  2
  هاجر  8
  الطائر  2

  1شخصيات ثانوية

  شخصيات بدون شأن  إبليس  1
  
  :  	��� ا��{��Oت �9 ا���O ا������-ج

 الشعبية تعد مركزية،    -عليه السالم –إن معظم الشخصيات المكونة لقصة إسماعيل       
لكن كل شخصية تختلف عن األخرى، والشخصية الغالبة والطابعة فيها هي ذات الطـابع              

دينية، ثم نجد الشخصية األرستقراطية وأيضا شخصيات العامة من         الديني أي الشخصية ال   
مخيال المبدع الشعبي، لكن الشخصية الدينية هي الطاغية التي تحتل الصدارة في الترتيب             

عليهمـا  –من بداية القصة إلى نهايتها، ونختص بالذكر شخصية إبراهيم الخليـل وابنـه              
رمز من شخصية كل واحد منهما إلى الـسلطة          اللذين يجسدان طبقة األنبياء كما ت      -السالم

  : الدينية بالدجة األولى وقبل كل شيء، ويتجسد ذلك في قول القاص الموالي 
  إ��اه�ـــU ا	����  �J( ��%�ة ا	��Iل 

  �,2	Iا ا�����H 9    أ&�F� Gك �� ا	���م
ثم نجد شخصية سارة التي تمثل الطبقة األرستقراطية والشخصية المتسلطة التي تم            
لم تمنعها مكانتها اإلجتماعية من تحقيق رغبتها ورغبة الخليل معا وعند تحقيق أمنيتهمـا              
التي تجسدت في الغالم تظهر هاجر الخدوم والتي تمثل الطبقة الكادحة، وطبقـة العامـة،               

  فهي الخادمة والزوجة واألم، حقا إنها رمز للتضحية والصبر واإليمان باهللا، ثم نلقى
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ية التي ظهرت أثناء األحداث والمتمثلة في الطائر والشيطان،  الشخصيات الخيال
وعليه فإن القصة الشعبية تطفو على سطحها أرقى الطبقات اإلجتماعية والدينية وهم 
األنبياء، رمز الوفاء والصبر والتضحية واإليمان القوي، وبالمقابل نجد الشيطان رمز 

شخصيات أن المبدع الشعبي لم يكن يعنيه ومما يؤكد رمزية هذه ال"الشر والخداع والنفاق 
الحيز الذي يمتد إليه سلطانها بقدر ما كان يعنيه تقديم الرمز، ورسم نموذج بشري، قبل 

  .1"أي شيء آخر
  : ا����: را���

  :  ا���� ا��_
ا1-�9
أول ما يستوقفنا في هذا الضرب من الحيز هو المكان الذي أنزل اهللا تعـالى فيـه                 

يم الخليل، وهو مكان غير مصرح به في القصة الـشعبية، وممـا هـو               الرؤيا على إبراه  
متداول بين الرواة أن الخليل حينذاك كان مع ابنه وزوجته هاجر في بالد فلسطين من أجل                
الدعوة إلى سبيل اهللا، لكن المالحظ أن القاص الشعبي قد تجاوز ذكر المكـان الحقيقـي،                

  : تي تكررت فيها، وذلك في قوله واكتفى بذكر حدث الرؤيا وعدد الليالي ال
  ,�	Iا ا��5��H 9    أ&�F� Gك �� ا	���م
  و�Mر ا	�Iم ��Jـــ5��J K�L�    5 ا	�ـــFم

  وه��J P,I% IـــN�O  5 	��	� ��	)�ـــ�ل

  2ا* ا��J T�Mـــ��H 5 ا��9 ا	SـــRال
وعليه فإن السارد الشعبي ال يذكر فلسطين كحيز جغرافي بلفظها الـصريح، لكـن             

 كما يمكننا مالحظة ذلك، ألنه حتما قد        3ير إليها إشارة دقيقة ويذكرها بشيء من الزمتها       يش
وقعت الرؤيا في مكان ما والشائع عن مكان حدوثها هو فلسطين كما أن لهذا الحيز داللته                
الدينية في الذاكرة الشعبية، ألنه المكان الذي زاره معظم األنبياء، فهو المكـان المقـدس               

  .4اريخي العريقوالحيز الت
أما ثاني حيز جغرافي صادفنا في هذه القصة هو الجبل، أي المكان الـذي ذكـره                

  : القاص الشعبي ذكرا صريحا نظرا لكونه مكان تنفيذ أمر اهللا، لنالحظ ذلك لقوله
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FL	ا A� ف�{ ��Jل    ا���Iا %� ر�ـــــــــIـــــ	�,  
F�	ا ��  ــــIل]ش راG %ـــــــــ�ـ    ا��{ 	�nــــــ�� 

  ��Jـــــ5 ا	�ــــــــــــــFم    	�� وsـــــــــــ�Iا 	�@Lــــ� 

1�x�J �o %� رeــــ�L�,       AــــــــIا ��	ــــ��,ـــــــــ�  
إذن يعد الجبل مسرح األحداث والحيز الذي احتوى على لب وجوهر أحداث القصة             

ردد ودون أن يراهما أحد، لقـد       فهو المكان الذي عزما فيه نبيا اهللا على تنفيذ أمره دون ت           
اختليا فيه ليستسلما أكثر للمولى ويخضعان ألمـره، وينفـذان طلبـه ويثبتـان صـدقهما             

  .ووفاءهما الالمتناهي، فهو الحيز التعيس والسعيد في الوقت نفسه كيف؟
حيز تعيس ألن كال منهما سيفارق اآلخر إلى األبد، لكن برضا منهما وليس رغمـا               

والغصبا، بل إيمانا وطاعة وخضوعا واقتناعا، وعليه فإن الجبل جـسد           عنهما وال كرها    
الحزن ألول وهلة، لكنه جلب السعادة األبدية بعد ذلك، سعادة ال منتهية وتمثلت في إعتاق               
روح إسماعيل وتعويضها بالفداء، ذاب الحزن وتالشى وأشرقت شمس الفـرح والـسعادة          

وجل، ويبرز ذلك جليا في قول القاص الـشعبي         الروحية المهداة والمجزاة من المولى عز       
  : اآلتي

 5��J ـــــــــ� %@�ي� ��	    G�Z, لR0ك اFــ�  

 9%�% A�� �� v�Jش وراك    ,�ل ا[ U(eا  

  2اv�J إ����Jــــ�    ,�ل %� إ��اه�U ا	���ــ�
فالجبل هاهنا نقطة اإلرتكاز، هو مذهبة للشقاء ومجبلة للسعادة وهو المنطلق والمنتهى،            

شخصيات المركزية في هذه القصة والمتمثلة في الخليل وابنه إسماعيل اندفعت نحـوه             فال
مـن أجـل    "قصد تحقيق السعادة وإلغاء الحزن والتعاسة، حيث أصبح حيزا سعيدا كريما،            

، 3"ذلك نجد السارد العربي الشعبي يركز عليه ويتخذه نقطة ارتكاز في ممارسته للتحيـز             
 حيزا ظاهرا وحيا، يموج بالحيوية ويرقى باألحداث ويـسمو          وعليه فإننا نالحظ أنه جعله    

  .باألفعال
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  :  ا���� ا�(��ي-2
 حيز نبوي خالص يمأله اإليمـان واإلستـسالم         -كما يدل عليه الوصف   –وهذا الحيز   

 صادقا ال   -عليه السالم –وطاعة المولى قبل كل شيء وفوق كل اعتبار، لقد كان إسماعيل            
وكان يأمر أهله بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وكان عمله عند          يكذب، ووفيا ال يخلف وعده      

ربه مرضيا محمودا، فقد أرسله المولى عز وجل إلى قبائل اليمن ليدعوهم إلى وحدانيـة               
اهللا وعبادته، وقد نفد وعد اهللا وكان في نسله اليد العليا في كل ناحية أقاموا فيها ووصـلوا               

ورسوال نبيا، لكن القاص الشعبي لم يذكر حياتـه بعـد           إليها، إذن كان عليه السالم صادقا       
حادثة الذبح وتوقف عندها ولم يواصل أحداث القصة كما ورد في القرآن الكريم، لـذا ال                

عاش عليه السالم مائة وسـبعا وثالثـين   "يوجد إثبات عن حياة إسماعيل النبي، وعليه فقد    
إنه مات بمكة ويظن أنه دفـن  : ا سنة، وقيل أنه مات بفلسطين، ولكن مؤرخوا العرب قالو     

  .1"بالحجر الذي يجاور البيت المحرم هو وأمه، واهللا تعالى أعلم

                                                 
  .57، مكتبة رحاب، الجزائر، ص 1أحسن القصص، ج: على فكري 1
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�&"�C : �  : ا�8(���� ا���
  : ��cب اDم / ��Sر اDب-1

 في منامه أنه يقدم على ذبح ابنه إسـماعيل ليقدمـه        -عليه السالم –رأى سيدنا إبراهيم    
 وأطاع ربه، لقد خصه المولى باألمر والتضحية دون         قربانا هللا، فصدع باألمر الصادر إليه     

سواه، ولم يعلم بها غيره بعد اهللا في بادئ األمر والمالحظ هاهنـا غيـاب هـاجر، إذ أن                   
الخليل لم يطلعها على األمر بالرغم من أن األم تلعب دورا أساسيا في األسرة، لكن الخليل                

جل، ثم بعدها سرا بينـه وبـين ابنـه          أبى إال أن يظل األمر سرا بينه وبين المولى عز و          
إسماعيل، لذا فالمالحظ أن الرؤيا لما تبادرت إلى الخليل ثالث ليال متتاليات أصبحت أكثر              
تأكيدا وتعقيدا وإصرارا، فمكث األمر في صدر الخليل لحين إعالم ابنه إسماعيل، وممـا              

  : قاصها إذ يقوليثبت حضور الخليل وغياب هاجر ما جاء في القصة الشعبية على لسان 
  ,�	ـــIا ا����H 9ـــ5    أ&�F� Gك �� ا	���م

  وMـــ�ر ا	�ــــــIم F    5��Jمـــ�5��J K�L ا	�
�(	�� �	��	 N�O5  �لــ��J Pـــــــــ,I% Iوه  
S	ا��9 ا ��HالــR  5��J Tـــــــــ�Mا* ا  

  �J1( ا	�� 5��J R%RJ  د��u �%�� I %ــRول 
ى الرؤيا في المنام، ولما تأمل األمر وقرر الطاعـة،  وبعد لحظات من فزعه لما رأ     

ظل يتخبط في األمر وحده إلى أن قرر إعالم إسماعيل وظلت هاجر غائبة عن الميـدان،                
  : لنالحظ ذلك في قول القاص

  &U ار�ــــــ� ���Jـ5    }�ج ا	��Iل 	�zZـــ�
  ر|�ـــــــ� �0ـ5��z    ,ـــ�ل ا	�LB 	��ــzـــــ�

�o	ع اIد�ـــ Po0ـــــ�    ��J���u }2وار�  

  
  : ��cب إ�
اه��/��Sر ه�#
 "z إ1��*�4 -2

في حقيقة األمر حتى وإن كان الخليل معهما جسديا، فإنه كان غائبا عنهما فكريا، ذلك               
  ألن الرؤيا قد شغلت روحه وفكره، ومما يثبت غياب الخليل أثناء تواجد هاجر مع ابنها 
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لما استفاق الخليل من منامه ذهب إليهمـا        : ل في   أولها يتمث : إسماعيل، ثالث محطات    
  : وجد هاجر تحضن ابنها، لنالحظ ذلك في قول القاص الشعبي اآلتي 

 �@Z	ا v%ز Pح آ��LB	ا    ��Jــــــ���u x�J  

�ــــ� �ــــA ا	�@�  Iا��ــــ    A���	 I��1ــ�ع أ�ــ  
 أمه عندما خرج    أما ثاني المحطات التي يغيب فيها الخليل في حضور إسماعيل مع          

 وابتعد عنهما قاصدا التفكير والتدبر في األمر ثم عاد فوجدها في المنظـر              -عليه السالم –
  : نفسه مع ابنها، وقبل وصوله ثبت حضورهما معا وغيابه، يقول القاص 

��o	ع اIاد� Po0    ��J���u }وار�  

  2او	��ه� 	��ــــــ�A    	�ــــــ� ا	Rو�� �����
برز عندما قرر الخليل إعالم إسـماعيل بـأمر اهللا، وخاصـة    أما آخر المحطات فت 

عندما عزم على الخروج به، فلما علمت هاجر بخروجها طلبت منه اإلنتظار قاصدة تغيير              
ثياب إسماعيل بثياب جديدة وهاهنا يبرز جليا غيابه وحضورهما معا، ويتجلى هـذا فـي               

  : قول القاص التالي
  	�ــــــــ�,�5ا0ــــ�وح ا  ,�	K ا�Ls %� ر�Iل 
  وا	�Iب ا	�� %Iا&�5    ا�L0	Iا دوك ا	�	Iل 
��%ــــA را%ــــــــ� ��5   ا�I ��ه�� Jـــــ�	��   

  3ا&ـــــ�F	ــــــــــ� ��ــ5      ��50�e ��5 ��	ـــــ�� 

  
  

  
  : ��cب ه�#
 /��Sر اDب "z إ1��*�4 -3

 الخليل ومعه إسماعيل    تتجلى هذه الثنائية في محطتين اثنين، تبرز األولى عندما خرج         
قاصدا به الجبل، حيث المكان الذي يود تنفيذ أمر اهللا فيه، ويظهر هذا جليـا فـي القـول                   

  : التالي
Fــ�	ا ����ـ5    ا��اه�U زا%�  }L�% Iوا��ــــ  

 Fــــــ�	ا �� ��n�	 }��%    5��z% ل راح�,  
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 FL	ا A� ف�{ ��Jل    ا���Iا %� ر�Iــــــ	�,  
�� ا ��n�	 }ا�� F�ــــــ	ل    Iــــــ�% Gش را[  

R%Rــــــــــــ�	ا %� �ــ�� I	�,    5ـــ��  را��0 �0{ 

  1	�ــــــA ا* 5��J    ه�اك ا���ــــ� ا	����
والمالحظ في القصة الشعبية أن الخليل لم يعلم ابنه حتى وهما في طريقهمـا إلـى                

للسر إال أنـه أبـى إال       الجبل، ولم يطلعه على األمر من قبل، وبالرغم من فضح الطائر            
تظليل إسماعيل وكبت األمر عنه، لكن عندها فقط شك ابنه في أمر الخروج هـذا وسـأل                 
الخليل، عندها كذب قول الطائر ورد كالمه إلى فعل الشيطان، وهاهنا يبرز جليا غيـاب               
هاجر وتواجد الخليل مع ابنه، هذه أول المحطات أما ثانيها فتظهر عندما وصـل الخليـل                

ــررا  وإســم ــد ق ــذ أمــر اهللا، لق ــى تنفي ــا عل ــدما عزم ــل، أي عن ــى الجب   اعيل إل
 طاعة المولى دون تردد، ومن ثمة ذبح إسماعيل وتقديمه قربا هللا تعالى،             -عليهما السالم -

  : يقول القاص
  ��Jــــ5 ا	�ــــــــFم    	�� وI�sا 	�ـــ@Lــــ� 
 �oــــــ� �,��	�� I�L,    Aـــــــ�eر �% x�J  

5��J U�� A�L@	ا A�     5�� �z� Iـــــــ�د�  
 Aــ�ـــ��	 �%I� �� اI	�,    A%Re ــــــــ�ك(� ��  

  ا* ا��J T�Mـــ�,    9	Iا %� آ�Lي ا	SــFم
  اz0 T�Mـــــ��9   أF� �0�Oك �� ا	���م 
  أ�ــــــ� اJــــــ����    ,�	Iا ا	�J�n %� ر�ــIل
  ــ�o0ــــــLــــــ{ ���ــ    uش %� �I%� �� &�ــــIل

  �2ـــــــ��J �0	�ــــ��    v�J ا��S�� IــــــــــــــRر

 عزما علـى تنفيـذ وتطبيـق        -عليهما السالم –وعليه نستنتج أن الخليل وإسماعيل      
الرؤيا الموحاة من اهللا تعالى دون علم هاجر ودون حضورها، ونلمس ذلـك أكثـر فـي                 

ح أي في اللحظة التي شرع فيها       البيتين ما قبل األخيرين، وكما يبرز غيابها أيضا عند الذب         
  : نبيا اهللا التطبيق، يقول القاص

 A�L@	ا A� I��� }5    ارآ�� �L,ـــ�وا و�  ر
 A�(�	ا )�J ــــــــ5    ار�( %�و��z% �%را  
  وUM ا�F	ـــــــ9    ,�	ـــــI ار�ـــــ� ا	)�Iم
  أ�� &AnZ ��ـــ    9	�nـــــ�ش ��	��ـــــــIم
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  F�1ك اR0ل ,Zـــــ�G     	�� �� %@ــــــــ�ي ��Jـ5
9
�S ه�#
/� �ء ا�{��4 -4 :  

ظلت الرؤيا التي رآها الخليل في منامه سرا بينه وبين نفسه ولم يدري بها أحد سواه،                
 وباتت من األسرار التي البد من إخفاءها، لذا حز في نفسه فـراق              -قبل إعالم إسماعيل  –

الرؤيا، وأطاع المـولى لكنـه بكـى        ابنه واألكثر من ذلك ذبحه بنفسه، لقد صدق الخليل          
لدرجة أن دمعه لم ينتهي ولم يجف، ومما يدل على مدى حزنه على فـراق ابنـه وعـدم             
عصيان المولى في الوقت الذي كانت فيه الزوجة هاجر فرحة بابنها إسماعيل معنقة إياه،              

  : وسعيدة لوجوده بجانبها، لنرى قول القاص الشعبي في هذا الصدد
  ,�ل ا	J�nــــــــــــ� 	�    5	��Iل ��	�,�� �sق ا

  و�J( ا	�� 5��J R%RJ    د��u �%�� I %ــــRول 

  : ثم في قوله
  UO ار�ـــــــ� 5���J    }�ج ا	��Iل 	�zZـــــ� 

  ر|�� �z0ـــــــــ�5    ,�ل اLsـــــ� 	��zــــــــــ� 

  2وار�{ o0    ��J���uــــP د�Iع ا	�oـــــــ� 
ارقة ابنه الوحيد في الوقت الذي تبدو فيه زوجة هـاجر  ويبرز حزن الخليل على مف 

سعيدة، والفرحة تغمر قلبها وهي تمرح وتلعب مع ابنها إسماعيل مـرة ثانيـة، إذ يقـول                 
  : القاص في هذا الصدد ما يلي 

  وار�{ Po0      ��J���u د�Iع ا	�oــــــــ� 
  او	��ه� 	��ـــــ�A      	�� ا	Rو�� ����ـــــــــــ� 

  واnJ( رو Ie	��J     5( ا	FSمار�( %�و 

  3ا�0وح I�0س ��5      ,�ل 	�Rو�� ��	�Lـــــ�م
ومما يثبت غفلتها وعدم درايتها بسر خروجهما الهيئة التي بدت فيهـا حينـذاك أي    
عند خروجهما، حيث بدت سعيدة وفرحة ومبتهجة، دليل على عدم علمها بـاألمر، يقـول               

  : القاص
��    }�ج و��ر �A ا	���م }L& Iـــ5وا�  

�� ا	�Fم �%R&و I��L&    �%�Z	 ه���	I	1  
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  : ويظهر ذلك جليا وبارزا في البيت اآلتي
  2ا&�ــــF	ــــ� ��ــــ5   ��eــــ��0 ��ــــ5 ��	�ــــــــ� 

فالمستنتج من هذا هو أن علم الخليل باألمر جعل منه إنسانا حزينا باكيا، وعدم درايـه                
  .ا يبرز التضادهاجر به جعلها سعيدة ال مبالية، وهن

  
  

5- u��6إ1��*�4 ا�(��/إ1��*�4 ا� :  
عاش النبي إسماعيل فترة من الشقاء من بينها حادثة الذبح لكن المـولى عـز وجـل                 
وصفه بالغالم الحليم، والحلم صفة من صفات األنبياء، وهذا أكبر دليل عل عظـم شـأنه                

 ما يدل على كونه ذبيحـا       وسمو شخصه في المستقبل، وفي قصتنا الشعبية التي بين أيدينا         
فقط وإشارة خفيفة لكونه نبيا، ذلك ألن القاص الشعبي لم يتناول أحـداث حياتـه كاملـة،                 

  : فاقتصر على حادثة الذبح فقط أما إسماعيل فيتجلى وصفه وذكره كما يلي 
 Fــ�	ا ��  وا��L�% Iــــــــ{ ��5    إ��اه�U زا%� 

 Fــــــ�	ا �� ��n�	 }��%    % ـــ�5,�ل راح�z  
FL	ا A� ف�{ ��Jل    إ���Iا %ـــــــــ� ر�I	�,  

  : ويتوالى وصفه ووصف حادثة الذبح إلى أن يقول
  اT�M ا9��z0   أ&�F� �0ك �� ا	���م 
  ا�( ا�Jــــــــــ���    ,�	Iا ا	�J�n %� ر�ــIل 

  : إلى أن يقول
 Aــ�L@	ا A� I��� }ــــ� ��ــــ5    ارآL,ــــ�وا و�  ر

 )�J ار�( %�و A�(�	ــــ5    ا��z% را%ــــــــــــ�  

  F�3ك ا0ـــRل ,Zــــــــ�G    	�� �� %ــــ@�ي ��Jــــ5 
أما فيما يخص إسماعيل النبي كما ذكرنا فقد أشار القاص الشعبي إليه إشارة عابرة 
توحي بأن المولى عتقه من الذبح ألنه سوف يكون ذو شأن عظيم فيما بعد، ونقصد النبوة، 

  : إذ يقول
  �ـFك اR0ل ,G�Z    	ــــ�� �� %@�ي ��Jــــــــ5 
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 9%�% A�� �� v�Jش وراك    ,�ل ا[ U(eا  
  اv�J إ��ـــ���J    ,�ل %� ا��اه�U ا	���ـــ�

  A�1 ا	Bــــــ�د,�A    �� آ�ن ��pــــ9 ,��ــــــــ�
إنه حب اهللا ألنبيائه الصادقين، الطائعين، ألنهما صدقا وحيه فـصدقهما وجزاهمـا             


وَن َأْ#َ
ُهْ� ِ�َ_ْ�ِ
 Sَِ&�ْب[: اء، مصداقا لقوله تعالىخير الجزُ�ِ�Ò29̀�َ ا�  .2]ِإ̀;َ�� ُ
  : �(�� ا��"�ن: �1د�1

  :  ا��"�ن ا��ا>��-أ 
  : إبراهيم النبي -1

 فترة من الزمن مع زوجته سارة حيث كانت عاقرا ال           -عليه السالم –لقد عاش إبراهيم    
سمها هاجر فوهبتها للخليل، فولدت له إسـماعيل،        تلد، وكان ملك مصر قد وهبها جارية إ       

 زمنا واقعيا مرا، إذ حرمته سارة من ابنه الوحيد، حيث أدت            -عليه السالم –وبعدها عاش   
، وقبل هذا كله كان شمل العائلة متماسكا ومترابطا، حيث          3بها غيرتها العمياء إلى تفريقهما    

ى، عيشا هنيئـا ملـؤه الـسعادة        كان الخليل يعيش في كنف أسرته وفي أجل طاعة المول         
والفرح والهناء، وفي ليلة من الليالي رأى الخليل الرؤيا التي غيرت مجرى حياته، يقـول               

  : القاص
  ا��اه�ــــU ا	����   �J( ��%�ة ا	��ــIل 
  ,�	Iا ا��5��H 9    أ&�F� Gك �� ا	��ــ�م
  و�Mر ا	�ــــIم 5��J K�L�    5��J ا	�ــــــFم
  وهI% I,ــــ5��J P    ــ�لN�O 	��	� ��	)�ــ

  ا* ا�Mــــ��H   5��J T ا��ــــ9 ا	RSال
  4,�ل ا	J�nــــــــ� 	�5    ��	�ؤ%� �sق ا	��ــIل

 نعم المـأمور،    -عليه السالم –إنه أمر اهللا، والبد من طاعته، وبالتالي تنفيذه، وكان          
طاعته، لقد فاز   لقد اختاره المولى واصطفاه دون غيره من األنبياء ليتمحن نبوته وصدقه و           

ونجح في اإلمتحان، كما يبرز لنا جليا تحديد القاص الشعبي لزمن الرؤيا، وصرح بعـدد               
  : تكرارها على الخليل في منامه وذلك في قوله 
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  1وهـــI% I,ـــ��J PـــN�O    5 	�ـــ�	� ��	)�ـــ�ل 
  : إسماعيل الغالم -2

 والدته التي لم تنجب      في رحاب عطف وحنان    -عليه السالم –هو زمن قضاه إسماعيل     
سواه، زمن عمه الدالل والرعاية التامة الالمنتهية ملؤه الحب والسعادة، ومما يثبت ذلـك              

  : المنظر والمشهد الرائع الذي صوره القاص الشعبي عندما دخل عليهما الخليل إذ يقول
  او	�ــــ�ه� 	���A    	�ــــ� ا	ــــRو�� ����ــــ� 

  2( روIe 	�5واnJ   ار�( %�و �J( ا	FSم
لقد كان الغالم الزكي الذي أشرقت به حياته، وكان عونا ألبيه على تحمل مشاق الحياة               
وصعابها، وأكبر دليل على حلمه وطاعته لوالده بعد ربه موقفه من أمر اهللا، إذ لم يتـوانى   
ولو لحظة، بل أطاع وأمر الخليل بالتنفيذ دون تردد، لقد قضى زمنا واقعيا كريما، ملـؤه                

  .لطاعة واإليمان واإلستسالما
   : الزوجة واألم الخدوم: هاجر -3

يطفو على سطح حياة هاجر، ذلك الزمن المر الذي عاشته مع ضرتها في بادئ األمر،               
، لكن سرعان ما يتحول المر إلى هناء واستقرار، لكن ظـل زمنـا       3من غيرة وحقد وكره   

ى جو الظلمة الذي سادته غيرة      عصيبا، حيث انتقلت من جو القصور والخدمة الالمتعبة إل        
وحقد الضرة، لكن هذا لم يدم طويال، حيث أصبحت تغمر حياتها السعادة والهـدوء، بيـد                
أنها كانت غافلة عن األمر والسر الذي أخفاه عنها الخليل، فبقيت تلك الزوجـة الخـدوم                

 فـي    حيث عاشت  -عليهما السالم –والمطيعة، ويثبت ذلك أثناء خروج إبراهيم وإسماعيل        
هذه الفترة بالذات زمنا هادئا ال تسوده أي مرارة على عكس الخليل الذي كان يتخبط فـي                 

  : الحزن، لنرى ماذا تقول له
  ا0ــــ�وح ا	��,�ــــــــ�,    5	K ا�Ls %ـــ� ر�ــIل 
  وا	�Iب ا	�� %Iا&��L0    5	I دوك ا	�	ــــــــIل 
5��%ــــA را%ــــــــ    أ�I ��ه�� �J	ــــــــــ�� �� �  
��ــــــــ5    ��50�e ��5 ��	ـــــــــــ�� �	Fا&ــــ�ــــ  
  وا�ــــI &�ــــLــــ{ ��5    ا}�ج و��ر �A ا	���م
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�� ا	�Fم �%R&ا وI��L&    �%�Z	 ــــ�هــــــــ��	I	1  
  : إسماعيل والفداء -4

تجسد زمن الفداء في بضع ساعات، إن لم نقل دقائق، وهو ثان األزمنة التي صادفت 
ومفارقة  في حياته فبعد الحياة والهناء جاء دور الموت والفناء -عليه السالم–اعيل إسم

األهل واألحباب، حقا إنه زمن أمر من األول واألمر منه أن والده من سينتهي حياته وينفذ 
 مرا، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة -عليه السالم–بيديه أمر اهللا، يبدو لنا هذا الزمن من حياته 

قد كان أحلى زمن عاشه ألنه ينفذ أمر اهللا، رلقد إختاره المولى دون سواه، وهذا إليه، ل
أكبر دليل على حب اهللا له، أي شيء أحلى من التضحية في سبيل اهللا، وعلى هذا فقد 
وصف لنا القاص الشعبي هذا الزمن بالتدقيق، وجسد لنا موقف كل من الخليل والنبي 

  : إسماعيل، إذ يقول
�zــــ� ��ــــA�     5 ا	@��J U�� A�Lـــ5 Iــــ�د�  

 A���	 ــــــ�%I� �� اIـــ	�,    Aــــ%Re ــــــــ�ك(� ��  
  ا* ا�Mــــــــ�,    9��J T	Iا %� آ�Lي ا	SــــFم
  اz0 T�Mـــــــــــ��9    أF� �0�Oك �� ا	��ــ�م 
  2أ�ــــــــــــ� اJــــــ����    ,�	Iا ا	�J�n %� ر�ـــIل

  : ر الموقف حتى يصل إلى وصف موقف الفداء وعتق إسماعيل من الذبحويواصل تصوي
 A�L@	ا A� I��� }ـــــ� ��ـــــ5    ارآـــL,ـــــ�وا و�  ر
 A�(�	ا )�Jـــــ5    ار�( %�و و��z% را%ـــــــــــــــ�  

  وMــــــــــU ا�ــــــــــF	�,    9	I ار�ــــــ� ا	)�ـــــــــIم
  أ�ــــــــــ� &AnZ ��ـــــ9    �ــــــIم	�nــــــ�ش ��	ــــــ�

 5��J ـــــــــ� %ــــــ@�ي� ��	    Gـــــ�Z, لR0ك اFــــــــــ�  
  اeـــــ)ــــــــــU ]ش وراك  ,�ل ا�Jـــv �ــ� ��� 9%�% 

  3 ا�Jـــــــــــــــv إ����Jــــ�    ,�ل %� ا��اه�ـــــــU ا	���� 

 روح إسماعيل، ألنه كان صادقا مع اهللا وكان وهكذا أرسل اهللا الفدية والعوض عن
  . المولى أصدق منه وجزاه خيرا الجزاء

  :  ا��"�ن ا�(B&�-ب
  :  داللة الشقاء-1
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لقد جسد لنا القاص الشعبي الحياة المرة والعصيبة التي عاشها الخليل، وبالتحديد لما 
هما ذبحه بيديه، وعليه نزلت عليه الرؤيا، حيث عانى األمرين معا أولهما فراق ابنه وثاني

 هي الرؤيا حيث تسببت في حزنه -عليه السالم–فإن أولى دالالت الشقاء في حياته 
  : وبكاءه الشد يدين

  ,�	ـIا ا��ــ��H 9ـــ5   أ&ـــ�F� Gك �� ا	���م
  وMـــ�ر ا	�ــــــIم �L�    5��Jـــ��J Kـــ5 ا	�Fم

  5وهــــI% I,ـــــN�O   ��J P 	��	� ��	)�ــــــ�ل
  ا* اMــــــــــ��H    5��J Tـــ� ا��9 ا	SـــRال
  ,ــ�ل ا	nـــــ�Jــــ� 	�5    ��	�ؤ%� �sق ا	��ـــIل
  �J1( ا	�� 5��J R%RJ    د��u �%�� I %ــــــRول 

  : ونجد داللة الشقاء تتجسد أيضا في قوله
  &ـــU ر�ـــــ� ���Jـــ5    }�ج ا	��ــــIل 	�zZــــ�

  ر|ـــ�ــــــ� ��z0ــ   5	��zــــ� ,ــــ�ل ا	BــــLــــ� 

  2وار�{ o0    ��J���uــــP د�ــــــIع ا	�oــــ� 
أما ثان دالالت الشقاء فتمثلت في تنفيذ الرؤيا وطاعة المولى ففي الحالة األولى 
عاش الخليل حالة الشقاء بمفرده، أما في هذه الحالة سوف يعيشها معه ابنه إسماعيل، 

  : يقول القاص
 Uإ��اه� Fــ�	ا ����5    زا%ــ�  }L�% Iوا��ــــــ  

 F�	ا ��  ,�ل راح %��zــ5   %��ــــــــ{ 	�nــ�� 
FL	ا A� ــــ�ف{ ��Jل    إ���Iا %� ر�ــــــــI	�,  

 F�	ا ��  3]ش راG %�ـــــــــIل   ا��{ 	�nــــــــــ�� 
حظة الذبح، وتبرز أكثر حالة الشقاء عند إعالم إسماعيل وعند تنفيذ األمر أي في ل

  : إذ يقول القاص
  ا* ا�,    9��J T�M	Iا %� آ�Lي ا	SـــFم 
  اT�M ا��z0ـــ9    أ&�F� �0ك �� ا	��ـ�م 
  أ�ـــــــــ� ا��Jـــ��    ,�	Iا ا	�J�n %� ر�ـــIل
  Lo0ـــ{ ��ــــــــــــ��    uش %� �I%� �� &�ــــــIل

  �	�����0ـــــــــــ� �J    Jـــــــv ا��ــــ�� I	SــــRر
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 A�L@	ا A� I��� }ـــــــ� ��5    ارآL, ــــ��  ر

 A�(�	ا )�J 5    ار�( %�و��z% 1را%ــــــــــ�  
ويتابع القاص وصف حالة الشقاء حتى نهاية الحادثة التي انتهت بالسعادة والبهجة، 
وحقيقة تبدو أشد قسوة وبؤسا وجزنا لكن كل منهما تغاطى عن هذا كله، ولم يريا أمامهما 

  . طاعة المولى والرضا بحكمه عز وجل بكل خضوع واستسالمسوى

                                                 
  . نفس المرجع 1
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  :  داللة السعادة-2
  : األسرة* 

 في كنف أسرته الدافئة والمكونة من الخليل وأمه -عليه السالم–نشأ إسماعيل 
 حياة سعيدة وهنيئة - عليه السالم–هاجر الحنون العظيمة في الوقت نفسه، لقد عاش 

  : رار، ومما يؤكد هذا قول القاص الشعبي اآلتييغمرها الحب والحنان واإلستق
  1أو	�ــــ�ه� 	��ــــ�A    	�ــــ� ا	Rو�ــــــــ� ����ــــــــ� 

  : وفي موضع آخر دال على السعادة يقول
��ــــــ5    �ـــ�50�e ��ـــ5 ��	ــــــ�ـــــــــ�  �	F2ا&�ــــــ  

ة والهناء اللذان كانا ووصف القاص الشعبي لهذا الحدث أكبر دليل على السعاد
  .يمآلن حياة النبي إسماعيل في صغره

  : الفداء* 
 ألمر اهللا وخضعا له، -عليهما السالم–استسلم كل من الخليل وابنه إسماعيل 

فصرع إبراهيم ولده إسماعيل على وجهه ليذبحه بكل إيمان وصدق وطاعة، لكن المولى 
 فالتفت -عليه السالم–م، حيث نودي جزاهما وكافأهما عن صدقهما وطاعتهما بفداء عظي

وراءه، فإذا بكبش عظيم يهدى إليه عوضا وفداء عن روح ابنه الوحيد، فأخذه وصرعه 
وبطحه ثم كبر وذبحه، ثم أخلى سبيل ابنه، وأكب مقبال على ابنه يحضنه ويقبله والفرحة 

عظيم وأنقد ال تسعه والسعادة تغمره من شدة الفرح واإلبتهاج، لقد فداه المولى بكبش 
إسماعيل من الذبح وأبقى له الثناء الحسن في اآلخرة، وتلك منة لعبديه الصادقين وهذا ما 

  : يجسده قول القاص الشعبي التالي
 A�L@	ا A� اI��� }ـــــ� ��ـــــ5    ارآL, ـــــ�وا�  ر

 A�(�	ا )�J ـــــ5    ار�( %�و��z% 3را%ـــــ�  
  : إلى أن يقول

  �ـFك ا0ـــRل ,Zـــ�G    �ي 5��J 	�ـــ� �� %ــــــــ@
  اe)ــــــU ]ش وراك    ,�ل اA�� �� v�J %�%ـ9 
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  ا�Jـــv ا����Jــــــ�    ,�ل �� ا��اه�ـــU ا	���� 

  �1ـــA ا	Bـــ�د,ــــــ�A    �� آ�ن �pـــ�ـــ9 ,��ــــــ� 
 إنه بر عظيم، وتوفيق من اهللا كبير، وإيمان يزعزع الجبال من الوالد وولده، تظهر

فيها العبودية والخضوع هللا على أكمل وجه وصورة، األب يؤمر فيسارع إلى تنفيذ أمر 
  . اهللا، والولد يستشار فيلبي طائعا مستسما لحكم اهللا إلى أقرب السبل

وعليه فقد عرف المولى من هذه النفس الزكية الطاهرة الصدق والطاعة 
ها وفاء وأداء، وقبل منها ففداها، واإلستسالم فعفاها من التضحيات واآلالم، واحتسبها ل

  .وأكرمها كما أكرم أباها، وهذا جزاء اإليمان والصدق والخضوع
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  . '���4 ا�(E '���^ أد���: �1���
يفتتح الشاعر نصه الشعري باالستغفار الذي تمثل في فعل مضارع في صنعه   

ظم وينسج القصة ، هذا يعني أنه يستغفر قبل أن ين"قبل ما نقول"الجمع، ثم يدرج قوله 
الشعرية نظرا لدهشته من أحداثها ووقائعها، فإن أول نالحظه حول مضمون النص 
الشعري أن القيم األخالقية السامية تتزاحم فيه بكثافة، بحيث أن البيئة اإلسالمية تبرز 
هاهنا في أجمل وأحلى صورها وأبهى حللها، وأحداث القصة أكبر دليل على ذلك، ومما 

 وبهاءا تضحية األب بابنه في سبيل اهللا، ليس لشيء إال لوجهه تعالى وتقربا زادها جماال
  .منه وابتغاء مرضاته

  : وأول حدث يلج به الشاعر إلى غمار األحداث هو الرؤيا حيث يقول
  ,�	ـــIا ا��ـــ��H 9ـــ5    أ&�G �ـــــFك �� ا	��ـــــ�م 
  �Iم ��Jـــ5وMـــــــــ�ر ا	    ���J K�Lــــــــــ5 ا	�ـــFم
  وهــــI %ــــ��J P,IــــN�O    5 	�ــــ�	� ��	)�ــــــــ�ل 

  1ا* اMــــ�ــــ��J Tــــ�H    5ــــ� ا��ــــ9 ا	SــــRال 
والعالقة في هذه األبيات يتقاسمها طرفان أحدهما قاصد والثاني مقصود، بحيث 

" ضحي"عز وجل، وكلمة يمثل األول في شخصية الخليل، بينما يتجسد الثاني في المولى 
هاهنا فعل أمر جاءت في صيغة الفرض واألمر والفعل الفوري الذي ال رجعة فيه، وبذلك 
فقد أصدر المولى عز وجل أمرا وعلى الخليل تنفيذه، والقرين الداللي هاهنا هو التضحية 

  : والتنفيذ وتأتي العالقة في الشكل اآلتي
  المقصود/القاصد
   القرين الداللي ⇐ "ضحي"العماد         

  .التضحية والتنفيذ *   إبراهيم /اهللا تعالى
  

والعالقة نفسها تبرز بين الخليل وشخصية الملك المرسول من طرف المولى، 
  حيث أخذ بعدا دالليا واضحا، والقرين الداللي " قالوا ابنك ضحيه"و" أتاه"والعماد تمثل في 
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، أي أمر الخليل برسالة المولى والمتمثلة في التضحية بابنه "لةتبليغ الرسا"تمثل في 
  : الوحيد اسماعيل وذبحه إرضاءا ألمره تعالى وتمكن هذه العالقة فيما يلي

  المقصود/القاصد
  "  تبليغ الرسالة"⇐القرين الداللي⇐" ابنك ضحيه-أتاه"العماد 

 خليل إبراهيم ال/الملك

  : ثم تبرز عالقة الذات مع ذاتها وتتمثل في األبيات اآلتية، حيث يقول الشاعر 
  &U ار�ــــ� ���Jــــ5   }�ج ا	��Iل 	�zZــ�
  ر|�ــــــــ� ��z�0ـ5    ,�ل ا	Bـــ �L	��zـــــــ�

  1وار�{ Po0    ��J���u د�ـــIع ا	�oــــ� 
     :وتتجسد العالقة فيما يلي

الشقاء في الدنيا والفوز في ( القرين الداللي ←المناجاة : الهدف ←]الفاعلذات /الفاعل
  ).اآلخرة

وقد جاء هذا المقطع تمهيدا ألحداث القصة الموالية، بحيث جسد لنا هذا األخير 
ان يبدو فيها، مالمح شخصية الخليل وهو يناجي ربه، مبرزا الصفة والهيئة التي ك

  : والعالقة هاهنا ال تعدو أن تتجاوز الذات مع ذاتها وعليه تكون كاآلتي 
  المقصود /القاصد
  2)الرضا بالقضاء والقدر( ⇐القرين الداللي⇐"البكاء"العماد         
  ذاته /الخليل

نه مع الرضا واإلقتناع بقضاء اهللا وقدره، وهنا يبرز جليا بكاء الخليل على فراق اب
يستدعي البكاء والحزن، والموقف يتطلب الحزم والصبر، ) الذبح(فمجرد التفكير في فعل 

 -عليه السالم-وهذا أكبر دليل على سمو هذه الروح المفدى بها وعظمة شخصية الخليل 
لمجني عليه في توحدها الوقت نفسه داللة على انحالل ذات الشاعر في ذات ا"كما أنها في 

  .3"الوجداني
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  : أما في المقطع الموالي، حيث تتنوع العالقات إذ يقول الشاعر
  ,�ل ا	J�nــــ� 	�ـــــ5    ��	�,�ـــــ� sـ�ق ا	��Iل 
  �J( ا	�� 5��J R%RJ    د��ـــــــــR% u �%��  Iول 

 �@Z	ا v%ز Pح آ��LB	ا    ��Jــــ���u xـــــــ�J1  
 -عليه السالم–ولى في البيتين األول والثاني، إذ يصرح الخليل وتبرز العالقة األ

عما يجول في نفسه، ومن ثمة فهو يحاور نفسه، وعليه فإن العالقة ههنا ال تتعدى عالقة 
  : الذات مع ذاتها وتتمثل فيما يلي 

  ذاته / الخليل
  الرضا بأمر اهللا *⇐القرين الداللي ⇐" البكاء"العماد 

 �r��د/ا��O��ا�  
ثم نجد العالقة الثانية، حيث يتقاسمها الطرفان يتمثل األول في شخصية الخليل والثاني في 
ابنه إسماعيل، حيث ود الخليل توديع وحيده واإلرتواء منه قبل ذبحه والتضحية به، 

المراوغة لقرين الداللي في في حين يتمثل ا" عيط"والعماد في هذه العالقة هو الفعل 
  : ، وعليه تكون العالقة الثانية كاآلتيوالتحايل
  إسماعيل /الخليل

  "المراوغة "⇐ القرين الداللي ⇐" عيط"العماد 
  المقصود/القاصد

فاته كما وهذا المقطع تمهيد لم يليه وتتجسد من خالله صورة الخليل ومالمحه وص
تبرز جليا سذاجة ابنه إسماعيل ومدى طاعته لوالده، وتتضح كل من الطرفين، فالشاعر 

وكل ذلك حسب اإليمان وطاعة الثريا ههنا يرفع من قيمة كل منهما، ويسمو بهما إلى 
  .المولى

  وار�ــــ{ ا����Jــــ�    Po0 د�ــــــــIع ا	�oـ� 
  ـــــــ�ه� 	���Aو	�ـــــ    	�� ا	ـــــــRو�ــ� ����ــ� 
  واnJ( روeـــــI 	�5    ار�( %�و �J( ا	FSم 

  2ا�0وح I�0س ��ـــــ5    ,�ل 	�Rو�ــ� ��	�Lـــ�م
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هذا المقطع عبارة عن تسلسل إخباري يرصد لنا صفات السمو واإليمان والقوة 
والصبر على اإلبتالء والقدرة على التضحية بأغلى شيء يملكه في مقابل رضا المولى، 

السمات كلها تحيلنا إلى شخصية الخليل إبراهيم، والعالقة ههنا تتجلى بين الذات وهذه 
واآلخر، حيث يتجسد األول في شخصية إبراهيم والثاني في شخصية هاجر زوجه، 

المخادعة واإلستدراج : ، أما القرين الداللي فهونحوس بيهوالعماد في هذا المقطع هو 
  : وريتمثل فيما يلي

  هاجر/الخليل
 ⇐القرين الداللي ⇐"نحوس بيه"   العماد  

  المخادعة واإلستدراج
  المقصود /القاصد

  : كما نستشف عالقة الذات باآلخر في قول الشاعر
Fـــ�ـــ	ا ��  وا��ـــــL�% Iـــــ{ ��ـــــ5    ا��اه�U زا%ـــ� 

  1,ـــــ�ل راح %��zـــــ  5�F%��ــــــ{ 	�nـ�� �� ا	ـــــــ
–وفي هذين البيتين تبرز عالقة الذات باآلخر، ويشكل طرفاها كل من إسماعيل 

 وشخصية الطائر المبدع من طرف المخيال الشعبي، حيث أنه يعتبر الكاشف -عليه السالم
 والفاضح للمستور، وذلك عندما فضح أمر ذبح الخليل البنه إسماعيل، والعماد في هذه

الكشف عن الحقيقة وفضح " أما القرين الداللي فتمثل في "رايح يضحيه"العالقة هو لفظ 
  : وتتبلور كاآلتي" السر المكبوت

  إسماعيل /الطائر
 ⇐ القرين الداللي ⇐" رايح يضحيه"العماد 

  "الكشف عن الحقيقة"
  المقصود/القاصد

لى هذا النص أنه احتوى على العالقتين معا، أي عالقة الذات مع والمالحظ ع
اآلخر وعالقة الذات مع ذاتها، ونستشف أيضا عالقة الخلي بابنه إسماعيل في موقعة 

  : الذبح، إذ يقول

                                                 
  . نفس المرجع 1



 85 

  Jـــــــــ��ـــ5 ا	�ـــFم    	�� و�sــــــIا 	�@ـLــ� 
  �Jـــx %ـــ� ر�eـــIL�,    A ��	�ــ�,� �oـــــ� 

U��A�L@	ا A� 5��J     5ـــ�� �z� Iــــــ�د�  

  : إلى أن يقول
  وMــــF� U	ــــ�,      9	Iا ار�� ا	)�Iم

  1أ�� &AnZ ��ــ      9	�nــــ�ش ��	��Iم
لقد تنوعت األعمدة والقرائن الداللية في هذه األبيات الشعرية حيث نجد العماد 

  : األول تمثل في األلفاظ التالية
ثم يتوالى " الحزن على فراق اإلبن الوحيد"قرين الداللي هنا هو وال..." فشل دمعو، حزين"

  : العماد الثاني إذ يكن في األلفاظ التالية
الطاعة ألمر المولى "والقرين الداللي الثاني هو " اهللا اطلب عليك، اطلب نضحيك

: مما دل على القرين الداللي اآلتيالطاعة ، أما ثالث األعمدة فتمثل في لفظ "عز وجل
عنق، الصبر، قبل بيه، السكين، "، ورابع األعمدة تمثل في لفظ "الرضا بقضاء اهللا وقدره"

التضحية "وغيرها من األلفاظ الدالة على حدث الذبح، والقرين الداللي هو " رايح يضحيه
  : وتأتي هذه العالقة كما يلي" وتنفيذ أمر اهللا دون توان وال تردد

                                                 
  .قصة شعبية:  عبد الكريم دالي 1



 86 

  
  المقصود/القاصد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إسماعيل/يم الخليلإبراه

القرين  ⇐"فشل، دمعو، حزين"⇐العماد األول   ⇐
  .الحزن على فراق اإلبن الوحيد⇐الداللي 

ب عليك، اطلب اهللا اطل"⇐ العماد الثاني  ⇐
الطاعة والتنفيذ ألمر ⇐القرين الداللي  ⇐"نضحيك

  .المولى عز وجل
القرين  ⇐"الطاعة ليه"⇐ العماد الثالث⇐

  .بقضاء اهللا وقدرهالرضا ⇐الداللي
عنّق، الصبر، قبل بيه، السكين،  "⇐العماد الرابع⇐

التضحية وتنفيذ أمر ⇐القرين الداللي ⇐"رايح يضحيه
  .اهللا دون تردد

 

ذا النص الشعري، وفيما يلي عالقة وتتوالى العالقات واحدة تلو األخرى في ه
أخرى يجسدها كل من الخليل إبراهيم والملك المرسل من طرف المولى عز وجل ونحالظ 

  : ذلك في قول الشاعر
  �ــــFك ا0ــRل ,G�Z    	�� �ــــ� %@�ي ��Jــــــ5 
 9%�% A�� �� v�Jش وراك    ,�ل ا[ Uــــ(eا  
  ����Jا�Jــــــv ا�    ,�ل %� ا��اه�U ا	���ــ� 

  A�1 ا	Bــــــــ�د,�A    �� آ�ن �9�p ,�ــــــــ�� 
فالمولى عز وجل أرسل الملك قصد استبطاء الخليل وإيقافه عن ذبح ابنه وفي 
الوقت نفسه إهدائه الفدية والذبح العظيم عوضا عن نفس إسماعيل الزكية الطاهرة، بحيث 

لما جا يجري عليه، "اعر وصل الملك في اللحظة الحامسة ويبرز ذلك جليا في قول الش
أي في اللحظة التي عزم فيها الخليل ذبح ابنه نزل الملك واستوقفه مسلما " ملك انزل قفاه

  إياه الهبة والهدية المهداة من طرف اهللا عز وجل ومكافأة لهما على طاعتهما وعظمة 

                                                 
  .قصة شعبية:  عبد الكريم دالي 1



 87 

لقرين وا" اعتق اسماعيل"إيمنهما باهللا، وعليه فإن العماد في هذه العالقة تجسد في 
" مجازاة ومكافأة المولى لعبديه على طاعتهما وصبرهما على اإلبتالء"الداللي تمثل في 

  : وتمثل في الشكل اآلتي 
  المقصود/القاصد

   ⇐القرين الداللي⇐ " اعتق اسماعيل "⇐العماد 
 على الطاعة والصبر على مكافأة المولى لعبديه

  .اإلبتالء
  الخليل /الملك

  : التركيب النحوي* 
معبرا عن " نستغفر قبل ما نقول: "افتتح الشاعر قصيدته بجملة فعلية تمثلت في  

مدى دهشته وتعجبه من فعلة الخليل المأمور بذبح ابنه، والمالحظ أن هذا النص تضفوا 
أتاه مالك في المنام، قالو ابنك ضحيه، : "على سطحه وتغزوه الجمل الفعلية نذكر منها

سبقت عليه السالم، طار النوم عليه، ضحي ابنك الغزال، قال الطاعة ليك، عيط 
  ...".السماعيل، انشف دموع الشقا

وغيرها من الجمل الفعلية التي تكاد تسيطر على هذا النص الشعري في حين نستشف قلة 
اهللا اطلب عليه، اصباح كيف زيق الفجر، : "ظهور وتواجد الجمل اإلسمية، ونذكر منها

وكلها تفيذ التقرير ..." ابراهيم زايد في الخال، اسماعيل خاف من البال، اهللا ياتينا الصبر
واإلثاب، وعليه فإن أحداث النص احتوت على حركة انفعالية ملؤها الحرقة واللوعة 

المالحظ على هذا النص أيضا واأللم، مما جعل األحداث األخيرة أكثر شوقا وتأثيرا، ومن 
كما أن هناك . 1"المقصود على مستوى البنية السطحية/الحث تصنعه ثنائية القاصد"أن 

تحتاج إلى مدلوالت نستنبطها من خالل استقراء مجموع العالقات "بعض األحداث 
، وعليه فإن 2..."المتحققة إما في عالقة الذات مع اآلخر وإما في عالقة الذات مع نفسها

الشاعر لم يعايش هذه األحداث بل هو يتفاعل معها، كما أنه أضاف إليها ذلك الطابع 
  .الشعبي المتميز، مما زادها داللة وإحاءا
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  : التركيب البالغي* 
يتراوح أسلوب القصيدة بين الخبر واإلنشاء، فاألسلوب الخبري كان غرضه 

 وبرز في النص بشتى أنواعه البالغي تقرير الوقائع واألحداث، أما اإلنشائي فقد جاء
ونذكر منها النداء واألمر والنهي، وعليه فإن أسلوب النص سهل وواضح، ولغته عامية 
وفي الوقت نفسه فصيحة، صحيح التركيب، يمتاز بانتقاء األلفاظ والعبارات المالئمة 

  : للمعنى، الكثيرة اإليحاء والتصوير ونلمس ذلك مثال في قوله 
L@	ا A� I��� }ارآ A�      5�� �L,و و��  ر

A�(�	ا )�J ـــ5      ار�( %�و��z% �%1 را  
فكل كلمة لها إحاؤها وداللتها الخاصة، حيث تمركز كل لفظ في مكانه المناسب، 
وتشعر أثناء قراءة النص بنغم خفي ورنان، جاء نتيجة اختيار وانتقاء األلفاظ ذات النغم 

 تناسب هذا األخير مع إحساس الموسيقي القوي وحسن تجاورها في التراكيب، حيث
الشاعر وجو الموضوع، ويزداد النغم وضوحا وعذوبة بحشد النعوت واإلضافات 

" الغزال، ضحي ابنك النحيسهذا ابليس : "والمعطوفات المتتابعة، ونذكر من النعوت
  : وغيرها، ومن اإلضافات والمعطوفات نذكر

�� ا	�Fم، و &L��Iا  �%R&  مFـــــ�	5 ا��J K�L�    5ـــ��J مI�	ر ا�Mو  
  وه��J P,I% IـــN�O    5 	��	� ��	��ــــــ�م          

  وار�{ Po0    ��J���u د�Iع ا	�oـــــــ�        :وأيضا
  2وا�nJ روIe 	�ـــ5   ار�( %�و �J( ا	FSم       : وكذلك قوله

وغيرها من المعطوفات، فهي تراكيب ذات نغم خاص يزين ويجمل الشعر الشعبي إلى 
قى الداخلية، كما أن في النص أساليب بيانية كثيرة، اتخذ منها الشاعر وسيلة جانب الموسي

للتعبير عن افكاره وتوضيحها، أما صور القصيدة فهي ذات قوي في المعنى وهي تدل 
ضحي ابنك : "على سعة الخيال الذي تنعكس فيه العاطفة ومن ذلك التشبيه في قوله

وهو تشبيه بليغ يوحي بمدى حب الخليل " الالغز"، حيث شبه ابنه إسماعيل بـ"الغزال
، حيث "هذاك ابليس النحيس: "البنه، ودليل على درجة معزة اإلبن عند أبيه، وكذلك قوله

شبه الطائر بإبليس نظرا للفعلة التي قام بها، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه العبارة كناية عن 
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 يقوم به إبليس لدى شبهه الشاعر األفعال السيئة والصفات األسوء، فالطائر ههنا قام بما
  .بالشيطان

، حيث شبه العيون "ثم رفد عينيه"ومن الصور البيانية كذلك اإلستعارة والواردة  
أي حمل، " ارفد"بالشيء الذي يحمل فحذف المشبه به وأشار إليه بأحد من لوازمه هو لفظ 

ه الرسالة الموحاة من فهي استعارة مكنية فيها تجسيم لردة فعل الخليل وحالته بعد بلوغ
حيث شبه الروح بالهدية " اعطى روحو ليه: "المولى عز وجل، ومن اإلستعارة ايضا قوله 

: أي شبه المحسوس بالملموس، فحذف المشبه به وأحال عليه بقرينه من قرائنه وهي 
قلبو : "في قولهالكناية وهي األخرى استعارة مكنية، ومن الصور البيانية أيضا " أعطى"
وهي كناية عن صبر الخليل على ما أمره به المولى عز وجل وعن معاناته " لحرقة فشلبا

  .وألمه الذي ال نهاية له وال حل سوى الطاعة والتنفيذ
الشاعر في هذا النص هي عاطفة فخر واعتزاز وعطف وإشفاق في وعاطفة 

ا إلى القارئ الوقت نفسه، وتعلو هذه األخيرة صبغة حزينة هادئة اإلحساس، استطاع نقله
الذي ال يملك إال أن يتجاوب معها، حزينا عليه وقد عكست الصورة الفنية التي تتخلل 
النص تلك العواطف الجياشة الصادقة، وعليه فإن الشاعر ههنا متعاطف مع الخليل وابنه، 
حيث نجده يحزن لما أصابهما اإلبتالء من المولى ويشاركهما المعانات، وهذا أكبر دليل 

  .دق عاطفته المنبعثة من قلب مؤمن بقضاء اهللا وقدرهعلى ص
أما فيما يخص البديع فإن الشاعر لم يحفل بزخرفه كثيرا ألن اهتمامه انصب على 

: المعنى وجودة التعبير والصورة، ومن المحسنات البديعية نجد الطباق في البيت األول 
لحنين، : (يضا في قوله، وأ)إبليس، النحيس: (والجناس الناقص في قوله) ليل،نهار(

، وهذا أكبر دليل على اعتماد النص على )اعتق، احكم: (وأيضا الطباق في قوله) لحزين
الحقائق والصور الثابتة أكثر مما اعتمد على الخيال واإلبداع والتنميق الزائد وقد كان 

  .النص في غاية الدقة والتركيب
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N	�p	ا �BZ	ا :A��B�	ا A�� �0ر���	ا.  
����':  

ن القصص الشعبي شبيها نوعا ما بالقصص الديني، وذلك في اشتمال كل منهما إ
على الكثير من األحداث والوقائع وذكر الديار والزمان، والتعبير عن التجارب الماضية 
والسير الخالدة ، كما أن لها بعض فواصل االختالف كالغرض من كل قصة، فالقصة 

اإلرشاد والهداية وتربية النفس وتعميق العقيدة، فهي الدينية الهدف منها العبرة والموعظة و
نها تعتمد على األسلوب أترتكز على الدين دون سواه، وتجسده بالفعل والعمل، كما 

الموجز البليغ والمؤثر ولغتها فصحى، في حين نجد القصة الشعبية تهتم بوصف تجارب 
ت منذرة وواعظة، فهي األمم بطريقة مسلية ومرفهة ومعبرة في الوقت نفسه، لكن ليس

تعتمد بالدرجة األولى على التسلية والترفيه، كما أنها تمزج بين الواقع والخيال 
والمغامرات العجيبة فهي تميل إلى العجائب والخوارق أكثر مما تميل إلى الحقائق، وهذا 
ما يجعلها معرضة للتحرير أو التغيير، وذلك بسبب تناقلها عبر الرواية الشفوية من 

ص آلخر دون المحافظة على النص األصلي، بعكس النص القرآني الذي هو ثابت شخ
قد "ثبات القرآن ككل، كما أن لغة القصة الشعبية لغة عامية أو لهجية وليست فصيحة 

يكون الدافع إلى استخدام اللغة العامية داخل النص الفصيح دافعا فنيا بدعوى استخدام لغة 
لغة الحياة اليومية، أو هي تستمد منها مباشرة كما يرى بسيطة تقترب في واقعيتها من 

ذلك بعض النقاد المحدثين لكن معايشة الواقع واستخدام اللغة البسيطة ال تعني استخدام لغة 
الحديث اليومي العادي المجرد من اإليحاءات الفنية بحيث يغدو لغة نثرية باهتة، قد يكون 

عر فكرة معنية عميقة، أو داللة فنية نمت داخل هذا االستخدام سليما عندما يحمله الشا
  .1"التجربة الشعرية نموا طبيعيا في شكل صورة إشارية أو رمز أو إيحاء

 التراث - وأقصد الشعراء الشعبيين–وعليه فقد وظف شعراء العصر الحديث 
يضفي الذي هو معينا زاخرا غنيا بالدالالت اإلنسانية والفنية فهو " القرآن الكريم"الديني 

على الصورة الشعرية طابعا من الحيوية واألصالة مما يجعلها تشكل ذلك المزيج الفني 
والجدير بالمالحظة أن الشعراء "الذي تلتقي فيه أحداث التاريخ الحديث وقصص القرآن 
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الشباب ليسوا في درجة واحدة من تمثل هذا التراث الديني واالستفادة منه، وأغلبهم كان 
ورة والتراث الشعبي، على أن هذه المالحظة ال تنفي وجود بعض أميل إلى األسط

الشعراء الذين كانوا يحاولون تطعيم صورهم الشعرية بقصص القرآن الكريم من حين 
  .1"آلخر

إن الشاعر الشعبي يستخدم أحيانا الرمز إشارة عابرة دون أن يعمد إلى ذكر بعض 
عتمد على ثقافة المتلقي وذكائه، ويكتفي بهذه التفاصيل المتعلقة بهذه القصة أو تلك، وإنما ي

  .اإلشارة التي تحمل فيها الكلمة شحنة ذات دالالت بعيدة
وعليه انطالقا من هذه اإليحاءات يمكننا أن نقارن بين القصتين واستخراج العناصر 

و المتشابهة والمختلفة مع إبراز التشابه الكلي واالختالف الكلي وأيضا االختالف بالزيادة أ
  .النقصان إن كان واردا في هذا النص الشعبي

  :أو#M ا�����M  - أ
تتفق كلتا القصتين على األسس الدينية والتاريخية التي تبرزها األحداث والمتتاليات 
المتمثلة في العبر والمواعظ التي يجسدها كل من الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل، ونذكر 

ح ونزول الملك والفداء وغيرها، كما أنها تتفق منها على سبيل المثال الرؤيا وحادثة الذب
في الشخصيات واألحداث المحظورة والمكذوبة والعنيفة والمفاجئة واالستدراجية وحتى 

  .اإلعجازية
كما تتوافق أيضا في تصنيف الشخصيات بحسب تواترها في القصة وأيضا في 

شابه به فيه القصتين تصنيف الشخصيات المركزية والثانوية إضافة إلى المضمون الذي تت
  .تشابها كليا، زد إلى ذلك الحيز المكاني الذي احتضن أحداث قصة اسماعيل عليه السالم

وعليه فإن للقصص الشعبي صلة تشابه وطيدة بالقصص القرآني وذلك في اشتمالها   
على الكثير من الوقائع واألحداث التاريخية الماضية مع التركيز على ذكر الزمان 

وتعبير كل منهما عن الحياة البشرية وتجسيدها كما هي، واطالع القارئ أو والمكان، 
المستمع على البيئة التي تبني الحدث وتمجد األبطال عبر التاريخ وبالتالي يتم تركيز كل 

  منهما على الشخصية األساسية ثم تتوالى بعدها الشخصيات الثانوية وأيضا تتفق كل من 
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عبية في عنصر الزمان بكل جزئياته وعنصر المكان الذي القصة القرآنية والقصة الش
وسيتم تجسيد ذلك في (يعتبر الوعاء الحامل لألحداث المشتركة التي تنمي الحدث األكبر 

  ).الجدول التفصيلي
�^ف  - بC=ا M#أو:  

تتنوع االختالفات بين القصص الديني والقصص الشعبي بحيث يسودها اختالفا كليا 
أن القصص القرآني : الزيادة أو النقصان، ومن جملة اختالفاتهما نذكرواختالفا جزئيا أما ب

هو استخراج للحقائق الدينية التي يرمز إليها القرآن الكريم منها العبرة والموعظة وتربية 
النفس وتعميق العقيدة، فهي ترتكز على التدين والغاية منها االعتبار واالتعاظ، في حين 

ر وسيلة من وسائل اللهو والتسلية تروى في التجمعات الشعبية نجد أن القصة الشعبية تعتب
لمأل أوقات الفراغ، يمتزج فيها الواقع بالخيال والحقيقة باألحالم كما تغزوها المغامرات 

يعتمد الراوي في قصته "والعجائب، إضافة إلى كون بعض أبطالها من وحي الخيال حيث 
، فهي بهذا 1" وطبيعة وذوق الحضورعلى الرواية األصل ليصنع منها قصة تتماشى

معرضة للتحوير والتغيير وذلك إثر الرواية الشفوية التي يتناقلها األجيال فيما بينهم من 
جيل آلخر، فهي ال تهدف إلى ذكر الحوادث لذاتها بل لتعبر عن ذات الشعب ورأية وآماله 

لقرآنية تعتمد على ضمن واقعه وحياته اليومية، ومن االختالفات أيضا نجد أن القصة ا
األسلوب الموجز والمؤثر البليغ مما يجعلها أكثر تأثيرا وإقناعا ويصبح وقعها في النفس 
أعمق وأبلغ، وهي تهدف إلى الدعوة إلى اهللا وإثبات العقيدة وترسيخ األسس الدينية 
المقدسة، في حين نجد أن القصة الشعبية لم تعمد هذا األسلوب بل تلجأ إلى األسلوب 

سهل الواضح والمرفه غير المعقد الذي يفهمه المتعلم والمثقف واألمي أي تنسج القصة ال
الشعبية بلغة العامة لتلقي على العامة وليفهمها كل من يسمعها، وعليه فإن هذه األخيرة 

التي هي أداة من أدوات األداء "أقل وقعا وتأثيرا من األولى، أما بالنسبة للشخصيات 
قاص لبناء عمله الفني، كما يصطنع اللغة والزمان والحيز وباقي القصصي يصطنعها ال

العناصر التقنية األخرى التي تتظافر مجتمعة لتشكل لحمة فنية واحدة هي اإلبداع الفني أو 
األدب ولكن شأن الشخصية في رأينا عظيم بالمفهوم التقليدي بطبيعة الحال في العمل 
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لضرورة مرتبطة بها متفاعلة معها، متأثرة القصصي، إذ أن العناصر األخرى تكون با
  .1"بسلوكها أو مؤثرة فيها، ولكن صلتها تظل في كل األحوال بها شديدة

وعليه فإن الشخصيات في القصة الشعبية هي نفسها في القصة القرآنية لكن 
االختالف هاهنا تجسد في الجديد الذي أضفاه المبدع الشعبي على نصه، والذي تمثل في 

خصيات الخيالية مثل الطائر والشيطان إضافة إلى إدخال وإيالج شخصية هاجر تلك الش
  .في النص الشعبي على غير النص القرآني الذي لم يذكر هاجر في هذا الصدد

فالنص القرآني اعتمد على شخصين اثنين في النص بأكمله هما الخليل إبراهيم وابنه 
دية الرسالة في حين نرى أن القاص اسماعيل دون أن ننسى شخصية الملك المبعوث لتأ

الشعبي ترك أثره بارزا وواضحا في النص الشعبي كما ذكرناه سابقا، إذ اعتمد على 
  .الشخصيات األساسية وزكى دورهما بشخصيات خيالية من وحي وإبداع المبدع الشعبي

�^ف ا� ��: أو=C=ا:  
َوَ>�َل ِإ;�j [: قوله تعالىيتجلى في افتتاح كل من القصتين، فالقصة القرآنية تبدأ ب .1

���ِSَ ٍَ̂م _ُ�ِ ?ُ�;َ
ْ�̀�َ9َ >َ��ِ�ِ�Òا� >َ"ِ ��ِ Aَْه jَرب >ِ�ِ�ْ�َ1َ jِإ2�َ َرب Aٌأما 2]َذاِه 
  :القصة الشعبية فتبدأ باالستغفار لتمهيد األحداث إذ يقول القاص

�� ��0ر و	��    I�0 �� �L, �ZS��0ل  U80  

  U3 ا	����إ��اه�    �J( ��%�ة ا	��Iل 
أما االختالف الثاني فيتجلى في خروج الخليل لدعوة اهللا قاصدا الهداية ، ومن ثمة  .2

طلب المولى أن يرزقه من لدنه غالما حليما، وأن يكون من الصالحين لقوله 
1ََ�ْ�ِ�ِ<، َربj َهAْ ِ�� ِ"َ< ا��Òِ�ِ��َ<[: تعالى jِإ2�َ َرب Aٌَذاِه �j;في . 4]َوَ>�َل ِإ
  .جد أنه في القصة الشعبية لم يرد هذا الحدث إطالقاحين ن

إن االختالف الثالث يتمثل في البشرى بالغالم الحليم، ففي القصة القرآنية جاء نص  .3

َ;�ُ? [: صريح يبشر فيه المولى نبيه الخليل بالغالم الحليم حيث قال عز وجلْ�̀�َ9َ
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�ٍ��ِSَ ٍَ̂م  عدم وجود وورود هذا الحدث ، على غير القصة الشعبية إذ نلحظ1]ِ�ُ_
 .بحيث ذكرت الرؤيا مباشرة ولم يمهد لها القاص الشعبي كما في القرآن الكريم

القرآن "إن االختالف الرابع يجسد في مشاورة الخليل البنه اسماعيل، حيث نجد أن  .4
قد حدد الزمن الذي نزلت فيه الرؤيا وهو بلوغ اسماعيل الحلم، أي لما " الكريم

 وأصبح شابا عاقال ورجال يعتمد عليه، عندها نزلت الرؤيا فشاوره اشتد ساعده
َ ��̀�َ9َ�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>�َل َ� َ�ِ(� ِإ;�j َأَرى �9ِ [: الخليل في األمر لقوله تعالى

;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
ْ"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ا�َأَ �
 َ"�َذا َ'َ
ى َ>�َل َْiُ;ْ�9َ Yَ�ُ�ََأْذ �j;ِإْن ا�َ�َ(�ِم ِأ �
>َ
ِ�ِ�Òا� >َ"ِ a2]َ:�َء ا. 

في حين نجد أن القصة الشعبية لم تحدد الزمن الذي نزلت فيه الرؤيا، ولم تنوه إلى 
لم تذكر (مشاورة الخليل البنه، كما أنها لم تشر إلى السن الذي كان يبلغه اسماعيل حينذاك 

ى غير صياغة النص لذا فإن النص القرآني قد حسم األمر عل) صغر سنه وال كبره
  :الشعبي حيث يقول القاص الشعبي في هذا الصدد ما يلي

  �Jـــــــx ا����Jــ�    ا	LBـ�ح آ�P ز%v ا	Z@ـ� 
�ــــ� �ــــA ا	�@ــ�  Iا��ــــ   Aــ���	  Iــ�ع أ���  
  UO ار�ـــــــ�  �Jــ��5    }ـ�ج ا	��ـIل 	�ـZـzــــــ� 
  �� �0ـــــــ��zـــ5ر|    ,ـــ�ل ا	LBــــ�  	��ـــzــــــ� 

  :إلى أن يقول
  وأnJـ( روeـI 	�ـ5   أر�( Jــــ�ــــ( ا	SــــــــFم 

  03ــــ�وح I�0س ��ــ5     ,ــ�ل 	�Rو�ــــ� ��	�Lـــــ�م 
  .وغيرها من األبيات التي تدل على عدم مشاورة الخليل البنه في أول األمر

القرآني نلحظ أنها ذكرت يتجلى االختالف الخامس في حادثة الذبح، ففي النص  .5
، 4]9ََ�̀�� َأ1َْ�َ�� َوَ'�MُZ ِ�ْ�َ�ِ��ِ<[: بشكل سطحي، أي أشير إليها مصداقا لقوله تعالى

أما في النص الشعبي نلمس أنها ذكرت ذكرا مفصال وشرحت شرحا بينا لقول 
 : القاص
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  ��Jــــ5 ا	�ـــــــــFم    	�ـ� و�sـــــIا 	�@Lــــــ� 

  �Jــx %� رeـ�ــــ�ن    ــ�,�  �oـــ�,�ILا ��	�ـــ
 Aــ�L@	ا  A5 �ـ��J U��    5ـ�  ��ــــz� Iـ�د�  
 Aـ�ــ��	 �%Iا %�  �ـــــI	�,    Aــــــ%Re ـ)ـ�ك� ��  
  ا* أMـ�ـ��J Tـ�,    9	Iا %� آLـــــ�ي ا	SـFم 

  1أ�MـT أz0ـ��ــ9    أ&��0 �ـFك ��  ا	��ـ�م 
  : إلى أن يقول

L@	ا Aـ� Iارآـ{ ���ـ Aـ� �ـ�ــ5    ــ�L,ـــ�وا و�  ر
 A)�ـ�	(  ا�J ـ�ـ�ـ5    ار�( %ـ�وz%  را%ــــــــ�  
  وMـــــــU  ا�ـF	ـ9    ,�	ـIا ار�ـ� ا	ـ)�ـــــــــIم 

  أ�ـ� &ZـnـA  ��ـ9    	ـ�ـnـــــ�ش  ��	��ــــــــIم 

  �2ـFك ا0ـــRل ,ـZـ�G    	�� �ـــــ� %@ـــــ�ي Jـ��ـ5 
ي كيفية الجزاء ونوعية المكافأة، حيث نرى أن القصة يتمثل االختالف السادس ف .6

: القرآنية قد جسدت الموقف تجسيدا واضحا وجيدا، مما يثبت ذلك قوله عز وجل
َوَ;�َدَْ(�ُ? َأْن َ� ِإْ�َ
اِه�َ� َ>ْ� rََ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ� ِإ̀;� َآYَ�ِ6َ َ;ْ�ِ�ي ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�َ<، ِإ̀ن َه6َا [

َُ̂ء ا�ُ�ِ�  على عكس ما جاء في القصة الشعبية، 3]�ُ< َو9ََ�َْ(�ُ? ِ�ْ6َ��iِ*َ uٍٍ�َ�ُ�َ� ا�َ�
فالمالحظ أنها مرت على الحدث مرور الكرام، ولم تعط األمر أهمية وال شأنا ، 

  : لكنها ذكرته كما يلي
  �ـFك أ0ـRل ,ـZـ�G    	�ــــ� �ـــــــ� %@ـ�ي ��Jـ5 

 9%�% A�� �� vـ�Jش وراك    ,ـ�ل ا[ U(ــeا  

  4ا�Jــــv إ����Jـ�    �ل %� إ��اه�U ا	���ــــ� ,
أما آخر االختالفات فتتجسد في نهاية كلتا القصتين حيث نلمس في القصة القرآنية  .7

َوَ'َ
ْآَ(� [: ختاما فيه إبراز لصفات إبراهيم الخليل الحسنة كما جاء في قوله تعالى
ٌَ̂م َ*2�َ ِإْ�َ
اِه�َ� َآ6َ 1َ >َ
ِCِw�9ِ ا Mِ�ْ�َ*َ �;ََ��ِد*ِ >ْ"ِ Mُ;ْ̀�ِ�ي ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�َ< ِإ;َ Yَ�ِ

>َ�)ِ"ِnْ�ُعلى غرار ما انتهت به القصة الشعبية من مدح عابر وطفيف لسمات 5]ا� 
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الخليل حيث اتبعها القاص بالدعاء لنبي اهللا إبراهيم وللمتلقي بالصبر كما جاء قوله 
  : اآلتي

  �Jـــــ�ا�Jـــــv إ��ـ�    ,�ل %� إ�ـ�اه�ــU ا	���ـ� 
   �ـA  ا	Bـــــــــ�د,�ـA    �� آـــ�ن ��pـــــ9 ,��ـــ� 

   	�ـ�ـــــ�  أ�ـ���ــــــــA   ا* %ـــ�ز,ـــــ�� ا	LBــــــــ� 

  1 أب  ا	ـ�ــــ��ـ�ــــــ�A    آ�� أرزق ���ـ� ا	�ــــ�ر 

Aـ���	ا Iا��ـ )�J  
�^ف �����دة: ]�;��C=ا:  
 حذف أو زيادة أو نقصان، فالقصة التي بين ال يخلو أي نص أعيدت صياغته من .1

أيدينا من النماذج التي عرفت التغيير وغمر أحداثها التحوير، فمن األحداث التي 
لم ترد في النص القرآني ووجدناها في النص الشعبي حدث الطائر الذي فضح 
 أمر الخليل، عندما خرج بابنه إسماعيل قاصد الجبل بنية ذبحه والفداء به تنفيذا

  : ألمر اهللا ويبرز ذلك جليا في قول الشاعر
    Fـــــ�	ا  ��  وا��ــــــL�% Iــــ{ ��ـ5  إ��اه�ـU زا%ـــــ� 
 Fـ�	ـــ� ا�  ,ـــ�ل راح %��zــــ5  %��ـ{ 	��nـــــــــــــ� 
 FــــL	ا A� ـ� }ــــ�ف�Jل    ا���Iا %ـ� ر�ــــــIـ	�,  

 Fـ�	ـــــــ� ا�  ]ش راG  %ـ�ـــــــIل   ا��ـ{ 	�nـــــــ�� 
 Rــ%Rـــــــــ�	ـــــــــــ� ��ــ� % I	�,    5ــ��  را0ــ� ��0ــ{ 

  2	ـ�ــA ا* Jــ��ـــــ5    هـــــiاك ا���ـــــ� ا	���ــــ� 
  .كما يتبين لنا جليا عدم وجود هذا الحدث إطالقا في النص القرآني

ر الشعبي قد حدد عدد األيام أما ثاني االاختالفات بالزيادة فيمكن في كون الشاع .2
والليالي التي نزل بها الملك قاصدا تبليغ أمر اهللا والمتجسد في الرؤيا وهي ثالث 

  : ليال بالكمال ونلحظ ذلك في قوله
  ,�	ـIا ا��ـ��H 9ـ5    أ&ـ�G �ـFك �� ا	�ـ�ـ�م
  وMـ�ر ا	�ـIم ��Jـــــ�L�    5ـ��J  Kـ5  ا	�ـFم 
  %ـI,ـ��J Pـــــ5وه�O     IـN 	�ـ�	� ��	ـ)�ـ�ل 

  ا* أMـ�ـ��J  Tــــ�H    5ـ� ا��ـ9  ا	SـRال 

  3و,�ل ا	nـ��J 	�ــــــ5    ��	�ؤ%� sـ�ق ا	ـ��Iل 
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على غرار النص القرآني الذي لم يحدد ذلك ولم يذكره بدليل صريح ، بل أشار إلى 
يا لقوله نزول الملك وإنباء الخليل بالرؤيا ولم يذكر عدد الليالي التي تكررت فيها الرؤ


 َ"�َذا [: تعالىْiُ;ْ�9َ Yَ�ُ�ََأْذ �j;َأَرى �9ِ ا�َ�َ(�ِم َأ �j;ِإ �)َ�َ ُ�َ ��̀�َ9َ�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>�َل َ

ىَ'َ[1.  

ثالث االختالفات بالزيادة نجده في وصف الشاعر لنفسية الخليل وحالته  .3
  : بعد الرؤيا حيث يقول

  ل ا	nــــ��J 	ـ�ـــــ5,ـ�    ��	ـ�,�ـ� sـــــ�ق ا	��Iل 
  ��J ا	�� ��J R%RJـ5   د��ـI �ـــــــــ�%ـ� u %ـRول 
  �Jـــــ�u xـ�ــ��Jـــ�    ا	�LBح آ�ـP ز%v ا	Z@ـ� 

�ـ� �ـA ا	�ـــــ@ــــــ�  Iا��ـ   Aــ���	 Iــــ�ع ا�ــــ��  
  OـU ار�ــــ� �Jـ��ــــــــ5    }ـ�ج ا	��ـIل 	�zZـــــــ� 

  ر|ـ�ــــ� اz0ـــــ��ـــــ5      	��ـzـــــ� ,ــ�ل ا	LBـــــــ�
  2وار�ــ{ �J���uـــــ�    o0ــP د�ــIع  ا	�oـــــــــــ�

  .في حين نجد أن النص القرآني لم يذكر هذا الحدث أبدا ولو حتى بإشارة أو رمز
ومن األحداث الغائبة عن القصة القرآنية، ذكر هاجر زوج إبراهيم  .4

  : لشعبي فقط ويقول الشاعر مبرزا ذلك ما يلي الخليل حيث ذكرت في النص ا
  او	�ـــــ�هــ� 	���ـA      	�ـ� ا	Rو�ـ� ���ــــ�ــــــــ� 

  واnJـ( روeـI 	�ــ5   ار�( %ـ� Jـ�ـ( ا	SـــFم 
  ا0ـ�وح �0ـIس ��ــ5   ,ـ�ل 	�ـRو��  ��	�Lـــــ�م 
  أ0ـــــــ�وح ا	�ـ�,ـ�ــــ�,    5	K اLsـ� %ـ� ر�ـــــIل 

  ا	�ـIب ا	�ـ� %Iا&�ـ5    وك ا	ـــ�	ــــIل L0ـ�	Iا د
��%ـA را%ـــــــ� �ـ�ــ5    أ�ـI �ـ� ه�� �J	�ــــــــ�   
  أ&ـ�ـــــــــــF	ــ� ��ــ5    ��eــ��0 ��ـ5  ��	�ـــــــ� 

  وأ�ــI &ـ�ــLـ{ �ـ�ـــــ5    ا}�ج و�ـ�ر �A ا	���م 

�� ا	�ـFم  �%R&ا وI��L&    ـ�%�Zـ	ـــــــ�هـ� �	Iـ	3  
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جسد خامس االختالفات بالزيادة في وصف الشاعر لصورة الخليل مع يت .5
ابنه وهما يقصدان الجبل من أجل تنفيذ الرؤيا وتلبية أمر المولى وصفا مفصال 

  :لقوله
 Fـ�	ا ��  وا�ـ�ــــL�% Iــــ{ ��ــــ5   إ��اه�ـU زا%ـ� 
 Fــــــ�	ـ� ا� ��n�	 }ـ�ــــــ5    %��ـ�z% ـ�ل راح,  

  ,ـ�	ـــــــــIا %ـ� ر�ــIل    ف �A ا	LـF ا�����J }ـ�
 Fــــــ�	ا ��  ]ش راG  %ـ�ــــــــــIل    ا��ـ{ 	��nـ� 

 Rــــــــــــ%R�	 ا %ـ� ��ـ�Iـ	ــــ5    ,���  را0ـ� �0ـ�ــ{ 
  	ـ�ــــA ا* Jـ��ــــــ5    هiاك ا�ـ��� ا	���ــــ� 
  ــــFمJـ��ــــ5  ا	ـ�ــــ    	�ـ� وsـ�ـIا 	�@ــــLــــــــ� 
  �Jــx %ــ� ر�eـــــL�,    AـI ��	�ـ�,� �ــoـــــــــ� 

 Aـــ�L@	ا Aـ5 �ـ��J Uـــــــ5   ��ـ�� �z� I�1د�ــ  
  .والمالحظ في النص القرآني أنه لم يصف لنا هذا الحدث ولم يذكر تماما

من بين األحداث التي وصفها الشاعر الشعبي أيضا حالة الخليل النفسية  .6
وقعة الذبح، وبالضبط في اللحظة التي أخبر ابنه اسماعيل باألمر في الجبل عند م

  : وأباح له عن السر الذي طالما أخفاه عنه، إذ يقول ما يلي
 Aــــ�L@	ا Aـ5 �ـ��J Uــــ�  ��ــــ5    ��ـz� Iــــ�د�ـ  

 Aـ�ــــ�ــ�	ــــ� %I� �% اIـ	�,    Aـــــ%Rــe ـــــــ�ك(� ��  
  ا* أ�Mـــ��J TــــــF    9م ,�	Iا %� آـLـ�ي ا	ـSــــ

  ا�MــــT ا0ـzـ��ــــ9    أ&�F� �0ك �� ا	��ـــــ�م 
  أ�ــــــ�  أJـ�ـ�ــــــــــ��    ,�	Iا ا	nـ��J %ـ� ر�ـــــIل 
  0ــoـــLـــــــــــــــ{ ��ـ�ـ�    uش %ـ� �ـI%� �ــ� &�ــــــIل 

  ــــ�	ـ�ـ���ـ� 0ـ�  Jـــــــ   Jـ�ــــــv ا�ـ�ــــ�� I	SـــــRر 
  هــI %ــ�ـــ�ـــ�ـــــــــــ�ـ�    ا* %ـــ� &�ـ�ـ� ا	ـBـLـــــــــ� 
 Aـ�L@	ا Aـ� Iــــ� �ـ�ـ5    ارآـ{ ���ـLـــــــ� وا,ـ�  ر

 A�(ـ�	ا  )�Jـ�ـ�ــــ5    ار�( %ـ� وz2را%ـــــــ�  %ـ  
لذبح، أي والمالحظ في الحدث الشعبي أن الخليل قد أطلع ابنه على األمر عند موقعة ا

لما عزم على ذبحه والتضحية به، في حين نلمس في النص القرآني أن الخليل قد أخبر 
ابنه فورا بعدما علم بالرؤيا ، أي بعد نزول الملك بالرسالة ثالث ليال متتالية وفي هذا 

                                                 
  ).أنظر الملحق(قصة شعبية :  عبد الكريم دالي 1
  ).أنظر الملحق(قصة شعبية :  عبد الكريم دالي 2
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ى �9ِ اَ��َ(�ِم أّ;ّ� َ ��̀�َ9َ�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>�َل َ� ُ�َ(̀� ِإّ;� َأَر[: االختالف كبير لقوله تعالى
 >َ"ِ aُإْن َ:�َء ا �َ;ِ�ُ�ِ�َ1َ 
ْ"َnْ'ُ �"َ 4ْ�َ9ِْ+ ا�َأَ �
 َ"�َذا َ'َ
ى، َ>�َل َْiُ;ْ�9َ Yَ�ُ�َأْذ

>َ
ِ�ِ�Ò1]ا�.  
�^ف ���(��Oن: ]���8C=ا:  

أول ما يصادفنا من اختالف بالنقصان ذكر النص القرآني لخروج الخليل  .1
َوَ>�َل [: هداية ثم مولد اسماعيل، كما جاء في قوله تعالىقصد دعوته للمولى بال

ٍَ̂م  _ُ�ِ ?ُ�;َ
ْ�̀�َ9َ >َ��ِ�ِ�Òا� >َ"ِ ��ِ Aَْه jَرب >ِ�ِ�ْ�َ1َ �j�ِإ2�َ َر Aٌَذاِه �j;ِإ
�ٍ��ِSَ[2وهذا لم يذكر في النص الشعبي .  

 من بين األحداث المهمة التي وردت في النص القرآني ولم ترد في النص .2
الشعبي تحديد الزمن الذي نزلت فيه الرؤيا أي بعدما كبر اسماعيل واشتد ساعده 

9ََ�̀�� [: لتحمل الصعاب وقوله تعالى أكبر دليل على زمن الرؤيا إذ يقول عز وجل
Yَ�ُ�َأْذ j�;َأَرى �9ِ ا�َ�َ(�ِم أ �j;ِإ �̀)�ُ � .َ[3�Mُ�َ"َ mَ�َ ا�̀&ْ�َ� َ>�َل َ

ذوفة في القصة الشعبية والتي ذكرت في النص من بين األحداث المح .3
القرآني اإلفصاح واإلعالن عن الفدية التي فدى بها المولى عز وجل عبده 

َُ̂ء [: اسماعيل وبشيره ووالده بالجزاء الحسن، حيث يقول تعالى ِإ̀ن َه6َا َ�ُ�َ� ا�َ�

ْآَ(� َ*Mِ�ْ�َ �9ِ اَ'َ �ٍ�iِ*َ uٍ�ْ6َ�ِ ?ُ�)ٌََ̂م َ*2�َ ِإْ�َ
اِه�َ� َآYَ�ِ6َ ا�ُ�ِ��ِ< َو9ََ�ْ 1َ >َ
ِCِw
>َ�)ِ"ِnْ�َُ��ِدَ;� ا�*ِ >ْ"ِ Mُ;̀4]َ;ْ�ِ�ي ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�َ< ِإ. 
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�L�o	ا ��	]�0 وا��	ا ��	ا A�� ��Jا��� �L�	ا �B,  

             
 القصة الشعبية القصة القرآنية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
� وَ>�َل إّ;� َذاِهAٌ إ�2 َرّ�[. 1

 >َ��ِ�ِ�Òا� >َ"ِ ��ِ Aَْه jَرب >ِ�ِ�ْ�َ1َ
 Mُ�َ"َ mَ�َ�َ ��̀�9 �ٍ��Sَ ٍم^_ُ� ?ُ�;َ
�َ�َ9َ
ا�̀&�َ� َ>�َل َ� ُ�(j̀� إّ;� َأَرى �9 

Yَ�ُ�َا�َ�َ(�ِم أِ;ّ� أْذ[ . 

  نظم في نهار وليل    نستغفر قبل ما نقول .1
  على مديرة الرسول    إبراهيـم الخليـل

   المنام    قالوا ابنك ضحيـهأتاه مالك في
  سبقت عليه السالم    وطار النــوم عليه 
  ثلث ليالي بالكمال    وهو يوقـف عليـه 
  ضحي ابنك الغزال   اهللا أطـلب  عليـه 
  بالرؤيا صدق الرسول  قـال الطاعة ليـه 
  دمعو سايل ال يزول   على اهللا عزيز عليه 
  الصباح كيف زيق الفجر   عيط السماعيل 
  ابنو فر من الحجر    متـاع أمو لحنيـن 
  خرج الرسول للفضا   ثم ارفـد عينيــه 
  قال الصبر للقضا     رغمـا ننضحيــه 
  نشف دموع الشقا    وارجع السمـاعيـل 
  لقا الزوجة معنقا    أوليـدهــا الحنيـن 
  ارمى يدو على الغالم   واعطى روحو ليه 

  حوس بيه قال للزوجة بالبسـام    انروح ن
  قالت اصبر يا رسول    انـروح ايناقيـه 
  نبدلوا دوك الدلـول     والتوب اللي يواتيه 
  أمو ماهيش عالما        فايـن رايـح بيه 

     1فرحانه بيه سالمة        اتهــاللي فيـه
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  اخرج وسار من الخيام   وامو تتبـع فيـه 
  تبعتو وتزيد في السالم     لوليدها لفريـد

  راهيم زايد في الخال      وابنو يتبع فيه إب
  يسمع للطير في العال     قال راح يضحيه 
  اسماعيل خاف من البال   قالوا يا رسول 
  قالوا يا بني لغربن        راني نسمع فيـه 
  هداك بليس النحيس       لعن اهللا عـليـه 
  


 َ"�َذا َ'َ
ى، َ>�َل َ� َأَ�ِ+ [. 2ْiُ;ْ�9َ
�ِ�ُ�ِ;َ� إْن َ:�َء اaُ ا4ْ�َ9ْ َ1َ 
ْ"َnْ'ُ �"َ

>َ
ِ�ِ�Òا� >َ"ِ[.  

 قالوا يا كبدي الغالم  .2

                        اهللا أطلب عليـك 
  أتاني مالك في المنام 
                        أطلب نضحيـك 
  قالوا الطاعة يا رسول 
                       أمــي أعلمهـا 

  ول الش يا بويا نا تق
                      نشبــع منهــا 
  عنق ابنو بالغزر 
                     مانــي عالمهـا 
  اهللا يأتينا الصبر 
                      هـو يـعلمهــا 

3 .] ?ُ�)َ9ََ�̀�� َأ1َْ�َ�� َوَ'Mُ�̀ ِ�ْ�َ�ِ��ْ< َوَ;�َدْ
� َأْن َ� ِإْ�َ
اِه�ْ� َ>ْ� rََ�ْ>َ+ ا�
Zْؤَ� ِإ̀;

َآY�ِ6َ َ;ْ�ِ�ي ا�ُ�ْ�ِ&ِ(�ْ< ِإ̀ن َه6َا َ�ُ�َ� 
َُ̂ء ا�ُ�ِ��ْ<    .]ا�َ�

 لما وصلوا للجبل  .3

                      عليه الـســالم 
  قلبو بالحرقة فشل 
                       عيط يا رحمـن 
  سلم عليه من الجبين 
                      دمعو فضح بيـه
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****  
  جبين اركع باسو من ال

                        رفــدو قبل بيـه 
  ارمى يدو على السكين 
                       رايـح يضـحيـه

  قالوا ارفد الكموم 
                     وطـم اجـاللــك 
  لتطرش بالدموم 

                    أمي تفطـــن بيك    
4 .]�ْ�iِ*َ uٍ�ْ6َ�ِ ?ُ�)ََ*Mِ�ْ�َ َوَ'َ
ْآَ(�  َو9ََ�ْ

>ْ
ِCِw�9ِ ا[  
 لما جا يجري عليه  .4

                        مالك أنزل قفـاه 
  قال اعتق ما بين يديك 
                       أحكـم آش وراك 
  قال يا إبراهيم الخليل 
                      أعتـق اسماعيـل 
  

ٌَ̂م َ*2�َ ِإْ�َ
اِه�� َآYَ�ِ6َ َ;ْ�ِ�ي [. 5 1َ
  .]ِ(�ْ< ِإ̀;Mُ ِ"ْ< ِ*َ��ِدَ;� ا�ُ�nِْ"(�ْ<ا�ُ�ْ�ِ&

 قال يا إبراهيم الخليل  .5

                        اعتق اسماعيـل 
  ما كان مثلك اقليل 
                      من الصـادقـيـن 
  اهللا يرزقنا الصبر 
                      ليـنـا أجمـعيـن 
  كما ارزق شامخ القدر 

أب المرسلين على ابنو                    
  لحنين 
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�;�� وا������
��< ا��O�ف �9 ا�^�C=ا M#وD ���OB' ول�#  
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ارنة بين القصتين القرآنية والشعبية مبرزين من خاللهما نقاط التشابه هكذا فقد تمت المقو
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هو المنبع والمأخذ والمنطلق والقصص الشعبي هو الفرع الذي يستقي أفكاره وأحداثه من 

  .القرآن الشريف
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��&�{ :  
 بين - عليه السالم -عد هذا الغرض والدراسة والتحليل لقصة النبي إسماعيل ب

النص القرآني والنص الشعبي، فإن أي بحث أو دراسة تبقى بداية وخطة لمن يريد البحث 
واالستمرار في مقارنة النص القرآني بالنص الشعبي سواء أكان شعرا أو نثرا، وعليه فقد 

  :ت التاليةخلصنا إلى النتائج والمالحظا
إن دراسة القصص القرآني وتحليل آياته، واستجالء معانيه، تعين القارئ على  .1

فهمه والتعرف على بيانه، فيزيد المتدبر فيه إيمانا ويقينا بعظمة هذا الكتاب وإعجازه 
مما يجعله يفكر في نسجه وإعادة صياغته بطريقة شعبية كي يصل صداه وعبره إلى 

  .المتعلم وغير المتعلم
 أفقا واسعا ومضمارا شاسعا بوصفها فنا أدبيا - بحق–إن القصة القرآنية تعد  .2

 .جميال يتطلع لبحوث أكثر دقة وعمقا

القرآن "إن المالحظ على القاص الشعبي أنه استقى متنه وأحداث قصته الشعبية من  .3
 ، في حين نجده يتناقض مع النص األصلي أحيانا وبالتالي يتلف الحقائق ويغوص"الكريم

 .في الخيال مما يؤدي به إلى تشويه القصة القرآنية

بالرغم من أن العديد من الباحثين والعلماء قد ولجؤوا إلى عالم المقارنة والتفسير  .4
والتحليل في عالم القصص إال أنه ما يزال معرضا للتغيير والتحوير مما يؤدي إلى 

ه وأقصد النص تغير مجرى القصة وهدفها والغرض الذي تطمح إلى الوصول إلي
 .الشعبي

لقد أبرزت الدراسة التحليلية الجمالية للقصة عامة ذوقا أدبيا وإعجازا فنيا، حيث  .5
اعتمدت على وسائل تعبيرية كانت أساسا وقاعدة في بناء األسلوب، وتتجلى في طريقة 
التشخيص والتجسيم لألحداث واإليجاز الذي بلغت به حد الروعة، هذا فضال عن 

 .ة لسياقها في المعنىمالءمة الكلم

إن المقارنة بين القصتين القرآنية والشعبية جعلتنا نستخرج الحقائق والخبايا ثم  .6
الكشف عن اللب والجوهر الثابت الذي تكتنزه كل من القصتين، ومدى صدق األولى 
عن الثانية، وكان هدفنا األسمى هو تقديم نموذج على قدرة المولى عز وجل، ثم إبراز 

 . الشعبية الجاد والهادف والمعرف في الوقت نفسهدور القصة
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ويقيننا الذي ال يخالجه شك أن هذه الدراسة أقل بكثير من المستوى المطلوب فهي 
ال تطرح نفسها كبديل، بل هي تجربة تقف صاغرة أمام ما قدمه السلف الذين أثروا 

 لبعض ما طمحنا إليه المكتبة العربية بأسفار ضخمة وكتب نفيسة، وعليه فإن كنا قد وفقنا
َوَ"� [فذلك ما نود ونرجو، وإن كنا جانبنا الصواب فيما سطرناه فال حلية لنا فيما كان 

��ً� ِSَ ��ً��ِ*َ َآ�َن aإ̀ن ا aَُ��َء ا  ).30اآلية سورة اإلنسان،  (]َ'َ��ُءوَن إّ= أْن َ
ستعان على كل قصد واهللا نسأل العفو والمغفرة، ومنه نستمد العون والثبات فهو الم

  .وعمل
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  : ا	��Bدر وا	��ا�{ 
  القرآن الكريم  •
حققه وخرج أحاديثه لجنة التحقيق /قصص األنبياء: ابن كثير الدمشقي )1

-هـ1421/الطبعة األولى/عبد القادر األرناؤوط: قدمه/دار الفيحاء/والنشر
  .دمشق-سوريا/ والنشر والتوزيعدار الفيحاء للطباعة/م2001

 .الجزء الثالث/مختصر بن كثير: ابن كثير )2

/ دار بيروت للطباعة والنشر/لسان العرب: ابن منظور اإلفريقي المصري )3
 .م1968-هـ1388/المجموعة األولى

: مؤسسة الرسالة /قصص النبيين: أبو الحسن علي الحسيني الندوي )4
 .م1986-هـ1406/ الطبعة الرابعة عشر/بيروت

ديوان المطبوعات / اإللتزام في القصة الجزائرية المعاصرة: أحمد طالب )5
 .الجزائر/ الجامعية

ديوان / القصة الشعبية ذات األصل العربي: روزلين ليلى قريش )6
 .م1980/ الجزائر/ المطبوعات الجامعية

 .م1988بيروت / دار الشروق/ التصوير الفني في القرآن: سيد قطب )7

الطبعة / دار الشروق/ المجلد الخامس/ لقرآنفي ظالل ا: سيد قطب )8
 .م1988 -هـ1408/ الخامسة عشر

المؤسسة الوطنية / القصص الشعبي في منطقة بسكرة: عبد الحميد بورايو )9
 .م1986/ الجزائر/ للكتاب

ديوان / 1993/ 7/الطبعة األولى/ دالئلية النص األدبي: عبد القادر فيدوح )10
 .هوية وهرانالمطبعة الج/ المطبوعات الجامعية

مجلة الثقافة / إشكالية اصطالح: األدب المسمى شعبيا: عبد القادر قروش )11
 .م1999/ السداسي األول/ العدد األول/ الشعبية

المؤسسة الوطنية / القصة الجزائرية المعاصرة: عبد المالك مرتاض )12
 .م1990/ الجزائر/ للكتاب
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ديوان / كيكيتحليل سيميائي تف: ألف ليلة وليلة: عبد المالك مرتاض )13
 .م1993/ المطبوعات الجامعية

 .شريط سمعي لقصة إسماعيل) مطرب شعبي(عبد الكريم دالي  )14

التراث والتجديد في شعر السياب مقوماتها وطاقاتها : عثمان حشالف )15
 .983ص / 1983/ الطبعة األولى والثانية/ دار المعارف/ اإلبداعية

 .م1962/ بيروت/  العودةدار/ التفسير النفسي لألدب: عز الدين إسماعيل )16

 .الجزائر/ مكتبة رحاب/ الجزء األول: أحسن القصص: علي فكري )17

شركة / الجزائر/ القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: فضل حسن عباس )18
 .1989/ الشهاب

/ مكتبة أنجلو المصرية/ الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد أخلف اهللا )19
 .م1972/ الطبعة الرابعة/ القاهرة

  / الجزائر/ دار الهدي للطباعة/ النبوة واألنبياء: لي الصابونيمحمد ع )20
 .154ص 

/ دار القرآن الكريم/ المجلد الثالث/ صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني )21
 .م1981 -هـ 1401/ الطبعة الثانية/ بيروت

/ منشورات المكتب العالمي/ إبراهيم الخليل: محمد كامل حسن المحامي )22
 .ربيروت للطباعة والنش

اتجاهاته وخصائصه الفنية : الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر )23
 .م1985/ الطبعة األولى/ لبنان/ بيروت/ دار الغرب اإلسالمي)/ 1925-1975(

 .ت.د/ القاهرة/ مصر/ دار النهضة/ أشكال التعبير الشعبي: نبيلة إبراهيم )24

ع طب/ مكتبة الشركة الجزائرية/ الصبر في القرآن: يوسف القرضاوي )25
 .م1988/ الجزائر/ قسنطينة/ بمطابع دار البعث
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  : ا	�@Fت
  .م1994/ السداسي األول/ العدد األول/ المجلة الثقافة الشعبية •
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  : ا	����m ا	@�����

 

 - م1990/ القصص الشعبي في مدينة عين الصفراء: عبد القادر خليفي •
  .م1991

صص  بين الق-عليه السالم–قصة يوسف : فاطمة الزهراء بلحجي •
 .29ص / م2001 -2000/ رسالة ماجستير/ القرآني والنص الشعبي
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v���	ا:  
�� �0ــــــ�ر و	�ــــــــــــ�  ∃    ZS��0ـــــ� ,Lـــــ� �� �0ــــــــــIل  U80ــــــ  
  إ��اهـــــــــــ�ــــــU ا	�ــــــ��ــــــ�  ∃    �J( �ـــــ�%ـــــ�ة ا	��ــــــــــIل 

  ,�	ــــــــــIا ا��ـــــH 9ـــــ��ـــــ5  ∃     �ـــــ� 	��ـــــ�مأ&ـــــ�G �ـــــFك
  وMــــــــــ�ر ا	�ـــــــــــــــIم ��Jـــــ�L�   ∃  5ـــــ��J Kـــــ5 ا	�ــــــــــــFم
  وهــــــــــI %ــــــــــI,ـــــ��J Pـــــ�O    ∃  5ــــN 	�ــــــ�	� ��	ــــ)�ــــــ�ل 

  ا* Mــــــــــ�ـــــــــــــــــــــــ5��J T  ∃   ـــــــــ9 ا	RSال�Hــــــــ� ا��ـــ
  ,ـــــ�ل ا	nـــــــــــــــ��J 	ـــــ�ـــــــ5  ∃    ��	�ؤ%� sــــــــــ�ق ا	��ــــــــIل

  �Jــــ( ا	�ــــــــ� Jــــــــ��J R%Rـــ5  ∃   د��ــــــIا �ــــــ�%� u %ــــــRول
  �Jــــــــــــ��u xــــــــــــ��Jــــــــــ�  ∃    ــv ا	Z@ــ�ا	�LBح آ�ــP ز%ــــ

�ــــ� �ــــــA ا	�@ــــ�  Iا��ــــــــ    ∃  Aـــــــــ��ــــــ�	 Iـــــــــ�ع أ�ـــــــــ��  
  &ــــU ر�ـــــــــــ� Jـــــــــــ���ـــــــــــــ5  ∃   }�ج ا	��Iل 	�Zــــــــzــــــــــ�

  ر|ــــ�ــــــــــــــــــــ� z�0ــــ��ــــــــــ5  ∃    ـــــــــــ� 	��zــــــــــ�,�ل ا	BــــLـ
  وار�ــــــــــــــ{ �uــــــ�ــــــــــ�o0    ∃  ��JــــــP د�ــــــــــIع ا	�oــــــــ�

  �ــــــــAأو	�ــــــــــــــ�هــــــــ� 	�ــــــ�  ∃    	�� ا	ــــــRو�ــــــ� ��ــــ�ــــــــــــ��
  واnJ( روeــــــــــــــــــI 	�ــــــــــــــ5  ∃   ر�ــــــ( %ــــــ�و Jــــ�ــ( ا	FSم
  0ــــــــــــــــــــ�وح �0ــــــــIس  ��ـــــ5   ∃    ,�ل 	�ــــــRو�ــــــ� ��	�Lــــــــــ�م

  �وح ا	�ــــــــــــ�,�ـــــــــــــ5  0ــــــــــــــــــ  ∃    ,�	K اsــــــ�L %ــــــــ� ر�ــــــــIل
  وا	�ــــــــــــIب ا	�ــــــ� %Iا&�ـــــــــــ�L0  ∃  5	ــــــIا دوك ا	ــــــ�	ــــــــــIل 

��%A را%ــــــــــــــــــــــــــ� ��ـــــــــــــــ5  ∃    أ�I �ــــــ�ه�ــــــــــــ� �J	ــــــــ��  
ا&ــــــ�ــــــF	ــــــــــــــــــــــــ�   ∃     ــــــــــ�	����eــــــــ�50 ��ــــــــ5 �

��ــــــــــ5  
  وا�ــــــــــــــــــــL& Iــــــــــــ{ ��ــــــــــــ5  ∃    ا}ــــــ�ج و�ــــــــ�ر �A ا	���م
�� ا	�Fم �%Rا و&ــــــــIــــــp�L&   ∃  ـــــــــــZــــــــ	ــــــــــــــــ�ه� �	I	�%ـــــــ�  
F�	ا ��  وا�ــــــــ�ــــــــI %�ــــــــLــــــــ{ ��ــــــــــ5  ∃    إ��اهــــــ�U زا%ــــــــ� 

F�	ــــــــــــ� ا�  ,ــــــــــــ�ل راح %ــــzــــ��ــــــــــــــــ }��%  ∃  5	�nــــــــ�� 
FL	ا Aــــــــ�ف �ــــــ{ ��Jــــ  ∃ ا���% Iــــــــــ	ل,�Iــــــ� ر�ــــــــــــــــــــــ  
 Fــــــ�	ــــــ� ا�  ]ش راG %ــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــIل  ∃  ا��{ 	��nــــــــ� 

Rــــــ%R�	 ��� ا %ــــــــــ�Iــــــــــ	ــــــــــــــــــ5  ∃    ,���  را�0 �0ــــــــــــ�ـــــــ{ 
  	�ـــــــــــــــA ا* Jــــــــــ��ــــــــــــــــ5  ∃  � ا	����هــــــ�اك ا�ــــ��ــــــــ

�L@ــــــــــ�	ا Iــــــ�ــــــــــــsو ��	م   ∃  Fــــــــــــــــــ�	ـــــ�ــــــــــــــــ�ـــــ5 اJ  
�oــــــــــــــ�  ــــــــ�ن�Jــــــــــــــــــــx %ـــــ� ر�eـــــ   ∃  ,�ILا ��	�ــــــــــــ�,� 
A�L@ــــــ	ا A� 5ــــــــــــــ��J U��      ∃  5ــــــــــــ� ��ــــــــz� Iــــــــــــــــــ�د�    
Aــــــــ��ــــ�	 �%Iا %� �ــــــــــــــI	�,  ∃  Aــــــــــــ%Rـــe ــــــــــ)ــــــــــــــ�ك� ��  
   اMـــــــــــ�ـــــــــــ��J Tــــــــــــ9ا*  ∃  ,�	ــــــــــــIا %� آLــــــــــ�ي ا	FSم
  واMــــــــــــ�ــــــــــ��z0 Tــــــــــــ9  ∃  أ&�0ــــــــــــ� �ــــــــFك �� ا	���م 
  أ�ــــــــــــــــــ� ا��Jـــــ�ــــــــــــــــــــــ�  ∃  ,�	Iا ا	ــــJ�nــــــ� %ــــــــــــ� ر�Iل

%Iش %� �ــــــــu& لـ� �ــــــــ�Iــــــــــــــــــ{ ��ـــــــــ�ــــــــــ�  ∃  �ــــــــLــــــــــــo0  
  �ــــــــــــــ�0ــــــــــــــ� Jـــ�	��ــــــــــــــ�  ∃ ــــــــRر ــــv�J ا��ــــــــــIا ��	Sــــــــــــ

  ـــــــــــــI %ــــــــــــــ���ــــــــ�ــــــــــــــ�هـ  ∃  ـ� ا	LBــــــــ�ـــا* %�&ــــــ�ــــــــــ�ـــــــ
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  ر�ـــــــــــــــــ�وا ,Lـــــــــ� ��ــــــــــــــــ5  ∃  ـA ا	@A�LـIا �ـــــــــــرآ{ �ــــــــ��
  را%ـــــــــــــــــــــــــــ� %zـــــــــ��ـــــــــ5  ∃  ـــ�وا �J( ا	�)�Aــار�( %ـــــــــــــ

  وMــــــــــــــــــU أ�ــــــــــــــــــF	ــــــــI  ∃  9ا ار�ــــــــــــــ� ا	)�ــــــــــــIم ـــ	,�
  أ�� &ZــــــــnــــــــA ��ــــــــــــــــــــــــn  ∃  9ــــــــــ�ش ��	ــــــــــ��ــــــــــIمـ	�
  ـــFك ا0ــــــــRل ,ــــــــZــــــــــــــــ��Gـــــ  ∃  � �� %ــــــ@ــــــــــ�ي ��Jــــــــــ5ــ	�

9%�% Aــــــــــــــــ�� �� vــ�Jش وراك  ∃  ,�ل ا[ Uــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــeا  
  ا�Jــــــــــــــــــــــــv ا��ــــــــ��Jـــــــــــ�  ∃  ,�ل إ�ــ�اه�U ا	�ــــــ��ــــــــــــــــ�

  �ــــــــــــــــــA ا	Bــــــ�د,�ـــــــــــــــــــــA  ∃  ــــــــــ�ن �pــــ�ــــــ9 ,��� �� آــــــــ
  	�ــــــــــــ�� أ�ــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــA  ∃  ا* %ــــــــ�ز,�ــــ� ا	BــــــLــــــــــــــ�
  ــــــ���ــــــــــ�ــــــــــ�ـــــــــــــــAأب ا	ــــ  ∃  آ�� ارزق �ــــــــــ��� ا	�ــــــــــ�ر

Aـــــــــــــــــــــ���	ا Iا�� )�J  
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