


يثني �لقر)' �يذكر �لخصائص ��لمميز�� �لجميلة لكل نبي ��سو�. �على �لمؤمنين �لذين �تبعو� 
طريق �لهد= �سلو> سبيل �بهم 8' يدققو� جيد� فيما ��3 من نصو2 عن هؤال+ �ألنبيا+ �ألصفيا+ �لمكرمين 
من Iكر لخصالهم �لحميدG �8خالقهم �لعالية، �يتخذ�� من 8سلوC حياتهم ��عتصامهم بربهم �عمق @يمانهم 
�توكلهم مشاعل يهتد�' بها في �إلقتد�+. �قد كا' لكل �سو� �نبي طريقته �لخاصة في 3عوG قومه @لى 
�إليما' باهللا �تبليغهم ��8مرQ �نو�هيه نظر� الختالO خصا� �طبيعة �ألقو�N ��لمجتمعا� �لتي ظهر�� فيها، 
�تباين �لظر�O ��3�3 �ألفعا� �لتي ��جهتهم. �لنا 8مثلة �نماUI صالحة لما القوQ من مصاعب �عر�قيل 

�محن كبيرG �ما 8ظهر�Q من تصرفا� �@جر�+��، هم ��لذين �تبعوهم من �لمؤمنين.
@' �لهدO من هذ� �لكتاC، �لوقوO على حياG �شمائل �8ساليب سيدنا @بر�هيم ( X) �لذV قا� فيه 
ا َتْعُبُد�َ� ِمْن  تعالى﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُ/ْسَوٌ- َحَسَنٌة ِفي �ِْبَر�ِهيَم َ��لَِّذيَن َمَعُه ِ�ْ! َقاُلو� ِلَقْوِمِهْم �ِنَّا ُبَر�ُ� ِمْنُكْم َ�ِممَّ
َ��ْلَبْغَضاُ� َ/َبًد� َحتَّى ُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ َ�ْحَد6ُ ِ�ال َقْو4َ ِ�ْبَر�ِهيَم َألِبيِه  -ُ�َ��هللاَِّ َكَفْرَنا ِبُكْم َ�َبَد� َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �ْلَعَد �ِ�?ُ
ْلَنا َ�ِ�َلْيَك َ/َنْبَنا َ�ِ�َلْيَك �ْلَمِصيُر﴾ (�لممتحنة  َألْسَتْغِفَر�َّ َلَك َ�َما َ/ْمِلُك َلَك ِمْن �هللاَِّ ِمْن َشْيٍ� Gَبََّنا َعَلْيَك َتَوكَّ
:4)، ��لتعرO @لى سيدنا لو^ ( X) �لذV عاصرQ �جا��Q، مع عر\ لمميز�تهما �خصالهما �لسامية 
باعتبا�هما �لنموUI ��لمثل �ألعلى لالقتد�+ بهما. �ما ��3 بشأنهما من )يا� في �لقر)' تتضمن �لكثير من 
�لحكم ��لعبر. �قد حا�لنا في هذ� �لكتاC عر\ ما يمكن �ألخذ بها �ألجل @3خالها �3مجها في 8ساليب 

معيشتنا �طرa حياتنا على �جه �لخصو2.

حو4 �لكاتب
 ��Gها Gلمستعا��لد عدنا� /�قطاG عاT ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم 
 Vلمؤلفا� �لماضي كتب عد?ً� كبيرً� من  �لقر�  �لثمانياV من  يحيى. �منذ 
في مو�ضيغ مختلفة، �يمانية �علمية �سياسية، �ال جانب !لك يوجد للكاتب 
مؤلفاV في غاية �ألهمية تكشف `يف /تبا^ نظرية �لتطوG، �تفند �?عا��تهم، 

�لّدموية. Vأليديولوجيا��لخفية، بين �لد��Gينية � Vلصال��تفضح 
�لقر�� �لكريم  Gعماله هو �يصا4 نو/ ��G� لرئيسي من��لمؤلف  gهد�
�لى شتى بقا^ �لعالم، �?فع �لناh بذلك �لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا �يمانية 
�آلخر، �كذلك كشف �ألسس  Tليو�/ساسية مثل �جو? �هللا تعالى ��حد�نيته، �
�لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. ��لى حّد �آل� ترجم للكاتب 

نحو ٢٥٠ مؤلفًا �لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتماT بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر��. �بإ!� 
�هللا تعالى سوg تكو� كلياV ها��G يحيى خال4 �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوs باإلنسا� في 
�لعد4 ��لجما4 ��لسعا?- �لتي جا� �لتعريف � tلصد�� Tلسال�شتى /نحا� �لعالم �لى مر�تب �لسكينة �

بها في �لقر�� �لكريم.
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�على ضو� هذ �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ �لكتب �يحثو� 
�لنا. على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد2 بثمن.
5نها   بالتجرية  ثبت  �لتي  �لكتب  نشر  على  �لعمل  فإّ�  �ألسا.،  هذ�  �على 
�ال  ��لترّ==  �لّشكو<  من  �تزيد  �ألفكا2  على  �لبلبلة  �ُتدخل  �ألAها�   Bتشو
تملك  تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طر= �لشبهاG من �لقلوF،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 
��لوقت. �من �لو�ضح �5 هذ �لمؤلفاG لم تكن لتتر< كل هذ� �لتأثير لو كانت 
�لسامي   Pلهد� على  تركيزها  من  5كثر  للكاتب  �أل=بية   Qلقو� بيا�  على  تركز 
يتحّقق من   �5 5=نى شك في Aلك فيمكنه  لديه  �لنا.. �من  �لمتمثل في هد�ية 
�5 �لغاية �لقصوZ هي =حض �إللحا= �نشر 5خالW �لقر�V من خالT تأثير هذ� 

�لجهد �^خالصه �نجاحه.     
 �يتعين ^=2�< حقيقة مهمة، �هي �5 �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليو_ في 5نحا
�ألb2 �ما يتعرb له �لمسلمو� من ZA5 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا=a في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة   Wلحا^ �لخالc من هذ� كّله هو  �لذa يضمن  ��لطريق  �لعالم. 
�لّنا.  ُيصبح  بحيث  �لقرVنية   Wألخال�  �^جال  � �إليما�  �بيا� حقائق   a=إللحا�
 جّر مزيد  من  له  ُير�=  �ما  �لعالم  حالة  ^لى  �بالنظر  بها.  �لتمسك  على  قا=2ين 
^لى   hلمستطا� �لُمسا2عة قد2   a2فإنه من �لضر� �لفسا= ��لّشر�2 ��لدما2  ^لى 
�لقيا_ بما هو ضر�a2، �^ال فقد ُيقضى �ألمر �الGَ حين مناc.  �خالT �لقر� 
 Tها��2 يحيى -من خال Gتكوُ� كلّيا Pهللا تعالى سو� �Aلو�حد ��لعشرين، �بإ�
�لسكينة ��لسال_  ^لى مر�تب  بالّنا.   Tلوسيلة للوصو� �لمهّمة-    نهوضها بهذ

��لصدW ��لعدT ��لجماT ��لسعا=Q �لتي �5ضحها لنا �لقر�V �لكريم. 
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حوT �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا2 للكاتب من "ها��2" � "يحيى" في AكرZ موقرQ للنبيين �للذين جا=ال 
ضد �لكفر ��إللحا=، بينما يظهر �لخاتم �لنبوa على �لغالP 2مًز� ال2تباn �لمعاني �لتي تحتويها 
هذ �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوa ^لى 5ّ� �لقر�V �لكريم هو Vخر �لكتب 
 �Vلسما�ية، �5ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر�
�لعهد على نفسه بنسف جميع  �لمؤلفاG 5خذ  �لّنبوية =ليًال �مرشًد�، �في جميع  �لكريم ��لسنة 
�ألسس �لتي تقو_ عليها �لنظم �إللحا=ية �^بطاT كل �لمز�عم �لتي تقو_ عليها �لحركاG �لمناهضة 

    .للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذa َمهر به كتبه بمثابة ^عالٍ� عن 5هد�فه هذ
�لنا.،  لجميع  �لقر�V �2سالته  نو2  تبليع  2ئيسي هو   Pهد Tلمؤلف حو� تد�2 جميع كتب 
�حثهم على �إليما� بوجو= �هللا ��حد�نيته ��ليو_ �آلخر، �عرb تهافت �لنظم �إللحا=ية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها��2 يحيى بقبوT ��هتما_ كبيرين في شتى 5نحا� �لعالم؛ من �لهند ^لى 5مريكا، 
�من ^نكلتر� ^لى 5ند�نيسيا، �من بولونيا ^لى �لبوسنة، �من ^سبانيا ^لى �لبر�uيل، �من ماليزيا ^لى 

^يطاليا، �من فرنسا ^لى بلغا2يا ��2سيا.     
�إلنكليزية   :Gللغا� تلك  بين  �من  �ألجنبية،   Gلّلغا� من  �لعديد  ^لى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 
��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل�2=ية  ��لبرتغالية  ��إلسبانية  ��إليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية 
��لبوسنية ��إل�يغو2ية ��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغا2ية ��لصينية ��لسو�حلية 
(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرQ في ^فريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 
مو2يس) ��لد�نما2كية ��لمجرية �غيرها من �للغاG. � هنا< ^قباT كبير على قر��Q هذ �لكتب 

 .Gللغا� بهذ
�لعالم. �قد كانت   �5ثبتت هذ �لمؤلفاG جد�2تها، ��جدG تقدير كبيًر� في كافة 5نحا لقد 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا. ^لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Vخر في تقوية ^يما� كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر5 هذ �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوz �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها ��لسهولة �لموجو=Q بين ثنايا سطو2ها ��لصدW �لذa يميز 5سلوبها ��لعمق في تنا�T �لقضايا 
�لعلمية. �ما يمّيز هذ �لمؤلفاG 5يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عد_ �لقدQ2 على نقض ما 
فيها �=حضه.  �كل من يقر5 هذ �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد Aلك �لّدفاh عن 

 .Zإللحا=ية ��ألفكا2 �لُمنحرفة �ألخر� ��لفلسفاG �لما=ية ��آل2�
Aلك  يكو�  فلن   Gلمؤلفا�  مطالعة هذ بعد   Gلنظريا� تلك  منافح عن  نافح   �5� �^A� حد| 
سوZ عن عناٍ= عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم =حضه �^بطاله. �ال شك �5 هذ �لخصائص نابعة 
من قوQ حكمة �لقر�V �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من �2�� عمله هذ� ^لى نيل �لمديح 
5ّ� ليس هّمه تحصيل  �لنا. ��لسير بهم في طريق �إليما�، كما  ^نما هدفه �غايته هد�ية   ���لثنا

   .a=ّ2بح �5 مكسب ما aّ5
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سيدنا ^بر�هيم  
عليه �لسال_

�

  nسيدنا لو
عليه �لسال_

ها��2  يحيى



٨ ........................................... �لمدخل

١٠ ..................................... (h) بر�هيم^

١١ ...................(h) خصائص قو_ سيدنا ^بر�هيم

٢٢ ..........................  (h) ين سيدنا ^بر�هيم=

١٣٠ ............ (h) لجميلة لسيدنا ^بر�هيم� Wألخال�

١٧٢ ................................ (h) nسيدنا لو

١٧٣ ........................... (h) nسيدنا لو Qحيا

٢٠٤ ...................................  Qكلمة 5خير

٢٠٦ ................................. �نهيا2 �لّد��2ينية

Gملحتويا�
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^لى �لقر�� �لكر�_

#� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في 
ضو6 �آليا' �لقر5نية. �هذ( �لكتب تدعو �لنا. جميًعا #لى فهم هذ( �آليا' ��لعيش �فقا 
لتعاليمها. لقد تم شرB جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا' �هللا بحيث ال تبقى هنا; :9 شبهة 
:� تر�� في Lهن �لقا�K. #� �ألسلوH �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو 
�لمجتمع،  فئا'  كل  �من  �كبا��،  صغا��  �لجميع  ِقبل  من  �لكتب  هذ(  فهم  ر  يسَّ �لذ9 
بسهولة ���� :9 صعوبة، �هو �لذ9 جعل هذ( �لكتب كتًبا ال تستطيع :� تتركها قبل 
#تما] قر�6تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا�ضا للدين يتأثر�� بالحقائق �لمذكو�� في 

هذ( �لكتب، �ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�6 قر�6� هذ� �لكتاH ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم 
يستطعيو� قر�6تها بشكل جماعي، :� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #� قر�6� هذ( 

�لكتب بشكل جماعي �نقل كل فر� �:يه �خبرته #لى �آلخرين :مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه 
�هللا تعالى �لمرضاته – �نشرها بين �لنا. ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل� �أل�لة ��لبر�هين 
�لتي يو��ها �لمؤلف في هذ( �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة 

هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر�6تها ��الستفا�� منها.
�لذ9  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال  Kلقا�� �قت  يتسع   �: نأمل  #ننا 
نقدمه في نهاية هذ� �لكتاH، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�� غنية من �لكتب 

في �لمو�ضيع �إليمانية ��لسياسية، �لتي تعد قر�6تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر[ من �j[ شخصية للمؤلف، 
:� قصو� في  نقص   9: #لى مصا�� مشبوهة، �ال   ��#يضاحا' مستند تر[ شر�حا  �ال 
:سلوH �أل�H ��لتوقير �لو�جب �تخاL( تجا( �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر 

.m:� #لى �ليأ. ��لقنو ��لتر�� ��لقا�K #لى �لحير



Ibrahim, a. s.Ibrahim, a. s.

:� لكل نبي :سلوبه �لخاn في �عو� قومه #لى �لهد�ية �معرفة �لخالق سبحانه.
#� لصفا' �خصائص �ألقو�] �لذين عاo �ألنبيا6 بينهم، تأثير� مباشر� ���ضحا في 
طريقة قيامهم بتبليغ �لرسالة �لربانية. كما �#� تأثير ���� :فعاp :قو�مهم �#جر��6تهم على 
 rلتي �ضعوها :مامهم، ��لتصر� �تبعوهم من �لمؤمنين ��لمصاعب ��لعو�ئق  �ألنبيا6 �من 
هي  كما  �لطريق  على  �معالم  �:ضو�6  #�شا�ية  عالما'  �ألنبيا6  من  تجاهها  صد�  �لذ9 

تجا�H فذ� لنا ألخذ �لد��. ��لعبر منها.
 mنبي �هللا لو� ،(e ) سيدنا #بر�هيم �#� �لهدr ��لقصد من هذ� �لكتاH، تقديم حيا

( e) �لذ9 عاصر(، �كما جا6 في �آلية:- 

 Âِْ َمَعُه  َ��لَِّذيَن  ِْ̂بَر�ِهيَم  ِفي  َحَسَنٌة   Qٌ5ُْسَو َلُكْم  َكاَنْت  َقْد   ﴿
ا َتْعُبُد�َ� ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ َكَفْرَنا  � ِمْنُكْم َ�ِممَُّVَقاُلو� ِلَقْوِمِهْم ِ̂نَّا ُبَر
ِبُكْم َ�َبَد� َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم �ْلَعَد�Qُ�َ َ��ْلَبْغَضاُ� 5ََبًد� َحتَّى ُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ 
َ�ْحَدُ ِ̂ال َقْوTَ ِْ̂بَر�ِهيَم ِألَِبيِه َألْسَتْغِفَر�َّ َلَك َ�َما 5َْمِلُك َلَك ِمْن 
ْلَنا َ�َِ̂لْيَك 5ََنْبَنا َ�َِ̂لْيَك �ْلَمِصيُر﴾  �هللاَِّ ِمْن َشْيٍ� 2َبََّنا َعَلْيَك َتَوكَّ

(�لممتحنة:٤)
�قد�� حسنة   �عبر لتكو�  حياتهما  في  �لعالية  �لخصائص   wبر�#� �ثنا6،  مديح  من 
 (e )mسيدنا لو� (e ) للمؤمنين. �مما الشك فيه :� كل خلق :� شيمة لسيدنا #بر�هيم
�لتي ��� Lكرها في �لقر�5، عبر �حكم ال عد لها. �هذ� ما سنحا�p �لدخوp في تفاصيلها 
��ستخالn ما تتضمنها هذ( �لحكم من :مو� �حقائق تنير لنا طريقنا �نقتبس منها ما يفيدنا 

.�للمضي على هد�ها في طريق �لحيا

9
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Harun YahyaHarun Yahya

�لمدخل
تعالى  �هللا  معرفة  #لى  �لبشرية  �عو�  �لتا�يخ،  مر  على  ��لمرسلين  �ألنبيا6  جميع   �#
��إليما� به �تنزيهه �توحيد( �قبوp عبو�يتهم له ��� شريك. �قامو� بتبليغ �سالة ��ين 
تجا(  �تصرفاتهم  �:خالقهم  معاشهم   wطر في  بهم  لإلقتد�6  �:مثلة   ~Lنما �كانو�  �هللا، 
حو��� �لدنيا �مستلزما' �لحيا�، ����� :فعالهم تجا( ما يجر9 على �أل�d. �كذلك 
�لذين  لألقو�]  صالحة  :مثلة  كانو�  كما  ��ألنبيا6  �لكريمة.  �شيمهم   ��لفذ بشخصياتهم 
�خصائصهم  ميز�تهم  Lكر  من  �لقر�5  في  جا6  �كما   – فأنهم  معهم،  �لعيش  تقاسمو� 
�في هذ�  ��ألwما�.  �لدهو�  مر  ��إليما� �على  �لدين  :هل  لجميع   �قد� :يضا   – ��لفريد

جا6 قوله تعالى 

﴿ َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي 2َُسوTِ �هللاَِّ 5ُْسَوQٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ� َيْرُجو 
(٢١:F�ألحز�)  ﴾ �َكَر �هللاََّ َكِثيًرAَ�َ هللاََّ َ��ْلَيْوَ_ �آلِخَر�

�يقد� �لقر�5 مميز�' كل نبي �بكثير من �لتقدير ��العتز�w. لذ� فإ� على �لمؤمنين 
�يستخلصو�  �ألنبيا6،   rصا�: من   ���لمنير �لمضيئة  �لنو�حي  #لى  ��النتبا(  Lلك   ;���#
�لد��. ��لعبر من تفاصيل حياتهم �سيرهم لإلقتد�6 بها �جعلها �ليال في �لحيا�. �يالحظ 

8



Harun YahyaHarun Yahya

 ،(e ) [�5 نبي هو سيدنا p�: �: يذكر �لقر�5 �لكريم
��لذ9 جاL 6كر( من بعد( هو سيدنا نوB ( e). :ما سيدنا 
 ) Bفيذكر( �لقر�5 باعتبا�( من ساللة سيدنا نو (e ) بر�هيم#

e) �عاo في فتر� wمنية بعد( 

(٨٣:Gلصافا�) ﴾ ِمْن ِشيَعِتِه ِإلْبَر�ِهيَم َّ�ِ̂�َ ﴿
�ألنبيا6  هم   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  صلب  من  ��ألنبيا6 
�موسى  �يوسف   Hيعقو� �#سماعيل  �سحق  �لكر�]، 
�ها��� ����� �سليما� �wكريا �يحيى ��لمسيح ( عليهم 

�لسال] :جمعين).
Lلك  يذكر  كما   –  (e  ) #بر�هيم  سيدنا   oعا لقد 
#قليم  �في  �أل�سط  �لشر�  منطقة  في   – �لكريم  �لقر�5  لنا 
 rبما بين �لنهرين ( ميز�بوتاميا – �ما يعر rما كا� يعر
بالعر�� �آل�) �هذ� ما تؤكد( :يضا �لمصا�� �لتا�يخية. �في 
�لمنطقة  هذ(  في  ��لمجتمعا'  �ألقو�]  كانت  �لعهو�  تلك 
بأيديهم،  يصنعونها  كانو�  �لتي  ��ألصنا]  �أل�ثا�   �عبد من 

خصائص 
 (h) قو_ سيدنا ^بر�هيم
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Ibrahim, a. s.Ibrahim, a. s.

 Qٌَقْد َكاَنْت َلُكْم 5ُْسَو Qٌَقْد َكاَنْت َلُكْم 5ُْسَو
َحَسَنٌة ِفي ِْ̂بَر�ِهيَم َ��لَِّذيَنَحَسَنٌة ِفي ِْ̂بَر�ِهيَم َ��لَِّذيَن  

(�لممتحنة (�لممتحنة ٤٤))

  ( h )( h ) بر�هيم ^بر�هيم^   ( h ) بر�هيم^ 
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��لمجتمعا'  �ألقو�]   �: على   pتد� تؤكد  �لثابتة  �لتا�يخية  �لحقائق  هذ( 
�لمنطقة   �#� �أل�ثا�،   �عبد من  كانت   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  فيها   oعا �لتي 

بعمومها كانت �يا�� للمشركين.
لقد �ختا� �هللا سيدنا #بر�هيم ( e) �شرفه بالنبو� �كلفه بحمل :مانة تبليغ 
�لرسالة. �قا] هذ� �إلنسا� �لصالح بتبليغ �لرسالة على :كمل �جه �قد] لقومه 
:متاw قومه من  ما  �لجانب �غم  �لتصرr �لين  �لحسنة �حسن  :مثلة لألخال� 
غلظة �فظاظة �قسو� �ظلم �جبر�'. �كما Lكر �بنا سبحانه في �لقر�5 فقد 
كا� قو] #بر�هيم يصنعو� :صناما �:�ثانا �تماثيل من �لحجر ��لخشب بأيديهم، 
�يتخذ�نها بعد Lلك 5لهة لهم يعبد�نها من ��� �هللا. �كانو� يهابو� �يخشو� 
هذ( �لهياكل �لصما6 �لتي نحتوها هم من �لحجر :� صنعوها من �لخشب ��لطين 
بأيديهم، �يقدمو� لها مظاهر �لتقديس ��لتعظيم طمعا في كسب �ضاهم كما 
�لعو�  منها  �ينتظر��  ��لشر  بالسو6  #صابتهم  من  �لوقايتهم  يعتقد��،  كانو� 
��لمد�. ��لعجيب :نهم كانو� يصر�� على مو�قفهم �لباطلة هذ(، �يقلد�� بد�� 
بصير� ما �جد�� عليها 5با6هم ���� تفكير :� ���ية، بل �ينقلو� هذ( �لعقائد 

�لمنحرفة #لى �ألجياp من بعدهم كمير��.

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�5ثا�  معالم  ظهر'  �قد  �لقمر.   �: �لشمس   �: �لسما�ية  �ألجر�]  يعبد��   �:
 �مندثر� كثير� لمباني �هياكل عظيمة تسمى " �لزقو��'" كانت مخصصة لعبا�
#ثر  على   dألنقا�� �ألتربة  تحت  من  �لوجو�  #لى  خرجت  ��لقمر،  �لشمس 
�لتنقيبا' في �لشر� �أل�سط. �كما ظهر' :يضا تماثيل �:صنا] من �لحجر :� 

�لصلصاp �لمفخو� نتيجة هذ( �لحفريا'. 

( 2�5 -  نمو ( ٢١١٢ 
 Q2قوu بنى ( _.W ٢٠٩٢ –
2�5 �خصصها لعبا=Q �لقمر 
�مدينة 2�5 كانت من 5شهر 
�لمد� �لسومرية كما تذكر 

مسلة حمو2�بي)

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�كما قلنا، عاo سيدنا #بر�هيم ( e) بين قومه �لذين كانو� على �لشر; 
�عبا�� �أل�ثا�، �كا� 5باj( �:جد��( :يضا على هذ� �لدين. �قد نشأ بينهم �:خذ 
�لعالية  ��لشيم  �لحسنة  �ألخال�  من  :ظهر  :نه  غير  6��5هم.  �تعلم  ثقافتهم  من 
��لسلو; �لقويم في حياته ما جعله يختلف عنهم �يعزr عن مسا�هم. �:خير� 
قطع ما بينه �بينهم من �شائج بإعالنه #يمانه باهللا �حد( ��� شريك له. �لم 
يكتف باإلعال� عن #يمانه هذ�، بل �صرB بكفر( بأصنا] قومه، �قا] بدعوتهم 

#لى تر; عبا�تها ��لتخلي عن �ين 5بائهم �سلو; طريق �لو�حد �ألحد.
#ليها، �كانت  لهم ��عاهم  �لتي Lكرها  بالحقائق  يؤمنو�  لم  قومه  �لكن 

حجتهم :نهم �جد�� 5با6هم �:جد��هم على هذ� �لدين �لذ9 هم عليه:
﴿ Âَِ�َ� ِقيَل َلُهْم �تَِّبُعو� َما 5َنَزTَ �هللاَُّ َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما 5َْلَفْيَنا َعَلْيِه Vَباَ�َنا 

(١٧٠:Qلبقر�) ﴾ �ََباُ�ُهْم ال َيْعِقُلوَ� َشْيًئا َ�ال َيْهَتُد�V �َ5ََ�َلْو َكا
من �ألمو� �لتي كانت تمنع قومه من تر; �ينهم ��ين 5بائهم، هو �إلصر�� 
من  �تو��ثوها  به  ملتزمين  �لنا.  :كثر  �جد��  �لذ9  �لطريق  في  �لسير  على 
5بائهم �:جد��هم، �غم فسا� �لعقيد� ��النحر�r �لظاهر فيه. �يعتبر�� من غير 
�لصو�H مناقشة :� محاكمة :9 �:9 جديد مناقض آل��6 �ألكثرية :� يريد تغيير 

ما هم عليه. هذ� �لموقف :� �لتصرr يحذ�نا منه �لقر�5 �لكريم:
﴿ َ�ِْ̂� ُتِطْع 5َْكَثَر َمْن ِفي �َألbِ2ْ ُيِضلُّوَ< َعْن َسِبيِل �هللاَِّ ِْ̂� َيتَِّبُعوَ� 

نَّ َ�ِْ̂� ُهْم ِ̂ال َيْخُرُصوَ� ﴾ ( �ألنعا_:١١٦) ِ̂ال �لظَّ
 :ما سيدنا #بر�هيم ( e) - مثله كمثل كافة �لصالحين من �لمؤمنين- 
�لز�ئفة.  �لمشركين ��لمنحرفين ���5ئهم  �لبعد عن مو�قف  بعيد� كل  فقد كا� 
�قد �لتز] جانب �لحق ��لصو�H �غما عن :هله �عشيرته ��قف :مامهم بصالبة 

شديد�، لم تثنه �لمصاعب ��لضغوm �لكثير� �لتي تعرd لها من قومه. 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�ما  �لكو�  خالق  :نه   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  #لى  سبحانه  �هللا  :�حى  �قد 
 pما عليها ��لسما��' �ما بينهما، �:� �لنا. على ضال� dأل�� eفيها، �مبد
�ظلما' �جهالة ��نحر�r. :ما قومه فقد :����� منه :] يفكر مثلهم �يعيش كما 
كا� يعيش :جد��هم من قبل. �لكنه :��� ظهر( لهم ��لتفت بوجهه عن 5لهتهم 

�كفر بأ�ثانهم �سفه 6��5هم �لسقيمة، �5من باهللا �لذ9 ال #له غير(. 
 dقد كشف �هللا :ما] بصر( �بصيرته 5ياته �لباهر�' في �لسما��' ��أل��

ليزيد من يقينه �يقو9 فيه �إليما�:
َماَ��Gِ َ��َألbِ2ْ َ�ِلَيُكوَ� ِمْن  ﴿ َ�َكَذِلَك ُنِرa ِْ̂بَر�ِهيَم َمَلُكوGَ �لسَّ

�ْلُموِقِنيَن ﴾ (�ألنعا_:٧٥)

تظهر �لحفرياG في 
منطقة ما بين �لنهرين، 

�لعديد من �آلثا2
 Q=تظهر عبا Gللوحا��

هذ �ألقو�_ لألصنا_ 
�5 �ألجر�_ �لسما�ية. 
�هذ �لصوQ2 تظهر 

ملك Vشو2 ( توكولتي 
– نينو2تا-١٢٤٣-

 (_.W ١٢٠٧
2�كعا 5ما_ ^له �لنا2 

( نوسكو) �لذa ظهر 
على شكل عرB فا�2 

منه ).

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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( h ) على سيدنا ^بر�هيم Qإلنعا_ بالنبو�

#� �لمجتمعا' ��ألقو�] �لذ9 :��مو� �حافظو� على حضا��تهم �مدنياتهم 
البد �:نهم تبلغو� برساال' �لسما6 �لتي تدعو #لى معرفة �هللا �توحيد( �عبا�ته، 
�آلخر  باليو]  ��إليما�  �جبر�ته،  �قد�ته  شأنه  �علو  بعظمته   rالعتر���
��لحساH، �ما يطلبه �لرH من عبا�( من �لتز�ما' ���جبا' �مها]. ��لقر�5 

:خبرنا عن هذ( �لحقيقة في �آلية:
 Gَاُغو ﴿ َ�َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 5ُمٍَّة 2َُسوال 5َْ� ُ�ْعُبُد�� �هللاََّ َ��ْجَتِنُبو� �لطَّ
ِفي  َفِسيُر��  الَلُة  �لضَّ َعَلْيِه  َحقَّْت  َمْن  َ�ِمْنُهْم  �هللاَُّ   Zَهَد َمْن  َفِمْنُهْم 

ِبيَن ﴾ (�لنحل:٣٦) �َألbِ2ْ َفاْنُظُر�� َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
لقد �ختا� �هللا تعالى �سله �:نبيا6( ��جتباهم لما يتصفو� به من خصائص 
�مميز�' من ��نهم من �لبشر. فهم فعال مميز�� عن محيطهم ��لنا. من حولهم 
بقو� شخصياتهم �سّمو :خالقهم 5��بهم �تصرفاتهم �لتي تصلح بمجموعها :� 
 �تكو� :مثلة لإلقتد�6. �كذلك فهم مختلفو� عن :قو�مهم �لمنحرفين عن جا�
فيهم   pيقو� �لنا.،  سائر   ��� عليهم  �لوحي   pنز� �ميزهم   ،Hلصو��� �لحق 

�لقر�5 �لكريم:
﴿ ِ̂نَّا 5َْ�َحْيَنا َِ̂لْيَك َكَما 5َْ�َحْيَنا َِ̂لى ُنوzٍ َ��لنَِّبيِّيَن ِمْن َبْعِدِ 5َ�َْ�َحْيَنا 
 Fََ�ِعيَسى 5َ�َيُّو nَِألْسَبا��َ Fََ�َيْعُقو Ŵََِلى ِْ̂بَر�ِهيَم َ�ِْ̂سَماِعيَل َ�ِْ̂سَحا

(١٦٣:�َ�ُيوُنَس َ�َها�2َُ� َ�ُسَلْيَماَ� V�ََتْيَنا َ=�ُ��َ= uَُبو2ً� ﴾ (�لنسا
#� نز�p �حي �هللا على �لرسل ��ألنبيا6 �قيامهم بإبال� ما :�حي #ليهم #لى 
�لنا. #لى �لهد�ية ��إليما�  �لنا. لطف �منة من �هللا سبحانه. #L بفضله توجه 

�عرفو� معاني �ألخال� �لحميد� �تعلمو� �لعبا��' �تفاصيل �ين �هللا.
 :(n ) [سولنا �ألكر� pقا

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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2َبُُّه  ِْ̂بَر�ِهيَم  �ْبَتَلى   Âِْ�َ 2َبُُّه ِْ̂بَر�ِهيَم  �ْبَتَلى   Âِْ�َ
ُهنَّ َقاTَ ِ̂نِّي  ُهنَّ َقاTَ ِ̂نِّي ِبَكِلَماGٍ َفَأَتمَّ ِبَكِلَماGٍ َفَأَتمَّ
 Tََِ̂ماًما َقا َِ̂ماًما َقاTَ َجاِعُلَك ِللنَّاِ.  َجاِعُلَك ِللنَّاِ. 
 Tَُيَنا ال   Tََقا 2Aُِّيَِّتي  َيَناTُ َ�ِمْن  ال   Tََقا 2Aُِّيَِّتي  َ�ِمْن 

اِلِميَن اِلِميَنَعْهِدa �لظَّ َعْهِدa �لظَّ
((١٢٤١٢٤ Qلبقر�) Qلبقر�)
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 Tيقو� -_.W خا�2 5سو�2 مدينة( 2�5) �ألثرية –٢٠٠٠ Gثر �لحفريا^ Gبقايا ألبنية سكنية ظهر
�لمؤ2خو� �5 ^بر�هيم ( h) عاB في مثل هذ �لد�2 �لسكنية �لظاهرQ هنا.

TURKEY

THE 
MEDITERRANEAN 
SEA

URFA FISH LAKE
HARAN

LEBANON SYRIA IRAN

DAMASCUS
ISRAEL IRAQ

BABYLON

EGYPT

BAGHDAD

UR
EL-KHALIL

THE DEAD SEA

JORDAN

MEDINAH

TH
E RED

 SEA

MAKKAH

SAUDI ARABIA

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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ُهنَّ َقاTَ ِ̂نِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِ.  ﴿ Âِْ�َ �ْبَتَلى ِْ̂بَر�ِهيَم 2َبُُّه ِبَكِلَماGٍ َفَأَتمَّ
:Qاِلِميَن ﴾ (�لبقر َيَناTُ َعْهِدa �لظَّ َقاTَ ال  َ�ِمْن 2Aُِّيَِّتي   Tََقا َِ̂ماًما 

(١٢٤
 �كما هو موضح في �آلية، فإ� سيدنا #بر�هيم ( e)  قد �جتاw كل 
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( #� لكل نبي �ال� من �لنبيين �#� �لّي :بي �خليل �بي.) : ثم قر: ( #� 
:�لى �لنا. بإبر�هيم للذين �تبعو( �هذ� �لنبي ��لذين :منو� ��هللا �لّي �لمؤمنين.) 

�لنا. عن  بإبال�  ��ألنبيا6  �لرسل  تكليفه  �لقر�5 عن  في  �هللا   �يخبرنا 
:pلصالحا' من �ألعما�

ًة َيْهُد�َ� ِبَأْمِرَنا 5َ�َْ�َحْيَنا َِ̂لْيِهْم ِفْعَل �ْلَخْيَر�Gِ َ�َِ̂قاَمِة  ﴿ َ�َجَعْلَناُهْم 5َِئمَّ
(٧٣:�الQِ َ�ِ̂يَتاَ� �لزََّكاQِ َ�َكاُنو� َلَنا َعاِبِديَن ﴾ (�ألنبيا �لصَّ

�هللا �:��مر( �نو�هيه  بتبليغ �ساال'  مثالية �قامو�   ��ألنبيا6 حيا  oلقد عا
بكل :مانة �كماp صو��. متوخين نيل �ضا �هللا ��حمته ��لفوw بنعيم جناته.

 #� �لنبو� مقا] شريف �فيع �لمكانة يستحقها من عبا�( من كا� تقيا 
�مختا�� من عند �هللا تعالى. �كانت �لنبو� من نصيب سيدنا #بر�هيم ( e) بعد 
في  �الختبا�  هذ�  �لقر�5 عن  �يحدثنا   .��تجربة محد� �متحانا عسير�   )wجتيا�

قوله تعالى:

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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َلِفي  َهَذ�   َّ�ِ̂ 5َ�َْبَقى  َخْيٌر   Qُآلِخَر��َ  ﴿
ِْ̂بَر�ِهيَم  ُصُحِف  �ُأل�َلى  ُحِف  �لصُّ

َ�ُموَسى ﴾ (�ألعلى:١٧-١٩)
 Qٌ2َuِ��َ 2َُ�فَّى 5َال َتِز aَ�ِْ̂بَر�ِهيَم �لَِّذ ﴿

َما  ِ̂ال  ِلِإلنَساِ�  َلْيَس   �ْ5َ�َ  Z5ُْخَر  2َuْ�ِ
َسَعى ﴾ (�لنجم:٣٧-٣٩)

 فقبل نز�p �لتو��� على سيدنا موسى ( e)، :نزلت 
" �لصحف" على سيدنا #بر�هيم ( e) �فيها :سس �:حكا] �قو�عد 

:nفي هذ� �لخصو (n ) هللا� pعن سيدنا �سو �ين " �لحنيفية". �قد ���
 " عن :بي �L ( �d) قاp �خلت على �سوp �هللا ( n) �هو في 
�لمسجد، فأغتنمت خلوته فقاp لي " يا :با �L #� للمسجد تحية" قلت �ما 
تحيته؟ قاp  " �كعتا� تركعهما". قلت يا �سوp �هللا هل :نزp عليك شي6 مما 
كا� في صحف #بر�هيم �موسى؟. قاp " يا :با �L، ( قد :فلح من تزكى)... 
حتى بلغ ( #� هذ� لفي �لصحف �أل�لى صحف #بر�هيم �موسى.). قلت يا 
�سوp �هللا �ما كانت صحف #بر�هيم �موسى؟. قاp " كانت عبر� كلها،: 
عجبت لمن :يقن بالمو' ثم يفرB! عجبت لمن :يقن بالنا� كيف يضحك! 
:يقن  لمن  عجبت  #ليها!  يطمئن  ثم  بأهلها  �تقلبها  �لدنيا   ]:� لمن  عجبت 

بالقد� ثم ينصب. عجبت لمن :يقن بالحساH ثم ال يعمل!".) ١   
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هذ( �الختبا��' بنجاB �:ثبت كونه عبد� مطيعا لربه �:مينا على �اللتز�] بأ��مر( 
�الستجابة  عليه   L# :يضا،  مؤمن  كل  ��جبا'  صميم  من  هذ(  �لعل  �نو�هيه. 
 (e ) بر�هيم# تعالى �:��مر(. �لنا من سيدنا  بشكل كامل �بصو�� مطلقة هللا 
�لقد�� �لحسنة في �إلطاعة ��لتسليم �لكامل لربه �بجميع مقد��ته �:��مر( ��� 

:9 تر�� :� تماهل.
 #� سيدنا #بر�هيم ( e) من عبا� �هللا �لصالحين ��لمختا� لحمل �سالته 
به   wمتا� #لى �لنا. كافة منذ سنين شبابه �أل�لى ( سو�� �ألنبيا6 ٦٠)  لما 
�لحق  �ين  لتبليغ  �كلفه  �لمشركين  قومه  على  خاصة  �مميز�'   rصا�: من 

:�#ليهم ��لى �لنا. :جمعين. �تخبرنا �آلية �لكريمة عن تكليفه بالوحي ��لنبو
 TَV Vَتْيَنا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  �هللاَُّ  Vَتاُهْم  َما  َعَلى  �لنَّاَ.  َيْحُسُد�َ�   _ْ5َ  ﴿
 (٥٤:�ِْ̂بَر�ِهيَم �ْلِكَتاFَ َ��ْلِحْكَمَة V�ََتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما ﴾ (�لنسا

 �توضح �آلية :يضا منحه " �لكتاH ��لحكمة" لمن سيخلفه من صلبه 
من بعد(.

�تخبرنا 5يا' :خر[ عن نز�p " �لصحف" عليه:

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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 Qُ�2َلتَّْو� 5ُْنِزَلْت  َ�َما  ِْ̂بَر�ِهيَم  ِفي  وَ�  ُتَحاجُّ ِلَم   Fِْلِكَتا� 5َْهَل  َيا   ﴿
َ��ِإلنِجيُل ِ̂ال ِمْن َبْعِدِ 5ََفال َتْعِقُلوَ�(٦٥)َها5َْنُتْم َهُؤالِ� َحاَجْجُتْم ِفيَما 
وَ� ِفيَما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َ��هللاَُّ َيْعَلُم 5َ�َْنُتْم ال  َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َفِلَم ُتَحاجُّ

َتْعَلُموَ�﴾ (TV عمر��:٦٥-٦٦)
#�L، فالقر�5 هو �لذ9 يقوp لنا �يخبرنا عن �لقوp �لفصل �لصحيح ألنه 
:تبع  ما   �L#� تبديل.   �: تحريف   �: تزييف  يدخله  لم  �لذ9  �لوحيد  �هللا   Hكتا
�لنا. سبيال :� حكما غير �لقر�5، فسوr يقعو� في �ألخطا6 �ينحرفو� عن 
�لتعبير عن  �لصو�H. ��لنا. عا�� ال يتو�عو� :� يتو�نو� عن #عطا6 �:يهم :� 
:فكا�هم عما ��� �بكثير من �لتوضيح ��لتفصيل بين 5يا' �لقر�5 �لكريم. :ما 
�لمؤمنو� فإنهم متمسكو� بكال] �هللا �ما ��� فيه، �ما جا6 في �لسنة �لنبوية فيما 
يخص موضوe سيدنا #بر�هيم ( e) مثل غير( من �لمو�ضيع �ألخر[، �يعتبر�� 
�لدخوp في مناقشا' �جد�p فيما يخص �ألنبيا6 ( e) من �ختالفا' ال طائل 
من ���ئها ألنها ضرH من �لتخمين ��لد���� حوp �لشبها'، �هذ� ما ال يرضى 
:ننا نتعرr على �لحقيقة �لمطلقة عن سيدنا #بر�هيم  عنه �هللا. �مما الشك فيه 
( e) من 5يا' �لذكر �لحكيم �لتي هي �الئل �حمة للنا.، �#�شا� �لمؤمنين 

#لى �لحق �لمبين. 
﴿ َما َكاَ� ِْ̂بَر�ِهيُم َيُهوِ=يָדا َ�ال َنْصَر�ِنيָדا َ�َلِكْن َكاَ� َحِنيًفا ُمْسِلًما َ�َما 

َكاَ� ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾ (TV عمر��:٦٧)  
�ين  حقيقة   pحتما�  �: تر��   �: ���� شك  قاطع  بشكل  يقر�  ��لقر�5 
#بر�هيم ( e)، �هو ( �لحنيفية) �لتي تعني " �لتسليم أل��مر �هللا �حد( ��لتمسك 
بدينه �لمبين ��� غير(، ��إلخالn له ��� قيد :� شرm". �تأتي صفة " �لحنيفية" 

أل� سيدنا #بر�هيم ( e) قد �جد �به ��هتد[ #ليه 5من به ��� شريك له.
 في 5ية من �لقر�5 يأمر �هللا نبيه محمد ( n) باتباe �ين :بيه #بر�هيم:-

23
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لقد �ختلف �لنا. ��خلو� في جد�p حوp �ين سيدنا 
#بر�هيم ( e) فاليهو� يدعو� :نهم �حدهم :صحابه ��لسائر�� 
 9:� قبولهم  مع  ��لنصا�[  بطريقه.  ��لملتزمو�  �ينه  على 
�ليهو�، #ال :نهم يعتبر�نه تابعا لسيدنا �لمسيح (e) �لذ9 جا6 

بعد(، �يختلفو� في هذ� مع �ليهو�.
 " #بر�هيم  سيدنا  يعتبر��  �ليهو�   �:  pلقو� =�خالصة 
يهو�يا" ��لنصا�[      " مسيحيا". ��لقر�5 يقوp كلمته في 

من يدعو� بد�� علم:
 Wََ�ِْ̂سَحا َ�ِْ̂سَماِعيَل  ِْ̂بَر�ِهيَم   َّ�ِ̂ َتُقوُلوَ�   _ْ5َ  ﴿
ُقْل   Z2ََنَصا  �ْ5َ ُهوً=�  َكاُنو�   nََألْسَبا��َ  Fََ�َيْعُقو
 ْن َكَتَم َشَهاَ=Qً ِعْنَدُ 5َ5َْنُتْم 5َْعَلُم 5َْ_ �هللاَُّ َ�َمْن 5َْظَلُم ِممَّ
:Qلبقر�)  ﴾ َتْعَمُلوَ�  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  �هللاَُّ  َ�َما  �هللاَِّ  ِمْن 

 (١٤٠
��لنصا�[  �ليهو�  آل��6  تسفيه  :خر[  5يا'  �في 

�جد�لهم حوp �ين سيدنا  #بر�هيم:

=ين سيدنا ^بر�هيم 
(h)
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باهللا في قوله n: عن عبد �هللا بن مسعو� قاp سألت �سوp �هللا ( n) :9 �لذنب 
:عظم؟ قاp " :� تجعل هللا ند� �هو خلقك." ٢ 

�في 5ية يذكر �لقر�5 :� �ين �إلسال] �ين يسر مثل �ين سيدنا #بر�هيم: 
﴿ َ�َجاِهُد�� ِفي �هللاَِّ َحقَّ ِجَهاِ=ِ ُهَو �ْجَتَباُكْم َ�َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي 
اُكْم �ْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل  ِْ̂بَر�ِهيَم ُهَو َسمَّ 5َِبيُكْم  يِن ِمْن َحَرٍ� ِملََّة  �لدِّ
َ�ِفي َهَذ� ِلَيُكوَ� �لرَُّسوTُ َشِهيًد� َعَلْيُكْم َ�َتُكوُنو� ُشَهَد�َ� َعَلى �لنَّاِ. 
َفِنْعَم  َمْوالُكْم  ُهَو  ِباهللاَِّ  َ��ْعَتِصُمو�   Qَلزََّكا� V�َُتو�   Qَال �لصَّ َفَأِقيُمو� 

�ْلَمْوَلى َ�ِنْعَم �لنَِّصيُر ﴾ (�لحج:٧٨)
سيدنا   eتبا: على  :طلقت  �لمسلمو�"   " لفظة  فإ�  �آلية  من  يفهم  �كما 
#بر�هيم ( e) �من هم على عقيدته في �لتوحيد �نبذ �لشر; �محا�بته. �كما هو 

 Q=لختم 5سطو�ني مفخو2 من �لعصر �لتاسع �5 �لثامن قبل �لميال=، تظهر مر�سيم عبا Q2صو "
" Vلهة!" Vشو2. ��آلشو2يو� كانو� 5قوT�= Z منطقة ما بين �لنهرين خالT �ألعو�_ ١٩٠٠- 

٦١٢ قبل �لميال=. �كانت لهم عقائد �ثنية منحرفة �Vلهة عديد�� 5كبرهم – Vشو2-).

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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ِمْن  َكاَ�  َ�َما  َحِنيًفا  ِْ̂بَر�ِهيَم  ِملََّة  �تَِّبْع   �ْ5َ َِ̂لْيَك  5َْ�َحْيَنا  ُثمَّ   ﴿
�ْلُمْشِرِكيَن﴾ (�لنحل:١٢٣)

�لوحد�نية هي  :� يكونو� حنفا6 هللا �حد(، أل�  �لنا.  يريد �هللا من  كما 
�لفطر� �إلنسانية �لمقبولة ��لمالئمة للنا.:-

ال  َعَلْيَها  �لنَّاَ.  َفَطَر  �لَِّتي  �هللاَِّ   Qَِفْطَر َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َ�ْجَهَك  َفَأِقْم   ﴿
َيْعَلُموَ�﴾   5َْكَثَر �لنَّاِ. ال  �ْلَقيُِّم َ�َلِكنَّ  يُن  ِلَخْلِق �هللاَِّ Aَِلَك �لدِّ َتْبِديَل 

(�لر�_:٣٠)
�تر� " �لحنيفية" كتعريف بدين #بر�هيم ( e)، �هي في حقيقتها تتطابق 
تماما مع �إلسال]. �في حقيقة �ألمر، فإ� جميع �أل�يا� �لحق هي �لدعو� #لى 
لنيل �ضا(  �لعمل  له �حد(، ثم  �لطاعة  به �عبا�ته �#ظها�  معرفة �هللا ��إليما� 
�كسب نعيمه، هذ� #�L لم يكن �النحر�r قد �خله :� شابته �لشو�ئب في :�قا' 
�:wمنة الحقة. هذ� �لدين �لحنيف �لتز] به من بعد #بر�هيم ( e) :بناj( �:حفا�( 
 pقو #لى  �النتبا(  نجلب  �هنا  به.  �الحتفا�  �حا�لو�  :صالبهم،  من  جا6  �من 
يوسف ( e) �هو في ظلما' �لسجو� مع من معه، �لذ9 يذكر :نه من صلب 

جد( #بر�هيم ( e) �ال يز�p على �ينه:
 �ْ5َ َلَنا  َكاَ�  َما   Fََ�َيْعُقو  Wََ�ِْ̂سَحا ِْ̂بَر�ِهيَم  Vَباِئي  ِملََّة  َ��تََّبْعُت   ﴿
َ�َلِكنَّ  �لنَّاِ.  َعَلْيَنا َ�َعَلى  ِمْن َفْضِل �هللاَِّ  Aَِلَك   �ِمْن َشْيٍ ِباهللاَِّ  ُنْشِرَ< 

5َْكَثَر �لنَّاِ. ال َيْشُكُر�َ� ﴾  (يوسف:٣٨)
باهللا  �لشر;  �لتوحيد �نبذ  بعقائدهم في   "rلقد �حتفظ هؤال6 " �ألحنا  
:ينما كانو� �في :9 عصر عاشو� فيه، مقتربين كثير� من عقيد� �إلسال]. �من 
 pلو�جب �أل�� wية �ألمانة �#نجا�ألنبيا6 جميعهم �شتركو� في تأ� �: rلمعر��
��ألهم لهم �هو نشر فكر� �عقيد� �لتوحيد �محا�بة �لشر; ��لدعو� #لى نبذ 
بالفضائل ��لمكا�]. �قد جا6 تأكيد هذ( �ألسس  �لفاسد�، ��لتحلي  �ألخال� 
��لمبا�K في �عو� �لرسوp ( n) #لى �البتعا� عن كل مظهر من مظاهر �لشر; 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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َ�َجاِهُد�� ِفي �هللاَِّ َحقَّ َ�َجاِهُد�� ِفي �هللاَِّ َحقَّ 

ِجَهاِ=ِ ُهَو �ْجَتَباُكْم َ�َما ِجَهاِ=ِ ُهَو �ْجَتَباُكْم َ�َما 

يِن ِمْن  يِن ِمْن َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي �لدِّ َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي �لدِّ

َحَرٍ� ِملََّة 5َِبيُكْم ِْ̂بَر�ِهيَم ُهَو َحَرٍ� ِملََّة 5َِبيُكْم ِْ̂بَر�ِهيَم ُهَو 

اُكْم �ْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل  اُكْم �ْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل َسمَّ َسمَّ

 Tَُ�ِفي َهَذ� ِلَيُكوَ� �لرَُّسو Tَُ�ِفي َهَذ� ِلَيُكوَ� �لرَُّسو

َشِهيًد� َعَلْيُكْم َ�َتُكوُنو� َشِهيًد� َعَلْيُكْم َ�َتُكوُنو� 

ُشَهَد�َ� َعَلى �لنَّاِ. َفَأِقيُمو� ُشَهَد�َ� َعَلى �لنَّاِ. َفَأِقيُمو� 

 Qَُتو� �لزََّكاV�َ Qَال الV�َ Qَُتو� �لزََّكاQَ �لصَّ �لصَّ

َ��ْعَتِصُمو� ِباهللاَِّ ُهَو َمْوالُكْم َ��ْعَتِصُمو� ِباهللاَِّ ُهَو َمْوالُكْم 

َفِنْعَم �ْلَمْوَلى َ�ِنْعَم �لنَِّصيُرَفِنْعَم �ْلَمْوَلى َ�ِنْعَم �لنَِّصيُر

(�لحج (�لحج ٧٨٧٨))
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معر�r في �للغة فإ� كلمة " �لمسلمو�، �إلسال]" مشتقة من مصد� " �لسال]" 
:9 �لدخوp #لى �ألما� ��لتسليم هللا �حد(. �هذ� صلب ما يبتغيه �يهدr #ليه 
�لدين �إلسالمي �هو �لتسليم هللا �H �لعالمين كليا ��لشعو� باألما� ��لسكينة 
في  لنا  ��ليل   �قد� خير  �لكر�]  �ألنبيا6   �سير في  �لعل  �إليماني.  ��الطمئنا� 
تسليم :نفسنا �:مو�نا جميعها لرH �لعالمين، هؤال6 �لرسل �لكر�] �لذين :سلمو� 
هللا تعالى ��ستعا��L به ��لتجئو� #ليه �طلبو� منه �حد( �لعو� ��لمد�، مظهرين 
محبتهم له �سخر�� حياتهم في سبيله. �هذ� ما يدp عليه �صفهم في �لقر�5 

:(e) Bفي �آلية، مخاطبا سيدنا نو �جميعهم بـ " �لمسلمين". �كما ��
 Ĝُِال َعَلى �هللاَِّ 5ُ�َِمْر aَفِإْ� َتَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن 5َْجٍر ِْ̂� 5َْجِر ﴿

5َْ� 5َُكوَ� ِمْن �ْلُمْسِلِميَن ﴾  (يونس:٧٢)
�في �لسوQ2 نفسها خاطب قو_ موسى:

﴿ ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِ 2ُُسال َِ̂لى َقْوِمِهْم َفَجاُ��ُهْم ِباْلَبيَِّناGِ َفَما َكاُنو� 
ُبو� ِبِه ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى ُقُلوFِ �ْلُمْعَتِديَن ﴾  ِلُيْؤِمُنو� ِبَما َكذَّ

( يونس:٧٤)
�:يضا قوله تعالى على لسا� سيدنا سليما� ( e) لقو] سبأ:

﴿ 5َال َتْعُلو� َعَليَّ 5ْ�َُتوِني ُمْسِلِميَن ﴾ (�لنمل:٣١)
﴿ َ�َجاِهُد�� ِفي �هللاَِّ َحقَّ ِجَهاِ=ِ ُهَو �ْجَتَباُكْم َ�َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي 
اُكْم �ْلُمْسِلميَن ِمْن َقْبُل  ِْ̂بَر�ِهيَم ُهَو َسمَّ 5َِبيُكْم  يِن ِمْن َحَرٍ� ِملََّة  �لدِّ
َ�ِفي َهَذ� ِلَيُكوَ� �لرَُّسوTُ َشِهيًد� َعَلْيُكْم َ�َتُكوُنو� ُشَهَد�َ� َعَلى �لنَّاِ. 
َفِنْعَم  َمْوالُكْم  ُهَو  ِباهللاَِّ  َ��ْعَتِصُمو�   Qَلزََّكا� V�َُتو�   Qَال �لصَّ َفَأِقيُمو� 

�ْلَمْوَلى َ�ِنْعَم �لنَِّصيُر ﴾ (�لحج:٧٨)
�في سو�� �لمائد� جا6 �لوحي �إللهي #لى �لحو��يين:

Vَمنَّا  َقاُلو�  َ�ِبَرُسوِلي  ِبي  Vِمُنو�   �ْ5َ �ْلَحَو�2ِيِّيَن  َِ̂لى  5َْ�َحْيُت   Âِْ�َ  ﴿

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�لنقي  �لمنحرفة ��wغت عن مصد�ها  � ��آل��6 Lلشا� �لعقائد  ��ليهو�ية �خلتها 
بمر�� �ألwما� ��ألحد��، ��بتعد' عما جا6 في �لتنزيل �أل�p ��لوحي �إللهي 
�لذ9 كا� �ال يز�p يستهدr نشر �لتوحيد ��لقضا6 على �لشر; باهللا �لذ9 يعتبر 
�لحيا� :ال �هي  �لعظمى من  �لهدr ��لغاية  #لى  �لسيئا' كلها، ��لتوجه   .:�

معرفة �هللا تعالى �#�خاp محبته #لى �لقلوH ��لتر�بط معه ��لتقرH #ليه.
#� �لشعو� بالحب ��لتعلق ��النتساH #لى سيدنا #بر�هيم ( e) لد[ �ليهو� 
��أل�يا�  �لمحد�.   rلهد� هذ�  في  �لمسلمين  مع  يوحدهم  ما  هو  ��لنصا�[ 
�لسما�ية �لثالثة تشتر; في �العتقا� ��إليما� باهللا ��لعبو�ية له كما :���( سيدنا 
�لحنيفية  ��ينه  �عتبا�(  يمكننا  لذ�  تماما.  يفعلو(   �: �لنا.  من   (e  ) #بر�هيم 
باالعتبا�  �ألخذ  مع   )  .Hلكتا� :هل  مع  �لمسلمين  نحن  لنا  �لمشتر;  �ألسا. 
��ئما ما قامو� به من تأ�يل �تفسير �تحريف في �ين #بر�هيم ( e)). �في 5ية 

يدعو �لقر�5 �لمسلمين �:هل �لكتاH #لى هذ( �لكلمة �لسو�6 �لمشتركة:
﴿ ُقْل َيا 5َْهَل �ْلِكَتاFِ َتَعاَلْو� َِ̂لى َكِلَمٍة َسَو�ٍ� َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم 5َال َنْعُبَد 
ِ̂ال �هللاََّ َ�ال ُنْشِرَ< ِبِه َشْيًئا َ�ال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا 2ْ5ََباًبا ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ 

َفِإْ� َتَولَّْو� َفُقوُلو� �ْشَهُد�� ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ� ﴾ (TV عمر��:٦٤)

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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(١١١:Qلمائد�) ﴾ �َْشَهْد ِبَأنََّنا ُمْسِلُمو��َ
هذ( �آليا' جميعها تظهر مجمل :خال� �لمؤمنين �لصالحين من �لتسليم 
هللا تعالى، ��لتمسك بآ��H �لدين ��إلخالn له، �شر فهم �هللا بإطال� �سم " 

�لمسلمو�" عليهم.
�لنا في �عا6 سيدنا يوسف ( e) مثاp جميل، �آلية:

﴿ َقاTَ َقاِئٌل ِمْنُهْم ال َتْقُتُلو� ُيوُسَف 5َ�َْلُقوُ ِفي َغَياَبِة �ْلُجبِّ َيْلَتِقْطُه 
يَّاQِ2َ ِْ̂� ُكنُتْم َفاِعِليَن ﴾  (يوسف:١٠) َبْعُض �لسَّ

#بر�هيم  �لكريم تذكر فضائل سيدنا  �لقر�5  5يا' عديد� في  �قد ���' 
( e) �جميل خلقه �حسن تصرفاته �#يمانه �لعميق بربه �طاعته �قبوp :��مر( 

برحابة صد� ��طمئنا�. �هذ( بعض منها:
2ِ5َ�ََنا  َلَك  ُمْسِلَمًة  5ُمًَّة  2Aُِّيَِّتَنا  َ�ِمْن  َلَك  ُمْسِلَمْيِن  َ��ْجَعْلَنا  2َبََّنا   ﴿

(١٢٨:Qلبقر�)  ﴾ لرَِّحيُم� Fُ�ََّمَناِسَكَنا َ�ُتْب َعَلْيَنا ِ̂نََّك 5َْنَت �لتَّو
:Qلبقر�)  ﴾ �ْلَعاَلِميَن   ِّFِلَر 5َْسَلْمُت   Tََقا 5َْسِلْم  2َبُُّه  َلُه   Tََقا  Âِْ  ﴿

(١٣١
 �#� على كل مسلم مؤمن :� يتخذ من :خال� سيدنا #بر�هيم (e ) �قو
#يمانه �تسليمه �توكله على �به،�لمثل �ألعلى ��لقد�� �لصالحة. �تأتي في مقدمة 
 (e ) سلوبه:� – �:خالقه �شيمه �لعالية، �لثبا' ��لعز] ��لصبر ��لتمسك بالعقيد

في تبليغ �سالته، �مجمل تصرفاته في هذ� �لشأ�.
 (e ) #بر�هيم  سيدنا  #لى حقيقة كو�  :���ناها  �لتي  �آليا'  :كد'  لقد 
�ألنبيا6  بقية  مثل  مثله  �مكا�.  wما�  في كل  �لمؤمنين  لجميع   ���لقد�  pلمثا�
��لمرسلين �لذين 5منو� بالحنيفية ��سلمو� هللا. �هذ� يأخذنا #لى :سا. �مصد� 
جميع �أل�يا� �لتي تمتد #لى �ين #بر�هيم ( e). غير #� �أل�يا� مثل �لمسيحية 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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هذ( تجبر �لجميع على �اللتز�] بها، باعتبا�ها �ألسا. �لسليم �لصحيح. �لهذ� 
فإ� �لوقوr :ما] �ألكثرية في �لمجتمعا' �لجاهلية :مر في غاية �لصعوبة. �يبقى 
 pلكثير من �لنا. في هذ( �لمجتمعا' تحت تأثير �ضغط �ألكثرية �غم �حتما�
�ختالفهم معهم فيما يحملونها من عقائد �:فكا� صائبة �صحيحة، �ينصاعو� 
�ألنبيا6 �من   �: �لمنحرفة. غير  لقبوp عقائد �6��5 �ألكثرية  – �غما عنهم – 
كهؤال6.  ليسو�  �لمؤمنين  صالح  من  بهم  �5منو�  �تبعوهم 
لقد ��جهو� بعز] �قو� �ثبا' �ألكثرية �لجائر� ��قفو� 
:مامهم �:ظهر�� من �لمقا�مة ��لكفاB �بذp �لجهو� 
��لشجاعة ��إلصر��  ��لمصاعب  �لمشا�  �تحمل 
بدينه  ��لتمسك  نو�هيه  �هللا  :��مر  نشر  على 
بإخالn �تفا�. كل هذ� بسبب #يمانهم بربهم 
��لخشية منه �حد(، ��العتما� عليه ��الطمئنا� 

#لى نصر( لهم.
لقد ��جه سيدنا #بر�هيم ( e) قومه 

�لمشركو� لوحد(.

�لنهرين  بين  ما  منطقة   Fشعو كانت 
يعبد�� �لشمس �5 �لقمر. �كا� حاكم 
بربوبية  يعتقد  نا2�_-سين  �لملك  5كد 
�لقمر �ينتظر منه �لدعم ��إلسنا= له. 
 a=يؤ �هو  نا2�_-سين   Q2لصو� �في 
على   ،Pلمنحر� =ينه   Q=عبا مر�سيم 
ملحمة  تمثل  حجرية  مسلة  في  نقش 

^حدZ �نتصا2�ته." 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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قيا_ سيدنا ^بر�هيم (h) بتبليغ =ينه

�لنا..  #لى  �هللا  �:��مر  �لرسالة  �تبليغ   ��لدعو بمهمة  نبي  لقد كلف كل 
فاألنبيا6 جميعهم :�سلو� إل�شا� �لنا. #لى معرفة �هللا �توحيد( �نشر �لمكا�] 
 Bنو :�سل  فقد  عبا�(.  من  �يطلبه  �هللا  به  يأمر  ما  بموجب  ��لعيش  ��لفضائل 
(e) #لى قومه،�صالح #لى قو] ثمو�، �شعيب #لى قو] مدين، كما :�سل موسى 
���جهو�  �الستجابة،  �جد��  قلما  هؤال6   �: غير  #سر�ئيل.  بني  #لى  �عيسى 
 eلصر�� Hلصد ��لمقا�مة من قومهم، حيث ضيقو� عليهم �فتحو� معهم :بو��
:ساليب  #لى  �لجأ��  �هد��هم  �كذبوهم  عليهم  ��فتر��  ��تهموهم  ��لصد�]، 
خبيثة معهم. حتى �صل بهم �لحاp #لى معاملة هؤال6 �ألطها� �لشرفا6 �لمبعوثين 
من لد� �هللا بكل قسو� �عنف #ما بطر�هم �نفيهم :� �لتهديد بقتلهم. �يذكر 
 pهللا كيد �لكافرين �تآمرهم على سيدنا �سو� �كيف � pألنفا� ��لقر�5 في سو�

:(n ) هللا�
ُيْخِرُجوَ<   �ْ5َ َيْقُتُلوَ<   �ْ5َ ِلُيْثِبُتوَ<  َكَفُر��  �لَِّذيَن  ِبَك  َيْمُكُر   Âِْ�َ  ﴿

(٣٠:Tألنفا�) ﴾ َ�َيْمُكُر�َ� َ�َيْمُكُر �هللاَُّ َ��هللاَُّ َخْيُر �ْلَماِكِريَن
�كما سبق �Lكرنا في �لقسم �أل�p من هذ� �لكتاH كيف #� قو] #بر�هيم     
:� �لخشب   ��لحجا� بأيديهم من  :�ثانا �:صناما صنعوها  يعبد��  ( e) كانو� 
 ��ظلو� لها ساجدين عابدين، ينتظر�� منها �لعو� ��لمد�، �تمسكو� بهذ( �لعقيد
 (e ) هم. �لكن سيدنا #بر�هيم�لتي ��ثوها عن 5بائهم �:جد�� ��لمنحرفة �لفاسد
 rكا� من �إليما� �لعميق بربه ��لتوكل �لتا] عليه �حد( مما :مكنه من �لوقو

�حد( :ما] طغيانهم �عنا�هم. 
لقد كانت ( �ألكثرية) في :مم �شعوH مختلفة، تعني �لسيطر� ��لتحكم. 
�ألكثرية)   ) �:فكا�   ��قد كانت عقيد �لتا�يخ.  مر  برw' على   ��لظاهر �هذ( 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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( َيا 5َيَُّها �لرَُّسوTُ َبلِّْغ َما ( َيا 5َيَُّها �لرَُّسوTُ َبلِّْغ َما 
5ُنِزTَ َِ̂لْيَك ِمْن 2َبَِّك َ�ِْ̂� َلْم 5ُنِزTَ َِ̂لْيَك ِمْن 2َبَِّك َ�ِْ̂� َلْم 
َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت 2َِساَلَتُه َ��هللاَُّ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت 2َِساَلَتُه َ��هللاَُّ 
َيْعِصُمَك ِمْن �لنَّاِ. ِ̂�َّ �هللاََّ ال َيْعِصُمَك ِمْن �لنَّاِ. ِ̂�َّ �هللاََّ ال 

َيْهِدa �ْلَقْوَ_ �ْلَكاِفِريَنَيْهِدa �ْلَقْوَ_ �ْلَكاِفِريَن
((٦٧٦٧ Qلمائد�) Qلمائد�)
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 �قد 5ثنى عليه �هللا تعالى في �آلية : ﴿ ِ̂�َّ ِْ̂بَر�ِهيَم َكاَ� 5ُمًَّة َقاِنًتا ِهللاَِّ 
َحِنيًفا َ�َلْم َيُكْن ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾( �لنحل:١٢٠) 

 �عبا� بتر;  ينصحه  �كا�  :يضا.  :با(  �:سهم  �على  قومه  تحد[  حينما 
تعالى  �هللا  هو  له  ��لعبو�ية   ��لعبا� يستحق  �لذ9  �لحقيقي  �إلله   �:� �أل�ثا� 
�H �لسما��' ��أل�d �خالق �ألكو��، �ليس هذ( �ألصنا] �لتي كا� ينحتها 
 Hكالحجر ��لخشب... �بهذ( �لطريقة �لسهلة ��ألسلو �بيديه من :شيا6 جامد
#بر�هيم ( e) بدعو� قومه كذلك  �لها�ئة ��لصبر، قا] سيدنا   ��للطيف ��لدعو
�لعد�6  ���جه  ��لجهالة،  ��لشر;  �لوثنية  �تر;  �حد(  �هللا   ��عبا� �ينه   eألتبا
��لبغضا6 بالحب ��للين �جا�لهم بالتي هي :حسن معتمد� في كل Lلك على 
#يمانه �لعميق �توكله �لكامل على �هللا سبحانه. #لى جانب ما كا� يمتاw بها من 
 pلثبا' بفضل هذ� �إليما� �لعميق. �هذ( �آلية تظهر �لخصا�� ��لشجاعة ��لقو

�لحميد� �لتي كا� يتمتع بها :
َما   Pُ5ََخا َ�ال  َهَد�ِني  َ�َقْد  ِفي �هللاَِّ  وِني  5َُتَحاجُّ  Tََقا َقْوُمُه  ُه  َ�َحاجَّ  ﴿
ُتْشِرُكوَ� ِبِه ِ̂ال 5َْ� َيَشاَ� 2َبِّي َشْيًئا َ�ِسَع 2َبِّي ُكلَّ َشْيٍ� ِعْلًما 5ََفال 
ُر�َ� َ�َكْيَف 5ََخاPُ َما 5َْشَرْكُتْم َ�ال َتَخاُفوَ� 5َنَُّكْم 5َْشَرْكُتْم ِباهللاَِّ  َتَتَذكَّ
ُكنُتْم   �ِْ̂ ِباَألْمِن  5ََحقُّ  �ْلَفِريَقْيِن   ُّaَفَأ ُسْلَطاًنا  َعَلْيُكْم  ِبِه   Tُِّْيَنز َلْم  َما 

َتْعَلُموَ� ﴾  (�ألنعا_:٨٠-٨١)
 تتجلى في :سلوH �طريقة �لدعو� �لتي :تبعها سيدنا #بر�هيم ( e) مع 
في  بكال]  يخاطبهم  كا�  فقد  �إليما�.  عمق  على   pتد جميلة  لمحا'  قومه 
منتهى �لحكمة ��لمنطق �لسليم، حبذ� لو �ستفا� �لمسلمو� منه في :يامهم هذ( 

في تبليغ �عو� �إلسال] ��سالته #لى :متهم.
 في �لفصوp �لقا�مة سوr نبحث بشي6 من �لتفصيل Lكر بعض هذ( 
.��لمو�قف �لتي تجلت فيها �لحكمة ��لرjية ��لمنطق �لعقالني في تبليغ �لدعو

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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ا  ِممَّ 2َْيٍب  ِفي  ُكنُتْم   �ِْ̂�َ ا (  ِممَّ 2َْيٍب  ِفي  ُكنُتْم   �ِْ̂�َ  )
 Qٍ2َْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتو� ِبُسو ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتو� ِبُسوQٍ2َ َنزَّ َنزَّ
ِمْن ِمْثِلِه َ��ْ=ُعو� ُشَهَد�َ�ُكْم ِمْن ِمْن ِمْثِلِه َ��ْ=ُعو� ُشَهَد�َ�ُكْم ِمْن 

ُ=�ِ� �هللاَِّ ِْ̂� ُكنُتْم َصاِ=ِقيَنُ=�ِ� �هللاَِّ ِْ̂� ُكنُتْم َصاِ=ِقيَن
َتْفَعُلو�  َ�َلْن  َتْفَعُلو�  َلْم  َتْفَعُلو� َفِإْ�  َ�َلْن  َتْفَعُلو�  َلْم  َفِإْ� 
َفاتَُّقو� �لنَّا2َ �لَِّتي َ�ُقوُ=َها �لنَّاُ. َفاتَُّقو� �لنَّا2َ �لَِّتي َ�ُقوُ=َها �لنَّاُ. 
Gْ ِلْلَكاِفِريَن   Gْ ِلْلَكاِفِريَن  َ��ْلِحَجاQُ2َ 5ُِعدَّ َ��ْلِحَجاQُ2َ 5ُِعدَّ

((٢٤-٢٤٢٣-٢٣ Qلبقر�) Qلبقر�)
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=عوQ سيدنا ^بر�هيم ألبيه
���جبا'  مها]  :�لى  من  �عبا�ته  �توحيد(  �هللا  لمعرفة  �لنا.   ��عو  �#
�ألمر   " بـ  �لديني  بالتعبير  تسمى   �عبا� تعتبر  �Lتها  بحد  �هذ(،  �لمسلمين. 
�لترهيب   " هو  �لصالح  �لعمل  هذ�  �:سا.  �لمنكر".  عن  ��لنهي   rبالمعر�
��لتحذير"  �لذ9 يوضح لكافة �لنا. بأنهم مسؤ�لو� �محاسبو� :ما] �هللا �لذ9 
خلق كل شي6 من �لعد]، �سوr يسألو� يو] �لحساH عما �قترفته :يديهم في 
حياتهم �لدنيا، #لى جانب :مو� :خر[ من :��مر �هللا �نو�هيه #ليهم من �لو�جب 

تبليغها #ليهم.
�#نذ��هم  �تخويفهم  �لنا.   ���عو تبليغ  بمها]  يقو]  من   �: شك  ال 
حسبما ��� في 5يا' �لقر�5، هم �لمسلمو� �لمخلصو� لدينهم ��لمتمسكو� 
بقو� ثبا' بإيمانهم، �تمأل �لخشية من �هللا قلوبهم. ��هللا سبحانه :عطى هؤال6 
 Hثاقبة تفر� بين �لصالح ��لطالح، مع �لحكمة ��لعقل �لسليم. #� :سلو �بصير
�لتبليغ ��لدعو� يجب :� يستند #لى �لتصرr بحكمة �مخاطبة �لعقوp حسب 
�مستو[  باالعتبا� شخصية  �ألخذ  مع  �فهمها،  نضوجها  �مستويا'  #���كها 
 pقو�:� لطيف   Hسلو:  pستعما�� �لعامة،  �:�ضاعه  �لنفسية  �حالته  �لمخاطب 
مناسبة �مالئمة للمقا] ��لمقاp، ��ستد��; ��� �لفعل من �لمقابل �#يجا� �لبد�ئل 
للتصرr. �هكذ� يظهر :� �الهتما] �لكبير �لذ9 يجب :� يوجه #لى فر� ��حد 
#لى   �: �لفر�  لهذ�   Hلخطا� توجيه  في  سو�6  ثقيلة  �مها]  مضنية  تقابله جهو� 
�لمجموعا' �لبشرية ��لكتل �لكبير� ال سيما #�L كا� هؤال6 بعيدين عن #���; 
 �: قبل"،  5باjهم من  :نذ�  ما   " :مو�  :�ليا6  �تربو� �نشأ�� على  �لدين،  معاني 
�لذين �نتشر' بينهم �لخر�فا' ��لعقائد �لسقيمة ��ألخال� �لمنحرفة ��لجاهلية 
�لدينية. �لهذ� نر[ �لقر�5 ينبه في �لدعو� ��لتبليغ #لى �تباe :سلوH " �لحكمة 

��لموعظة �لحسنة" �جا6 في �آلية : 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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َ�َجاِ=ْلُهْم  �ْلَحَسَنِة  َ��ْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  2َبَِّك  َسِبيِل  َِ̂لى   hُ=ْ�﴿
ِبالَِّتي ِهَي 5َْحَسُن ِ̂�َّ 2َبََّك ُهَو 5َْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َ�ُهَو 5َْعَلُم 

ِباْلُمْهَتِديَن ﴾( �لنحل:١٢٥)
بحق �صد�،  �هللا  معرفة  #لى  �لنا.   �بدعو �لمسلمين مكلفو�  #� جميع 
�توحيد( بد�� شريك، ��لتز�] �ألخال� �لفاضلة �لتي جا6' في �لقر�5 �لكريم. 
�قد عرr �لقر�5 :يضا :ساليب هذ� �لتبليغ، �:� يكو� :�ال #لى �ألهل ��ألقربين 
�بالحشر  تعالى  باهللا  ��العتقا�  �إليما�  #لى   �بالدعو �لنا.  :�لى  �هم  كبد�ية 

��لحساH في �ليو] �آلخر، �كما ��� في �آلية:
ِبيَن 5َ�َنِذ2ْ َعِشيَرَتَك  ﴿ َفال َتْدhُ َمَع �هللاَِّ َِ̂لًها Vَخَر َفَتُكوَ� ِمْن �ْلُمَعذَّ

(٢١٣-٢١٤:��َألْقَرِبيَن ﴾  ( �لشعر�
�خير مثاp لهذ� �لتصرr ما قا] به سيدنا #بر�هيم ( e) من �عو� :بيه :�ال، 
فقد حا�p #فهامه :� �لعبو�ية يجب :� تكو� هللا �حد( �ليس لأل�ثا� �لصما6 
�لتي عملتها :يد9 �لنا.، ��تبع :سلوبا حكيما �طريقة جميلة. �يذكر لنا �لقر�5 

�عوته ألبيه" �w5" في �آليا' :
﴿ Âِْ َقاTَ َألِبيِه َيا5ََبِت ِلَم َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع َ�ال ُيْبِصُر َ�ال ُيْغِني َعْنَك 
5َْهِدَ<  َفاتَِّبْعِني  َيْأِتَك  َلْم  َما  �ْلِعْلِم  ِمْن  َجاَ�ِني  َقْد  ِ̂نِّي  5ََبِت  َيا  َشْيًئا 

ِصَر�ًطا َسِويָדا ﴾  ( مريم:٤٢-٤٣)
�ند�; في :سلوH تبليغ سيدنا #بر�هيم ( e) ألبيه ���سا مهمة. منها :� 
�لشخص �لمر�� مخاطبته ��عوته #لى �إليما� يجب :� يعامل بكل لين �لطف، 
��تباe :سلوH سهل ���ضح معه، ثم �لصبر على ���� :فعاله مهما كا� Lلك 

�إلنسا� يتمتع بالقو� :� لسلطة :� �لغر��.
يالحظ �لتشابه �لكبير بين :سلوH �عو� سيدنا #بر�هيم ( e) �ما قا] به 
سيدنا موسى ( e) من �عو� فرعو� #لى �إليما�. �قد خاطب �هللا تعالى موسى 
ُر َ:ْ� َيْخَشى(٤٤) ( طه) . �هذ� ما قا]  ( e) بـ " َفُقوال َلُه َقْوال لَيًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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^لى  يرجع  �ليسا2، صنم  ^لى    )
�^لى   .F.W  ٢٥٠٠-١١٠٠
كا�  �لتي  �أل�ثا�  5حد  �ليمين، 
�يعتقد��  يعبد�نها  �آلشو2يو� 
 ��لرفا �لحظ  لهم  تجلب  5نها 
��لصنم  �لمصائب.  من  �تقيهم 
من  كا�  حد="   " �لمسمى 
�لملك  يتخذها  �لتي  �ألصنا_ 
�لسابع  �لقر�  5سرحد��)-   )

W._) حاميا له �2�عيا لملكه.)

5ََفال َيَرْ�َ� 5َال َيْرِجُع 5ََفال َيَرْ�َ� 5َال َيْرِجُع 
َِ̂لْيِهْم َقْوال َ�ال َيْمِلُك َِ̂لْيِهْم َقْوال َ�ال َيْمِلُك 

َلُهْم َضرָד� َ�ال َنْفًعاَلُهْم َضرָד� َ�ال َنْفًعا
 (طه ٨٩) (طه ٨٩)
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ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

 pتقو �لتي  �لدينية   �للقاعد تنفيذ�  محبته،  �كسب  �هللا  �ضا  نيل  هي  �لغاية   �:
هذ�  �لقر�5  �يوضح  �لنا..  مع  �لتعامل  في  �هللا"  في  ��لبغض  �هللا  في  �لحب   "

�لمطلب �إللهي من �لمؤمنين في قوله:
﴿ َما َكاَ� ِللنَِّبيِّ َ��لَِّذيَن Vَمُنو� 5َْ� َيْسَتْغِفُر�� ِلْلُمْشِرِكيَن َ�َلْو َكاُنو� 
َكاَ�  َ�َما  �ْلَجِحيِم   Fُ5َْصَحا 5َنَُّهْم  َلُهْم  َتَبيََّن  َما  َبْعِد  ِمْن  ُقْرَبى  5ُْ�ِلي 
5َنَُّه  َلُه  َتَبيََّن  ا  َفَلمَّ  ِ̂يَّاُ َ�َعَدَها   Qٍَمْوِعَد َعْن  ِ̂ال  َألِبيِه  ِْ̂بَر�ِهيَم  �ْسِتْغَفا2ُ 
 َحِليٌم ﴾ ( �لتوبة:١١٣-١١٤)ٌ� 5َ ِمْنُه ِ̂�َّ ِْ̂بَر�ِهيَم َأل�َّ َعُد�ٌّ ِهللاَِّ َتَبرَّ

:بيه  تمسك   ��w5 شد �:بيه   (e ) #بر�هيم  بين سيدنا  �لعالقة  في  يالحظ 
بعقيد� �لشر; �#صر��( عليها حتى �صل به �لحاp #لى قيامه بتهديد �بنه بالمو'، 
�غم :نه :نشأ( ��با( لسنين عديد� باعتبا�( قطعة من لحمه ��مه، ��غم ما كا� 
:بيه  من  �لقاسية  �لمعاملة  هذ(  �تقدير.  �حتر�]  من   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  يقابله 
كانت بسبب قيامه بإنكا� 5لهته �تسفيه �ينه ��عوته له #لى نبذ �لشر;، ��إليما� 
باهللا �لو�حد �ألحد. �هنا تظهر صفا' �لظلم ��لقسو� ��لترهيب �لتي �صلت #لى 

��جة تهديد( بالرجم. �هي من صفا' �لكفا� �شيم 
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�سـّر �البتال�سـّر �البتال

به فعال #L �جه خطابه بكل �فق �لطف.
Lكر لنا �لقر�5 حا�ثة �عو� سيدنا #بر�هيم ( e) ألبيه �ما ��� بينهما من 

حو�� في �آليا':
ْيَطاَ� َكاَ� ِللرَّْحَماِ� َعِصيָדا َيا5ََبِت  ْيَطاَ� ِ̂�َّ �لشَّ ﴿ َيا 5ََبِت ال َتْعُبْد �لشَّ
 Tَْيَطاِ� َ�ِليָדا َقا َك َعَذ�Fٌ ِمْن �لرَّْحَماِ� َفَتُكوَ� ِللشَّ ِ̂نِّي 5ََخاPُ 5َْ� َيَمسَّ
َتنَتِه َأل2ُْجَمنََّك َ��ْهُجْرِني  َلْم  َلِئْن  َياِْ̂بر�ِهيُم  5َْنَت َعْن Vِلَهِتي  2َ5َ�ِغٌب 
َمِليָדا َقاTَ َسالٌ_ َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك 2َبِّي ِ̂نَُّه َكاَ� ِبي َحِفيָדا 5َ�َْعَتِزُلُكْم 
2َبِّي   �ِبُدَعاِ 5َُكوَ�  5َال  َعَسى  2َبِّي  5َ�َْ=ُعو  �هللاَِّ   �ِ�=ُ ِمْن  َتْدُعوَ�  َ�َما 

َشِقيָדا ﴾  ( مريم:٤٤-٤٨)
 ،�عديد �:بيه، حكم   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  بين   ��� �ما  �آليا'  هذ(  في 
#لى  :بيه  تر�بطه مع �هللا �توكله عليه. فقد �عا   �تظهر :�ال مد[ حكمته �شد
عبا�� �هللا �حد(، �غم �جو� خطو�� �لتعرd #لى �لمو'، �فقد( حب ��لد( 
بطر�(  �لتهديد  ��جه  منه. كما  يتوقعها  �لتي  ��لمنافع   '�wالمتيا� �كافة  �:هله 
�#بعا�( بكل جلد �صبر �توكل. فقد كا� ��ثقا من :� �به سيرشد( #لى �لطريق 
�لقويم، �يعينه �يرشد( #لى �لصو�H ��ئما. �هذ� ما كا� يبعث في نفسه �لهد�6 
�به  #لى  �لجوئه  تصرفاته  من  �:حسنها  �ألمثلة  خير  �لنا  ��الطمئنا�.  ��لصبر 
:ما] �لجو� ��لظلم �لذ9 :صابه من حرمانه من حقوقه، ��نصياعه #لى :��مر �به 
�#ظها�  �لتوكل  �في حسن  له،  �به  �ستجابة  من  �ثقته  #ليه   eلتضر�� ��لدعا6 
 p:فعا ���لكامل لربه. #ضافة #لى ما :ظهر( تجا( :بيه من �� nلثبا' ��إلخال�
غير متشنجة :� متوتر�، �#نما تلقى كل ما لقيه منه �:صابه بصد� �حب �صبر 

�تحمل. �ظل يخاطبه بكلمة " :بي" �غم كل ما حصل منه تجاهه. 
لقد توجه #لى :بيه بكل �حتر�] �حسن نية �خاطبه بأسلوH لين كله شفقة 
على  �#صر��(  ��لد(  شاهد صد  عندما  �لكنه  �إليما�.  #لى  #يا(  ��عيا  ��حمة 
�لكفر، فا�قه ملتجئا #لى �به. �في مثل هذ� �لتصرr بيا� ��ضح لكل �لمؤمنين 
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ُحَنَفاَ� ِهللاَِّ َغْيَر ُمْشِرِكيَن ِبِه َ�َمْن ُحَنَفاَ� ِهللاَِّ َغْيَر ُمْشِرِكيَن ِبِه َ�َمْن 
 �َماِ َماِ� ُيْشِرْ< ِباهللاَِّ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن �لسَّ ُيْشِرْ< ِباهللاَِّ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن �لسَّ
ْيُر 5َْ� َتْهِوa ِبِه �لرِّيُح  ْيُر 5َْ� َتْهِوa ِبِه �لرِّيُح َفَتْخَطُفُه �لطَّ َفَتْخَطُفُه �لطَّ

ِفي َمَكاٍ� َسِحيٍق ِفي َمَكاٍ� َسِحيٍق 
(�لحج(�لحج  ٣١٣١))
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ْم ُحُرَماGِ �هللاَِّ َفُهَو  ْم ُحُرَماGِ �هللاَِّ َفُهَو Aَِلَك َ�َمْن ُيَعظِّ Aَِلَك َ�َمْن ُيَعظِّ
َخْيٌر َلُه ِعْنَد 2َبِِّه 5ُ�َِحلَّْت َلُكْم َخْيٌر َلُه ِعْنَد 2َبِِّه 5ُ�َِحلَّْت َلُكْم 

�َألْنَعاُ_ ِ̂ال َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبو� �َألْنَعاُ_ ِ̂ال َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبو� 
 Tَلرِّْجَس ِمْن �َألْ�َثاِ� َ��ْجَتِنُبو� َقْو� Tَلرِّْجَس ِمْن �َألْ�َثاِ� َ��ْجَتِنُبو� َقْو�

�لز2ِ�ُّ    �لز2ِ�ُّ    
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ْمَس  َر َلُكْم �للَّْيَل َ��لنََّها2َ َ��لشَّ ْمَس َ�َسخَّ َر َلُكْم �للَّْيَل َ��لنََّها2َ َ��لشَّ َ�َسخَّ
 َّ�ِ̂ َر�Gٌ ِبَأْمِرِ َر�Gٌ ِبَأْمِرِ ِ̂�َّ َ��ْلَقَمَر َ��لنُُّجوُ_ ُمَسخَّ َ��ْلَقَمَر َ��لنُُّجوُ_ ُمَسخَّ

ِفي Aَِلَك آلَياGٍ ِلَقْوٍ_ َيْعِقُلوَ�ِفي Aَِلَك آلَياGٍ ِلَقْوٍ_ َيْعِقُلوَ�
(�لنحل(�لنحل  ١٢١٢))
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سيدنا ^بر�هيم ( h) ينصح 5حد �لمشركين        
��� في �لقرL �5كر� لما ��جهه سيدنا #بر�هيم ( e) من �قائع �:حد�� 
�من ضمن  �إللهية.  �لرسالة  �تبليغ  �إليما�  #لى   ��لدعو بو�جب  قيامه  :ثنا6  في 
هؤال6  :حد  �لتا�يخية  �لمصا��  �تو��   .���لجبابر  ���لطغا �لحكا]  هؤال6 
في   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  معه  �خل  �لذ9  نمر��"   " بـ  ��لمسمى  �لمنكرين 

 :pجد�� oنقا
 Tََقا  Âِْ �ْلُمْلَك  �هللاَُّ   Vَتاُ  �ْ5َ 2َبِِّه  ِفي  ِْ̂بَر�ِهيَم  َحا�َّ   aلَِّذ� َِ̂لى  َتَر  5ََلْم   ﴿
ِْ̂بَر�ِهيُم 2َبِّي �لَِّذa ُيْحِيي َ�ُيِميُت َقاTَ 5ََنا 5ُْحِيي 5ُ�َِميُت َقاTَ ِْ̂بَر�ِهيُم َفِإ�َّ 
ْمِس ِمْن �ْلَمْشِرWِ َفْأGِ ِبَها ِمْن �ْلَمْغِرFِ َفُبِهَت �لَِّذa َكَفَر  �هللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ

( ٢٥٨:Qلبقر� ) ﴾ اِلِميَن َ��هللاَُّ ال َيْهِدa �ْلَقْوَ_ �لظَّ
هذ� �إلنسا� �لذ9 طغى �تجبر معتمد� على �فر� ماله �قو� سلطانه، �صل 
به �ألمر عند مناقشته مع سيدنا #بر�هيم ( e) :� ��عى قد�ته على �لخلق �منح 
�لحيا�، مفتريا على �هللا سبحانه " معاL �هللا". #� :مو�له �لطائلة �سلطانه �قد�ته 
#�عا6  #لى  بالعنجهية �:�صلته   rلتصر�� �لغر��  #لى  �فعته  #لى ملكه   ��لمستند
من  �لكو�  في  ما  على جميع  �هللا   �قد� ناسيا  �لعالمين.   Hبر ��لكفر  �اللوهية 

مخلوقا'. 
" نمر��" هذ� �إلنسا� �لجاحد ��لمنكر هللا تعالى �خل في نقاo �حو�� 
مع بني �هللا #بر�هيم ( e) حينما �عا( #لى �إليما� باهللا �حد( �عبا�ته �خضوعه 
له، مدعيا قد�ته على منح �لحيا�، �حينذ�; كا� �� سيدنا #بر�هيم ( e) �جو�به 

�لمفحم �لمستند #لى قو� �لمنطق ��لحكمة:
 Tََقا  Âِْ �ْلُمْلَك  �هللاَُّ   Vَتاُ  �ْ5َ 2َبِِّه  ِفي  ِْ̂بَر�ِهيَم  َحا�َّ   aلَِّذ� َِ̂لى  َتَر  5ََلْم   ﴿
ِْ̂بَر�ِهيُم 2َبِّي �لَِّذa ُيْحِيي َ�ُيِميُت َقاTَ 5ََنا 5ُْحِيي 5ُ�َِميُت َقاTَ ِْ̂بَر�ِهيُم َفِإ�َّ 
ْمِس ِمْن �ْلَمْشِرWِ َفْأGِ ِبَها ِمْن �ْلَمْغِرFِ َفُبِهَت �لَِّذa َكَفَر  �هللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ

 (٢٥٨:Qلبقر� )  ﴾ اِلِميَن َ��هللاَُّ ال َيْهِدa �ْلَقْوَ_ �لظَّ
 ��لقو هذ(  بمثل  �لمو�قف  هذ(  مثل  ��جهو�  ما  كثير�  �لكر�]  �ألنبيا6   �#
:قو�لهم   pيصا# في  :ثر(  باهللا  #يمانهم  لعمق  �كا�  �لسليم.  ��لمنطق   ���لبصير
#لى �لقلوH، �تزييف مو�قف خصومهم من :هل �ألفكا� ��لعقائد �لمنحرفة. :� 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�ألفكا� �لضالة ��آل��6 �لفاسد� ألهل �لكفر ال يمكنها :� تقف :� تصمد :ما] 
�ضوB �لحق �قوته. أل� عقائدهم �لباطلة تلك، تبقى عاجز� :ما] �عو� �لمؤمنين 
��لجا(   pلما�  �قو من   لهم  ما  #لى  �ستند'   �#�  ،eلمبد� بالخالق  لإليما� 
��لسلطا� ��لحكم. لهذ� فهم �لخاسر�� ��ما، �يعبر �لقر�5 عن موقفهم هذ� 
 Hضعهم �لبائس بقوله عنهم " فبهت �لذ9 كفر..." �لن يجد�� #لى �لجو���

سبيال �ال #لى �لخر�~ من مأwقهم �سيلة.
 Bلوضو�� �لبساطة   ،(e ) #بر�هيم  في جو�H سيدنا  �النتبا(  يلفت  �مما 
 Hألسلو� هذ�  فمثل  ��لقلب.  �لنفس  ���خل  من   ��لصا�� �لطبيعية  ��لسالسة 
يكو� تأثير( على قلوL:� Hها� �:���B �لمخاطبين مباشر� �قويا ��ئما. Lلك 
أل� �جو� �لخالق �لمبدe ��ضح ال لبس فيه مما يكسب منطق �لمؤمن �حجته 
�لقو� ��لتأثير �لمباشر. ��غم هذ� �لمنطق �لقو9 يبقى بعض �لنا. عبيد� للشيطا� 
�يظلو� في عنا�هم �كبريائهم. #� هؤال6 �لذين هم على بعد من �لدين، يعتبر�� 
ما هم عليه من ماp �جماp :� سلطا� من صنع :يديهم، �هذ� ما يدفعهم #لى 
�لغر�� ��لبقا6 تحت سيطر� :هو�6 �لنفس، �يعطو� ألنفسهم ما ال يستحقونها 
من حقو�، ناسين عظمة �هللا تعالى. �يدفعهم �لشيطا� #لى �لغر�� :كثر فأكثر 
�لعبو�ية   pقبو من  #ياهم  مانعا  سلطانهم،   rخرw� :مو�لهم  wينة  لهم  مظهر� 

��لخضوe هللا تعالى.
يو�جه �لمؤمن في :ثنا6 قيامه بالدعو� ��لتبليغ، �لكثير من �لنا.، ��لعديد من 
هؤال6 ال يد�كو� عظمة �هللا لشعو� �لكبر في ��خل :نفسهم. �عند هذ� �لموقف 
في   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  �تبعه  �لذ9   Hألسلو� #لى  �للجو6  �ألLها�  #لى  يتبا�� 
#ظها� عجزهم، �بالمقابل #ظها� قد�� �هللا �عظمته �سعة ملكه. �هكذ� يد�; 
�لكافر :� ال قيمة ألمو�له :� سلطانه �لال متناهي. كما �ينتبه #لى محد��ية قد�ته 
�#���ته، �:� كل شي6 ينتهي بموته �يتالشى سلطانه. �حينذ�; يد�; بإحساسه 

��جد�نه :� �هللا تعالى هو �لحق �لمطلق �صاحب �لقو� ��لقد�� �حد(.
�يظهر �ألسلوH �لذ9 �تبعه سيدنا #بر�هيم ( e) في :ثنا6 نقاشه مع �لطاغية 
��لرwين   K�لها�  rلتصر�� �لعقالنية  �ألمو�  #لى  �الستنا�  :همية  مد[  �لكافر، 
��لمنطق �لحكيم. على �لمؤمن �لمسلم عد] �لدخوp في مناقشا' �جد�p عقيم 
ال يأتي بنتيجة �ليس من ���ئه طائل، بل على �لعكس، عليه �لوقوr :�ال على 
 ��لحالة �لذهنية ��لنفسية للمخاطب �تحليل منطقه �:سلوبه في سبيل #�wلة غشا�

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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( ُكلُّ َنْفٍس Aَ�ِئَقُة �ْلَمْوGِ َ�ِ̂نََّما ( ُكلُّ َنْفٍس Aَ�ِئَقُة �ْلَمْوGِ َ�ِ̂نََّما 
ُتَوفَّْوَ� 5ُُجو2َُكْم َيْوَ_ �ْلِقَياَمِة ُتَوفَّْوَ� 5ُُجو2َُكْم َيْوَ_ �ْلِقَياَمِة 

َفَمْن uُْحِزzَ َعْن �لنَّا2ِ 5ُ�َْ=ِخَل َفَمْن uُْحِزzَ َعْن �لنَّا2ِ 5ُ�َْ=ِخَل 
ْنَيا  ْنَيا �ْلَجنََّة َفَقْد َفاuَ َ�َما �ْلَحَياQُ �لدُّ �ْلَجنََّة َفَقْد َفاuَ َ�َما �ْلَحَياQُ �لدُّ

ِ̂ال َمَتاhُ �ْلُغُر�2ِِ̂ال َمَتاhُ �ْلُغُر�2ِ
(TV عمر�� (TV عمر�� ١٨٥١٨٥))
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منطقية  :�لة  �تقديم  Lهنه،  من  �لباطلة  �ألفكا� 
 pحصو #لى  �تؤ�9  موقفه  تدعم  عقليا   ��مؤثر
من   �# تعالى.  �لوجو�  ��جب   Hبوجو قناعة  
 Hألسلو� �بهذ�  �لو�جب  بهذ�  يقو]   �: يستطيع 
�لحكيم ال بد له من :� يتمتع بإيما� عميق �علم 
على  �يكو�  �:حكامه،  بالقر�5  ��سعة  �معرفة 
��جة كبير� من �لتقو[ ��لخشية من �هللا تعالى، 
تعالى،  �هللا  من  �فضل  نعمة  �لحكمة  أل�  Lلك 
تعالى  �هللا  من  يطلبه   �: عليه  #���كه  ير�  �من 

بالدعا6 ��لتضرe لكي يهبه من فضله.
﴿ في �آلية ُيْؤِتي �ْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُ� َ�َمْن 
َ�َما  َكِثيًر�  َخْيًر�  �5ُِتَي  َفَقْد  �ْلِحْكَمَة   Gَُيْؤ
:Qلبقر�  )  ﴾  Fَِألْلَبا� 5ُْ�ُلو�  ِ̂ال  ُر  كَّ َيذَّ

 (٢٦٩
يكشف �لقر�5 لنا سر� من :سر��( �يخبرنا 

.Bبلو� �لنجا Hعن سبب من :سبا

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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 Tَ5َ�َِطيُعو� �هللاََّ 5َ�َِطيُعو� �لرَُّسو Tَ5َ�َِطيُعو� �هللاََّ 5َ�َِطيُعو� �لرَُّسو
َ��ْحَذ�2ُ� َفِإْ� َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُمو� 5َنََّما َ��ْحَذ�2ُ� َفِإْ� َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُمو� 5َنََّما 

َعَلى 2َُسوِلَنا �ْلَبالُ� �ْلُمِبيُنَعَلى 2َُسوِلَنا �ْلَبالُ� �ْلُمِبيُن
.(.(٩٢٩٢ Qلمائد�) Qلمائد�)
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#� ما ��� من �صف �Lكر للنجو] ��لشمس ��لقمر ليس من معتقد�' 
قومه  مخاطبة  كيفية  في   Hسلو: �كأنه  لنا  يظهر  �#نما   .(e  ) #بر�هيم  سيدنا 
ظهو�  :مو�  في  ����ية  علم  على  كا�  ألنه   ،(... :علم  ��هللا   ) #ليهم  ��لتوجه 
 p��w ثم  نها��،  �لشمس  بز��  عند  ��ختفائها  �لسما6  في  ليال  ��لقمر  �لنجو] 
�لشمس بد��ها عند �لمغيب. �لكنه قا] بإتباe هذ� �ألسلوH من �إلفها] غير 
من  �ألفكا�، �محر�مو�  �ظلمة  �لشر;  من  لجة  في  كانو�  قومه  �لمباشر أل� 

تحكيم �لعقل ��لمنطق.
كانت  فقد   Hلكتا� هذ�  من   pأل�� �لجز6  في  عليه  �:كدنا  سبق  �كما 
�ألجر�]  بقدسية  �تؤمن  تعتقد  :صنا]،  من  تصنعه  ما  تعبد  �لتي  �لوثنية  �ألقو�] 
�هذ�  �هللا.   ��� من  �تعبدها  �تؤلئها  ��لقمر،  ��لشمس  �لنجو]  من  �لسما�ية 
:فكا�هم  تسفيه  #لى  يؤ�9  بما  يخاطبهم   �: #لى   (e ) #بر�هيم  سيدنا  �فع  ما 
�تقويض عقائدهم من �ألسا.، �بذلك تز�p �لقدسية ��لمهابة �لتي �كتسبتها 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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قيا_ سيدنا ^بر�هيم (h) بتبليغ �لدعوQ ^لى قومه
كيف يجب :� يقو] �لمؤمن بتبليغ ��عو� من �نغمس في �لكفر � سد� 
 Hإليما�؟. يشير �لقر�5 #لى �جو� �في �لغفلة؟ �كيف يستطيع #�خاله #لى حظير
هنا;  يوجد  ال  مسبقا.  لها  مخطط  حكيمة  �:ساليب  صحيحة  �سائل  �لتز�] 
:سلوH ��حد محد�. �#نما يختلف بحسب ظر�r �لشخص �لمقابل �مستو�( 
�ثقافته �ما يحمله من 6��5 �:فكا� �ما هو عليه من :�ضاe. �يضرH لنا �لقر�5 
:مثلة. منها :سلوH �عو� سيدنا نوB ( e)، فتا�� " �عوتهم جها��"، �:حيانا " 
 �:علنت لهم �:سر�' لهم #سر���" �بذلك �تخذ �سائل مختلفة �:ساليب عد

.(Bنو ) (٩)��ًلنا.( ُثمَّ #ِنِّي َ:ْعَلنُت َلُهْم َ�َ:ْسَرْ�ُ' َلُهْم ِ#ْسَر�� �في �عو
#يقا�  تأثير�  :كثرها  �لكن  :خر[.  :مثلة   (e  ) #بر�هيم  سيدنا   ��عو في 
ضمائر �:حاسيس �لنا. �مخاطبة :فكا�هم �تحريكها باتجا( �إليما� باهللا. �قد 
�جه #ليهم :سئلة �فعتهم #لى �لتفكير �تحريك �ألLها�، ثم #���; ما هم عليه 
من �نحر�r �ضالp. �قد :ظهر لهم مد[ تفاهة ما يعبد�نه مما صنعتها :يديهم 
 pعقائدهم �لوثنية �لتي تو��ثوها عبر :جيا dخشب، �بذلك قو �: �من حجا�
جانبا  �لقر�5  �يذكر  �ألحد.  بالو�حد  �إليما�  على  بصائرهم  �فتح  قبلهم،  من 

:�من تبليغ �لدعو
ا 5ََفَل َقاTَ ال  ا َجنَّ َعَلْيِه �للَّْيُل Z5َ2َ َكْوَكًبا َقاTَ َهَذ� 2َبِّي َفَلمَّ ﴿ َفَلمَّ
 Tَا 5ََفَل َقا ا Z5َ2َ �ْلَقَمَر َباuًِغا َقاTَ َهَذ� 2َبِّي َفَلمَّ 5ُِحبُّ �آلِفِليَن   َفَلمَّ
ْمَس  �لشَّ  Z5َ2َ ا  َفَلمَّ الِّيَن  �لضَّ �ْلَقْوِ_  ِمْن  َألُكوَننَّ  2َبِّي  َيْهِدِني  َلْم  َلِئْن 
ا  � ِممٌَّaَيا َقْوِ_ ِ̂نِّي َبِر Tَا 5ََفَلْت َقا َباuَِغًة َقاTَ َهَذ� 2َبِّي َهَذ� 5َْكَبُر َفَلمَّ
َماَ��Gِ َ��َألbَ2ْ َحِنيًفا  ْهُت َ�ْجِهي ِللَِّذa َفَطَر �لسَّ ُتْشِرُكوَ� ِ̂نِّي َ�جَّ

َ�َما 5ََنا ِمْن �ْلُمْشِرِكيَن ﴾ ( �ألنعا_:٧٦-٧٩)

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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هذ( �ألجر�] �لسما�ية. فلجأ #لى :سلوH طرB �ألسئلة �ثم �إلجابة عليها �صوال 
#لى #فها] �لمشركين :� �لموجد ��لخالق �لحقيقي هو �هللا. 

�في قوله " #ني ال :حب �آلفلين ..." خطاH مهم موجه #لى قومه. �هكذ� 
يفنى �ال يختفي :�  بأ� من يحمل صفة " �إلله" ال  تلقينهم   rلى هد# �صل 
�هللا   rصا�: من  هما  �لقيا])   )� �لبقا6)   ) صفة  فإ�  معلو]  هو  �كما  يمو'. 

تعالى.
ثم �لتفت #لى �لقمر �لذ9 كا� يبد� في �لليالي بحجم :كبر من �لنجو]، 
عقلية  :�لة  #لى  مستند�  ��ختفائه،  ألفوله  #لها  �عتبا�(  #مكانية  عد]  لهم  �:ثبت 
�منطقية. ��تخذ نفس �ألسلوH مع :كبر �لموجو��' �لما�ية �لظاهر� لإلنسا� 
قاضية  ضربة  بذلك   pنز:� :يضا.  بشأنها  :حالمهم  �سفه  �لشمس،  �هي  :ال 

.�بالفكر �لوثني �لمستند #لى تعد� �آللهة ��لشر; في �لعبا�
ثم قالها :خير�.... " �ما :نا من �لمشركين..."، موجها �جهه #لى خالق 
كل شي6، مؤمنا برH �لخالئق كلها �معلنا صر�حة �على مشهد من �لمأل #يمانه 
 (e ) باهللا �لو�حد �ألحد. �من تسلسل �ألحد�� تظهر لنا حقيقة سيدنا #بر�هيم
برسالته  �تبليغه  حو��(  في  لجأ  �هكذ�  �لوثني.  بالفكر  �عالما  ��قفا  كا�  :نه 
:ثبت  عقلية   6��5� منطقية  بمقا�نا'  ��إلتيا�   pألمثا�  Hضر #لى  �لتوحيدية 
عقائدهم.  في  ��العوجا~   rالنحر�� �:ظهر  منطقهم  �بطال�  فسا�  بموجبها 
�تبين لنا �آليا' مد[ �لقلق ��لهيا~ �لحاصل لد[ قومه، ��خولهم في معا�; 

جدلية �نقاo مستمر معه.     
َما   Pُ5ََخا َ�ال  َهَد�ِني  َ�َقْد  ِفي �هللاَِّ  وِني  5َُتَحاجُّ  Tََقا َقْوُمُه  ُه  َ�َحاجَّ  ﴿
ُتْشِرُكوَ� ِبِه ِ̂ال 5َْ� َيَشاَ� 2َبِّي َشْيًئا َ�ِسَع 2َبِّي ُكلَّ َشْيٍ� ِعْلًما 5ََفال 

ُر�َ� ﴾ ( �ألنعا_:٨٠)  َتَتَذكَّ

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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َ�َجْدُتَها َ�َقْوَمَها َيْسُجُد�َ� َ�َجْدُتَها َ�َقْوَمَها َيْسُجُد�َ� 
ْمِس ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ uَ�َيََّن َلُهْم  ْمِس ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ uَ�َيََّن َلُهْم ِللشَّ ِللشَّ
ُهْم َعْن  ْيَطاُ� 5َْعَماَلُهْم َفَصدَّ ُهْم َعْن �لشَّ ْيَطاُ� 5َْعَماَلُهْم َفَصدَّ �لشَّ

ِبيِل َفُهْم ال َيْهَتُد�َ� ِبيِل َفُهْم ال َيْهَتُد�َ��لسَّ �لسَّ
(�لنمل (�لنمل ٢٤٢٤))
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َقاُلو�  َتْعُبُد�َ�  َما  َ�َقْوِمِه  َألِبيِه   Tََقا  Âِْ ِْ̂بَر�ِهيَم  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  َ��ْتُل   ﴿
 �ْ5َ َتْدُعوَ�   Âِْ َيْسَمُعوَنُكْم  َهْل   Tََقا َعاِكِفيَن  َلَها  َفَنَظلُّ  5َْصَناًما  َنْعُبُد 
 Tََقا َيْفَعُلوَ�  َكَذِلَك  Vَباَ�َنا  َ�َجْدَنا  َبْل  َقاُلو�  َيُضرُّ�َ�   �ْ5َ َيْنَفُعوَنُكْم 
:��لشعر�  )  ﴾ �َألْقَدُموَ�  V�ََباُ�ُكْم  5َْنُتْم  َتْعُبُد�َ�  ُكْنُتْم  َما  5ََفَر5َْيُتْم 

( ٦٩-٧٦
 Hلى ضر# �آليا' –  من  يظهر  ( e) – �كما  #بر�هيم  سيدنا  لجأ  لقد 
 ��ألمثاp ��الستشها� بها ��عتما� �سائل معينة إلثبا' بطال� فكر� �لوثنية �عبا�

�ألصنا] ��تخاLها 5لهة.
غير #� �لجو�H �لوحيد لقومه تجا( كل هذ� �لمنطق ��لمحاكمة �لعقالنية 
كا� تر��� " هكذ� �جدنا 5با6نا ". �كما سبق �Lكرنا هذ� �لقوp �هذ� �لمنطق 

 ،aلنصب �لحجر� ( في هذ� 
يقد_  �هو  حمو2�بي  يشاهد 
بموجب  �عبو=يته  طاعته 
^لى  �لمنحرفة  �لوثنية  عقيدته 
^له �لشمس في �لديانة �لبابلية 

��لمسمى " شمش" ).

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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يناقش  كا�  حينما  �به  من  بإلها]  موجها   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  كا� 
��ألمثلة  �تبعه  �لذ9   Hألسلو� من  تد�;  �لحقيقة  �هذ(  �سالته.  �يبلغهم  قومه 
��لمحاكما' �لمنطقية �لتي :���ها ��عتمدها في خطابه #ليهم. يقوp تعالى في 

هذ� 
 �ُتَنا Vَتْيَناَها ِْ̂بَر�ِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َ=2ََجاGٍ َمْن َنَشاُ ﴿ َ�ِتْلَك ُحجَّ

ِ̂�َّ 2َبََّك َحِكيٌم َعِليٌم ﴾  ( �ألنعا_:٨٣)
من  يعتمد(   �: يقوله  كا�  ما  :لهمه  �به   �: لنا  يتبين  �آلية  هذ(  �من 

�سائل.
 ~Lنما� :مثلة  تعتبر   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  #ليها  لجأ  �لتي  �ألساليب  هذ( 
:ما] �لمسلمين :يضا لألخذ منها ��إلقتد�6 بها. #L على �لمؤمنين :يضا :� يفند�� 
�لوسائل  من  �يتخذ��  �آلخر.  بعد  ��حد�   ��لفاسد �:�لتهم  �لملحدين  :فكا� 
 pلة �لعلمية ��لمنطقية سبيال لهم. ثم يبد��6 بدعوتهم #لى �إليما� باهللا �قبو�أل��
 rلم يستطيعو� :� يقوضو� �آل��6 �لمنحرفة :�ال، فسو �Lيتهم له �حد(. فإ�عبو
�صريح  صحيح  بشكل  �إليما�   pبقبو �لمخاطب   eقنا# �لصعوبة  من  يجد�� 
�قبولهم باإلسال] �ينا �منهاجا. فتحطيم �أل�ثا� بجميع :شكالها �تفنيد �آل��6 
��لفلسفا' �لمنحرفة لد[ �لمشركين ��لتخلي عن جملة من �العتبا��' �لما�ية 

�لصرفة، شرm مسبق لتقبل �إليما� �لصحيح. 
�يظهر جليا من قر�6� حيا� سيدنا #بر�هيم ( e) �بالخاصة ما قا] به من 
�لدعو� �تبليغ �سالة �لسما6، #يمانه �لعميق بربه �محبته �لصا�قة �تنفيذ( �لمطلق 
أل��مر( �بكل �قة �حساسية متناهية. �في كيفية :��6 �سالته �#يصالها #لى :بيه 
�#لى قومه، تظهر حقيقة كونه #نسانا مختا�� من �به �متميز� عن سو�( �مفضال 

عند(. ��آليا' تكشف لنا Lلك:-

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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َماَ��Gِ َ��َألbِ2ْ َ�َِ̂لْيِه  َماَ��Gِ َ��َألbِ2ْ َ�َِ̂لْيِه َ�ِهللاَِّ َغْيُب �لسَّ َ�ِهللاَِّ َغْيُب �لسَّ
ْل َعَلْيِه  ْل َعَلْيِه ُيْرَجُع �َألْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُ َ�َتَوكَّ ُيْرَجُع �َألْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُ َ�َتَوكَّ

ا َتْعَمُلوَ� ا َتْعَمُلوَ�َ�َما 2َبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ َ�َما 2َبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ
(هو= (هو= ١٢٣١٢٣))
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�لجاهلية.  �لعصو�  �لقديمة في  �ألقو�] ��لمجتمعا'  قبل  �ستخد] من  ما  كثير� 
لمعتقد�تهم  �لشرعية  إلعطا6  محا�لة  في  كثير�  �مطر�قة  مألوفة   �عبا� �هي 
�لخاطئة. غير :نه ال مكا� لمثل هذ( �آل��6 � ��العتبا��' في �لدين �لحق. �من 
�إليما�  #لى  قومه  يدعو  ( e) �هو  #بر�هيم  لنا سيدنا  �آليا' ظهر  سيا� هذ( 

�معرفة خالق �لكو� ��العتر�r بربوبيته �حد(:- 
 aَخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِني َ��لَِّذ aْلَعاَلِميَن �لَِّذ� َّF2َ َفِإنَُّهْم َعُد�ٌّ ِلي ِ̂ال ﴿
ُيِميُتِني ُثمَّ   aَفُهَو َيْشِفيِني َ��لَِّذ Âَِ�َ� َمِرْضُت  ُيْطِعُمِني َ�َيْسِقيِني  ُهَو 
:�يِن ﴾  ( �لشعر� ُيْحِييِن   َ��لَِّذa 5َْطَمُع 5َْ� َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَ_ �لدِّ

(٧٧-٨٢
�هكذ� يتبين لنا :� قو] #بر�هيم ( e) كانو� مصرين على عبا�� �أل�ثا�، 
�ثابتو� بعنا� على �ين 5بائهم. �كا� سيدنا #بر�هيم ( e) يعد� لهم صفا' �هللا 
�لعظمى �:سمائه �لحسنى، �يؤكد لهم :نه �لخالق �لمبدe ��لبا�K �لمصو� لكل 
ما في �لكو� من :شيا6، حية :] جامد�، �:� نعمه �:فضاله ال تعد �ال تحصى 
�سخر لنا كل جميل �حسن في �لحيا�، �#� تحت حكمه �قد�ته �سلطانه كل 
 dلنا �لعيش على هذ( �أل� Bتا:� �ما في �لوجو�، �هو �لذ9 �هب لنا �لحيا
 9: e9 شئ ��قو: pلننعم من خير�تها، �#� حصو لنا  �لتي سخرها �مهدها 
حد� يكو� بعلمه �#���ته، فهو �لذ9 :��� �قد� لنا :� نمشي �نأكل �نتكلم، 
�جميع حركاتنا �إل���ية ��لال#���ية تتم بعلمه �#���ته. �كا� يقوp لهم – كما 
عليه  �يتفضل   dمر �L# �إلنسا�  �لذ9 يشفي  �هللا هو   �: �لقر�5 –  Lكر Lلك 
بالعافية ��لشفا6، �بد�� #�L منه ال يقد� طبيب :� ���6 على عمل :9 شي6. 
كما �:نه سبحانه �هب �لحيا� لإلنسا�، فإ�L جا6 :جله فإنه يسلب منه حياته، 
�:� عند( �لعلم باألعما�، �كم سيطوp �لعمر باإلنسا�، بالسنين ��ألشهر ��أليا] 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�إلنسا� �لمؤمن :� يقو] بدعو� من حوله من �لنا. #لى �لهد�ية ��اللتز�] بتعاليم 
�لدين بكل #خالn �جدية. �لكن #�L ما شاهد عد] �الستجابة منهم فال بأ. 

عليه، �يجب :� ال يحز� �يقنط. 
يقوp �هللا سبحانه في 5ية ﴿ َ�ُقْل �ْلَحقُّ ِمْن 2َبُِّكْم َفَمْن َشاَ� َفْلُيْؤِمْن 
 �ِْ̂�َ ُسَر�ِ=ُقَها  ِبِهْم   nَ5ََحا َنا2ً�  اِلِميَن  ِللظَّ 5َْعَتْدَنا  ِ̂نَّا  َفْلَيْكُفْر   �َشاَ َ�َمْن 
 Gْ�َ�َساَ  Fُ�َر �لشَّ ِبْئَس   �ْلُوُجوَ  aَيْشِو َكاْلُمْهِل   �ِبَماٍ ُيَغاُثو�  َيْسَتِغيُثو� 
ُيوِحي  ﴿َكَذِلَك   (n ) هللا�  pلكهف:٢٩) �يخاطب �سو�  ) ُمْرَتَفًقا ﴾ 

(٣:Z2لشو� )  ﴾ َِ̂لْيَك َ�َِ̂لى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك �هللاَُّ �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم
 �قاp :يضا

 ﴿ َ�َما 5َْكَثُر �لنَّاِ. َ�َلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن َ�َما َتْسَأُلُهْم َعَلْيِه ِمْن 5َْجٍر 
ِْ̂� ُهَو ِ̂ال Aِْكٌر ِلْلَعاَلِميَن ﴾ ( يوسف:١٠٣-١٠٤)

�لكفر ��لوثنية �غم  #بر�هيم ( e) على  #� من :سباH #صر�� قو] سيدنا 
ظهو� �لحق :مامهم ��ضحا جليا، ��غم قناعتهم في ���خل :نفسهم سخف ما 
يعتقد�� بها من :صنا] �تفاهة ��5ئهم، هو حرصهم على �الحتفا� بمكاسبهم 
لهم   Bتا: عليه  كانو�  �لذ9  �لوثني  �لنظا]  أل�  منافعهم.   eضيا على   rلخو��
فرn كثير� للكسب ��الكتناw ��لحصوp على منافع ما�ية �نيوية. �:9 تغيير 
:� �نقالH لهذ� �لنظا] �لديني سيؤ�9 #لى �إلضر�� بهم �خسا�تهم المتيا�wتهم. 
(تماما مثل كفا� �مشركي مكة من �لتجا� �لذين خافو� على مكانتهم �مكاسبهم 
��قفو� ضد �سالة سيدنا �لرسوp �ألكر] ( n)). �هذ( حقيقة بمثابة �ستو� 
��جه كل �ألنبيا6 ��لرسل. �كما يذكر �لقر�5، فقد جابه جميع �ألنبيا6 ��لرسل 
هؤال6  بالقتل.  �بل  باإلخر�~  �تهديد   ]L:� ��لعقبا'،  �لمصاعب  من  �لكثير 
�لحسنة،  غير  ��لصفا'  ��ألباطيل  �الفتر��6'  بمختلف  �تهمو�   �لكر�]  �ألنبيا6 
�عكسو�  �هللا.  على  ��الفتر�6   �Lلشعو�� �لسحر   �: �لشعر   pقو  �: �لجنو�  مثل 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�لذ9 قد� كل هذ� حتى قبل :� نخلق  بالساعا' ��لدقائق ��لثو�ني، �هو  بل 
:مو�  �قيقة عن جميع  تفاصيل  :قد�� كل حّي  في صحائف   Hنولد. �مكتو�
حياته، �جميع حركاته �:فعاله �:قو�له، �ال يقد� على �تخاL :9 قر�� :� فعل 

:9 عمل خا�~ ما قد�( له �هللا �كتبها في كتاH قد�(.
لقد خلق �هللا �إلنسا� ��هب له حياته في �لدنيا من :جل �متحانه ��ختبا�(. 
�:�سل �لرسل ��ألنبيا6 إل�شا�( �تعريفه بالحق �طريق �لهد�ية �:نزp 5ياته �لبينا' 
إلخر�جه من �لظلما' #لى �لنو�. �سوr يحاسبه يو] �لقيامة على جميع :عماله 
بالغيب ��لتز]  :ما من 5من منهم ��هتد[ �خاr مقا] �به �خشيه  �تصرفاته. 
:��مر( �نو�هيه بدقة �كماp �جه، �سخر حياته لنيل �ضا(، �عمل �لصالحا' 
ليكسب �حمته، فسوr يلقى من �به جز�6( بالحسنى �يجز9 بأحسن ما عمل، 
أل� �به �فيق بعبا�( شفو� عليهم، ��حمته تسعهم �عفو(، يغفر سيئا' �لذ9 
5منو� به �يعفو عن خطاياهم يو] �لحساH. �قد �عدهم بالنعيم �لمقيم في جناته 

�لو�سعة – خالدين فيها :بد �آلبدين.
�ال بد لنا هنا من Lكر موضوe نعتقد :نه يكتسب :همية. Lلك :� �إلنسا� 
ال يستطيع :� يهد9 �لنا. �لذين يدعوهم #لى �إليما� �يقو] بتبليغهم بحقائق 
 (e ) لدين. فاإليما� قسمة �فضل من �هللا تعالى. �هكذ� نر[ :� قو] #بر�هيم�
بقو� على �لضاللة �:صر�� على �لكفر �عصو� :مر �هللا تعالى �لم يتبعو� صو' 
#بر�هيم  به سيدنا  قا]  ما  �غم  عليهم ضمائرهم  يمليه  ما  #لى  �لتفتو�  �ال  �لعقل 
(e)من بذp �لمحا�ال' �صرr �لجهو� �لمضنية في سبيل هد�يتهم �#�خالهم 
 pإليما�. �لم يكتفو� باإلصر�� على �لكفر �#نما �صل بهم �لحا� �#لى حضير
 rلى تهديد( بالنفي �بالرجم �بالقتل، بل �قر��� حرقه برميه في �لنا� كما سو#
على   �: �هي  ثابتة،   حقيقة  ننسى  :ّال  يجب  لذ�،  Lلك الحقا.  تفاصيل  نر[ 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال

56



ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

َظنُُّكْم ِبَرFِّ �ْلَعاَلِميَن َفَنَظَر َنْظَرQً ِفي �لنُُّجوِ_ َفَقاTَ ِ̂نِّي َسِقيٌم  َفَتَولَّْو� 
 (٨٥-٩٠:Gلصافا�) ﴾ َعْنُه ُمْدِبِريَن

�نثر  بتحطيمها  �قا]  �أل�ثا�  #لى  Lهب  عنه  :بعدهم   �: �بعد 
شظاياها 

﴿ َفَر�َ� َِ̂لى Vِلَهِتِهْم َفَقاTَ 5َال َتْأُكُلوَ� َما َلُكْم ال َتنِطُقوَ� َفَر�َ� َعَلْيِهْم 
(٩١-٩٣:Gلصافا�)  ﴾ َضْرًبا ِباْلَيِميِن

:�(�ألنبيا َيْرِجُعوَ� ﴾  َِ̂لْيِه  َلَعلَُّهْم  َلُهْم  َكِبيًر�  ِ̂ال   �Aً�ُجَذ َفَجَعَلُهْم   )
(٥٨

�من صو� حكمته �حسن تدبير( �سد�� تفكير(، تر; :حد �أل�ثا� سليما. 
�عندما جا6 �لمشركو� #لى معبدهم �:�� :صنامهم محطمة متناثر� عد� :كبرها 
سيدنا  #لى  :نظا�هم  ��تجهت  بآلهتهم  هذ�  فعل  عمن  �بحثو�  قائما،   p�w فال 

#بر�هيم ( e) لما عرr عنه من عد�6 لألصنا]، ثم �جد�( �:مسكو� به:
َفًتى  َسِمْعَنا  َقاُلو�  اِلِميَن  �لظَّ َلِمْن  ِ̂نَُّه  ِبآِلَهِتَنا  َهَذ�  َفَعَل  َمْن  َقاُلو�   ﴿
َلَعلَُّهْم  �لنَّاِ.  5َْعُيِن  َعَلى  ِبِه  َفْأُتو�  َقاُلو�  ِْ̂بَر�ِهيُم  َلُه   Tُُيَقا َيْذُكُرُهْم 
:�(�ألنبيا   ﴾ َياِْ̂بَر�ِهيُم  ِبآِلَهِتَنا  َهَذ�  َفَعْلَت  5َ5َْنَت  َقاُلو�  َيْشَهُد�َ� 

 (٥٩-٦٢
هذ� �لموقف يفسر لما�L تر; :كبر �ألصنا] سليما.

:�﴿ َقاTَ َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذ� َفاْسَأُلوُهْم ِْ̂� َكاُنو� َينِطُقوَ� ﴾(�ألنبيا
 (٦٣

�شعر��  :نفسهم  �لمشركو�  ��جع  �لمفحم،   Hلجو�� هذ�  :ثر  �على 
بعجز 5لهتهم عن �لنطق ��لقيا] بأ9 تصرr ��صطدمو� بالحقيقة من :نها ليس 
باستطاعتها حتى �فع �ألL[ عن نفسها. �بفضل هذ( �لخطة �لحكيمة �نكشفت 

�لحقائق :ما] :بصا�هم. 
:�(�ألنبيا  ﴾ اِلُموَ�  �لظَّ 5َْنُتْم  ِ̂نَُّكْم  َفَقاُلو�  5َنُفِسِهْم  َِ̂لى  َفَرَجُعو�   ﴿

(٦٤
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�لحقائق تماما باتهامهم �ألنبيا6 بالخر�~ عن طريق �لحق ��لصو�H �غم :نهم 
كانو� على �لشر ��لضالp ��النحر�r، �قلبو� بذلك �لمفاهيم ��لثو�بت.

�يجب :� ال ننسى :� هؤال6 بقو� تحت تأثير �لجهالة �:سر[ لالعقالنية. 
�في سبيل �الحتفا� بمكاسب �منافع ما�ية �wئلة، �فعو� بأنفسهم #لى �لهال; 
��لخلو� �ألبد9 في نا� جهنم �عذ�بها �لمقيم. �يخبرنا �هللا تعالى نهاية �مصير 
�لذين �قفو� :ما] �ألنبيا6 ��لرسل �لكر�]، هؤال6 �لمختا��� من بين �لنا. كونهم 

:صفى �:نقى �لبشر، �عبا� مخلصو� هللا، خاشعو� له:-
ِمْن  َ�َحْبٍل  �هللاَِّ  ِمْن  ِبَحْبٍل  ِ̂ال  ُثِقُفو�  َما  5َْيَن  لَُّة  �لذِّ َعَلْيِهْم  ُضِرَبْت   ﴿
�لنَّاِ. َ�َباُ��� ِبَغَضٍب ِمْن �هللاَِّ َ�ُضِرَبْت َعَلْيِهْم �ْلَمْسَكَنُة Aَِلَك ِبَأنَُّهْم 
َكاُنو� َيْكُفُر�َ� ِبآَياGِ �هللاَِّ َ�َيْقُتُلوَ� �َألنِبَياَ� ِبَغْيِر َحقٍّ Aَِلَك ِبَما َعَصْو� 

َ�َكاُنو� َيْعَتُد�َ� ﴾ ( TV عمر��:١١٢)
 

سيدنا ^بر�هيم (h) �ما خططه بشأ� �أل�ثا�              
كما Lكر في �لقر�5، فإ� �هللا تعالى يمنح عبا�( �لمتقين قابلية �لتفريق بين 
�لصو�H ��لخطأ. �هذ( نعمة مخصوصة للمؤمنين ��� غيرهم، �فضل كبير من 
�هللا عليهم. �:برw مثاp على هذ�، ما :نعم �هللا به على سيدنا #بر�هيم ( e) ��لذ9 
�لوثنية  �إليما� �نبذ  #لى  :فعاp �:قو�p في �عو� قومه  به من  قا]  ما  تجلى في 
�لكفر  :هل  لمو�جهة  متينة  قر���' حكيمة �خطط  �تخذ( من  ما  ثم  ��لشر;، 
�بيا� مد[ ضعف �سقامة معتقد�تهم ��ألصنا] �لتي يعبد�نها. ��لملفت للنظر 
:نه قا] بكل هذ( �إلجر��6' لوحد( :ما] عمو] قومه. �هذ� ال يتأتى #ّال بإعد�� 
جيد �تنظيم �قيق �حساH محكم للخطو�' �لتي ستتخذ. �مثاp على ما قا] 

به لدفع غائلة �لكفا� ��لمشركين، ��عا6( �لمرd إلبعا�هم عنه:
﴿ Âِْ َقاTَ َألِبيِه َ�َقْوِمِه َماAَ� َتْعُبُد�َ� 5َِئْفًكا Vِلَهًة ُ=�َ� �هللاَِّ ُتِريُد�َ� َفَما 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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غير #� تأثير هذ( �لصدمة سرعا� ما �نحسر :ما] عنا� �لمشركين، ��جعو� 
 �خسا� من  خشيتهم  �كذلك  بها،  �تمسكو�  5باjهم  عليها  �جد��  ما  #لى 

�لمكاسب ��لمنافع �لتي كا� يؤمنها لهم هذ� �لنظا] �لوثني �لمتو���:
 Tََقا َينِطُقوَ�   �َهُؤالِ َما  َعِلْمَت  َلَقْد  ��ِسِهْم ُ2ُ َعَلى  ُنِكُسو�  ُثمَّ   ﴿
5ََفَتْعُبُد�َ� ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ َما ال َينَفُعُكْم َشْيًئا َ�ال َيُضرُُّكْم P5ٍُّ َلُكْم َ�ِلَما 
َتْعُبُد�َ� ِمْن ُ=�ِ� �هللاَِّ 5ََفال َتْعِقُلوَ� َقاُلو� َحرُِّقوُ َ��نُصُر�� Vِلَهَتُكْم ِْ̂� 

(٦٨-٦٥: �ُكنُتْم َفاِعِليَن ﴾ (�ألنبيا
�لذ9  �لتصميم  �متانة  �لتخطيط  �قة  لنا  تظهر  هذ(،  �ألحد��  سير  من 
:عد( سيدنا #بر�هيم ( e) �بتد�6 من #�عا6 ( �لمرd) �لذ9 :بعد قومه عنه تا�كا 
�لمجاp :مامه للتصرr بحرية، ثم تحطيمه �ألصنا] جميعها عد� :كبرها. �قد 
فعل هذ� لعلمه �تقدير( بر�� فعل قومه. هذ( جميعها #نما نتيجة �عاية �هللا له 
�#لهامه #ليه بهذ( �لخطط �لمحكمة ��آل��6 �لسديد� �لما كا� يتمتع به سيدنا 
�هللا عليه في  5ثا� فضل  نر[  نيّر. �هكذ�  #بر�هيم ( e) من �:9 ��جح �فكر 

جميع ما عمله �:�صله #لى �لنجاB �لذ9 تحقق له.
�حينما ��عى :� كبير �ألصنا] قا] بتحطيم �ألصنا] كلها، فكأنما �ضع 
�أل�لى   ��لخطو :ما] محاكمة ��ستنطا� �تحقيق. �بذلك تحققت  �لمشركين 

من خطته �لتي �عتمد فيها �لتد�~ ��لخطو�' �لالحقة.
#ظها� مد[ سخف  �ألصنا]،  #لى تحطيم  �فعته  �لتي   Hألسبا� �لعل من 
�تفاهة فكر� �لشر; �عبا�� �ألحجا� �لصما6 �عد] عقالنية هذ� �لمعتقد �لذ9     
�لكبير من صنع هذ(  بالخطأ  يشعرهم   �:  ���:� ��لمنطق.  �لعقل  مع  يتال6]  ال 
�ألصنا] ثم عبا�تها �تقديسها ��لخضوe لها. �كذلك مد[ �النحر�r ��البتعا� 
عن �لطريق �لصحيح، �عن سبيل �لحق �إللهي �تقاطعه مع �لوحي �لمنزp إل�شا� 

�لنا. �#خر�جهم من �لظلما'.
 ،Hتشر  �: تأكل  �ال  تتحر;،  ال  �أل�ثا�  هذ(  بأ�  �لتفكير  مجر�   �#
�لعقل  في  على ضحالة   pيد �لمنافع،  �تأمين   ]Lأل� #لحا�  على   �قا�� ثم هي 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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ِ̂�َّ �لَِّذيَن Vَمُنو� َ��لَِّذيَن َهاُ=�� ِ̂�َّ �لَِّذيَن Vَمُنو� َ��لَِّذيَن َهاُ=�� 
اِبِئيَن َ��لنََّصاZ2َ َ��ْلَمُجوَ.  اِبِئيَن َ��لنََّصاZ2َ َ��ْلَمُجوَ. َ��لصَّ َ��لصَّ

َ��لَِّذيَن 5َْشَرُكو� ِ̂�َّ �هللاََّ َيْفِصُل َبْيَنُهْم َ��لَِّذيَن 5َْشَرُكو� ِ̂�َّ �هللاََّ َيْفِصُل َبْيَنُهْم 
 �َيْوَ_ �ْلِقَياَمِة ِ̂�َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َيْوَ_ �ْلِقَياَمِة ِ̂�َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ

َشِهيٌدَشِهيٌد
(�لحج (�لحج ١٧١٧))
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 Qلتشابه ��لتطابق بين عقيد�
قو_ سيدنا ^بر�هيم (h) �بين 

� �لد��2ينيين �لمعاصرين           �2V
يصنعونها  :صناما  يعبد��   (e ) #بر�هيم  قو] سيدنا  من  �لمشركو�  كا� 
هذ(   �: يؤمنو�  �كانو�  مفخو�.   pصلصا  �: خشب   �:  �حجا� من  بأيديهم 
�أل�ثا� لها �لقد�� على �لتحكم ��لسيطر� على ما يجر9 في �لكو�. �بحسب 
فيها   �حيا ال  �لتي  �لجما��'  هذ(  فإ�  �لباطلة   ���لفكر �لمنحرفة   ��لعقيد هذ( 
�ألحيا6  مصائر  في  ��لتحكم  �تطبيقه  �تنفيذ(  �لقر��   Lتخا� تمتلك  كانت 

�مجا�wتهم :� مكافأتهم على :عمالهم.

�لتي منها تصنع   ��لجامد �لبحتة   ��لما� :نهم كانو� يؤمنو� :�  ��لخالصة 
�لنا.  :مو�  �تنظيم   eإلبد��� �لخلق  على  ��الستطاعة   ��لقد� لها  هذ(  �ألصنا] 
��لكو�. �ال شك :� هذ� �لر:9 في منتهى �لفجاعة ��لركاكة ��لسخف، #لى 

جانب كونه خطأ �#ثما كبير� حسبما ��� في �لقر�5 �لكريم:

﴿ ِ̂�َّ �هللاََّ ال َيْغِفُر 5َْ� ُيْشَرَ< ِبِه َ�َيْغِفُر َما ُ=�َ� Aَِلَك ِلَمْن َيَشاُ� َ�َمْن 
(٤٨:�ُيْشِرْ< ِباهللاَِّ َفَقْد �ْفَتَرZ ِْ̂ثًما َعِظيًما ﴾  (�لنسا

�لتطو�  في  ����ين"   " نظرية  يد�فعو� عن  �لذين  فإ�  :يامنا هذ(،  في  :ما 
يتبعو� مسير� �لمشركين من قو] سيدنا #بر�هيم ( e) �يلتزمو� بآ��ئهم. فهم 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�قوعهم  عند  منها  ��لمد�  �لعو�  بطلب  �لنا.  قا]  ما   �L#  pلحا� فكيف  ��لتفكير. 
في مصاعب �شد�ئد ��لتضرe #ليها. بل �تجا�w �ألمر عندهم عندما ��عو� �5منو� 
#���تها  في  فيها �تتحكم  �لكائنا' �ما  �لتي خلقت  �لصما6 هي  :� هذ( �ألحجا� 
�تنظيمها �توew �أل���w ��لمعاo �تبعث �لحيا� �تجلب �لمو'، �لها �لقد�� على 
�لعقل  من  فقر�6 �محر�مو�  �لحد كانو�  #لى هذ�  منها.  �لشفا6  ثم   dألمر�� جلب 
�لسليم ��لتفكير �لرصين ��لر:9 �لسديد. �يلخص لنا �لقر�5 ضحالة �ضعف موقف 

�لمشركين هؤال6:
 Zَ�ال َيْسَتِطيُعوَ� َلُهْم َنْصًر� َ�ال 5َنُفَسُهْم َينُصُر�َ� َ�ِْ̂� َتْدُعوُهْم َِ̂لى �ْلُهَد ﴿

ال َيتَِّبُعوُكْم َسَو�ٌ� َعَلْيُكْم 5ََ=َعْوُتُموُهْم 5َْ_ 5َْنُتْم َصاِمُتوَ� ﴾
(١٩٢-١٩٣:P�ألعر�) 

﴿ 5ََلُهْم 2ْ5َُجٌل َيْمُشوَ� ِبَها 5َْ_ َلُهْم 5َْيٍد َيْبِطُشوَ� ِبَها 5َْ_ َلُهْم 5َْعُيٌن ُيْبِصُر�َ� ِبَها 
5َْ_ َلُهْم AَV�ٌ� َيْسَمُعوَ� ِبَها ُقْل �ْ=ُعو� ُشَرَكاَ�ُكْم ُثمَّ ِكيُد�ِني َفال ُتنِظُر�ِني﴾  

(١٩٥:P�ألعر�)
�لنبي  بزمن  �لمنحرr محصو�  �لضعيف  #� هذ� �إل���;  �لتصو�  �لخطأ  �من 
:يامنا هذ(، ��بما  #لى  قائمة  �wلت  #بر�هيم ( e). أل� عبا�� �ألصنا] مستمر� �ال 
 pتحت :سما6 �شعا��' :خر[. �ما كا� يؤمن به �لمشركو� قريب �لشبه بما يجو

في :فكا� :نصا� " ����ين" من �لمدعين بالتطو�.

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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يؤمنو� :� عناصر مجر�� من �أل�كسجين ��لكا�بو� ��لهيد��جين ��لكالسيو] 
:خر[  �مو��  �عناصر  طين  من  مخلوطة  ميا(  �بمشا�كة  ��لحديد  ��لمنغنيز 
تمتلك �لقد�� �لفائقة ��إل���� �لحر� ( �بمساعد� �معا�نة مر�� :حقاH طويلة 
من �ألwما� عليها �ببعض �لمصا�فا') على خلق �صنع جميع ما في �لطبيعة من 
حسن �لخلق �جماp �لتكوين �كماp �لتصوير �كل هذ� �لتنوe في �لمخلوقا'. 
فهذ� �لثالو� ( �لمو�� �لجامد� ��لزمن ��لمصا�فا') هو �لذ9 �تخذ �لقر�� �نفذ 
�#���كه  بعقله  ��إلنسا�،  �لمخلوقا'  خلق  هذ(  كل  من  ��ألهم  شي6.  كل 
�كيانه �لعجيب. #� هذ� �لفكر �لفاسد  ��لنظر� �لمنحرفة تعتبر �لما�� هي �إلله 
على   ���إل���  ��لقد� لها   ��لحيا عناصر  من  �لخالية   ��لجامد  �فالما� ��لخالق. 
موجو��'  من  �لكو�  في  ما  �جميع  يدعو�.  حسبما  ��لتنفيذ،  �لقر��   Lتخا�
تعالى).  �ننزهه  باهللا،  نستعيذ   ) �لعشو�ئية  �بالمصا�فة  بنفسها  نفسها  خلقت 
في حين :� �إلنسا� #�L ما فكر �تعمق في هذ( �لمخلوقا' من :حيا6 �جما�، 
 pلمطلقة هو ( �لخالق)، صاحب �لكما� �توصل #لى :� صاحب �لقد�� ��إل���
�لمطلق في �إل���� ��لتدبير. #� كل شي6 في هذ� �لكو� �لفسيح من مجر�' 
�سد] �:جر�]، �صوال #لى :�ضنا �لتي تضم �ألعاجيب من �لمخلوقا' �لجميلة، 
�قو�نين حكيمة تنظم �لحيا� عليها بتو��w �قيق �بتد�6 من �إلنسا� �ما يحتويه 
جسمه من :نظمة معقد� �#لى �لطبيعة ��لبيئة من حولنا �لمتالئمة ��لمتناغمة معه 
 ،e( �لخالق) �لمبد �الئل �#ثباتا' على �جو�هذ( �غيرها كثير  ،�إل��مة �لحيا
�لرr�j �لرحيم بخالئقه. �عن طريق �لرسل ��ألنبيا6 من :مثاp سيدنا #بر�هيم 
( e) �غير(، كشف �بنا �لجليل هذ( �لحقائق للنا. :جمعين �لكل من يملك 

عقال سليما �فكر� �صينا، لتأمين هد�يتهم #لى طريق �إليما� ��لحق �لمبين.

غير #� كثير� من �لبشر �على مر �لتا�يخ :صر�� على �إلنكا� �بقو� على 
 pلمنز� كتابه  في  تعالى  �هللا  �يبين  ��ياجير(.  ظلماته  في  �تخبطو�  ضاللهم 

��لوحي �ألخير هذ( �لحقيقة في قوله:

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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َ��تََّخُذ�� ِمْن ُ=�ِنِه Vِلَهًة ال َيْخُلُقوَ� َ��تََّخُذ�� ِمْن ُ=�ِنِه Vِلَهًة ال َيْخُلُقوَ� 
َشْيًئا َ�ُهْم ُيْخَلُقوَ� َ�ال َيْمِلُكوَ� َشْيًئا َ�ُهْم ُيْخَلُقوَ� َ�ال َيْمِلُكوَ� 

َألنُفِسِهْم َضرָד� َ�ال َنْفًعا َ�ال َيْمِلُكوَ� َألنُفِسِهْم َضرָד� َ�ال َنْفًعا َ�ال َيْمِلُكوَ� 
َمْوًتا َ�ال َحَياQً َ�ال ُنُشو2ً�َمْوًتا َ�ال َحَياQً َ�ال ُنُشو2ً�

(�لفرقا� (�لفرقا� ٣٣))
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��لعناصر   ��لمجر�  ���لما� ��لجزيئا'  �لذ��'   �قد� يدعو�  �لذين   �#
��لمعا�� �باالستعانة بالمصا�فا'، �كذلك �لذين ينحنو� �يسجد�� :ما] هذ( 
�لرموw �لمجر��، ال يختلفو� :بد� عن عبد� �أل�ثا�، بل هم �ستمر�� لنفس �لفكر 
�لسقيم، ��لذ9 �ختلف فقط هي �لمسميا' �لجديد� ��لعبا��' �لمسبوكة في 

تعريفها �توصيفها.

wمن  في  عاشت  �لتي   Hلشعو�� �ألقو�]  تحملها  كانت  �لتي  �ألفكا�   �#

ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن 
Aَِلُكْم ِمْن َشْيٍ� ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى Aَِلُكْم ِمْن َشْيٍ� ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى 

ا ُيْشِرُكوَ� ا ُيْشِرُكوَ�َعمَّ َعمَّ
(�لر�_ (�لر�_ ٤٠٤٠))

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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﴿ 5َ�َْقَسُمو� ِباهللاَِّ َجْهَد 5َْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَ�ْتُهْم Vَيٌة َلُيْؤِمُننَّ 
 �Âَِ 5َنََّها  ُيْشِعُرُكْم  َ�َما  �هللاَِّ  ِعْنَد   Gُآلَيا� ِ̂نََّما  ُقْل  ِبَها 
ِبِه  ُيْؤِمُنو�  َلْم  َكَما  5َ�َْبَصا2َُهْم  5َْفِئَدَتُهْم  َ�ُنَقلُِّب  ُيْؤِمُنوَ�  ال   Gْ�َجاَ
ْلَنا َِ̂لْيِهْم �ْلَمالِئَكَة  Tََّ�5َ َمرQٍَّ َ�َنَذ2ُُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَ� َ�َلْو 5َنََّنا َنزَّ
َ�َكلََّمُهْم �ْلَمْوَتى َ�َحَشْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍ� ُقُبال َما َكاُنو� ِلُيْؤِمُنو� ِ̂ال 

5َْ� َيَشاَ� �هللاَُّ َ�َلِكنَّ 5َْكَثَرُهْم َيْجَهُلوَ� ﴾ (�ألنعا_:١٠٩-١١١)

�هللاَُّ �لَِّذa َخَلَقُكْم ُثمَّ uَ2ََقُكْم ُثمَّ �هللاَُّ �لَِّذa َخَلَقُكْم ُثمَّ uَ2ََقُكْم ُثمَّ 
ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم َهْل  ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم َهْل  

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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سيدنا #بر�هيم ( e) كانت تتمحو� في عبا�� �ألصنا] �تعد� �آللة كدين شامل 
:� عالمة طبيعية  يتمثل في صنم  #له  فعالية   �: :� لكل شي6  بموجبه  يعتقد�� 
:مو�ها  �تنظم  :�جدتها،  �لتي  �لطبيعة  في  تتحكم  �لمسميا'  هذ(   �#�  ،�wبا�
�تسّير شؤ�نها. ��لد���ينيو� :يضا على فكر� �عقيد� مماثلة �مقا�بة، �يّدعو� 
#نتا~  من  هي  �جما�  حّي  من  �لعالم  في  ��لموجو��'  �لمخلوقا'  كآفة   �:
�خلق �لما�� �لصما6 ( �لذ��' ��لجزيئا' �قو[ �لطبيعة ��لخصائص �لفيزيا�ية 
��لكيميا�ية للما��). �هكذ� يلتقي �لد���ينيو� مع عبد� �ألصنا] حينما يقولو� 
 �بـ " تنظيم �لما�� نفسها بنفسها" :� " خلق �لطبيعة لألنو�e" �عتما�� على �لما�

�لجامد� �#يد�e قد�� �قو� خيالية فيها. فهم #�L يؤلّهو� �لما�� �يعبد�نها.

�لتي  ��لنشريا'  �إلصد���'  نتابع  عندما  �لحقائق  هذ(   �مشاهد يمكننا 
�:سها  �على  �لد���ينين  :صنا]  عن  كثير�  تتحد�  حيث  �لتطو�،  بنظرية  تهتم 
تنظيم  من  �لكو�  في  ما  كل   �: يؤمنو�  �لتي  �أل]"  �لطبيعة   " مقدمتها  �في 
 p' �لر�ئعة �لجما��#لى �لطبيعة �أل] :� �لطبيعة �لخالقة. فالموجو �تحكم يعو�
من جما� �:حيا6 من صنع �لطبيعة، �كذلك �لحيا� ��لمو' ��لحو��� ��لوقائع 
 pلكو��� �لطبيعية �لكبر[ :يضا. فعندما يتحدثو� عن منظر طبيعي جميل يقو��
عنه " هدية :منا �لطبيعة" �يسمو� �لكو��� �لطبيعية بـ " غضب :منا �لطبيعة" 
�غيرها من �آل��6 �لمنحرفة ��ألفكا� �لمختلة. �لكنهم ال يعطو� :9 تفسير :� 
�لطبيعة هذ(. �هذ�  �لقد��، �حتى عن ماهية  �لطبيعة هذ(  توضيح عمن :عطى 
بر:ينا فيه �لكثير من �لجهل ��ألفتر�6 ��لقبح. هؤال6 �لنا. يشركو� باهللا جها�� 

�يحا�لو� تغليف :فكا�هم �لخاطئة بغالr من �لحقائق �لعلمية.

يقوp �لمفكر �ألمريكي فيليب جونسو� عن �لد���ينيين �لمعاصرين �بقية 
�لما�يين �من يحملو� فلسفا' تعتمد �لما�ية، بأنهم عبد� :�ثا� بشكل ما : " 
�لما�ية  :ما  �لبشر.  لنا نحن  #� �إلنكا� في جميع �لعصو� تشكل قيمة منحرفة 
�لبحتة �#نكا� �جو� �لخالق فهو �لقسم �لظاهر9 ��لجز6 �لطافح من �إلنكا�... 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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Âِْ�َ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِ. 5َ�َْمًنا Âِْ�َ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِ. 5َ�َْمًنا 
َ��تَِّخُذ�� ِمْن َمَقاِ_ ِْ̂بَر�ِهيَم ُمَصلָדى َ��تَِّخُذ�� ِمْن َمَقاِ_ ِْ̂بَر�ِهيَم ُمَصلָדى 
َ�َعِهْدَنا َِ̂لى ِْ̂بَر�ِهيَم َ�ِْ̂سَماِعيَل َ�َعِهْدَنا َِ̂لى ِْ̂بَر�ِهيَم َ�ِْ̂سَماِعيَل 

اِئِفيَن َ��ْلَعاِكِفيَن  اِئِفيَن َ��ْلَعاِكِفيَن 5َْ� َطهَِّر� َبْيِتي ِللطَّ 5َْ� َطهَِّر� َبْيِتي ِللطَّ
ُجو= ِع �لسُّ ُجو=َ��لرُّكَّ ِع �لسُّ َ��لرُّكَّ
  (  (١٢٥١٢٥ Qلبقر�) Qلبقر�)
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ُيْغِني  َ�ال  ُيْبِصُر  َ�ال  َيْسَمُع  َما ال  َتْعُبُد  ِلَم  5ََبِت  َيا  َألِبيِه   Tََقا  Âِْ  ﴿
َعْنَك َشْيًئا ﴾ (مريم:٤٢)

﴿ Âِْ َقاTَ َألِبيِه َ�َقْوِمِه َما َهِذِ �لتََّماِثيُل �لَِّتي 5َْنُتْم َلَها َعاِكُفوَ�(٥٢)َقاُلو� 
 Tٍَضال ِفي  V�ََباُ�ُكْم  5َْنُتْم  ُكنُتْم  َلَقْد   Tََقا َعاِبِديَن  َلَها  Vَباَ�َنا  َ�َجْدَنا 

(٥٣-٥٤:�ُمِبيٍن ﴾(�ألنبيا
لألشيا6  ��لمعرفة  �لعلم  فإعطا6 صفة  لذلك  �لمعرفة.  تملك  �لما�� ال   �#
للما6  �ال  �لجزيئا'   �: للذ��'  فليس  سقيم.  �فهم  خاطئة   �فكر هي  �لما�ية 
قابلية   �: �لقر��   Lتخا�  �قد� للمصا�فة  ليس  �كذلك  طينية،  بمو��   mلمخلو�
�لتفكير ��إل���;. بينما تتجلى �لحقيقة �لو�ضحة في �جو� تنظيم �تحكم �قيق 
 �� مقتد�� حكيمة تسير هذ� �لكو� �لهائل. #� هذ� �لتدبير �لفائق ��إل������#�
من  �خالقه  �لكو�  هذ�   Hّ� �لمقتد�،  �لخالق  #لى  كله  يعو�  �لعالي  ��إل���; 

�لعد].

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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سيطرتنا  تحت  يكو�  5خر  �جو�   pحال# هي  لإلنكا�  �ألخر[  ��لستر�تيجية 
تصنع  كانت  �لبد�ئية  �لقبائل  فاضحة.  �ثنية  �هذ(  �لخالق"   " محل  �تحكمنا 
:�ثانها من �لخشب :� �لطين �لمفخو�. :] :صحاH �لر:9 ��لفكر �لحديث فقد 
�ضعو� نظرياتهم محل �أل�ثا� �عبد�ها. فإ�L ما Lكر�� كلمة " �إلله" فيقصد�� 
�لذين  �لمصا�فة، �يظهر�نها على هذ( �لصيغة. �جميع  �لطبيعة ��ساتيرها، :� 
منتهى  �هذ�  �لخالق.  محل  �لمخلو�  يضعو�  �لستر�تيجية  هذ(  يستخدمو� 

�لوثنية. ٣
�لخالق  مكا�  �بتدعوها   �عاجز موجو��'  �ضع  فإ�  �ألمر  حقيقة  �في 
�لوثنية  :سا.  يشكل  #نما  �لعد]،  من  جميعها  �لكائنا'  خلق  �لذ9   eلمبد�
�لخالصة �لتي بد:' منذ :wما� سحيقة �ال�wلت مستمر�. �قا] سيدنا #بر�هيم ( 
 pفي �جه قومه �لذين �نحرفو� �سلكو� نفس �لطريق �لمظلم. يقو rبالوقو (e

�لقر�5 في Lلك: 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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:على  في  ��لعقالنية  باألشيا6  �لمعرفة  �منتهى   pلكما� ��ضحا  �يبد� 
مستوياتها في �لمخلوقا' �لتي نر�ها. Lلك :� �هللا خلق جميع �لموجو��' من 
جما� �:حيا6 من �لعد] �:��e فيها من جماp �لخلق �كماp �لسحر ما يخلب 

لب �إلنسا� �يبهر #���كه.
��لشمس  �لنجو]   �عبا� تر;  #لى  �لنا.   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  �عى  لقد 
��لقمر بعد :� سفه :قو�لهم ���عا�6تهم �:ثبت لهم عد] �متال; هذ( �لمخلوقا' 
�لقد�� على �لخلق :� جلب �لضر� :� �لنفع. �بذلك فتح :مامهم طريق �إليما� 
باهللا. �قد سلك في �عوته هذ( طريقا سبق �لكال] عنه، ��عتبرنا( قد�� �مثاال 
�لعبو�ية لأل�ثا�،  #لى فكر� تحطيم  �لبد�ية لجأ  لإلتباe ��لسير على هد�(. في 
�تسفيه �لعقائد �لتي كانو� يؤمنو� بها �يعتمد�نها. كل Lلك جر[ بالها] من 
 eفي صر� pهللا تعالى #ليه. �ير[ بعض �لنا. في :يامنا هذ(، عد] جد�[ �لدخو�
مع �لملحدين ��لما�يين ��لد���ينين، �بصو�� خاصة ما يخص تفنيد نظرياتهم 
���5ئهم �لفلسفية. �هم يعتقد�� :� �لبحث ��لكال] عن بد�ئع صنع �هللا �عظمة 
خالئقه كافية للر� على �لد���ينين ��� �لدخوp في جد�p نظر9 بحت إلثبا' 
�لخطأ ��لفسا� في نظريتهم. نحن نعتبر Lلك �جهة نظر غير صائبة. Lلك أل� 
 pيجو ما  يتطلب كشف  طويلة   �مد منذ  خاطئة  :فكا��  يحملو�  �لذين  �لنا. 

( يقوT �لد��2ينيو� �5 جميع �لمخلوقاG �لجامدQ ��لحية تكونت بفعل �لخصائص �لكيميا�ية 
 Qبمساعد Gلجزيئا�� G�2ما� طويلة تفاعلت خاللها �لذu5 2مر� Qبمساعد� Q=لفيزيا�ية للما��
قوZ �لطبيعة �بمعا�نة عنصر �لمصا=فة. بينما ال يمكن خلق كائن حّي حتى لو �جتمعت معا كل 

�لظر�P �لتي يعتبر�نها من مسبباG �لخلق ��لتكوين.
ما  على جميع   aيحتو �لجانبية"   Q2لصو� في  " كما ظهر  برميل  بوضع  قامو�  لو  ��لد��2ينيو� 
يريد�نها،   Pظر� 5ية  �تحت   ،Gبر�تينا�  Gهو2مونا�  G5نزيما� �عناصر  مو�=  من  يطلبو� 
ما شا��� من  �نتظر��  ثم  5ية �سائل �^مكاناG يدعو� ضر�Q2 �جو=ها �توفرها،  ��ستخدمو� 
سنين حتى �لماليين منها، فلن يخر� من هذ� �لبرميل كائن حّي في نهاية �ألمر �بأa شكل من 

.(...Qبل �لن يخر� حتى خلية ��حد .Tألشكا�
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ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

�لثابتة، �:نها فقد' جميع مقوماتها �:سسها �لتي بنيت عليها.     ( للمزيد من 
�لتفاصيل :نظر – �عتر�فا' �لتطو�يين- �لطبعة �لثانية، ها��� يحيى). #� �أل�لة 
��إلثباتا' �لتي يحكيها �تتحد� فيها �لمخلوقا' �لبديعة عن نفسها، تزيد من 
قو� �متانة �إليما� باهللا �تضيف خيبة :مل كبير� للمنكرين ��لملحدين من :نصا� 
�لمخلوقا'  في  �لتصاميم  ���عة   �قو  �# �:يهم.  بطال�  �تثبت  �لتطو�،  نظرية 
 wتمتا �لتي  �لخلقية  ��لتفاصيل  فيها،   ���ألجهز �ألنظمة  �تعقيد  خاصة،  �لحية 
يو]، تجعل  بعد  يوما  �لعلم   pقبل �جا �كتشافها من  يتم  ��لتي  ��لدقة  بالر�عة 
نظريا' �لتطو� عرضة للتفتت ثم �لتالشي �لو�حد� بعد �ألخر[. �لكن :نصا�ها 
ال يريد�� قبوp هذ( �لحقائق �#� كانو� يذكر�� بعضها بين �ألسطر، مصرين 

على تكر�� :قو�لهم بصو�� تلقائية �يغلقو� :بصا�هم عن �jية �لحقائق. 
�هنا، يجب :� ال تغيب عن باp �لذين 5منو� حقيقة مهمة �هي :نه. ليس 
�لمهم :� تلفظ حقيقة معينة بلسانك �تدعي �إليما� بها في �لظاهر فقط. بل 
�لوصوp #لى �لحقيقة ��لتصديق بها يكو� من ��خل �لقلب ��لضمير. #� :نصا� 
 rخلهم بحكمة �عظمة �لخلق، �لكن عد] �العتر����نظرية �لتطو� يؤمنو� في 
بها لفظا �عيانا ال يغير من �لحقيقة في شي6. كما �:نهم �غم �قتناe ضمائرهم 
:نه لن  �لقر�5 من حقيقة "  يصر�� على �إلنكا�. �هذ� �ليل على ما ��� في 

يؤمن منهم #ال قليل".
 �#� �لو�جب �لملقا� على عاتق :هل �إليما� هو �لمضي �بإصر�� �بصو�
�#يجا�  بالخلق،  �لمتعلقة  �لحقائق  �Lكر  �لدالئل  �تكر��  تز�يد  على   �مستمر
:ساليب �#جر��6' جديد�، ��لتوسل بكافة �لوسائل �لمنطقية ��لذكية في تبليغ 
مع  متين  فكر9   eفي صر�  pلدخو�� تعالى  �هللا  معرفة  #لى  ��عوتهم  �سالتهم 
�لمنكرين �بعز] �ثبا'. #� �لذين يتحملو� عب6 هذ� �لصر�e يجب :� يكونو� 
من :هل �إليما� ��لتدين �من �لمتوكلين على �بهم ��لمسلمين :مو�هم #ليه، أل� 
�خوp �إليما� #لى قلوH �لمخاطبين لهم، مر�( #لى �هللا �حد(. فإ�L ما :��� لهم 
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جملة  من  Lلك  ��عتبا�  للعيا�  �#ظها�ها  �ستفها]  عالما'  من  :فكا�هم  في 
تفنيد :سس  منا  يتطلب  ��تباعها. �هذ�  �تخاLها  �لو�جب  �إلجر��6' ��لوسائل 
بمفاهيم  �لنا.  �تبليغ   �بالدعو فيه  نقو]  �لذ9  �لوقت  نفس  في  �لتطو�  نظرية 
�لنا. كم هي  يشعر  �هللا جل جالله �بشكل صحيح. �هكذ�  �معرفة  �إليما� 
خاطئة ما كانو� يحملونها من :فكا� ما�ية ظلو� مخد�عين بها لسنو�' طويلة، 

�يقتربو� :كثر من �القتناe بوجو� �لو�حد �ألحد.
#� تفنيد نظرية �لتطو� لد���ين جملة �تفصيال ��ثبا' بطال� جميع فقر�' 
�بنو� هذ( �لنظرية سوr يقوd ما ترسخ في :Lها� �:فكا� مؤيديها �يساعد 
�لممكنة  غير  ��ألمو�  �لتناقضا'  جميع  ستظهر  �هكذ�  منها.  �لتخلص  على 
��لبعيد� عن �لتصديق ��لتحقق. �قد �ستطاe سيدنا #بر�هيم ( e) بفضل Lكائه 
�عتبا�  �ستحالة  #ثبا'  من  بربه،  �لعميق  #يمانه  على  �باالعتما�  �لو�سع،  �:فقه 
�ألصنا] �لمصنوعة من �لحجر ��لخشب :� �ألجر�] �لسما�ية ��لشمس ��لقمر، 
�لكريم  �لنبي  هذ�  ��مغة.  �:�لة  بأمثلة   )6��5 جا6  �قد   .�للعبا� �الئقة  مقبولة 
�لمؤيد من �هللا ��لمتمسك بفضائل �ألخال� ��لملتز] سبيل �لحكمة ��لعقالنية 
#ليه  #لى ما كا� يسعى  بنهجه ��لساعين  يتمسكو�  �لذين  للمؤمنين   �خير قد�

من تبليغ �سالة �لتوحيد.
�نقطة :خر[ يتشابه فيها عبد� �ألصنا] من قو] #بر�هيم (e) مع �لد���ينين 
�لقائمين بأمو�  :فعالهم تجا(  ��لما�يين �يشتركو� فيها معهم، :ال �هي ���� 
:صنامهم  صنعو�  بأنهم  �لمشركو�   rعتر� لقد  ��إليما�.  �لوحيد  �سالة  تبليغ 
�:نها ال تقد] لهم :ية منافع �ال تصيبهم بأضر��. ��آلية �لكريمة ﴿ َفَرَجُعو� َِ̂لى 

 .(٦٤:�اِلُموَ� ﴾ (�ألنبيا 5َنُفِسِهْم َفَقاُلو� ِ̂نَُّكْم 5َْنُتْم �لظَّ
تخبرنا بحقيقة �عتر�فهم. �لكن �غما عن كل شي6 �قبوp كونهم على 
عقيد� باطلة، تمسكو� بالكفر ��فضو� �لتخلي عنه. كذلك هو شأ� �لد���ينين 
��لقو�عد  �لحديث  �لعلم  #ثباتا'  :ما]  �تقوضها  نظريتهم  �نهيا�  شاهد��  �لذين 
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 aلَِّذ� �Aَيَِّئُة �ْ=َفْع ِبالَِّتي ِهَي 5َْحَسُن َفِإ ﴿ َ�ال َتْسَتِوa �ْلَحَسَنُة َ�ال �لسَّ
َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�Qٌ�َ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ (فصلت:٣٤)

 (e) ما] هذ� �لموقف �لصعب �لذ9 �قفه قومه معه، كا� سيدنا #بر�هيم:�
مصر� على مبدئه �عقيدته، صابر� على :�Lهم �مسلما :مو�( #لى �به �متوكال 

ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِ̂ال َما َكَتَب �هللاَُّ َلَنا ُهَو ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِ̂ال َما َكَتَب �هللاَُّ َلَنا ُهَو 
ْل �ْلُمْؤِمُنوَ�  ْل �ْلُمْؤِمُنوَ� َمْوالَنا َ�َعَلى �هللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ َمْوالَنا َ�َعَلى �هللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ

(�لتوبة (�لتوبة ٥١٥١))  

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�لهد�ية فإ� ما يقو] به �لمؤمنو� من :فعاp �:قو�p #نما تشكل سببا للهد�ية.
في  �به  على  �لمتوكل  �لصابر  �إلنسا�   pمثا  (e  ) #بر�هيم  سيدنا  كا� 
ما  �كل  �لصابر،  �لمؤمن  مع  �هللا   �: 5من  فقد  ��لتبليغ.   ��لدعو في  سلوكه 
مظاهرها.  بد'  مهما  يحصل  ما  في كل  �لخير   �:� �����ته  فبعلمه  سيحصل 
�:ما] تهديد�' قومه بذp كل ما في �سعه ثم تر; �ستحصاp �لنتائج #لى �به 
�هو على ثقة ��طمئنا� قلب. �:ما] هذ� �إليما� ��لتوكل، كا� �هللا معه ��ئما، 

��لتوفيق � �لنجاB حليفه. 

 (h ) لسيدنا ^بر�هيم aلفكر� h�لصر�
كا� قو] سيدنا #بر�هيم ( e) على كفر �#لحا� كبير �9�L بأ. شديد 
�#صر�� عجيب على �لضاللة. ��خلو� معه في مناقشا' �جد�p كثير، �لكنه 
كا� صابر� �ثابتا على #يمانه،  يشكر �به �يحمد( على نصر( له �يتوكل عليه. 
�قد لجأ #لى �إلتيا� بأ�لة ��ئعة لتعزيز موقفه بما :عطا( �هللا من فكر نير �عقل 
 rلتصر� حسن  من  مبديا  صامد�،  عزيز�  :مامهم  ��قف  بالغة،  �حكمة  ثاقب 
�لرحمة ��لشفقة. �بفضل ما  ��ألخال� �لحميد� :فضلها،�مظهر� تجاههم كل 
مو�قفهم  �تسفيه  �لمشركين   9:� تفنيد   eستطا� ��مغة  �الئل  من  بها  توسل 
جميعها. �:ثبت لهم عقم عقائدهم �لتي ال تتال6] مع :9 عقل :� منطق سليم، 

�يخالف ما :�حى به �هللا تعالى من �لحقائق. 
�:قسى  �لوسائل  :شد  معه  �ستعملو�   �w5 :با(  �:سهم  �على  قومه   �# غير 
��لفكر  �لر:9  تعتمد  �لتي  �لوسائل  #لى  #ال  يلجأ  لم  :نه  حين  في  �إلجر��6'، 
قومه  �لكن   .pلمجا� هذ�  في  للمؤمنين  �لجيد   pلمثا� يعطي  مما  ��لمنطق 
باإلبعا�  ��لتخويف  ��لوعيد  �لتهديد  من  بد�6  �:شدها  �لوسائل  بأقسى  قابلو( 
��لنفي ��نتها6 بالوعيد بالرجم ��لقتل. فكا� جو�به لهم يعتمد �لسماحة ��للين 
��للطف. هذ( �لشيم ��أل�صاr �لكريمة، :�صى بها �لقر�5 جميع �لمؤمنين. 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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محا�لة 2مي سيدنا ^بر�هيم (h) في �لنا2      
بالنظر لما شاهد( �لكفا� من قو] #بر�هيم ( e) من تحطيم :صنامهم ��إلهانة 
�لتي تعرضو� له من جر�ئه، :خذتهم �لعز� باألثم، �فكر�� في #جر�6 مقابل بحقه، 

�لجأ�� #لى خطة ظالمة تقضي يحرقه في �لنا�:-
ِبِه َكْيًد� َفَجَعْلَناُهْم  َفَأ2َ�ُ=��  َفَأْلُقوُ ِفي �ْلَجِحيِم  ُبْنَياًنا  َلُه  ﴿ َقاُلو� �ْبُنو� 

(٩٧-٩٨:Gلصافا� )﴾ َألْسَفِليَن�
�في 5ية :خر[ نذكر مد[ حرn قومه على #لحا� �ألL[ به �كيد �لمكائد 

له :- 
﴿ َفَما َكاَ� َجَو�Fَ َقْوِمِه ِ̂ال 5َْ� َقاُلو� �ْقُتُلوُ 5َْ� َحرُِّقوُ َفَأنَجاُ �هللاَُّ ِمْن 

(٢٤:Gلعنكبو�) ﴾ �َِلَقْوٍ_ ُيْؤِمُنو Gٍِلَك آلَياAَ لنَّا2ِ ِ̂�َّ ِفي�
 pفي :شكالها تد �#� لجو6 قومه #لى �تخاL هذ( �إلجر��6' �لقاسية ��لشديد
�قسوتهم  :مامهم-  �لمبين  �لحق  �الئل  ظهو�  �غم   – �لكفا�  #صر��  مد[  على 
�لمؤمنين  �jية  تحملهم  �عد]  �إليما�،  :هل  من  �تبعوهم  ��لذين  �هللا  :نبيا6  تجا( 
:� سماe ما يقولو�. �يذكر �لقر�5 حو��� �حقائق :خر[ حوp ظلم �لمنكرين 

ألهل �إليما�:- 
ُهْم   Âِْ �ْلَوُقوِ=   Gِ�Aَ �لنَّا2ِ  �ُألْخُد�ِ=   Fُ5َْصَحا ُقِتَل   ﴿

َعَلْيَها ُقُعوٌ= َ�ُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَ� ِباْلُمْؤِمِنيَن 
 �ْ5َ ِ̂ال  ِمْنُهْم  َنَقُمو�  َ�َما  ُشُهوٌ= 

ُيْؤِمُنو� ِباهللاَِّ �ْلَعِزيِز �ْلَحِميِد ﴾ 
(�لبر��:٤-٨)

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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عليه �مستمر� في تبليغه لدعوته #لى �إليما� ��لتوحيد:-
��ستمر طو�p عمر( في �لجها� ��لتبليغ بكل �ندفاe �شو� �ثبا'، ��� :� 

ينتظر لقاL 6لك سو[ �ضا �به عنه �ما �عد( من �لنعيم �ألبد9 �لمقيم. 
من �لحقائق �لتي يجب :� ال تغيب عن �لباp، :� �إليما� يصبح :مر� يسير� 
�سهال في مجتمع كلهم مؤمنو� باهللا �يسعو� لنيل �ضا(. �لكن �إليما� ��لثبا' 
�لتي  �لعظيمة  �ألمو�  من  يصبح  لربها   ��ناكر  �كافر :كثريته  مجتمع  في  عليه 
تكتسب قد�� عظيما من �إلجالp ��لتقدير (��هللا :علم). �هذ( �لصفا' �لعظيمة 

جعلت من سيدنا #بر�هيم ( e) #نسانا عظيما �نبيا كريما.
نشاهد بعض �لمؤمنين في :يامنا هذ(، يقعو� في #حباm �يأ. مما يدفعهم 
#لى �لتخلي عن :����هم في �لدعو� ��لتبليغ لما ير�نها في مجتمعاتهم من طغيا� 
�لرغبة  عندهم  �تخبو�  �لقر5نية.  غير  �ألخال�  �تفشي  �إلنكا�   ��فكر �لفسا� 
�لمؤمن  من   Hلمطلو�� لهم.  �هللا �محبته  ما من شأنه جلب �ضا  #لى  ��لشو� 
�لمسلم :� يسير ثابتا في سبيل �به �ينظم عيشه حسبما يريد( �به له �غم كل 
ما يحيط به من معالم �لظلم ��لكفر. �في �آلية �آلتية يذكر �هللا كيف :� سيدنا 

#بر�هيم ( e) عاo �حد( متوجها #لى �به �حد( : 
�ْلُمْشِرِكيَن ﴾  ِمَن  َيُكْن  َ�َلْم  َحِنيًفا  ِهللاَِّ  َقاِنًتا  5ُمًَّة  َكاَ�  ِْ̂بَر�ِهيَم   َّ�ِ̂  ﴿

(�لنحل:١٢٠)
(�لنحل) �هذ� يدفع بالمؤمنين لكي ال يتر�خو� :� يسمحو� لليأ. :� 
يدخل #لى نفوسهم :ما] كيد �لكافرين مهما كا� شديد� عليهم.

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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 ُّaِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأ Tَِّْما 5َْشَرْكُتْم َ�ال َتَخاُفوَ� 5َنَُّكْم 5َْشَرْكُتْم ِباهللاَِّ َما َلْم ُيَنز
�ْلَفِريَقْيِن 5ََحقُّ ِباَألْمِن ِْ̂� ُكنُتْم َتْعَلُموَ� ﴾ (�ألنعا_:٨٠-٨١) 

َفَجَعْلَناُهْم  َكْيًد�  ِبِه   ��=ُ�2َ5َ�َ ِْ̂بَر�ِهيَم   َعَلى  َ�َسالًما  َبْرً=�  ُكوِني  َنا2ُ  َيا  ُقْلَنا   ﴿
:�ْيَناُ َ�ُلوًطا َِ̂لى �َألbِ2ْ �لَِّتي َبا2َْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِميَن ﴾  (�ألنبيا �َألْخَسِريَن  َ�َنجَّ

  (٦٩-٧١
 (e ) عونا لهم، كذلك كا� مع سيدنا #بر�هيم� ��كما :نقذ �هللا :نبيا6( �كا� مد�
في هذ( �للحظا' �لحرجة ��لعسير�. مثله مثل ما حصل لسيدنا موسى ( e) �قومه 
حينما :��كه فرعو� �جنو�(، �في �للحظا' �ألخير� شق �هللا لهم �لبحر فعبر��، �:غر� 
عد�هم في لجج �لبحر. كل هذ( �ألمثلة معجز�' من �H �لعالمين في نصر( :نبيا6( 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�لكن �هللا تعالى يبطل كيد �لمجرمين �يفسد عليهم كيدهم �خططهم �للئيمة.
ستؤ�9  كانت  بأسهم   ��شد �لمشركين   eجمو  �كثر  �: �أل�لى  للوهلة  تبد� 
#لى  �لنا�  تدفع  �لتي  هي  �هللا   �قد� �لكن  �لنا�.  في  �لحر�  #لى   (e ) #بر�هيم  بسيدنا 
تعالى �بيد( حكمه. في  يقر�( �هللا  �لمو' شأ�  �لحر�)، كما �:�  �كتساH صفة ( 
تلك �للحظة �لحرجة يأتي :مر �هللا #لى �لنا� :� تكو� " بر�� �سالما" �ير� كيد �لكافرين 

#لى نحو�هم. 
وِني ِفي �هللاَِّ َ�َقْد َهَد�ِني َ�ال 5ََخاPُ َما ُتْشِرُكوَ� ِبِه  ُه َقْوُمُه َقاTَ 5َُتَحاجُّ ﴿ َ�َحاجَّ
 Pُُر�َ�  َ�َكْيَف 5ََخا ِ̂ال 5َْ� َيَشاَ� 2َبِّي َشْيًئا َ�ِسَع 2َبِّي ُكلَّ َشْيٍ� ِعْلًما 5ََفال َتَتَذكَّ

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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:ما] �لمصاعب ��لمحن.
هكذ� نصل #لى قناعة، بأ� كل �لمحن ��لمصاعب :ما] �لمؤمنين #نما هي �ختبا� 
��متحا� ���6( كل �لخير. �ما عليهم #ال  �لثبا' ��لعزيمة، ��لصبر ��لتجلد، ��لتر�بط 

��لتوكل على �هللا �طلب �لعو� منه �كسب �حمته ��ضا(. 
#� ما يتخذ( �لكفا� من مؤ�مر�' �ما يكيد�نه �يخططو� له من سو6، يجب :� ال 
يدفع �لمؤمنين #لى �لحز� ��ألسى ��لشعو� بالضيق، بل على �لعكس يجب :� يكو� 
 nلخصو� #ليه. �في هذ�  ��ليقين ��لشو�  �إليما�  بالرH �تقوية  �لتعلق   �لزيا� عامال 

-: (n ) يخاطب �لقر�5 �سولنا محمد
ا َيْمُكُر�َ�  ﴿ َ��ْصِبْر َ�َما َصْبُرَ< ِ̂ال ِباهللاَِّ َ�ال َتْحَزْ� َعَلْيِهْم َ�ال َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّ

ِ̂�َّ �هللاََّ َمَع �لَِّذيَن �تََّقْو� َ��لَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَ�
(١٢٨-١٢٧) (�لنحل)

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

  ِمْن 2َبِِّهْم 2َ�َْحَمٌة 5ُ�َْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْهَتُد�َ�ِمْن 2َبِِّهْم 2َ�َْحَمٌة 5ُ�َْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْهَتُد�َ�
((١٥١٥66--١٥٧١٥٧  Qلبقر�)Qلبقر�)
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�تسليم  �ثباته  ( e) �صبر(  #بر�هيم  �في سير� سيدنا  �لهد�ية.  في طريق  تبعهم  �من 
�إليما� في كل عصر �wما�.  لكافة :هل  �لتا] عليه، قد�� حسنة  لربه �توكله  :مو�( 
�لقد كا� #يمانه �لعميق يجعله ير[ كل ما يجر9 #نما هو ضمن تقدير محكم �خطة 
�بانية. لذلك :يقن :� :مر �هللا ال محالة ��قع، �نصر( �توفيقه ألهل �إليما� ال بد 5' 

�هو معهم ��ئما، �هذ� �عد( لهم، �لن يجعل للكافرين على �لمؤمنين سبيال 
﴿ �لَِّذيَن َيَتَربَُّصوَ� ِبُكْم َفِإْ� َكاَ� َلُكْم َفْتٌح ِمْن �هللاَِّ َقاُلو� 5ََلْم َنُكْن َمَعُكْم َ�ِْ̂� َكاَ� 
ِلْلَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلو� 5ََلْم َنْسَتْحِوAْ َعَلْيُكْم َ�َنْمَنْعُكْم ِمْن �ْلُمْؤِمِنيَن َفاهللاَُّ َيْحُكُم 
:�(�لنسا َسِبيال ﴾  �ْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى  ِلْلَكاِفِريَن  َيْجَعَل �هللاَُّ  َ�َلْن  �ْلِقَياَمِة  َيْوَ_  َبْيَنُكْم 

 .(١٤١
مر�  ال  �لذ9  �هللا  بقضا6  �لشديد  �إليما�  #لى  �لمؤمنين  تدفع  �لحقائق  هذ(  كل 
لتقدير(، �عليهم �لتوكل عليه ��لتمسك به �طلب �لعو� ��لمد� منه 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال

  �لَِّذيَن Âَِ� 5ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� ِ̂نَّا ِهللاَِّ َ�ِ̂نَّا �لَِّذيَن Âَِ� 5ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� ِ̂نَّا ِهللاَِّ َ�ِ̂نَّا 
 Gٌ�5ُْ�َلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو Gٌ�َِ̂لْيِه 2َ�ِجُعوَ�َِ̂لْيِه 2َ�ِجُعوَ�  5ُْ�َلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو
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* من قصة سيدنا ^بر�هيم ( h)، ^شاG�2 ^لى 5يامنا *

في قوله تعالى ﴿ ُقْلَنا َيا َنا2ُ ُكوِني َبْرً=� َ�َسالًما َعَلى ِْ̂بَر�ِهيَم ﴾ (�ألنبيا�:٦٩) يخبرنا 
تعالى :� �لنا� لم تؤL سيدنا #بر�هيم ( e) مطلقا، �هكذ� خاH فأp �لكافرين ��سقط في :يديهم 
�لم ينله :L[ :� سو6. �في هذ( �آلية #شا�� �تلميح لنا �نحن �في :يامنا هذ(. ( ... �هللا :علم 

.(...
بمز�يا  يتمتع   oقما� نسيج  صنع  يمكن  :نه  هذ(،  :يامنا  في  ��لثابت  لنا  �لمعلو]  �من 
تكنولوجية عالية. تصنع منها مالبس �خيوm �معد�' تقا�] �لحر��� �ال تتأثر بالنا� :� �لمو�� 
�لنا�  �نقطاe مصا��  �للهب �تشتعل ببط6 شديد. �عند  �لمو�� تقا�]  �لحا�قة �ألخر[. �هذ( 
تعو� فتنطفئ �بسرعة. �هذ( �لمز�يا تكسب من يرتد9 هذ( �لمالبس مزيد� من �لضما� ��ألما� 

.rكسب �لوقت �لحر~، �كذلك تؤمن حرية �لتحر; ��لتصر�
��آل��ميد  �لزجا~  مثل   ) كيميا�ية  مو��  من  �لمصنوعة  ��ألقمشة   rألليا�� فاألنسجة 
�لعالية.   ��لحر�� بالنا� �تقا�]  تماسها  تلتهب عند  ��لنوفوليد ��لكبريت ��لسا��� �:مثالها) ال 
�تخضع هذ( �لمنتوجا' �لخاصة الختبا��' �تجا�H عديد� للتأكد من خصائصها �لفيزيا�ية 
��لكيميا�ية. �تصنع �تخاm منها �لمالبس بكل :شكالها من قمصا� �سر��يل �:غطية للر:. 
مثل  �لصعبة   rلظر��� �لصناعية  �لمجاال'  في  يعملو�  �لذين  باستعمالها  يختص  �:حذية، 
مصانع تكرير �لنفط ��لمو�� �لكيميا�ية ��لحديد ��لصلب �تأسيسا' �لكهربا6 ��لغاw �صناعة 

�أللمنيو]، �:عماp �للحا]، ��لصناعا' �إلنشائية �#طفا6 �لحر�ئق �مكافحة �النفجا��'.٤
 eعلى نو pفيما سبق، تد ��يمكننا �ستخر�~ �لمعاني ��لتأ�يال' من �آليا' �لمذكو�

من �لتوقع ��لتنبؤ بما يحصل من �لصناعا' ��الختر�عا' �من ضمنها 
�ألنسجة �لمقا�مة للحر�ئق ��للهيب ��لنا�. ( �لكن �هللا :علم 

�عند( �لخبر �ليقين). 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

َ�َمَتاًعا ِلْلُمْقِويَن  َفَسبِّْح ِباْسِم 2َبَِّك �ْلَعِظيِم ﴾ (�لو�قعة:٦٨-٧٤)
عندما يقو] �لمؤمنو� بدعو� �لنا. #لى �لتمسك باألخال� �لقويمة �:حكا] 
�لدين، فإنهم يتخذ�� :ساليب �#جر��6' عديد� بحسب ما يتمتع به �لمخاطب 
مختلفة  �سائل  �يجربو�  �تصرفا'،   pفعا:  ���� من  يتخذ(  �ما  صفا'  من 
5يا'  بعقل ��جح �ضمير حي �يتلقى  يتمتع  �لمخاطب  فإ�L كا�  لكل حالة. 
�هللا بعقل ��e �قلب متفتح، فيكو� قريبا جد� من �إليما� بالحق، �يكو� تأثير 
�لدعو� عليه #يجابيا ��لتبليغ سهال �سلسا. :ما #�L كا� :فر�� �لمجتمع يتصفو� 
بما كا� عليه قو] سيدنا #بر�هيم (e) من �لظلم ��لتعسف ��لقسو�، فإ� �لوسيلة 
�لمتبعة عندها تعتمد على #يقاظهم من غفلتهم �صدمهم بقو� �عنف ليو�جهو� 
�قتنعو�  �لو  �لمبين،  �لحق   pبقبو يعترفو�  ال  هؤال6   pمثا:� �لناصعة.  �لحقيقة 
هم  عما   pwلتنا� من  يمنعهم  �غر��هم  كبريا6هم  فإ�  :نفسهم  ���خل  في  به 
 ��L5 #عطا6  حتى  �يرفضو�  �لباطل  على  �لبقا6  في  �يعاند��  به،  متمسكو� 
 Bلر:9 �لذ9 يخالف �:يهم. �:ما] هؤال6 �لملحدين فإ� طر� eصاغية #لى سما
�ألسئلة �سيلة ناجحة �حكيمة لضعضعة مو�قفهم �كسر عنا�هم. �بذلك يقع 
في تناقض مع ما يحمله من :فكا� �يكو� شاهد� بنفسه على سخف �تفاهة ما 
يحمله من معتقد�' �6��5. ��لحكمة �ألخر[ من ���6 طرB �ألسئلة هي قطع 
 pيقو �إلنسا� – �كما  �لنقاo، أل�  من  �لتخلص  من  �لمخاطب  �لطريق على 
Lلك �لقر�5 :يضا- مخلو� مفتوB :ما] �لمناقشة �تبا�p �لر:9. لذ� فهو يضطر 
#لى �للجو6 #لى �لدفاe عن �:يه في حالة فتح �لمناقشة معه �#سماعه �:يا مخالفا 
لما يحمله. �خير �سيلة لمنع �للجو6 #لى �لجد�p �لعقيم هو طرB �ألسئلة بطلب 
�إلجابة عليها، مما يضطر �لمخاطب #لى مناقشة �تحليل :فكا�(. #� �لشيطا� 
يوسو. لإلنسا� باالبتعا� عن سماe كل ما يد�� من مو�ضيع حوp �لجنة ��لنا� 
تبد:  �هنا  فيه.  ��لتعمق  �لتفكير  يقطع طريق  �آلخر، حتى  �ليو]  في   Hلحسا��
 eفي مو�ضيع لم يسبق �إلطال dها� للتفكير ��لخوLألسئلة �لمطر�حة بفتح �أل�
عليها، مثل حقائق �جو� �هللا تعالى ��لهدr من �لحيا� �ما�L سوr يحصل بعد 

�لمو'، ��لحساH يو] �لقيامة �:مثالها.
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         (h ) سيدنا ^بر�هيم Qلحكم في =عو�
=عوQ �لنا. ^لى معرفة �لحق 

��لصو�F عن طريق طرz �ألسئلة عليهم

قا] سيدنا #بر�هيم ( e) بإلقا6 سؤ�p على عبد� �أل�ثا� جلب به �نتباههم 
#لى عجز 5لهتهم �:�ثانهم �بطال� عقيدتهم. 

َيُضرُُّكْم ﴾  َ�ال  َشْيًئا  َينَفُعُكْم  َما ال  ُ=�ِ� �هللاَِّ  ِمْن  5ََفَتْعُبُد�َ�   Tََقا  ﴿
 (٦٦:�(�ألنبيا

�لمخاطب يشعر  �لمتبعة ��لمعتمد� على طرB �ألسئلة يجعل  �لوسيلة   �#
�لتبليغ.  بموقفه بنفس �لمنطق �لذ9 يستعمله هو، �هذ� #جر�6 مهم من �سائل 
:سئلة عميقة  #لقا6  قوية عند  ��لناكر�� لوجو� �هللا تصيبهم صدمة  فالملحد�� 
 �لقو �ألعين  :ما]  ��ضح  �لخالق  �جو�   Hجو� أل�  Lلك  عليهم.  �حكيمة 
�لدالئل عليه. كما ��ضح :يضا �كاكة منطق �لعيش بعيد� عن �لعقيد� ��إليما� 
 ��لصحيح بالخالق. :ما �لذين يحكمو� ضمائرهم �عقولهم فهم يد�كو� قد�
�هللا تعالى �مقد�ته �لعظمى على �لتحكم بالمخلوقا' جميعا، بحكمته �علمه 
بكل شي6. �ينظمو� حياتهم �طرw معيشتهم طبقا أل��مر(، متوخين من Lلك 
نيل �ضا(. :ما �لذين يقعو� تحت سيطر� �لشيطا� ��لغافلو� عن �لحق، فيجب 
#يقاظهم من غفلتهم، �#حساسهم بأنفسهم �مشاهد� �لحق �لو�ضح. �خير سبيل 
�لهد�ية.  بد�ية طريق  #لى  #يصالهم  لتحقيق Lلك طرB �ألسئلة عليهم بما يؤمن 
 Bفي �لقر�5، �لعديد من �آليا' �لتي تدعو �لنا. #لى �لتفكير �عن طريق طر�

�ألسئلة عليهم:-
َنْحُن   _ْ5َ �ْلُمْزِ�  ِمْن   5َنَزْلُتُموُ 5َ5َْنُتْم  َتْشَرُبوَ�   aلَِّذ�  ��ْلَماَ 5ََفَر5َْيُتْم   ﴿
�ْلُمنِزُلوَ� َلْو َنَشاُ� َجَعْلَناُ 5َُجاًجا َفَلْوال َتْشُكُر�َ� 5ََفَر5َْيُتْم �لنَّا2َ �لَِّتي 
 Qًُتو�2َُ� 5َ5َْنُتْم 5َنَشْأُتْم َشَجَرَتَها 5َْ_ َنْحُن �ْلُمنِشُئوَ� َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَر

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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ِبِه  V�َِمُنو�  �هللاَِّ  َ=�ِعي  5َِجيُبو�  َقْوَمَنا  ِبِه َيا  V�َِمُنو�  �هللاَِّ  َ=�ِعي  5َِجيُبو�  َقْوَمَنا  َيا 
ِمْن  َ�ُيِجْرُكْم  Aُُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم  ِمْن َيْغِفْر  َ�ُيِجْرُكْم  Aُُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم  َيْغِفْر 
�هللاَِّ  َ=�ِعي  ُيِجْب  َ�َمْن ال  5َِليٍم    Fٍ�هللاَِّ َعَذ� َ=�ِعي  ُيِجْب  َ�َمْن ال  5َِليٍم    Fٍ�َعَذ
َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي �َألbِ2ْ َ�َلْيَس َلُه ِمْن َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي �َألbِ2ْ َ�َلْيَس َلُه ِمْن 

ُ=�ِنِه �5َِلَياُ� 5ُْ�َلِئَك ِفي َضالTٍ ُمِبيٍنُ=�ِنِه �5َِلَياُ� 5ُْ�َلِئَك ِفي َضالTٍ ُمِبيٍن
.(32-31 Pألحقا�).(31-32 Pألحقا�)
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َقاF2َ Tَِّ ِ̂نِّي َ=َعْوGُ َقْوِمي َلْيال َ�َنَها2ً�َقاF2َ Tَِّ ِ̂نِّي َ=َعْوGُ َقْوِمي َلْيال َ�َنَها2ً�  
َفَلْم َيِزْ=ُهْم ُ=َعاِئي ِ̂ال ِفَر�2ً�َفَلْم َيِزْ=ُهْم ُ=َعاِئي ِ̂ال ِفَر�2ً�   َ�ِ̂نِّي ُكلََّما  َ�ِ̂نِّي ُكلََّما 
5ََصاِبَعُهْم  َجَعُلو�  َلُهْم  ِلَتْغِفَر  5ََصاِبَعُهْم َ=َعْوُتُهْم  َجَعُلو�  َلُهْم  ِلَتْغِفَر  َ=َعْوُتُهْم 
5َ�ََصرُّ��  ِثَياَبُهْم  َ��ْسَتْغَشْو�  AَV�ِنِهْم  5َ�ََصرُّ�� ِفي  ِثَياَبُهْم  َ��ْسَتْغَشْو�  AَV�ِنِهْم  ِفي 
ِ̂نِّي َ=َعْوُتُهْم  ِ̂نِّي َ=َعْوُتُهْم ُثمَّ  َ��ْسَتْكَبُر�� �ْسِتْكَبا2ً� َ��ْسَتْكَبُر�� �ْسِتْكَبا2ً�   ُثمَّ 
 Gُ2ْ5َ�َْسَر َلُهْم  5َْعَلنُت  ِ̂نِّي  5َ�َْسَرGُ2ْ ُثمَّ  َلُهْم  5َْعَلنُت  ِ̂نِّي  ُثمَّ  ِجَها2ً�ِجَها2ً�  

َلُهْم ِْ̂سَر�2ً�َلُهْم ِْ̂سَر�2ً�
.(.(٥٥--٩٩ zنو) zنو)

88



َ�َكْيَف  ُر�َ�  َتَتَذكَّ 5ََفال  ِعْلًما   �َشْيٍ ُكلَّ  2َبِّي  َ�ِسَع  َشْيًئا  2َبِّي   �َيَشاَ  �ْ5َ ِ̂ال  ِبِه 
5ََخاPُ َما 5َْشَرْكُتْم َ�ال َتَخاُفوَ� 5َنَُّكْم 5َْشَرْكُتْم ِباهللاَِّ َما َلْم ُيَنزTِّْ ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا 
ِ̂يَماَنُهْم  ِْ̂� ُكنُتْم َتْعَلُموَ� �لَِّذيَن Vَمُنو� َ�َلْم َيْلِبُسو�  َفَأaُّ �ْلَفِريَقْيِن 5ََحقُّ ِباَألْمِن 
ُتَنا Vَتْيَناَها ِْ̂بَر�ِهيَم َعَلى َقْوِمِه  ِبُظْلٍم 5ُْ�َلِئَك َلُهْم �َألْمُن َ�ُهْم ُمْهَتُد�َ�  َ�ِتْلَك ُحجَّ

َنْرَفُع َ=2ََجاGٍ َمْن َنَشاُ� ِ̂�َّ 2َبََّك َحِكيٌم َعِليٌم  ﴾  (�ألنعا_:٨٠-٨٣)
من خصائص �لتبليغ �لذ9 قا] به سيدنا #بر�هيم ( e)، #خالصه �صر�حته. 
�عندما كا� يتحد� #لى مخاطبيه عن �جو� �هللا تعالى كا� ينزp #لى :عما� 
 �: غير(  على  �العتما�  من  يحذ�هم  ��مغة،  بأقو�p صريحة �حجج  ضمائرهم 
�لخوr من :9 مخلو� :� #ظها� �لعبو�ية لغير �هللا، مظهر� من �لشجاعة ��لثبا' 
على �لعقيد� �لقد� �لعظيم. �كا� يكر� �يذكرهم بمد[ ضحالة تفكيرهم في 
�تخاLهم �ألصنا] معبو��. �في هذ� �لمجاp، يخبر �لقر�5 �لمؤمنين ما يجب :� 

يقومو� به:-
﴿ 5ُْ�َلِئَك �لَِّذيَن َيْعَلُم �هللاَُّ َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرbْ َعْنُهْم َ�ِعْظُهْم َ�ُقْل َلُهْم 

(٦٣:�ِفي 5َنُفِسِهْم َقْوال َبِليًغا ﴾ (�لنسا
#لى  �فعه   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  قلب  في  كا�  �لذ9  �لعميق  �إليما�   �#
 Hلتوجه #لى قومه �لذين �قفو� كلهم ضد( �:ما] �سالته، مخاطبا #ياهم بأسلو�
فيه �لحكمة ��لمنطق �لسليم �لصا�� من #يمانه �لعميق ��ندفاعه �حماسه لتبليغ 
�ال  �نتباههم  يعير�نه  ال  �لجهال6  من  عن حشد   �عبا� قومه  كا�  �سالته.�لما 
يصغو� #ليه، فقد لجأ #لى :سلوH 5خر، �:جاH على حججهم بآيا' بينا'.

�في 5ية قر5نية يأمر �هللا تعالى �لمؤمنين:
�5ُُتو�  ِللَِّذيَن  َ�ُقْل  �تََّبَعِني  َ�َمْن  ِهللاَِّ  َ�ْجِهي  5َْسَلْمُت  َفُقْل  وَ<  َحاجُّ َفِإْ�   ﴿
�ْلِكَتاFَ َ��ُألمِّيِّيَن 5َ5َْسَلْمُتْم َفِإْ� 5َْسَلُمو� َفَقْد �ْهَتَد�� َ�ِْ̂� َتَولَّْو� َفِإنََّما َعَلْيَك 

�ْلَبالُ� َ��هللاَُّ َبِصيٌر ِباْلِعَباِ= ﴾ (TV عمر��:٢٠)

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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 z5همية ^ظها2 �لشجاعة ��لوضو
��لصر�حة في �لدعوQ ��لتبليغ

#� سيدنا #بر�هيم ( e) نبي كريم �عا �لنا. #لى �لهد�ية �معرفة �هللا تعالى، 
�هو مثل بقية :نبيا6 �هللا �لكر�] :�شد �لنا. #لى طريق �إليما� �لقويم، ��عاهم #لى 
�لتقرH من �بهم لنيل �ضا( �كسب :فضاله �نعمه، ��لتحلي باألخال� �لقويمة 
�تنظيم حياتهم �معيشتهم في حياتهم �لدنيا في #طا� �لتهيؤ لليو] �آلخر. �كا� 
من �سائل �لدعو� �لتي �نتهجها �لمرسلو� :مثلة لما يجب على �لمؤمنين �تباعها 

من سبل ��سائل ناجحة في نشر �ين �هللا �تبليغ �سالته #لى �لنا. كآفة. 
 �كا� �لنا. �لذين قا] �ألنبيا6 بدعوتهم يتصفو� بكثير من �لظلم ��لقسو
��لجبر�'. �لكن �بنا �لكريم – �كما جا6 في �آلية �لتي يوجه �سولنا �لكريم 

فيها-  
﴿ َفِلَذِلَك َفاْ=hُ َ��ْسَتِقْم َكَما 5ُِمْرGَ َ�ال َتتَِّبْع 5َْهَو�َ�ُهْم َ�ُقْل Vَمْنُت ِبَما 
5َْعَماُلَنا  َلَنا  2َ�َبُُّكْم  2َبَُّنا  �هللاَُّ  َبْيَنُكْم   Tََألْعِد  Gُ5ُ�َِمْر  Fٍِكَتا ِمْن  �هللاَُّ   Tَ5َْنَز
�ْلَمِصيُر ﴾  َ�َِ̂لْيِه  َبْيَنَنا  َيْجَمُع  �هللاَُّ  َ�َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َة  5َْعَماُلُكْم ال ُحجَّ َ�َلُكْم 

 (١٥:Z2لشو�)
�ختا� �ألنبيا6 ��لمرسلين من بين �لنا. لما كانو� يتمتعو� بها من #يما� 
عميق ��ستقامة �تقو[ �:خال� �فيعة لتبليغ �سالته ��لدعو� إلتباe �ينه، يبتغو� 

�ألجر ��لثو�H من �هللا �حد(.
�كا� يو�جه سيدنا #بر�هيم ( e) قومه �لذين :صر�� على �لكفر ��إلنكا� 
بعنا� �تمسكو� بآ��ئهم ���فعو� عنها، ��خلو� في مناقشا' �جد�p مهما قد] 

لهم من :�لة ��ثباتا' على ضعف عقيدتهم �بطال� مبد: �لشر; باهللا:
وِني ِفي �هللاَِّ َ�َقْد َهَد�ِني َ�ال 5ََخاPُ َما ُتْشِرُكوَ�  ُه َقْوُمُه َقاTَ 5َُتَحاجُّ ﴿ َ�َحاجَّ

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�لتفكير �لعميق ��لتحر< ضمن خطة
   

بحثنا في �لفصل �لسابق لجو6 سيدنا #بر�هيم ( e) على �لعديد من �لوسائل 
تخطيط  �جو�  �يتضح  �عوته.  عن  �لتبليغ  عند  قومه  مخاطبة  في  ��ألساليب 
 ��wمتا� �ألنبيا6   �: �لقر�5  �يخبرنا  منهم.  يجابهه   �: له   dيتعر قد  لما  مسبق 
بمز�يا جسمانية �عقلية فائقة �هبها �هللا لهم �هيئهم لتحمل :عبا6 �لرسالة �تبعاتها 
هذ(  �تظهر  ثاقبة.   ��بصير  ;���#� غزير  �علم  �صينة  �حكمة  �قا�  فكر  من 
�لخصائص بجال6 في شخص سيدنا #بر�هيم ( e). �قد حمل فعال �ألمانة �لتي 
كلفها بها �هللا تعالى �على :جمل صو�� �:كمل �جه مستخدما كل ما توفر' 

له من #مكانا' في سبيل تبليغ �لرسالة #لى قومه.
كا� في مو�جه سيدنا #بر�هيم ( e) حشد من �لنا.، �صل بهم �لحاp من 
�لضيق منه #لى تهديد( بالنفي :� �لرجم بل ��لقتل ��إلبا��. غير #نه :فسد عليهم 

كيدهم �تآمرهم با�عائه �لمرd فأبعدهم عنه:
﴿ Âِْ َقاTَ َألِبيِه َ�َقْوِمِه َماAَ� َتْعُبُد�َ�َ ِئْفًكا Vِلَهًة ُ=�َ� �هللاَِّ ُتِريُد�َ� َفَما 
َظنُُّكْم ِبَرFِّ �ْلَعاَلِميَن َفَنَظَر َنْظَرQً ِفي �لنُُّجوِ_ َفَقاTَ ِ̂نِّي َسِقيٌم  َفَتَولَّْو� 

(٨٥-٩٠:Gلصافا�) ﴾ َعْنُه ُمْدِبِريَن
#� قيا] سيدنا #بر�هيم ( e) بإبعا� �لمشركين عنه، يعتبر خطة ناجحة ألنه 
لم  �لو  �ألصنا]،  بتحطيم  قا]  �حيد�  بقي  �عندما  �شرهم.  :�Lهم  من  تخلص 
يكن قد قا] بهذ� �إلجر�6 لما خال له �لجو للتحر; ��لتصرr مع �أل�ثا�. #� 
هذ( �لخطة �لدقيقة تدp على مد[ عمق �إليما� لديه �شد� تعلقه بربه ��ندفاعه 
�به.  �تبليغ �سالة  �أل�ثا�،   ��لشر; �عبا� �لمشركين من  :فكا�  لتنقية  �شوقه 
�قد :ظهر شجاعة نا��� بتحمله كافة �لمخاطر �متجا��w �لمصاعب ��لعقبا'. 
لم يكن ينتظر :9 :فضاp :� منفعة من :حد، �قابل �لسيئة بالحسنة متوخيا بلو� 

منزلة �فيعة عند �به.

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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َ�َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 5ُمٍَّة 2َُسوال 5َْ� َ�َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 5ُمٍَّة 2َُسوال 5َْ� 
اُغوGَ َفِمْنُهْم  اُغوGَ َفِمْنُهْم ُ�ْعُبُد�� �هللاََّ َ��ْجَتِنُبو� �لطَّ ُ�ْعُبُد�� �هللاََّ َ��ْجَتِنُبو� �لطَّ
َمْن َهَدZ �هللاَُّ َ�ِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه َمْن َهَدZ �هللاَُّ َ�ِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه 
الَلُة َفِسيُر�� ِفي �َألbِ2ْ َفاْنُظُر��  الَلُة َفِسيُر�� ِفي �َألbِ2ْ َفاْنُظُر�� �لضَّ �لضَّ

ِبيَن ِبيَنَكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
(�لنحل (�لنحل ٣٦٣٦))
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:�﴿ َقاTَ َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذ� َفاْسَأُلوُهْم ِْ̂� َكاُنو� َينِطُقوَ� ﴾ (�ألنبيا
(٦٣

هذ� �لجو�H �لمفحم من سيدنا #بر�هيم ( e) �ضع �لقو] في موقف محر~ 
:ما] حقيقة كونهم يعبد�� :صناما جامد� من :حجا� �:خشاH صما6 يّدعو� 
 �قد�تها على �لتحكم في تسيير :مو� �لكو�. �في �قت �قعت صاغر� �حقير
�متناثر� �ألجز�6. �لم يحير�� جو�با. Lلك أل� �ألصنا] �لجامد� لم تستطع عمل 
:9 شي6 لحماية نفسها ��فع �لضر� ��ألL[ عنها. هذ( حقيقة ��ضحة :مامهم 
 eبها �غم �قتنا rها :� #نكا�ها، �لكنهم ال يقد��� على �العتر��ال يقد��� �

ضمائرهم ����خل :نفسهم. �سبب هذ� �لتعنت Lكر( �لقر�5 �لكريم بـ 
� َفانُظْر َكْيَف َكاَ�  ﴿ َ�َجَحُد�� ِبَها َ��ْسَتْيَقَنْتَها 5َْنُفُسُهْم ُظْلًما َ�ُعُلوָד

َعاِقَبُة �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (�لنمل:١٤).
�مما يالحظ في �عو� سيدنا #بر�هيم ( e) هو قيامه بتسفيه 6��5 �عقائد 
قومه بشكل تا] قبل :� يقو] بتبليغهم بر:9 بديل. �هذ� فضل كبير من �هللا عندما 
�لبالغة �حسن �لخطاH ��لحجة �لمقنعة، ��لتي :ظهرها جميعا  :عطا( �لحكمة 
في :ساليب �عوته �قضى تماما على ما كا� يتوسل به قومه من مبا�K �عقائد 
منحرفة بعد :� عر[ حقيقتها �:ظهر بطالنها. هذ� �لرسوp �لكريم �لذ9 :�سله 
�خسر��  بطال�  يظهر   �: �عونه  �هللا  بفضل   eستطا� لقومه  �منقذ�  نذير�  �به 
�لشر;، �تقديم �ين �لحق �لمبين �عقيد� �لتوحيد �عبا�� �H �لعالمين �لمقتد� 

على جميع خالئقه.
هذ( �لدعو� �إللهية �ما �تبعها سيدنا #بر�هيم ( e) من �سائل �لتبليغ �لتي 
بها  ��إلقتد�6  منها  �لد��.  �لمؤمنين ألخذ  لكل  قد�� صالحة  تعتبر  Lكرناها، 
في بيا� �نشر �ألخال� �لقر5نية. �قد :ظهر سيدنا #بر�هيم ( e) مد[ �لحكمة 
في �تباe :سلوH تفنيد �تهوين �:9 �لمشركين قبل �لبد6 بتقديم �لر:9 �لبديل 
بيد(  �لذ9  �ألحد  �لو�حد   �عبا� #لى   ��لدعو في  �إللهي  �لوحي  من  �لمستمد 
ملكو' كل شي6 ��لمحيط بكل �لمخلوقا' �لتي :�جدها من �لعد]، صاحب 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�لخلل في شي6  #ظها�   " مبد:  تطبيق  في  مثاال 5خر  لنا  يذكر  �لقر�5   �#
ما يهدr #نقاL( من يد �لظالم"، �Lلك في قصة سيدنا موسى ( e) مع �لرجل 

�لصالح خضر ( e) �كما ��� في �آلية:
 Wَِلُتْغِر 5ََخَرْقَتَها   Tََقا َخَرَقَها  ِفيَنِة  �لسَّ ِفي  2َِكَبا   �Âَِ َحتَّى  َفانَطَلَقا   ﴿

5َْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِْ̂مًر� ﴾ (�لكهف:٧١)
﴿ َ�َكاَ� 2َ�َ�َ�ُهْم َمِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا ﴾ (�لكهف:٧٩)

كا� �لعبد �لصالح خضر ( e) قد :عطا( �هللا علما من لدنه. �قا] بخر� 
�مديح  ثنا6  �آليا'  في  �لمستقبل.�ير�  في  حصوله  يتوقع  لما  ليعيبها  �لسفينة 
#ال  منه  يأتي  ال  �:نه  �به،  على  �توكله  �تقو�(  لفضائله  �Lكر  خضر،  لسيدنا 
�غايا'.   rهد�:  )6��� من  له  �لسفينة كا�  عندما خر�  فهو  ��لبركة.  �لخير 
معا�نة   pحا� �بذلك  غصبا،  سفينة  كل  يأخذ  ملك  هنا;  :نه  يعلم  كا�  ألنه 
�لفتية �لمساكين �لذين ال يملكو� غير هذ( �لسفينة. ��فع عنهم ظلم �لظالمين. 
�لجأ #لى عمل عيب ظاهر في �لسفينة ليبعد :طماe �لملك �كا� تخريبه بد�جة 
مقبولة يمكن #صالحها مستقبال بيسر �سهولة، ��ستخد�مها ثانية بعد :� يكونو� 

قد :نقذ�ها من �لغصب ��الستيال6.
�توضح �آليا' شخصية سيدنا خضر ��لتز�مه بتنفيذ :��مر �به ��� تر�� 
 �:� تماهل، �شعو� �لرحمة ��لشفقة تجا( �لمقهو�ين من �لنا. �قيامه بمساعد
جانب  #لى  عليه  �ثباته  قر��(   ��قو �لشد�ئد  على  �صبر(  �معا�نتهم،  �لمؤمنين 
حكمته �عقله �لر�جح. ( لمزيد من �لتفاصيل، ��جعو� : عالما' 5خر �لزما� 

في سو�� �لكهف، لها��� يحيى).
حطمها  عندما  �ألصنا]  بشأ�  مماثلة  بخطة   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  �قا] 
ما حصل آللهتهم  �لمشركو�  فقط. �عندما �:[  تا�كا صنما ��حد�  جميعها 
حا�لو� �تها] سيدنا #بر�هيم ( e) �معاقبة على ما قا] به، �هنا ظهر' �لخطة 

�لتي كا� سيدنا #بر�هيم ( e) قد :عدها مسبقا لمو�جهة �لموقف:

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا   ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا   
(�لكهف (�لكهف ٧٩٧٩))
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َ�َكاَ� 2َ�َ�َ�ُهْم َ�َكاَ� 2َ�َ�َ�ُهْم 
َمِلٌك َيْأُخُذ َمِلٌك َيْأُخُذ 
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�لذ9  �لكريم   pلرسو� �عقائد منحرفة بعد :� عر[ حقيقتها �:ظهر بطالنها. هذ� 
:�سله �به نذير� �منقذ� لقومه �ستطاe بفضل �هللا �عونه :� يظهر بطال� �خسر�� 
�لشر;، �تقديم �ين �لحق �لمبين �عقيد� �لتوحيد �عبا�� �H �لعالمين �لمقتد� على 

جميع خالئقه.
�لتي  �لتبليغ  �سائل  من   (e  ) #بر�هيم  سيدنا  �تبعها  �ما  �إللهية   ��لدعو هذ( 
في  بها  ��إلقتد�6  منها  �لد��.  �لمؤمنين ألخذ  لكل  قد�� صالحة  تعتبر  Lكرناها، 
 eمد[ �لحكمة في �تبا (e ) بيا� �نشر �ألخال� �لقر5نية. �قد :ظهر سيدنا #بر�هيم
:سلوH تفنيد �تهوين �:9 �لمشركين قبل �لبد6 بتقديم �لر:9 �لبديل �لمستمد من 
ملكو' كل شي6  بيد(  �لذ9  �ألحد  �لو�حد   �عبا� #لى   ��لدعو في  �إللهي  �لوحي 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�لقد�� ��لجبر�' ��لذ9 بفضله �#���ته – #�L ما شاL 6لك- يفتح قلوH �لبشر 
:ما] �ين �لحق بيسر �سهوله.

هذ� �لجو�H �لمفحم من سيدنا #بر�هيم ( e) �ضع �لقو] في موقف محر~ 
:ما] حقيقة كونهم يعبد�� :صناما جامد� من :حجا� �:خشاH صما6 يّدعو� 
 �قد�تها على �لتحكم في تسيير :مو� �لكو�. �في �قت �قعت صاغر� �حقير
�متناثر� �ألجز�6. �لم يحير�� جو�با. Lلك أل� �ألصنا] �لجامد� لم تستطع عمل 
:9 شي6 لحماية نفسها ��فع �لضر� ��ألL[ عنها. هذ( حقيقة ��ضحة :مامهم 
 eبها �غم �قتنا rها :� #نكا�ها، �لكنهم ال يقد��� على �العتر��ال يقد��� �

ضمائرهم ����خل :نفسهم. �سبب هذ� �لتعنت Lكر( �لقر�5 �لكريم بـ 
� َفانُظْر َكْيَف َكاَ�  ﴿ َ�َجَحُد�� ِبَها َ��ْسَتْيَقَنْتَها 5َْنُفُسُهْم ُظْلًما َ�ُعُلوָד

َعاِقَبُة �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (�لنمل:١٤).
�مما يالحظ في �عو� سيدنا #بر�هيم ( e) هو قيامه بتسفيه 6��5 �عقائد 
�هللا  من  كبير  فضل  �هذ�  بديل.  بر:9  بتبليغهم  يقو]   �: قبل  تا]  بشكل  قومه 
�لمقنعة، ��لتي :ظهرها  �لخطاH ��لحجة  �لبالغة �حسن  �لحكمة  :عطا(  عندما 
 K�عوته �قضى تماما على ما كا� يتوسل به قومه من مبا�جميعا في :ساليب 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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فقد] لهم من صنوr �لتكريم �حسن �لضيافة، 

من   Hلمطلو�  rلتصر� سالمة  يظهر  مما 

�لضيف  #كر�]  به، �هي  �اللتز�]  �لمسلمين 

حتى قبل :� يبا�� بطلبه، �كما قا] به سيدنا 

#بر�هيم ( e) في #عد�� ما يتطلبه هذ� �لتكريم ��� 

#شعا� �لضيوr بها مقدما.
5َال   Tََقا َِ̂لْيِهْم  َبُه  َفَقرَّ َسِميٍن  ِبِعْجٍل   �َفَجاَ 5َْهِلِه  َِ̂لى  َفَر�َ�   )

(٢٦-٢٧: Gلذ�2يا�) �ََتْأُكُلو
لم يسألهم #�L ما كانو� بحاجة #لى طعا] �لم يشعرهم :نه :عد لهم 

عشا6هم، أل� �لضيف عا�� يتر�� في #ظها� :9 طلب من مضيفه �خاصة 

سيدنا  :بد�ها  �لتي  �لضيافة  متطلبا'  #عد��   �# �لطعا].  #لى  حاجته 

#بر�هيم ( e) �ليل على مد[ �الهتما] ��لتقدير لضيوفه، عندما 

�لعالي �حسن  �لتقدير  لهم " عجال سمينا" يدp على  قد] 

�لضيافة بأجمل صو��. �عندما �عاهم " :ال تأكلو�" :ظهر 

:يضا من �آل��H �لرفيعة ما تصلح :� تكو� مثاال.

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

101



188188

:�جدها  �لتي  �لمخلوقا'  بكل  ��لمحيط 
من �لعد]، صاحب �لقد�� ��لجبر�' ��لذ9 
 Hيفتح قلو #�L ما شاL 6لك-  بفضله �#���ته – 

�لبشر :ما] �ين �لحق بيسر �سهوله.

سيدنا ^بر�هيم 
(h) يستقبل 2سل 2به      
من نعم �هللا تعالى على سيدنا #بر�هيم 

��عمه،  لنصرته  �لمالئكة   pسا�#  (e  )

�كما يخبرنا �لقر�5 فقد :تا( �سل �به على 

صو�� �شكل بشر:- 
Âِْ َ=َخُلو�  ِْ̂بَر�ِهيَم �ْلُمْكَرِميَن  ﴿ َهْل 5ََتاَ< َحِديُث َضْيِف 
:Gلذ�2يا�) ُمنَكُر�َ� ﴾  َقْوٌ_  َسالٌ_   Tََقا َسالًما  َفَقاُلو�  َعَلْيِه 

(٢٤-٢٥
َقاTَ َسالٌ_  َسالًما  َقاُلو�   Zِباْلُبْشَر ِْ̂بَر�ِهيَم  2ُُسُلَنا   Gْ�َجاَ َ�َلَقْد   ﴿

َفَما َلِبَث 5َْ� َجاَ� ِبِعْجٍل َحِنيٍذ ﴾ (هو=:٦٩)
�يظهر :� سيدنا #بر�هيم ( e) :��; :� ضيوفه ليسو� بأنا. عا�يين. 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال

100



ما جا� 2سل 
�هللا من بشائر

 rلغريب من �لضيو� rهذ� �لتصر

كر]  من  :ظهر(  ما  �غم  مضيفهم  تجا( 

لديه  :�جد  �ضيافة،   pستقبا� �حسن 

:مر  ���6هم   �: ��قتنع  �لشكو;  بعض 

�لمالئكة  هؤال6  :ظهر  �هنا  جلل. 

:�با  �لبشر،  بني   �صو� تقمصو�  �لذين 

من   ��w مما  معه،  الئقا  �تصرفا   جما 

 rلضيو� كشف  �:خير�  معهم.  حيرته 

بإخبا�(  �فاجأ�(  �لحقيقية  هوياتهم  عن 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))

103



188188
102



يذكر �هللا حير� #بر�هيم ��wجته ��لتي ما كا� لها :� تحصل:
﴿ َقاُلو� 5ََتْعَجِبيَن ِمْن 5َْمِر �هللاَِّ 2َْحَمُة �هللاَِّ َ�َبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم 5َْهَل �ْلَبْيِت 

ِ̂نَُّه َحِميٌد َمِجيٌد (هو=:٧٣)
: (e )   خير� قا] �لضيفا� بتذكير سيدنا #بر�هيم:�

ْرَناَ< ِباْلَحقِّ َفال َتُكْن ِمْن �ْلَقاِنِطيَن (�لحجر:٥٥) ﴿ َقاُلو� َبشَّ
:� �ليأ. ��لقنوm من �حمة �هللا من صفا' �لمبتعدين عن �لدين �تعاليمه. 
�لذين يقعو� في �إلحباm عندما ال تتحقق #حد[ :منياتهم.  �هذ� فيه �لكثير من 
( e) كا� من حسن  #بر�هيم  �لكن سيدنا  �لعالمين.   Hلر �لتقدير  معاني عد] 

�لشيم ما جعله يتوقع :� تصيبه �حمة �به في كل �5 �حين.
تعالى �يد�كها جيد�. �يأمل من �به تحقيق  �لمؤمن يعرr قد�� �هللا   �#
�لذ9  هو  �هللا   �: نسيا� حقيقة  عد]  يجب  �هنا  تعالى.  منه  ��ثق  �هو  مطاليبه 
�:�جد  خلق  �لذ9  �هو  �لنتائج،  منها  تأتي  �لتي   Hألسبا� تهيئة  �يقّد�  يتحكم 
سنن �لطبيعة �قو�نينها. �#�L :��� تحقيق :مر فيكفيه :� يقوp له " كن" فيكو�. 
�أل� كل شي6 ممكن عند �هللا، فالمؤمن يبقى على :مل �ثقة ��ئما. �في �آلية 

يظهر لنا �هللا قد�ته �لمطلقة:
ُكْن  َلُه   Tَُيُقو َفِإنََّما  5َْمًر�  َقَضى   �Âَِ�َ  bِ2َْأل��َ  Gِ��ََما �لسَّ َبِديُع   ﴿

(١١٧:Qلبقر�)  ﴾  �َُفَيُكو
هذ� �لسر �إللهي �لذ9 فهمه �:��كه �إلنسا� �لمؤمن، يجعله يعتقد 

جاwما :� كافة �لمصاعب ��لعقبا' �لتي تظهر :مامه #نما هي من 
تقدير(. تعالى، فالذ9 :�جد �خلق " �لعقم" قا�� على عكس 
 ) #بر�هيم  سيدنا  قصة  في  فعال  حصل  ما  �هذ�  تماما.  �ألمر 
e)، فأنعم عليه �به بخلف صالح �غم تقدمه في �لعمر ��ضع 

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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�لبشا�� بوال�� خلف له:
﴿ Âِْ َ=َخُلو� َعَلْيِه َفَقاُلو� َسالًما َقاTَ ِ̂نَّا ِمْنُكْم َ�ِجُلوَ� َقاُلو� ال َتْوَجْل 

ُرَ< ِبُغالٍ_ َعِليٍم﴾   (�لحجر:٥٢-٥٣) ِ̂نَّا ُنَبشِّ
:ما] هذ� �لخبر �لمفاجئ، سيطر' �لحير� عليه �على �wجته ألنهما 
جو�به  �جا6  عاقر�،  كانت  �مر:ته  �أل�  كثير�،  �لعمر  في  تقدما  قد  كانا 

لضيوفه:
ْرَناَ<  ُر�َ� َقاُلو� َبشَّ ِني �ْلِكَبُر َفِبَم ُتَبشِّ ْرُتُموِني َعَلى 5َْ� َمسَّ ﴿ َقاTَ 5ََبشَّ

ِباْلَحقِّ َفال َتُكْن ِمْن �ْلَقاِنِطيَن ﴾ (�لحجر:٥٤-٥٥)
 Ŵَِْسَحا  �ِ�2َ�َ َ�ِمْن   Wَِبِإْسَحا ْرَناَها  َفَبشَّ َفَضِحَكْت  َقاِئَمٌة  َ��ْمَر5َُتُه   ﴿
 �َيْعُقوFَ َقاَلْت َياَ�ْيَلَتا 5َ5َِلُد 5َ�ََنا َعُجوuٌ َ�َهَذ� َبْعِلي َشْيًخا ِ̂�َّ َهَذ� َلَشْيٌ

َعِجيٌب ﴾ (هو=:٧١-٧٢)
�عندما  كبر[،   �معجز  Bلمفر� �لخبر  هذ�   (e  ) #بر�هيم   سيدنا  �عتبر 
 :Hجته كيف يتسنى لها :� تلد �هي بهذ� �لعمر، جا6ها �لجو��w سألتهم

( َقاُلو� َكَذِلَك َقاpَ َ�بُِّك #ِنَُّه ُهَو �ْلَحِكيُم �ْلَعِليُم(٣٠) (�لذ��يا'). �في 5ية :خر[ 

�سـّر �البتال�سـّر �البتال
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�wجته �لعاقر. فالذ9 يحي �يميت ��لذ9 ينعم بالحيا� هو �هللا جل شأنه.
هكذ� يخبرنا �هللا تعالى عن #حد[ معجز�ته حينما منح سيدنا #بر�هيم 
�w� (e )جته طفلهما في �قت لم يخطر Lلك على بالهما الستحالة �ألمر 
كما يظهر لهما. ��بما في هذ( �لر��ية تلميح ��شا�� من بعيد #لى #مكانية 
�لطبية  �ألبحا�  نتيجة  :يامنا هذ(  في  للعقم كما يحصل  #يجا� عال~ 

��لتقد] �لعلمي ( ��هللا :علم ...).

ها��2 يحيى ها��2 يحيى ((عدنا� �5قطا2عدنا� �5قطا2))
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 Tَ2َ5َ�َ= َشْيًئا 5َْ� َيُقو �Âَِ ِ̂نََّما 5َْمُرُ Âَِ� 2َ5َ�َ= َشْيًئا 5َْ� َيُقوTَ ِ̂نََّما 5َْمُرُ
 aَفُسْبَحاَ� �لَِّذ aَلُه ُكْن َفَيُكوُ�َلُه ُكْن َفَيُكوُ�  َفُسْبَحاَ� �لَِّذ
ِبَيِدِ َمَلُكوGُ ُكلِّ َشْيٍ� َ�َِ̂لْيِه ِبَيِدِ َمَلُكوGُ ُكلِّ َشْيٍ� َ�َِ̂لْيِه 

ُتْرَجُعوَ�ُتْرَجُعوَ�  
(ياسين (ياسين ٨٣٨٣))
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ها��� يحيى ها��� يحيى ((عدنا� ��قطا�عدنا� ��قطا�))

﴿  َقاَ. َفَما َخْطُبُكْم َ�يَُّها #ْلُمْرَسُلوَ� َقاُلو# ِ�نَّا ُ�ْ�ِسْلَنا ِ�َلى َقْوٍ� ُمْجِرِميَن 
َمًة ِعْنَد َ�بَِّك ِلْلُمْسِرِفيَن ﴾ ِلُنْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجا8ً�َ ِمْن ِطيٍن ُمَسوَّ

 (#لذ#�يا@:٣١-٣٤)
�بر�هيم  سيدنا  �هللا  �سل  بين  جر�  ما  سر�  في  �آليا�  تستمر  ثم 

-:(!)
ا َجا8َْ� ُ�ُسُلَنا �ِْبَر�ِهيَم ِباْلُبْشَر� َقاُلو� �ِنَّا ُمْهِلُكو َ,ْهِل َهِذِ* �ْلَقْرَيِة  َلمََّ

ِ�>َّ َ,ْهَلَها َكاُنو� َظاِلِميَن
�ال ِ َ�َ�ْهَلُه  َينَُّه  َلُنَنجِّ ِفيَها  ِبَمْن  َ�ْعَلُم  َنْحُن  َقاُلو#  ُلوًطا  ِفيَها   َّ��ِ َقاَ.   ﴿

#ْمَرَ�َتُه َكاَنْت ِمْن #ْلَغاِبِريَن  ﴾  (#لعنكبو@:٣١-٣٢)
ا Rََهَب َعْن ِ�ْبَر#ِهيَم #لرPُ�َّْ َ�َجاNَْتُه #ْلُبْشَرL ُيَجاKُِلَنا ِفي َقْوِ�  ﴿ َفَلمَّ
#Uٌ ُمِنيٌب َيا ِ�ْبَر#ِهيُم َ�ْعِرSْ َعْن َهَذ# ِ�نَُّه َقْد  �ْبَر#ِهيَم َلَحِليٌم َ��َِّ َّ��ِ  Vٍُلو

(٧٦:Kهو)  ﴾ Kٍ�Kَُغْيُر َمْر Zٌ#نَُّهْم ]ِتيِهْم َعَذ�َجاNَ َ�ْمُر َ�بَِّك َ�ِ
في سو�E ,خر�، ير� خبر هالA قو@ لو? على �لشكل �آلتي:

وُهْم  َلُمَنجُّ �نَّا ِ  Vٍُلو  .َ[ �ال ِ ُمْجِرِميَن  َقْوٍ�  �َلى ِ ُ�ْ�ِسْلَنا  �نَّا ِ َقاُلو#   ﴿
(#لحجر:٥٨-  ﴾ #ْلَغاِبِريَن  َلِمْن  �نََّها ِ ْ�َنا  َقدَّ #ْمَرَ�َتُه  �ال ِ﴿ َ�ْجَمِعيَن 

(٦٠
 �F, تصيبهم  لن  �لمؤمنين   <, �لحكيم  كتابه  في  ,خبر  تعالى  �هللا   <�
�غم عيشهم سط قو@ من �لكفا� �لمشركين �لذين يعا�> �هللا �سله. 
ينبغي  �بر�هيم ( !) سيدنا لو? ( !) ما  �لرسل سيدنا  لهذ� فقد ,خبر 
لهما ,> يقوما بها من �جر���8 قائية، على ,ثر Fلك هاجر� من معهما 

من �لمؤمنين �بتعد� عن تلك �لمناطق �لتي سوV تتعرU لغضب �هللا.



ما جاN #لرسل من �خبا�
 ،(!) �بر�هيم  سيدنا  �لى  �لرسل  بها  جا8   Yلذ�  Z�أل �لخبر  كا> 
�لبشا�E بوال�E طفل له سوV يكو> من �لصالحين. �لخبر �آلخر هو عن 
فنا8 قو@ لو? (!) �لذY كا> قد ^من معه ( كا> سيدنا لو? (!)  Aهال
قد ,�سله �هللا �لى قو@ يعملو> �لخبائث، إل�شا�هم �لى �لهد�ية ترA هذ* 
سيدنا  عاصر   قد  كا>   .-cإلنا�  <� �لذكو�  �تيا>   – �لقبيحة   Eلعا��
�بر�هيم (!) عاh في نفس �لمنطقة �لجغر�فية. ( سنو�� تفاصيل عن حياته 

.(iسيرته في �لقسم �لثاني من �لكتا
يذكر لنا �لقر^> كيف جا8 سر� هذ� �لخبر:-
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�سماعيل  سيدنا   "(P) �بر#هيم  سيدنا   Nبنا�
"(P) سيدنا #سحق�

جا�8 �لبشا�E بإنعا@ �هللا على سيدنا �بر�هيم ( !) بولد صالح بعد ,> كا> 
قد �عا �به ,مال في لطفه كرمه عليه بهذ� �لشأ> : 

اِلِحيَن ﴾  (#لصافا@:١٠٠) ﴿ Z�َِّ َهْب ِلي ِمْن #لصَّ
كا> �عاo* من �هللا ,> يسعد* بإنسا> صالح ليس مجر� خلف من نسله، 
ليقو@ من بعد* بتحمل مسؤلية �الستمر�� بالدعوE �لى �هللا توحيد*. ظهر من 
جو�به �لى ضيوفه �لرسل عد@ توقعه ال�E من يخلفه. عند Fلك جا8ته �لبشر� 
َفِبَم  #ْلِكَبُر  ِني  َمسَّ  �ْ�َ َعَلى  ْرُتُموِني  َ�َبشَّ َقاَ.   ﴿   -: حليم"  غال@   " �به  من 
هب له ُر�َ� ﴾  (#لحجر:٥٤). لكن �هللا تعالى ,ظهر �حد� معجز�ته  ُتَبشِّ

لد� صالحا من �مر,ته �لعاقر بعد ,> بلغا من �لعمر عتيا:- 
هذ* �لمعجزE �لربانية في قصة سيدنا �بر�هيم ( !) تكر�� بنفس �لصيغة 

مع سيدنا sكريا ( !)، حيث بشر* �به بولد صالح يخلفه من بعد*:-
�نِّي ِ ِّZ�َ .ََخِفيָדا َقا Nً#َ�بَُّه ِنَد LKََنا Rْ�﴿ Rِْكُر َ�ْحَمِة َ�بَِّك َعْبَدiَ Uَُكِريَّا ِ
َ�َهَن #ْلَعْظُم ِمنِّي َ�#ْشَتَعَل #لرmُ�َّْ َشْيًبا َ�َلْم َ�ُكْن ِبُدَعاِئَك Z�َِّ َشِقيָדا 
�نِّي ِخْفُت #ْلَمَو#ِلَي ِمْن َ�َ�#ِئي َ�َكاَنْت #ْمَرَ�ِتي َعاِقًر# َفَهْب ِلي ِمْن ِ�َ
َلُدْنَك َ�ِليָדا َيِرُثِني َ�َيِرpُ ِمْن ]ِ. َيْعُقوZَ َ�#ْجَعْلُه Z�َِّ َ�ِضيָדا َياiََكِريَّا 
 ِّZ�َ .َِبُغَالٍ� #ْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميָדا  َقا rَُر �نَّا ُنَبشِِّ
َ�نَّى َيُكوُ� ِلي ُغَالٌ� َ�َكاَنْت #ْمَرَ�ِتي َعاِقًر# َ�َقْد َبَلْغُت ِمْن #ْلِكَبِر ِعِتيָדا 
َقاَ. َكَذِلَك َقاَ. َ�بَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َ�َقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َ�َلْم َتُكْن 

َشْيًئا ﴾  ( مريم:٢-٩)
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ْرَناUُ ِبُغالٍ� َحِليٍم ْرَناUُ ِبُغالٍ� َحِليٍمَفَبشَّ   َفَبشَّ
 (#لصافا@: (#لصافا@:١٠١١٠١))
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�Rْ َقاَ. َلُه َ�بُُّه َ�ْسِلْم َقاَ. َ�ْسَلْمُت  ِ�Rْ َقاَ. َلُه َ�بُُّه َ�ْسِلْم َقاَ. َ�ْسَلْمُت ِ 

ى ِبَها ِ�ْبَر#ِهيُم َبِنيِه  ى ِبَها ِ�ْبَر#ِهيُم َبِنيِه ِلَرZِّ #ْلَعاَلِمَني َ�َ�صَّ ِلَرZِّ #ْلَعاَلِمَني َ�َ�صَّ

َ�َيْعُقوZُ َيا َبِنيَّ ِ��َّ #هللاََّ #ْصَطَفى َلُكْم َ�َيْعُقوZُ َيا َبِنيَّ ِ��َّ #هللاََّ #ْصَطَفى َلُكْم 

يَن َفال َتُموُتنَّ ِ�ال َ�َ�ْنُتْم ُمْسِلُموَ� يَن َفال َتُموُتنَّ ِ�ال َ�َ�ْنُتْم ُمْسِلُموَ�#لدِّ #لدِّ

 ( #لبقر١٣٢:8-١٣١) ( #لبقر8:١٣٢-١٣١)
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 ،Uعا �به �يضا بولد يخلفه �يرثه من بعدK كريا قدi كا� سيدنا�
 Nهنا ال بد �� نذكر �� #لهد#ية هبة من #هللا تعالى يهبها لمن يشا�
 Nُنََّك ال َتْهِد} َمْن َ�ْحَبْبَت َ�َلِكنَّ #هللاََّ َيْهِد} َمْن َيَشا�ِ ﴿ UKمن عبا

َ�ُهَو َ�ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴾  (#لقصص:٥٦)
لنا في سيدنا نوu ( !) خير مثاZ. فهذ� �لنبي �لكريم �لصابر على كفر 

قومه �لذY بذZ في سبيل هد�يتهم �لجهو� �لمضنية طو�Z سنين عديدE يدعوهم 

فيها، كا> �بنه ممن لم يهتد� معه بل ,صر على �لكفر �لعصيا>، فأهلكه �هللا 

مع بقية قومه من �لكفا� غرv معهم في �لطوفا> 
﴿ َقاَ. َسآِ�} ِ�َلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمْن #ْلَماNِ َقاَ. ال َعاِصَم #ْلَيْوَ� ِمْن 
َ�ْمِر #هللاَِّ ِ�ال َمْن َ�ِحَم َ�َحاَ. َبْيَنُهَما #ْلَمْوُ~ َفَكاَ� ِمْن #ْلُمْغَرِقيَن ﴾  ( 

(٤٣:Kهو
�لقر^>  لنا  يذكر  صالحين.  بأال�   (!  ) �بر�هيم  سيدنا  �هللا  بشر  لقد 

�لصالحين �لخاشعين من عبا�*، هما سيدنا  �لمختا�ين من  ,نبيائه  ,نهم من 

من حيث  لخير سلف  كانا خير خلف  �للذ�>   (! ) �سحق  �سماعيل سيدنا 

لكسب �ضا*  �لسعي  �بهم  على  �لتوكل  من  �لفاضلة  �لشيم  بالخلق  �اللتز�@ 

�به   Eمناجا �لى  �بر�هيم ( !)  �لبشر� سا�! سيدنا  ,> جا8ته  �حمته. بعد 

مبديا من �لشكر �لثنا8 ما �� نصه في �لقر^>:
﴿ #ْلَحْمُد ِهللاَِّ #لَِّذ} َ�َهَب ِلي َعَلى #ْلِكَبِر ِ�ْسَماِعيَل َ�ِ�ْسَحاَ� ِ��َّ َ�بِّي 

�بر#هيم:٣٩) )  ﴾ Nَِعا َلَسِميُع #لدُّ
كا>  نبيا  صديقا  كا>  بأنه   (!  ) �سماعيل  سيدنا  مز�يا  �لقر^>  يصف 

صا�v �لوعد من �لمرسلين 
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�الهتما@ �لمخلص:
﴿ َ�بََّنا ِ�نِّي َ�ْسَكنُت ِمْن �Rُِّيَِّتي ِبَو#Kٍ َغْيِر Pٍ�ْiَ {Rِ ِعْنَد َبْيِتَك #ْلُمَحرَِّ� 
ال8َ َفاْجَعْل َ�ْفِئَد8ً ِمْن #لنَّاmِ َتْهِو} ِ�َلْيِهْم َ�#iُ�ْْقُهْم ِمْن  َ�بََّنا ِلُيِقيُمو# #لصَّ

#لثََّمَر#ِ@ َلَعلَُّهْم َيْشُكُر�َ� ﴾  ( �بر#هيم:٣٧)
 Zآل �عايته  لطفه  �هللا  عناية  عن  �آليا�  من  جملة  نو��   Vسو

�بر�هيم:
﴿ َ�َكَذِلَك َيْجَتِبيَك َ�بَُّك َ�ُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِ�يِل #َألَحاKِيِث َ�ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه 
�ْبَر#ِهيَم ِ َقْبُل  ِمْن  َ�َبَوْيَك  َعَلى  َها  َ�َتمَّ َكَما   Zََيْعُقو  .ِ[ َ�َعَلى  َعَلْيَك 

�ْسَحاَ� ِ��َّ َ�بََّك َعِليٌم َحِكيٌم ﴾   ( يوسف:٦)ِ�َ
 Zَْلِكَتا#�َ  8َ #لنُُّبوَّ �Rُِّيَِّتِه  ِفي  َ�َجَعْلَنا   Zََ�َيْعُقو �ْسَحاَ� ِ َلُه  َ�َ�َهْبَنا   ﴿

اِلِحيَن ﴾  ْنَيا َ�ِ�نَُّه ِفي #آلِخَر8ِ َلِمْن #لصَّ َ�]َتْيَناUُ َ�ْجَرUُ ِفي #لدُّ
( #لعنكبو@:٢٧)

َ�#ْلَيَسَع  �ْسَماِعيَل ِ َ�#Rُْكْر  #َألْخَياِ�  #ْلُمْصَطَفْيَن  َلِمْن  ِعْنَدَنا  �نَُّهْم ِ�َ  ﴿
 Zٍَمآ َلُحْسَن  ِلْلُمتَِّقيَن   َّ��ِ�َ Rِْكٌر  َهَذ#  #َألْخَياِ�  ِمْن  َ�ُكلٌّ  #ْلِكْفِل   #Rَ�َ
ِبَفاِكَهٍة  ِفيَها  َيْدُعوَ�  ِفيَها  ُمتَِّكِئيَن   Zُ#َلُهْم #َألْبَو ُمَفتََّحًة  َجنَّاِ@ َعْدٍ� 
ُتوَعُد�َ�  َما  َهَذ#   Zٌ#َ�ْتَر ْرِ�  #لطَّ َقاِصَر#ُ@  َ�ِعْنَدُهْم   Zٍ#َ�َشَر َكِثيَر8ٍ 

(٤٧-٥٤:� )  ﴾ Kٍُقَنا َما َلُه ِمْن َنَفاiَْهَذ# َلِر َّ��ِ Zِِلَيْوِ� #ْلِحَسا
 Zَْسَحاَ� َ�َيْعُقو�ا #ْعَتَزَلُهْم َ�َما َيْعُبُد�َ� ِمْن �Kُِ� #هللاَِّ َ�َهْبَنا َلُه ِ ﴿ َفَلمَّ
ِلَساَ� ِصْدٍ�  َلُهْم  َ�َجَعْلَنا  َ�ْحَمِتَنا  ِمْن  َلُهْم  َ�َ�َهْبَنا  َنِبيָדا  َجَعْلَنا  َ�ُكال 

َعِليָדا ﴾ ( مريم:٤٩-٥٠)
�بر�هيم  �لرفيع لسيدنا  �لمقا@  �لحكيم،  �لذكر  ^يا�  تعالى في  يذكر �هللا 

�لحكم: Eلنبو��لحكمة  iهبهم �لكتا�Fيته من بعد*، �لذين  (!)
 .َ[ ]َتْيَنا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  #هللاَُّ  ]َتاُهْم  َما  َعَلى   mَلنَّا# َيْحُسُد�َ�   �ْ�َ  ﴿
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�ْسَماِعيَل ِ�نَُّه َكاَ� َصاKَِ� #ْلَوْعِد َ�َكاَ� َ�ُسوال ِ Zُِكْر ِفي #ْلِكَتاRْ#�َ ﴿
ال8ِ َ�#لزََّكا8ِ َ�َكاَ� ِعْنَد َ�بِِّه َمْرِضيָדا ﴾ َنِبيָדاَ�َكاَ� َيْأُمُر َ�ْهَلُه ِبالصَّ

 ( مريم:٥٤-٥٥)، 
,> �هللا �ضي عنه ,�ضا*.

,ما سيدنا �سحق فقد �sقه �هللا بابنه ( سيدنا يعقوi ( !)). كا> سيدنا 

كا> من عبا� �هللا �لصالحين نبيا من   ،Eعلى قيد �لحيا Zبر�هيم ( !) ال يز��

�لصا�قين ,نعم عليه �به نعمة كبر� ﴿ َلَقْد َكاَ� ِفي ُيوُسَف َ�ِ�ْخَوِتِه ]َياٌ@ 

�لذين  من  بأنه كا>  �لكريم  �لقر^>  عليه  يثني   ، يوسف:٧)   ) اِئِليَن ﴾  ِللسَّ
يبغو> �آلخرE على �لحياE �لدنيا ,نه كا> على خلق عظيم .

ما كانا  (! ) iيعقوخصاZ �سحق  Vصا, Eتر� في ^يا� عديد

يتمتعا> به من ,صالة شيم عالية:
�نَُّهْم ِعْنَدَنا َلِمْن #ْلُمْصَطَفْيَن ِ�َ �ِ# �نَّا َ�ْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة RِْكَرL #لدَِّ ﴿

#َألْخَياِ� ﴾ (�:٤٦-٤٧)
﴿ َ�َ�َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ� َ�َيْعُقوZَ َناِفَلًة َ�ُكال َجَعْلَنا َصاِلِحيَن َ�َجَعْلَناُهْم 
 Nَيَتا�ال8ِ َ�ِ ًة َيْهُد�َ� ِبَأْمِرَنا َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ�َلْيِهْم ِفْعَل #ْلَخْيَر#ِ@ َ�ِ�َقاَمِة #لصَّ َ�ِئمَّ

(٧٢-٧٣:Nألنبيا# )  ﴾ لزََّكا8ِ َ�َكاُنو# َلَنا َعاِبِديَن#
اِلِحيَن ﴾  ( #لصافا@:١١٢) ْرَناUُ ِبِإْسَحاَ� َنِبيָדا ِمْن #لصَّ ﴿ َ�َبشَّ

�� Fلك في �لقر^> �لكريم �> �هللا تعالى ,ثنى على سيدنا �بر�هيم ( !) 

�Fكر� صفاته �لحميدE من �إليما> �لعميق توجهه �لى �هللا توكله �لكامل عليه. 

لعله يعتبر خير قدE للمؤمنين في صبر* حلمه ما ,ظهر* من ثبا� �يما> 

مد�  يظهر  ألال�*  �عائه  �لملما�.في  �لمصاعب  تحل  عندما  باهللا  ثقة 
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َة ُمَباَ�ًكا َ�ُهًدL ِلْلَعاَلِميَن ِفيِه  َ. َبْيٍت ُ�ِضَع ِللنَّاmِ َللَِّذ} ِبَبكَّ َّ��َ َّ��ِ ﴿

]َياٌ@ َبيَِّناٌ@ َمَقاُ� ِ�ْبَر#ِهيَم َ�َمْن Kََخَلُه َكاَ� ]ِمًنا َ�ِهللاَِّ َعَلى #لنَّاmِ ِحجُّ 

�َلْيِه َسِبيال َ�َمْن َكَفَر َفِإ�َّ #هللاََّ َغِنيٌّ َعْن #ْلَعاَلِميَن ﴾ِ Pَْلَبْيِت َمْن #ْسَتَطا#

 ( ]. عمر#�:٩٦-٩٧) 

قد حقق نفذ سيدنا �بر�هيم ( !) �لو�جب �إللهي �لذY كلف به هو 

�عا�E بنا8 �لكعبة مع سيدنا �سماعيل ( !)، يذكر �لقر^> عن هذ� �لموضو! 

ما ,حى �هللا �لى نبيه: 

ْ�َنا ِإلْبَر#ِهيَم َمَكاَ� #ْلَبْيِت َ�ْ� ال ُتْشِرrْ ِبي َشْيًئا َ�َطهِّْر َبْيِتي  �Rْ َبوَِّ�َ ﴿

 rَِباْلَحجِّ َيْأُتو mِِفي #لنَّا �ِّْR�َ�َ Kُِجو ِع #لسُّ اِئِفيَن َ�#ْلَقاِئِميَن َ�#لرُّكَّ ِللطَّ

ِ�َجاال َ�َعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق ِلَيْشَهُد�# َمَناِفَع َلُهْم 

َ�َيْذُكُر�# #ْسَم #هللاَِّ ِفي َ�يَّاٍ� َمْعُلوَماٍ@ َعَلى َما iَ�ََقُهْم ِمْن َبِهيَمِة #َألْنَعاِ� 

َفُكُلو# ِمْنَها َ�َ�ْطِعُمو# #ْلَباِئَس #ْلَفِقيَر ﴾  ( #لحج:٢٦-٢٨)

لقد ,مرهما �هللا بتطهير �لكعبة. هذ� يتحمل معنى فعليا ما�يا كما يعني 

تطهير� معنويا ,يضا، لعله يعني �الثنين معا، ,Y �بعا� �أل���> �ألساy عن بيته 

منع �خوZ �موs �لكفر �لشرA �ليه ما يأتي بها �لمشركو> من ^ثا@. جا8 

خبر بنا8 �لكعبة في �آلية :

�Rْ َيْرَفُع ِ�ْبَر#ِهيُم #ْلَقَو#ِعَد ِمْن #ْلَبْيِت َ�ِ�ْسَماِعيُل َ�بََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِ�نََّك ِ�َ ﴿



:Nلنسا#  )   ﴾ َعِظيًما  ُمْلًكا  َ�]َتْيَناُهْم  َ�#ْلِحْكَمَة   Zَْلِكَتا# �ْبَر#ِهيَم ِ
(٥٤

َنْجِز}  َكَذِلَك  �ْبَر#ِهيَم ِ َعَلى  َسالٌ�  #آلِخِريَن  ِفي  َعَلْيِه  َ�َتَرْكَنا   ﴿
#ْلُمْحِسِنيَن ِ�نَُّه ِمْن ِعَباKَِنا #ْلُمْؤِمِنيَن ﴾  ( #لصافا@:١٠٨-١١١)

�c ,بنا8  Aخلف مبا�لقد كر@ �هللا سيدنا �بر�هيم ( !) بذ�ية صالحة 

قد قامو� من بعد* بالسير على هد�* سلكو� سبيله في  .zفضل �لنا,من ,نقى 

 Eلقسو� Eمن �لشد *�لدعوE �لى نشر �إليما> �لهد� بين ,قو�مهم، �غم ما ,بد

.�تجا* �ألنبيا8، حيث كانو� ,قو�ما شديدY �لكفر �لطغيا> �لجبر
﴿ َ�َ�َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ� َ�َيْعُقوZَ ُكال َهَدْيَنا َ�ُنوًحا َهَدْيَنا ِمْن َقْبُل َ�ِمْن 
َ�َكَذِلَك  َ�َهاُ��َ�  َ�ُموَسى  َ�ُيوُسَف   Zََ�َ�يُّو َ�ُسَلْيَماَ�   Kَ��ُ#Kَ �Rُِّيَِّتِه 

َنْجِز} #ْلُمْحِسِنيَن ﴾  ( #ألنعا�:٨٤)
�لرسالة  ,عبا8  حمل  في  معه   (!  ) �بر�هيم  سيدنا  ال� , �ستمر  هكذ� 

�عوتهم �لى �إليما> باهللا �i �لعالمين. كا> بنا8  zتبليغها �لى �لنا�إللهية 

�فع بنيا> �لكعبة �لمشرفة على يد سيدنا �سماعيل ( !)  Uبيت �هللا على �أل�

مشا�كته ,با*.   

قيا� سيدنا �بر#هيم بإعا8K بناN #لكعبة
Fكر لنا �لقر^> قيا@ نبي �هللا �بر�هيم �بنه �سماعيل ( !) برفع قو�عد �لكعبة 
مدينة  في  تقع  �ألحد.  �لو�حد   Eلعبا�  zللنا ضع  بيت   Z, هي  �لمشرفة، 
فيها " مقا@  "... zضع للناهي ,Z بيت  .iلعر� U�, لمكة �لمكرمة في�

�بر�هيم..." كما جا8 �لخبر في �آليا� �لقر^نية:
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ِميُع #ْلَعِليُم ﴾  ( #لبقر8:١٢٧) َ�ْنَت #لسَّ

ضع �للبنا�،  لم حينما كا> �بر�هيم �سماعيل ( !) يقوما> بالبنا8 

�لحسنى. هكذ�  ,سمائه  �هللا مناجاته Fكر  �لى  �لتضر!  �لدعا8  ينقطعا عن 

يعلمنا �لرسل �لكر�@ ضر�F Eكر �سم �هللا �لدعا8 منه في كل ما نقو@ به من 

�جر���8 , ننوY عمله، تقديم �لحمد �لشكر له ,ال ,خير�. �هللا يعلم ما 

تخطر في �ألنفس ما هو ,خفى من �لسر، هو يسمع ير� مخلوقاته في كل 

كا>  ما   �F� له  يستجيب  �لدعا8  يقبل  �هللا   <, يعلمو>  �لمؤمنو>  حين.   <^

 <تقرi في حد �Fته. بعض �لناz يعتقد Eلدعا8 عبا�� <�خالصا لوجهه، 

,> للدعا8 ,قاتا معينة في ,ماكن مو�قع محد�E فقط، ضمن صيغ عبا��� 

مسبوكة لفظا بشكل خا~. بينما تظهر لنا �آليا�، ,> �عا8 �ألنبيا8 ( كذلك 

 ,@ قاعد� , قائما كا>  قت بأY شكل،  Y, لمؤمنين) يمكن ,> يكو> في�

 على جنوبهم، في كل ,مر ينوY �لمؤمن �لقيا@ به، ال توجد ,ية تقييد�� ,

تحديد�� , قو�عد ملزمة لكيفية �جر�8 �لدعا8 �لتضر!، حيث يستطيع �إلنسا> 

,> يتوجه �لى �به في ,ية ساعة، يذكر* بقلبه يناجيه بأسمائه �لحسنى.

قد قا@ سيدنا �بر�هيم ( !) مع �بنه �سماعيل بتمجيد �بهما �لدعا8 منه 

�لبيت، حمد� �هللا ,ثنيا على نعمه، كبر�* تكبير�  بإنشا8 قو�عد  باشر�  عندما 

تعظيما، �Fكرين عظيم قد�ته سعة علمه حكمه �لذY يسع كل شي8، هو 
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يسمع ير� يقّد� �ألمو� في �لكائنا�. يقوZ تعالى في ^ية:

ِفي  ُيْلِحُد�َ�  #لَِّذيَن   #��ُRَ�َ ِبَها   UُُعوKَْفا #ْلُحْسَنى   Nَُألْسَما# َ�ِهللاَِّ   ﴿

َ�ْسَماِئِه َسُيْجَزْ�َ� َما َكاُنو# َيْعَمُلوَ� ﴾  ( #ألعر#�:١٨٠)

صافه ,�> �لدعا8 �لى �هللا �لتضر! �ليه مناجاته Fكر ,سمائه �لحسنى 

�لعظمى �العتر�V بقد�ته على �لمخلوقا� جميعها، معرفته بما يجرY ,ينما 

في   ��� ما  �لعبا�.  لد�  �لتقو�  �لعميق  �إليما>  عالما�  من  هي  كا>، 

,لفا� لأل�عية �لتي جا�8 على لسا> �ألنبيا8، �نما تشكل  Zلقر^> من ,شكا�

نما�F صالحة الستعانة �لمؤمنين بها Fكرها من قبلهم ,يضا.

 ،(P  ) �بر#هيم  مقا� 
حيث كا� يتخذU موقعا 
#لبيت  قو#عد  لرفع 
#لمشرفة-  #لكعبة   –

عند بنائها.).
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 � (S� ) لتعليق : ( جامع سيدنا عمر# � (S� ) لتعليق : ( جامع سيدنا عمر#
#لقدm. �فيه صخو� من ]ثا� باقية من #لقدm. �فيه صخو� من ]ثا� باقية من 
iمن سيدنا �بر#هيم – كما يعتقد - ).iمن سيدنا �بر#هيم – كما يعتقد - ).
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Uبح �لدR في (P) بر#هيم�#متحا� سيدنا 
قصة �لفد�8 �لذبح �حد� �لحو��c �لتي يذكرها �لقر^>، تتعلق باالمتحا> 

�لذY تعرU له سيدنا �بر�هيم ( !) مع سيدنا �سماعيل ( !):
 L�َ�َ �نِّي ِ ُبَنيَّ  َيا  َقاَ.  ْعَي  #لسَّ َمَعُه  َبَلَغ  ا  َفَلمَّ َحِليٍم  ِبُغالٍ�   Uُْرَنا َفَبشَّ  ﴿
ُتْؤَمُر  َما  #ْفَعْل  َ�َبِت  َيا  َقاَ.   Lَتَر  #Rََما َفانُظْر  Rْ�ََبُحَك  َ�نِّي  #ْلَمَناِ�  ِفي 
 UُْيَناKَا َ�ْسَلَما َ�َتلَُّه ِلْلَجِبيِن َ�َنا اِبِريَن َفَلمَّ َسَتِجُدِني ِ�ْ� َشاNَ #هللاَُّ ِمْن #لصَّ
 َّ��ِ #ْلُمْحِسِنيَن  َنْجِز}  َكَذِلَك  �نَّا ِ #لرُّْ�َيا  ْقَت  َصدَّ َقْد  �ْبَر#ِهيُم ِ َيا   �ْ�َ
َهَذ# َلُهَو #ْلَبالNُ #ْلُمِبيُن َ�َفَدْيَناUُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم ﴾  ( #لصافا@:١٠١-

(١٠٧
 �sنهما �جتا,يتفق �لمفسر> ,> �آلية تؤكد تعرضهما �لى �متحا> �ختبا� 
هذ* �لمحنة بنجاu. يذكر �لمفسر �لتركي ,حمد ياsير ^لماليلي ,> �لرoيا �لتي 
تجلت لسيدنا �بر�هيم ( !) كا> حيا �بانيا ,نه سرعا> ما �ستجاi ألمر �به، 

يفسر ما تعاقبت  في �آليا� على �لنحو �آلتي:
 Yيقو@ بالتنفيذ �لقسر <, Zعلى ,ثر هذ� �ألمر �لرباني، لم يحا ... " )
مبتغيا  �هللا  ألمر  �ستجابته  له  طاعته  من  ليتأكد   ،Eالستشا�� بعد  ,نما 
 Yألبو�  iلخطا� هذ�،  في  �لتأمل  �لى  يدعو  مما  منه.   iلثو�� �ألجر 
�لشفوv بقوله " يا بني" ما كا> يجوZ في نفسه قلب �ألi من مشاعر 
باهللا  تعلق  حّب  من  �لو�جب  �لتكليف  هذ�  يعنيه  كا>  ما  ,حاسيس 
يا   " �لطيب �لمسامح  �لصالح  �البن  �لجو�i من  تعالى. بالمقابل جا8 
�جب �لصبر �لتحمل في تنفيذ*. "  ,بت..." مد�كا هذ� �ألمر �إللهي 
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  َ�َفَدْيَناUُ ِبِذْبٍح َعِظيٍمَ�َفَدْيَناUُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم

 ( #لصافا@: ( #لصافا@:١٠٧١٠٧))
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( حسبما ��K في #لعهد #لقديم – #لمحر�- فإ� سيدنا �بر#هيم ��iجته سا�8 مدفونا� في 
�حد كهو� مدينة #لخليل في فلسطين #لتي هي تحت #الحتال. #إلسر#ئيلي #آل�).
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... �فعل ما تؤمر ستجدني �> شا8 �هللا مع �لصابرين"٥
 Yلذ� �المتحا>  هذ�  عن  بيلمن"  نصوحي  عمر   " �آلخر  �لمفسر   Zيقو
�بر�هيم ( !)  نبينا   iستجا� ) �بر�هيم ( !) مع لد*:  له سيدنا   Uتعر
سيدنا  قا@  حينئذ  �ليه،  ,مريهما  سلما  �هللا  ألمر   (! ) �سماعيل  لد* 
�بر�هيم ( !) باتخاF �لخطوE �ألخيرE " ,سلم تله للجبين" معتبر� ما جا8* 
في �لرoيا حيا من �به، �جب �لتنفيذ. لكن �به ,��كه برحمته ,خبر* 
هكذ�  �لطاعة.  �لصبر  من  ,بد�*  ما  على  مثنيا  �لرoيا،   vصد قد  ,نه 
�ستد�كته �حمة �لرحمن �ستبدZ فد�8 لد* بغنيمة يقو@ بذبحها، ,نقذته 

من هذ* �لتضحية �لعظمى" ٦
كما يفهم من تفسير �آليا� �لمذكو�E " فإ> سيدنا �بر�هيم ( !) 

 *�sجتا� �هيب  �ختبا�  �متحا>  �لى  تعرضا  قد   (!  ) �سماعيل  سيدنا  لد* 
هذ*  تعالى.  �هللا  ألمر  �لجميل  �لصبر  �لقلبي،  �النصيا!  �لطاعة  كل  مبدين 
في  به  لالسترشا�  �لمؤمنين  لكافة   Zمثا خير   Eقد تعتبر   Eلحميد�  Zلخصا�
حياتهم لما تتضمنه من صبر ثبا� �صر�� على �لمضي في �اللتز�@ بأ�مر �هللا 
تعالى �> تر�� , تخاZF ,ما@ �لمصاعب �لعقبا� �لتي يتعرضو> لها نتيجة 

�لتز�مهم طريق �بهم.
تستمر �آليا� في Fكر هذ� �المتحا>، كما في سو�E �لصافا�:

َنْجِز}  َكَذِلَك  �ْبَر#ِهيَم ِ َعَلى  َسالٌ�  #آلِخِريَن  ِفي  َعَلْيِه  َ�َتَرْكَنا   ﴿
#ْلُمْحِسِنيَن ِ�نَُّه ِمْن ِعَباKَِنا #ْلُمْؤِمِنيَن﴾ (#لصافا@: ١٠٨-١١١) 
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بخصالهم  �إلقتد�8  لالهتد�8   ،Uأل�� هذ*  جه  على  �لبشرية  لجميع  عالية 
من  بها   �جا8 لما  طبقا  معيشتهم   sطر حياتهم  تنظيم  سبيلهم  في  �لمضي 
�لكتاi من خصاZ سيدنا  من  �لجز8  هذ�  في  ما Fكرنا*  ��شا���.  ,حكا@ 
�بر�هيم ( !) �نما هي �عوE للناz ,جمعين لألخذ منها �لتحلي بها �إلقتد�8 

على ,ثرها.

سيدنا �بر#هيم خليل #هللا
ِملََّة  َ�#تََّبَع  ُمْحِسٌن  َ�ُهَو  ِهللاَِّ  َ�ْجَهُه  َ�ْسَلَم  ْن  ِممَّ Kِيًنا  َ�ْحَسُن  َ�َمْن   ﴿

(١٢٥:Nلنسا#)  ﴾ ْبَر#ِهيَم َخِليال��ْبَر#ِهيَم َحِنيًفا َ�#تََّخَذ #هللاَُّ ِِ
هكذ� ير� Fكر* في �لقر^> �لكريم، بأنه " خليل �هللا" هي صفة محببة، 
خليلك  �بر�هيم   <� �للهم   ...  )  (~  ) �هللا   Zسو� سيدنا   Zيقو بها.   Vعر
 " �لتحريف،  �خله   Yلذ�  zلمقد�  iلكتا� في  ,يضا  Fكر*  ير�   ٧(... نبيك 
 iتحقق ما جا8 في �لكتا^من �بر�هيم بربه هكذ� ,صبح من �ألصفيا8..." " 

,صبح �بر�هيم  خليال هللا...٨ zلمقد�
�لحياE �لسعي  �> �لذY يخشى �به يتعلق قلبه بمحبته، تصبح غايته في 
حه مهابة �هللا، يشكر* �لنيل �ضا* مغفرته �لفوs بجناته، يسيطر على قلبه 
�لكماZ في مخلوقاته يذكر* بأسمائه �لحسنى.  Zيحمد* عندما يشاهد �لجما
لسانه  يلهج  تعالى،  �هللا  فمن  خير  نعمة  من  يصيبه  ما  كل   <, يؤمن  كما 
بشكر*. ��F ما ,صابه مكر* تر�* صابر� متحمال ما قد�* �هللا يعلم ,> كّل 
ما جا8 من عند �هللا فيه �لخير �متحا> �ختبا� له. فيؤمن بقد�* ��ضي �لنفس 

.Zلصالحا� من �ألعما�يسعى للمزيد من عمل �لخير 
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�لعالية   vألخال� من  �لكثير  Fكر  �لكريم  �لقر^>  في  ير� 
> به من sمما يمتا�لخصاZ �لحميدE ألنبيا8 �هللا �سله �لكر�@، 
سيدنا  عن  تفا>.  �خال~   vصا� �يما>  ثبا�  جميل  صبر 
�سوZ �هللا ( ~) تتحدc �آليا� عما كا> عليه من �يما> عميق 
,ما@  بأسه  قوته  عن  تقو�،  خشية  تا@  تسليم  �فيع  خلق 
 iيو, سيدنا  (! )  uنو تذكر عن صبر سيدنا  �لكفر، كذلك 
عن سيدنا سليما>   ( !) شكر* �لد�ئم لربه سعيه لرفع  ،(!)
شأنه شجاعته، عن �خال~ سيدنا موسى ( !) �لسيد �لمسيح 
 (!  )  ��� سيدنا  عن  مكانته،  علو  شأنه  �فعة  حجته   Eقو
 Zخصاتعلقه بربه توجهه �ليه بكل جو��حه، �لكثير من شيم 
�ألنبيا8 �لكر�@ كونهم مرشدين ,عالما للخير ,مثلة ��ئعة لجميع 

�لناz لإلقتد�8 �الهتد�8.
�ألنبيا8 �ألطها� �لرسل �ألخيا� هم مشاعل ��يا�  هؤال8 

#ألخال� #لجميلة 
(P) بر#هيم�لسيدنا 
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﴿ َ�َجاِهُد�# ِفي #هللاَِّ َحقَّ ِجَهاUِKِ ُهَو #ْجَتَباُكْم َ�َما َجَعَل 
�ْبَر#ِهيَم ِ َ�ِبيُكْم  ِملََّة  َحَرٍ~  ِمْن  يِن  #لدِّ ِفي  َعَلْيُكْم 
ِلَيُكوَ�  َهَذ#  َ�ِفي  َقْبُل  ِمْن  #ْلُمْسِلميَن  اُكْم  َسمَّ ُهَو 
 mَِعَلى #لنَّا Nَ#لرَُّسوُ. َشِهيًد# َعَلْيُكْم َ�َتُكوُنو# ُشَهَد#

هَو  ِباهللاَِّ  َ�#ْعَتِصُمو#  #لزََّكا8َ  َ�]ُتو#  ال8َ  #لصَّ َفَأِقيُمو# 
#لحج:  )   ﴾ #لنَِّصيُر  َ�ِنْعَم  #ْلَمْوَلى  َفِنْعَم  َمْوالُكْم 

(٧٨
 Aترفي سو�E �لمزمل يدعو �هللا �لناz �لى �لتوجه �ليه 

ما سو�*:
#ْلَمْشِرِ�   ُّZ�َ َتْبِتيال �َلْيِه ِ َ�َتَبتَّْل  َ�بَِّك  #ْسَم  َ�#Rُْكْر   ﴿

َ�#ْلَمْغِرZِ ال ِ�َلَه ِ�ال ُهَو َفاتَِّخْذUُ َ�ِكيال ﴾  (#لمزمل:
(٨-٩
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كما يقوZ بديع �لزما> سعيد �لنو�سي " �لحمد هللا على 
له فيحمد*  �لمقولة شعا��  �لمؤمن يتخذ هذ*  "... Zكل حا

يشكر* في كل حاZ يكو> عليه. 
�لمرتبة  هذ*  بلو�  �لى  �لمؤمنين   vيشو تعالى  �هللا   <�
�لتي  �لوسائل  كافة   Fتخا� �لى  ^ياته  في  يدعو  �لرفيع.  �لمقا@ 

تقربهم من �بهم:
#ْلَوِسيَلَة  �َلْيِه ِ َ�#ْبَتُغو#  #تَُّقو# #هللاََّ  ]َمُنو#  #لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿
(#لمائد8:  ﴾ ُتْفِلُحوَ�   َلَعلَُّكْم  َسِبيِلِه  ِفي  َ�َجاِهُد�# 

(٣٥
�في ]ية يقو. تعالى 

﴿ َفِفرُّ�# ِ�َلى #هللاَِّ ِ�نِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبيٌن ﴾  (#لذ#�يا@:
٥٠) ، �يقو. تعالى 
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كا� سيدنا �بر#هيم (P) صاحب 
بصير8 ثاقبة ��r#�K في #ختيا� #لصحيح

 
 Eيذكر �هللا تعالى في �لقر^> ما كا> يتمتع به سيدنا �بر�هيم ( !)، من بصير
�ْبَر�ِهيَم  ِعَباَ�َنا  �Fُْكْر َ  ) هو خير صحيح  ما  تثبيت  �لحقائق   A���� في  قوية 
 Fمصيبا في �تخا�َألْبَصاِ�(٤٥). كا> �قيقا َ Yِلي �َألْيِدْ,ُ iََيْعُقوَ vَِ�ْسَحاَ
�ألمو�،  �لى   Eبعيد  Eبنظر يتمتع  كا>  �لكر�@،  �ألنبيا8  بقية  شأ>  شأنه  قر���ته 

حدz صحيح لما قد يحصل.
تذكر ^ية ,> �هللا تعالى منحه �لرشد �لحكمة �لبالغة في قوله:

:Nِمْن َقْبُل َ�ُكنَّا ِبِه َعاِلِميَن ﴾ (#ألنبيا Uُْبَر#ِهيَم ُ�ْشَد�ِ ﴿ َ�َلَقْد ]َتْيَنا 
(٥١

�لمضي  �لقر��  في   iلصو�� على  للداللة  هنا  �لرشد  كلمة  معنى  تأتي 
بخطو�� �ثقة مطمئنة �لتوجه نحو كل ما هو صحيح باستقامة كاملة. قد 
 .Aلشر��لنعم �لتي هبها �هللا له في صر�عه مع �لكفر  Zساعدته هذ* �ألفضا
ظهر� خصاله �لعالية في �قته بعد نظر* لألمو� قر���ته �لتي كانت تصيب 
 ،iلصو�� �لخطأ  بين  �لتفريق  في  مقد�ته  فطنته  فر�سته  ��ئما،   Vلهد�
�لصالح �لطالح، �لى جانب ما كا> يتمتع من خشية عميقة من �به �ستسال@ 
جل. تذكر �آليا� ما يجا�s به �لمؤمنو>  أل�مر* تنفيذ* لها �> تر�� ,

�لخاشعو> �لمتقو>:
﴿ َيا َ�يَُّها #لَِّذيَن ]َمُنو# ِ�ْ� َتتَُّقو# #هللاََّ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َ�ُيَكفِّْر َعنُكْم 

َسيَِّئاِتُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم َ�#هللاَُّ �Rُ #ْلَفْضِل #ْلَعِظيِم ﴾  (#ألنفا.:٢٩)
بفضل هذ* �لخصاZ �لحميدE �لتي هبها �هللا لسيدنا �بر�هيم ( !)�ستطا! 
 <� �عوته.  نشر  �سالته  بتبليغ  �لقيا@  �لمو�جهة  في  �لمشركين  مع   Zلدخو�
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 َ�َضَرZَ #هللاَُّ َمَثال ِللَِّذيَن ]َمُنو# ِ#ْمَر8َ�َ  َ�َضَرZَ #هللاَُّ َمَثال ِللَِّذيَن ]َمُنو# ِ#ْمَر8َ�َ 
 rَْبِن ِلي ِعْنَد# ِّZ�َ َقاَلْت Rْ�ِفْرَعْوَ� ِ�Rْ َقاَلْت Z�َِّ #ْبِن ِلي ِعْنَدrَ ِفْرَعْوَ� ِ
ِني ِمْن ِفْرَعْوَ�  ِني ِمْن ِفْرَعْوَ� َبْيًتا ِفي #ْلَجنَِّة َ�َنجِّ َبْيًتا ِفي #ْلَجنَِّة َ�َنجِّ

َ اِلِمني ِني ِمْن #ْلَقْوِ� #لظَّ ََ�َعَمِلِه َ�َنجِّ اِلِمني ِني ِمْن #ْلَقْوِ� #لظَّ َ�َعَمِلِه َ�َنجِّ
 (#لتحرمي:١١) (#لتحرمي:١١)
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�لرشا� �لحق �لهد� طو�Z ,عما�هم 
في حياتهم �لدنيا �> كلل , ملل.

جه  يبتغي   <, يجب  �لمؤمن   <,
 Zهللا تعالى في جميع ما يقو@ بها من ,عما�

 Vيهد,> يخلص في سعيه �لى �به �بتغا8 جهه 
 (~  ) �هللا   Zسو� سيدنا  محبته.  �ضا*  كسب  �لى 

حياته سيرته �لشريفة خير مثاZ لنا. فقد جعل �هللا حد* 
�ضا* عنه منتهى ما يبغيه يسعى �ليه. تذكر �لعديد من ,> 
�عوتهم �لى سلوA طريق �لهد�  zألنبيا8 بعثو� إل�شا� �لنا�
�البتعا� عن �لمنكر�� �> ,> يبتغو� منهم ,جر� , يتوقعو� 

كسبا , منفعة:-
﴿ ُقْل َما َ�ْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َ�ْجٍر َ�َما َ�َنا ِمْن #ْلُمَتَكلِِّفينَ  ﴾

(٨٦:�) 
﴿ ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ�ْجٍر َفُهَو َلُكْم ِ�ْ� َ�ْجِر} ِ�ال َعَلى #هللاَِّ َ�ُهَو 

َعَلى ُكلِّ َشْيNٍ َشِهيٌد ﴾  (سبأ:٤٧)
في حديث �سوZ �هللا ( ~) " ,> �هللا عز جل ال يقبل من �لعمل 

 zعامة لكل �لنا Eجهه" ١٣.، �عو�ال ما كا> له خالصا �بتغى به 
�ألنبيا8   Eعو� كانت  كذلك  ,عمالهم.  جميع  في  يخلصو�   <,
�لرسل �لكر�@، ,> يكو> �لقصد �لهدV في �لحياE �لدنيا �لتهيؤ 
�لعمل بإخال~ لتأمين كسب نعم �هللا تعالى، عد@  Eللد�� �آلخر

�النبها� �النخد�! بمباهج �لدنيا.
َفَمْن  َ�ُمنِذِ�يَن  ِريَن  ُمَبشِّ #ْلُمْرَسِليَن ِ�ال  ُنْرِسُل  َ�َما   ﴿

َيْحَزُنوَ�  ﴾   ُهْم  َعَلْيِهْم َ�ال  َخْوٌ�  َ�َ�ْصَلَح َفال  ]َمَن 
(#ألنعا�:٤٨)
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هو  ما  كل   " �ختيا�   "vلصد�  "
صحيح" من �لصفا� �لتي �عا �سولنا 
بها،  للتمسك  �لمؤمنين  �لكريم ( ~) 

كما �� Fلك في ,حا�يثه:
" قل ^منت باهللا ثم �ستقم ".٩

" من ,حب ,> يحبه �هللا �سوله فليصدv �لحديث 
    ١٠."

�شد*  يلهمه  �لدين  في  يفقهه  خير�  �هللا  به  ير�  من   "
١١."

�لى   Yيهد �لبّر   <� �لبّر،  �لى   Yيهد  vلصد�  <�  "
 iليكذ �لرجل   <� �لنا�،  �لى   Yيهد �لفجو�   <� �لفجو�، 

حتى يكتب عند �هللا كذ�با ".١٢

#آلخر8  #لد#�  يذكر  مخلصا،  عبد#   (P  ) �بر#هيم  سيدنا  كا�   *
K#ئما *   

من   �جا8 �لذين   (!  ) �بر�هيم  سيدنا  �لكريم  �لقر^>   Vيعر
يعملو> لها بإخال~  Eصلبه من بعد* بأنهم كانو� يسعو> لآلخر

تفا>:-
#َألْيِد}  ُ�ْ�ِلي   Zََ�َيْعُقو �ْسَحاَ� ِ�َ �ْبَر#ِهيَم  ِعَباKََنا  َ�#Rُْكْر   ﴿
:�)   ﴾  ِ �# َ�#َألْبَصاِ� ِ�نَّا َ�ْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة RِْكَرL #لدَّ

(٤٥-٤٦
,> ما يميز �ألنبيا8 عن سائر �لبشر حرصهم على �لسعي 
 <, <� Eنيل نعيم جناته في �آلخرلكسب �ضا �هللا مغفرته 
ينتظر� ,جر� , نفعا من ,حد.قد قامو� بدعوE ,قو�مهم �لى طريق 
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 ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ�ْجٍر َفُهَو  ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ�ْجٍر َفُهَو 
َلُكْم ِ�ْ� َ�ْجِر} ِ�ال َعَلى #هللاَِّ َلُكْم ِ�ْ� َ�ْجِر} ِ�ال َعَلى #هللاَِّ 
َ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيNٍ َشِهيٌدَ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيNٍ َشِهيٌد

 (سبأ: (سبأ:٤٧٤٧))
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�حد� ,هم �لصفا� �لتي يجب ,> يتحلى بها �لمؤمن، �لتفكير بكل جدية 
تذكرها ��ئما. ,> يكو> كل ما يعمله , يقوله خالصا هللا  Eآلخر� Eفي �لحيا
حد*. على �لمؤمن ,> يعتبر �لحياE �آلخرE هي ��� �لقر��، يتشوv �ليها ال 
ينخد! بهذ* �لحياE �لدنيا ال يرتبط بها. �لمؤمنو> – ال �يب- لهم �لحق 
هذ*  على   *يشكر  <, لهم،  ,حلها  عليهم  �هللا  ,نعمها  �لتي  بالنعم  �لتمتع  في 
�لمنح �لكريمة �لتي سيجدنها ,يضا في حياتهم في �لد�� �آلخرE، بل ,فضل 
منها بكثير، ,بقى. غير ,نه ال يحب ,> يكو> هذ� هدV �لمؤمن ,بد�، �نما 
 Vسائل ال غير لبلو� �لهديعتبرها ,فضاال من �هللا يستوجب �لشكر عليها، هي 

.Eهو �لخلو� في نعيم �آلخر�ألسمى ,ال 
�لخشية  فيها، ثم  �لخلو�  �لى   vلتشو�فيها من نعم  �لجنة ما  �> تذكر 
من عذ�i �لجحيم �لخوV �لد�ئم من �لخلو� في �لنا� من �لوسائل �لتي تدفع 
بالمؤمن �لى �لتقرi من �به، �لتحلي باألخالv �لقر^نية �لسامية �لتشوv للعيش 
في ظالZ �إليما> �لهد�ية. ��F لم يد@ �لمؤمن صلته باهللا فإ> �لشيطا> يدخل 
 .Eآلخر� تذكر  عن  بعيد�  �لعيش  �لى  يدفعه  �لغفلة  �لنسيا>  مستغال صفة  �ليه 
لكن على �لمؤمن ,> ال يقع في حبائل �لشيطا> ال ينسى Fكر �آلخرE ��ئما 

يتو�صل في �لتفكير �لتذكر.
يذكر �لقر^> عن سيدنا �بر�هيم ( !) تو�صله مع �به Fكر* �آلخرE مع 

سعيه �لد�ئم �لمخلص في تبليغ �سالته �عوE �هللا، طو�Z عمر* �لمديد.
﴿ َ�َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة ِ�ْبَر#ِهيَم ِ�ال َمْن َسِفَه َنْفَسُه َ�َلَقْد #ْصَطَفْيَناUُ ِفي 

اِلِحيَن  ﴾  (#لبقر8:١٣٠) ْنَيا َ�ِ�نَُّه ِفي #آلِخَر8ِ َلِمْن #لصَّ #لدُّ
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كا� سيدنا �بر#هيم 
عبد# مختا�# �من #ألخيا�       

�نَُّهْم ِعْنَدَنا َلِمْن #ْلُمْصَطَفْيَن #َألْخَياِ� ﴾  (�:٤٧) ِ�َ ﴿
 Eبالنبو عليه  ,نعم  هد�*  �ختا�*   (!  ) �بر�هيم  سيدنا  �صطفى  �هللا   <�
شرفه بحمل �لرسالة. تذكر ^ية قر^نية ,> �هللا فضله من من �Fيته على سائر 

�لعالمين: 
َعَلى  ِعْمَر#َ�   .َ[�َ �ْبَر#ِهيَم ِ  .َ[�َ َ�ُنوًحا   �َKَ[ #ْصَطَفى  #هللاََّ   َّ��ِ  ﴿

#ْلَعاَلِميَن ﴾  (]. عمر#�:٣٣)
قد �ختا� �هللا سيدنا �بر�هيم ( !) من بعد* ,ال�* للقيا@ بدعوE �لناz �لى 
قد�E �هللا حكمه على  �ليهم، Fكر  �مر* نو�هيه ,�هللا  تبليغ �سالة  �إليما> 
�Rُِّيَِّتِهَما  ِفي  َ�َجَعْلَنا  �ْبَر#ِهيَم ِ�َ ُنوًحا  َ�ْ�َسْلَنا  َ�َلَقْد   ﴿ �آلية:  في  �لمخلوقا�. 
Fكر  (#لحديد:٢٦)   ﴾ َفاِسُقوَ�  ِمْنُهْم  َ�َكِثيٌر  ُمْهَتٍد  َفِمْنُهْم   Zَْلِكَتا#�َ  8َ #لنُُّبوَّ

حمل �لرسالة. Eال�* من بعد* بالنبو,لتشريفه 
من عالما� �لمؤمن حب �لخير �لعمل به. في حين ال يأتي من �لكافر �ال 
 vمصلحته �لشخصية فوهذ� ,مر بديهي أل> �لكافر يضع منفعته  .�Fأل��لشر 
باآلخرين �لعمل ألجل   �Fأل��لضر�   vلحا� �لى  يدفعه  �عتبا� ^خر هذ�   Y,
لعمو@  حوله  لمن  لنفسه  �لبركة  �لخير  يجلب  فإنه  �لمؤمن  ,ما  فقط.  نفسه 
�لمعنوF .Yلك أل> خشيته من �هللا تعالى  Yال يصد� منه �ال �لنفع �لما� ،zلنا�
�يمانه به يجعله يلتز@ جانب �لحق �لمطلق حتى �> كا> على نفسه، فال يظلم 
.zيدفع ظلمه عن �لنايقف ,ما@ �لظالم  ،zلخير للنا�,حد�، يؤمن بالعد�لة 
يقوZ سيدنا �سوZ �هللا ( ~) " خيا� ,متي ,حسانهم ,خالقا ١٤ 

�لناz باعتبا�هم مصد� خير  بذلك يضع �لمؤمن حسن �ألخالv في مقدمة  "
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�Rْ َقاَ. ِ�ْبَر#ِهيُم Z�َِّ #ْجَعْل  َ�ِ�Rْ َقاَ. ِ�ْبَر#ِهيُم Z�َِّ #ْجَعْل ِ�َ 
َهَذ# َبَلًد# ]ِمًنا َ�#iُ�ْْ� َ�ْهَلُه ِمْن َهَذ# َبَلًد# ]ِمًنا َ�#iُ�ْْ� َ�ْهَلُه ِمْن 
#لثََّمَر#ِ@ َمْن ]َمَن ِمْنُهْم ِباهللاَِّ #لثََّمَر#ِ@ َمْن ]َمَن ِمْنُهْم ِباهللاَِّ 
َ�#ْلَيْوِ� #آلِخِر َقاَ. َ�َمْن َكَفَر َ�#ْلَيْوِ� #آلِخِر َقاَ. َ�َمْن َكَفَر 
�َلى ِ Uَُُّلى َفُأَمتُِّعُه َقِليال ُثمَّ َ�ْضَطر�ِ Uَُُّفُأَمتُِّعُه َقِليال ُثمَّ َ�ْضَطر
َعَذ#Zِ #لنَّاِ� َ�ِبْئَس #ْلَمِصُ�َعَذ#Zِ #لنَّاِ� َ�ِبْئَس #ْلَمِصُ�

 (#لبقر8: (#لبقر8:١٢٦١٢٦))
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كا� سيدنا �بر#هيم R# قلب سليم       
قومه  بين  من  �صطفا*  خليال،   (!  ) �بر�هيم  من  �تخذ  تعالى  �هللا   <�

هبه �إليما> جعله ��ئد� ألهل �إليما>.�لمشركين، 
�> �هللا يريد من �لمؤمنين ,> يقتد� باألنبيا8 �لكر�@ يتخذهم ,سوE حسنة 

لهم في ,خالقهم خصالهم �لكريمة، ,> يطرحو� من قلوبهم كل 
�ما��� �لجاهلية �ألخالv �لتي تتالئم مع سعيهم �لى 

�لتقرi من �بهم. كما عليهم 

�ال َكافًَّة ِللنَّاmِ َبِشً�# ِ rََبِشً�#  َ�َما َ�ْ�َسْلَنا mِال َكافًَّة ِللنَّا�ِ rََ�َما َ�ْ�َسْلَنا 
َ�َنِذيًر# َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر #لنَّاmِ ال َيْعَلُموَ�  َ�َنِذيًر# َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر #لنَّاmِ ال َيْعَلُموَ�  

(سبأ:(سبأ:٢٨٢٨))
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بركة لمجتمعاتهم.
�> �هللا تعالى يفرv بين �لمؤمن �لذY ال يأتي منه سو� �لخير له لقومه 

بين من ال يحملو> هذ* �لخصاZ �لكريمة في قوله تعالى:
﴿ َ�َضَرZَ #هللاَُّ َمَثال َ�ُجَلْيِن َ�َحُدُهَما َ�ْبَكُم ال َيْقِدُ� َعَلى َشْيNٍ َ�ُهَو 
هُّ ال َيْأِ@ ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِو} ُهَو َ�َمْن َيْأُمُر  َكلٌّ َعَلى َمْوالUُ َ�ْيَنَما ُيَوجِّ

ِباْلَعْدِ. َ�ُهَو َعَلى ِصَر#Vٍ ُمْسَتِقيٍم  ﴾  (#لنحل:٧٦)

ِريَن َ�ُمنِذِ�يَن ألال  ِريَن َ�ُمنِذِ�يَن ألال  ُ�ُسال ُمَبشِّ  ُ�ُسال ُمَبشِّ
ٌة َبْعَد  ٌة َبْعَد َيُكوَ� ِللنَّاmِ َعَلى #هللاَِّ ُحجَّ َيُكوَ� ِللنَّاmِ َعَلى #هللاَِّ ُحجَّ
#لرُُّسِل َ�َكاَ� #هللاَُّ َعِزيًز# َحِكيًما#لرُُّسِل َ�َكاَ� #هللاَُّ َعِزيًز# َحِكيًما

(١٦٥:Nلنسا#) (١٦٥:Nلنسا#) 
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�لحق، تصفية قلوبهم  iلصو�� Eآل��8 �لمنحرفة عن جا���لتخلي عن �ألفكا� 
ضمائرهم من �أل���> �لشو�ئب.

يعتمد*  ما  ترA جميع  معنا*  �لمؤمن  عند   Eلسرير� نقا8  �لقلب  �> صفا8 
�يب ,فكا� مسمومة يحا�s Zعها في نفس �لمؤمن.  z�لشيطا> من سا
في هذ� يقوZ تعالى: ﴿ َما َكاَ� #هللاَُّ ِلَيَذَ� #ْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َ�ْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز 
ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى #ْلَغْيِب َ�َلِكنَّ #هللاََّ َيْجَتِبي ِمْن  يِِّب َ�َما َكاَ� #هللاَُّ  #ْلَخِبيَث ِمْن #لطَّ
ُ�ُسِلِه َمْن َيَشاNُ َفآِمُنو# ِباهللاَِّ َ�ُ�ُسِلِه َ�ِ�ْ� ُتْؤِمُنو# َ�َتتَُّقو# َفَلُكْم َ�ْجٌر َعِظيٌم  ﴾ (]. 

عمر#�:١٧٩)، �لطيب هنا يشمل طهر �لنو�حي �لمعنوية �لرحية حصر�.
قلبا  يملك  ,نه  �لدين  من  هد�ية  على  ليس  باهللا  يؤمن  ال  من  يدعي  قد 
�إليما> شر?  ���حة ضمير* فقط. أل>  يبغي من هذ�  �نما  نقيا نظيفا. لكنه 
,ساسي للحصوZ على قلب " سليم" على نحو ما كا> عليه سيدنا �بر�هيم ( !) 
كما يتطلب منه �طاعة �هللا تنفيذ ,�مر* �المتنا! عن نو�هيه تسليم ,مو�* 
يعد� مظاهر �إليما>  Zحد*. يذكر �لقر^> في هذ� �لمجالربه، يتوكل عليه 

�ألخالv �لنبيلة في قوله تعالى:
#ْلِبرَّ  َ�َلِكنَّ   Zِْلَمْغِر#�َ #ْلَمْشِرِ�  ِقَبَل  ُ�ُجوَهُكْم  ُتَولُّو#   �ْ�َ #ْلِبرَّ  َلْيَس   ﴿
#ْلَماَ.  َ�]َتى  َ�#لنَِّبيِّيَن   Zِْلِكَتا#�َ َ�#ْلَمالِئَكِة  #آلِخِر  َ�#ْلَيْوِ�  ِباهللاَِّ  ]َمَن  َمْن 
اِئِليَن  َ�#لسَّ ِبيِل  #لسَّ َ�#ْبَن  َ�#ْلَمَساِكيَن  َ�#ْلَيَتاَمى  #ْلُقْرَبى   {�ِRَ ُحبِِّه  َعَلى 
ال8َ َ�]َتى #لزََّكا8َ َ�#ْلُموُفوَ� ِبَعْهِدِهْم ِ�Rَ# َعاَهُد�#  َ�ِفي #لرَِّقاZِ َ�َ�َقاَ� #لصَّ
َصَدُقو#  #لَِّذيَن  ُ�ْ�َلِئَك   mِْلَبْأ# َ�ِحيَن   Nِ#َّر َ�#لضَّ  Nِْلَبْأَسا# ِفي  اِبِريَن  َ�#لصَّ

َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم #ْلُمتَُّقوَ� ﴾ (#لبقر8:١٧٧)
�> �هللا تعالى يحب من عبا�* ,> يسعو� �لى تطهير ,نفسهم تنقية سر�ئرهم   
ِ. َيْوٍ� َ�َحقُّ َ�ْ� َتُقوَ� ِفيِه  َس َعَلى #لتَّْقَوL ِمْن َ��َّ ﴿ ال َتُقْم ِفيِه َ�َبًد# َلَمْسِجٌد ُ�سِّ
هِِّريَن  ﴾ (#لتوبة:١٠٨). قد  ِفيِه ِ�َجاٌ. ُيِحبُّوَ� َ�ْ� َيَتَطهَُّر�# َ�#هللاَُّ ُيِحبُّ #ْلُمطَّ
يكو> �إلنسا> �قعا تحت تأثير سيطرE �لشيطا> لزمن طويل، تشبعت نفسه 
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َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقو# َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقو# 
#ْلَخْيَر#ِ@ َ�ْيَن َما َتُكوُنو# َيْأِ@ ِبُكْم #ْلَخْيَر#ِ@ َ�ْيَن َما َتُكوُنو# َيْأِ@ ِبُكْم 
 Nٍهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْي# َّ��#هللاَُّ َجِميًعا ِ��َّ #هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيNٍ #هللاَُّ َجِميًعا ِ

َقِديٌر (#لبقر8:َقِديٌر (#لبقر8:١٤٨١٤٨))
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عد   Eلمائد�  Eسو� في  �هللا  بشر  قد 
:iلثو���لمؤمنين �ألجر 

 Zُِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َ�َ�ْصَلَح َفِإ�َّ #هللاََّ َيُتو Zََفَمْن َتا 
َعَلْيِه ِ��َّ #هللاََّ َغُفوٌ� َ�ِحيٌم   (٣٩) (#لمائد8)
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�لمنحرفة،  باألفكا�  قلبه  �متأل  �لخبيثة   zبالوسا
�بتعد عن �لتمسك بأهد�i �لدين �ألخالv �لقر^نية. 
�به يطلب  �لى  �لتوجه  �ألهم هو  �ألمر  يبقى  لكن 
يصفي  ،Zيستغفر* على ما كا> عليه من ضال�لتوبة 
 iللتقر  Eقد �ألنبيا8  من  يتخذ  �لخبائث،  من  قلبه 

�لى �هللا.
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Uمة لوحد� (P) بر#هيم�كا� 

يلتز@  �هللا،  من  �لمختا�ين  �ألنبيا8  من  نبيا   (!) �بر�هيم  سيدنا  كا> 
�ّال يبتغي من ��ئه مرضاته sيا�E تقربه منه  بأ�مر �به ال يعمل شيئا 
�ليه حد*. يخشى �به، يعتمد يتوكل عليه، مسلما  تعلقه به �نتمائه 
�به  حد�نية  �لى  �عاهم  حد*.  قومه  جمو!  �جه  �ليه.  جميعها  ,مو�* 
�لشجاعة �لنابعة من �يمانه �لعميق �طمئنانه ثقته  Eعبا�ته، مبديا من �لقو

بربه ما جعله يستمر في تبليغ �عوته بقر�� ثابت ال يتزعز!. 
هكذ� يجب ,> يكو> شأ> �لمؤمنين. �لثبا� على �إليما> �لشجاعة 
يتوكل   <, �لناz ,جمعين، بعد  �لى  تبليغ �سالة �هللا �ينه  �الندفا! في 
على �به ينتظر �لعو> �لنصر منه، تماما مثلما فعل سيدنا �بر�هيم ( !) في 
تبليغ �عوته. في مقدمة �لوسائل �إلجر���8، يأتي �لتسليم بصو�E مطلقة 
له  ليا  �لمؤمن  قبل  من   *Fتخا� منه حد*،  �لخشية  �ألحد،  �لو�حد  هللا 
 �إليما> �لثابت �لعقيدE �لصحيحة، يستطيع لوحد* F لمؤمن�نصير�. 
من بين جمو! من غير �لمؤمنين ,> يلتز@ بأ�مر �ينه يظهر �يمانه على 
 zلنا� يبلغ  عقيدته  �لى  يدعو   Eلحميد� ,خالقه  من  ينشر  جه  ,جمل 
 AيتحريتصرV بموجب ما تملي عليه �ألخالv �لقر^نية،  *8��^,فكا�* 
هو على ثقة ,> �هللا معه ��ئما يعينه في مسعا* يلهمه �لرشا� ينصر*. هذ� 
 vيؤمن بصد Yلذ� vلملتز@ بمحاسن �ألخال��لمتوكل على �هللا  �لمؤمن 
يقين، فإنه الشك يستطيع ,> يطمح ليكو> " ,مة لوحد*" على ما كا> 

عليه سيدنا �بر�هيم (!).

149

ها��� يحيى ها��� يحيى ((عدنا� ��قطا�عدنا� ��قطا�))



  َ�َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة ِ�ْبَر#ِهيَم ِ�ال َمْن َ�َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة ِ�ْبَر#ِهيَم ِ�ال َمْن 
ْنَيا  ْنَيا َسِفَه َنْفَسُه َ�َلَقْد #ْصَطَفْيَناUُ ِفي #لدُّ َسِفَه َنْفَسُه َ�َلَقْد #ْصَطَفْيَناUُ ِفي #لدُّ

اِلِحَني اِلِحَنيَ�ِ�نَُّه ِفي #آلِخَر8ِ َلِمْن #لصَّ �نَُّه ِفي #آلِخَر8ِ َلِمْن #لصَِّ�َ
 (#لبقر8: (#لبقر8:١٣٠١٣٠))
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كا� سيدنا �بر#هيم ( P) عبد# شكو�#   

لقد ,نعم �هللا على عبا�* بالكثير من �لنعم، جب عليهم شكر* على مظاهر 
�ئع خلقه بد8 من ,بسط �لمخلوقا� �لحية �نتها8 بكماZ خلق �بد�ئع صنعه 

 -:Zلكما� Zما تعنيه هذ* �لمعجز�� في �لجما�إلنسا>، 

يُكْم  َ�ُيَزكِّ ]َياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َ�ُسوال  ِفيُكْم  َ�ْ�َسْلَنا  َكَما   ﴿
َتْعَلُموَ�  َتُكوُنو#  َلْم  َما  َ�ُيَعلُِّمُكْم  َ�#ْلِحْكَمَة   Zَْلِكَتا# َ�ُيَعلُِّمُكْم 
َفاRُْكُر�ِني Rْ�َُكْرُكْم َ�#ْشُكُر�# ِلي َ�ال َتْكُفُر�ِني َيا َ�يَُّها #لَِّذيَن ]َمُنو# 
اِبِريَن ﴾  (#لبقر8:١٥١- ال8ِ ِ��َّ #هللاََّ َمَع #لصَّ ْبِر َ�#لصَّ #ْسَتِعيُنو# ِبالصَّ

(١٥٣
�> نبي �هللا �بر�هيم ( !)، هذ� �لعبد �لصالح، خير قدE لعمو@ �لمسلمين 
َشاِكًر#   ﴿ عنه  تعالى   Zيقو عليه.  �هللا  ألنعم  �لد�ئم  �لشكر  من  يبديه  كا>  لما 

�َلى ِصَر#Vٍ ُمْسَتِقيٍم ﴾   (#لنحل:١٢١).ِ Uُ#َ�َهَد Uَُألْنُعِمِه #ْجَتَبا
 @��> ما �� من قصص عن �ألنبيا8 �لكر�@ تظهر مد� حرصهم على �
 Zألفضا��لشكر هللا بيا> �لحمد له، تسبيحه تمجيد* Fكر* على هذ* �لنعم 

�لعظيمة.
كا> سيدنا �سوZ �هللا ( ~) ير�� عند تضرعه ,حد ,�عيته " �لحمد هللا 
نستعينه نستغفر* نعوF باهللا من شر� ,نفسنا ١٥، مما يدZ على �لمكانة �لرفيعة 
�لشكر  بيا>  �لى  �لمؤمن  يدفع  ما  �لقر^>  ^يا�  في  نجد  �لشكر هللا.  للحمد 
باستمر��، على كل حاZ هو عليه، حتى �> ,صابته مصيبة , حلت به نائبة 

 تعرU لظلم قهر., Uصابه مر, �جهته مصاعب , ,
 cإلنسا> �لمؤمن يعلم ,> حكمة �هللا تعالى تتجلى في مثل هذ* �لحو��� <�
�لوقائع �لتي يتعرU لها ,حيانا. ,نه معرU لالمتحا> �الختبا� ليظهر مد� 
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ا  ا َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لَِّذ� �ْسَتْوَقَد َناً
� َفَلمَّ َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لَِّذ� �ْسَتْوَقَد َناً
� َفَلمَّ
َ(َضاَ'ْ& َما َحْوَلُه َ#َهَب �هللاَُّ ِبُنوِ
ِهْم َ(َضاَ'ْ& َما َحْوَلُه َ#َهَب �هللاَُّ ِبُنوِ
ِهْم 
َ+َتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍ& ال ُيْبِصُر+َ*  َ+َتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍ& ال ُيْبِصُر+َ*  

 (�لبقر١٧:8) (�لبقر8:١٧)



صبر* قوE �يمانه على مو�جهة �لملما� في حياته. يعد* �به لقا8 ما يبديه من 
�لخلق �لعالي، ,حسن �لجز�8 ,جمل �لجو�ئز، كما جا8 �لخبر  Vحسن �لتصر

في ^يا� �لقر^> �لكريم:-
#َألْمَو#ِ.  ِمْن  َ�َنْقٍص   Pِْلُجو#�َ #ْلَخْوِ�  ِمْن   Nٍِبَشْي َ�َلَنْبُلَونَُّكْم   ﴿
اِبِريَن ﴾   (#لبقر8:١٥٥)   ْر #لصَّ َ�#َألنُفِس َ�#لثََّمَر#ِ@ َ�َبشِّ

 
�َلْيَنا ِ�َ ِفْتَنًة  َ�#ْلَخْيِر  رِّ  ِبالشَّ َ�َنْبُلوُكْم  #ْلَمْوِ@  Rَ#ِئَقُة  َنْفٍس  ُكلُّ   ﴿
         (٣٥:Nألنبيا#)  ﴾ �َُتْرَجُعو
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ال َيْمِلُكوَ� َلُكْم iْ�ًِقا َفاْبَتُغو# ِعْنَد ال َيْمِلُكوَ� َلُكْم iْ�ًِقا َفاْبَتُغو# ِعْنَد 
#هللاَِّ #لرiَِّْ� َ�#ْعُبُد�Uُ َ�#ْشُكُر�# َلُه ِ�َلْيِه #هللاَِّ #لرiَِّْ� َ�#ْعُبُد�Uُ َ�#ْشُكُر�# َلُه ِ�َلْيِه 

ُتْرَجُعوَ�ُتْرَجُعوَ�
 (#لعنكبو@: (#لعنكبو@:١٧١٧))
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�نََّما َتْعُبُد�َ� ِمْن �Kُِ� #هللاَِّ َ�ْ�َثاًنا ِ�نََّما َتْعُبُد�َ� ِمْن �Kُِ� #هللاَِّ َ�ْ�َثاًنا ِ
َ�َتْخُلُقوَ� ِ�ْفًكا ِ��َّ #لَِّذيَن َتْعُبُد�َ� ِمْن َ�َتْخُلُقوَ� ِ�ْفًكا ِ��َّ #لَِّذيَن َتْعُبُد�َ� ِمْن 

�Kُِ� #هللاَِّ �Kُِ� #هللاَِّ 
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محالين ثنيه عن �عوته ��غامه على ترA �ينه، غير ,نه �ستمر 
مؤ�يا  �لمتين،  �هللا  بحبل  يلين  ال  عز@   Eبقو متمسكا  ثابتا 
�جبه قائما بأ��8 مهمته حتى �> ,�� به �ألمر �لى ترA قومه 

�لهجرE من موطنه �لتخلي عما يملكه.
بقد� معلو@ بمعيا�  �لوجو�  ما في  �> �هللا خالق جميع 
ما  يعلم  �ألsلي  بعلمه   ،cمقد� كل حا� هو  �قيق  ميز�> 
سوV يحدc لنا. �> هذ* �لحقائق ,��كها �ألنبيا8 �لمرسلو> 
�لذين شرفّهم �هللا بمقا@ �فيع كلفهم بو�جب �لدعوE إلخر�� 
�لناz من �لظلما� �لى �لنو�. على �لمؤمنين بربهم ,> يسلمو� 
شؤ> حياتهم �لى قضا8 �هللا قد�* برضا نفس طيب قلب. 
جعل   Eكثير ^يا�  في  �لقر^>  ,كد*   Yلذ� �إللهي  �لقد�  هذ� 

�لتصديق به من ,�كا> �إليما> بالخالق.
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كا� سيدنا �بر#هيم (P) عبد# 
مسلّما �مو�U هللا

 ِّZِلَر َ�ْسَلْمُت  َقاَ.  َ�ْسِلْم  َ�بُُّه  َلُه  َقاَ.   Rْ�ِ  ﴿
#ْلَعاَلِميَن ﴾ (#لبقر8:١٣١)

�> كلمة " �إلسال@" كما هو معرV مشتقة من 
 Yبذلك فإ> " �لمسلم" هو �لذمصد� �لتسليم �لسال@. 
 (!  ) �بر�هيم  سيدنا  ,ظهر*  ما  هذ�  هللا.  ,مو�*  يسلم 
�لى �به  تعامله مع قومه، حينما سلم جميع شؤنه  في 
 Eلشد� zمهما ,ظهر قومه معه من �لبأبصو�E كاملة. 
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كا� سيدنا �بر#هيم ( P) لينا حليما
�لحلم   ،Eلسرير� �لقلب  �لقر^>، صفا8  �لتي Fكرها  �لمؤمن  من صفا� 
�لصبر �للين في �لتعامل �ظها� �لشفقة �لمحبة �لتسامح. تر� في �آليا� 

هذ* �لصفا� �لتي �ختص بها سيدنا �بر�هيم ( !):-
ا  ﴿ َ�َما َكاَ� #ْسِتْغَفاُ� ِ�ْبَر#ِهيَم َألِبيِه ِ�ال َعْن َمْوِعَد8ٍ َ�َعَدَها ِ�يَّاUُ َفَلمَّ
َحِليٌم  ﴾  (#لتوبة:  Uٌ# �ْبَر#ِهيَم َأل�َِّ  َّ��ِ ِمْنُه   �َ َتَبرَّ َ�نَُّه َعُد�ٌّ ِهللاَِّ  َلُه  َتَبيََّن 

(١١٤
(٧٥:Kهو)  ﴾ ُمِنيٌب Uٌ# �ْبَر#ِهيَم َلَحِليٌم َ��َِّ َّ��ِ ﴿

محبة  vيلتزمو> بالسير في طريقه بشو�> �لمؤمنين �لذين يعتصمو> باهللا 
�لخصاZ �لجميلة، سيدخلو> في sمرE عبا�  Eلحميد� vيسعو> لاللتز�@ باألخال
�هللا �لمخلصين. تعتبر �لشفقة �لرحمة �لتسامح �للين �للطف في �لتعامل من 
 ���جملة �ألخالv �لكريمة �لتي ,���ها �لرسوZ  ( ~) للمؤمنين،  كما 

في جملة من �ألحا�يث �لنبوية، نو�� بعضها:
" �> �لرفق ال يكو> في شي8 �ّال �sنه ال ينز! من شي8 �ّال شانه "١٦

" ,تحب ,> يلين قلبك تد�A حاجتك؟ ��حم �ليتيم ,مسح على �,سه 
,طعمه من طعامك يلين قلبك تد�A حاجتك "١٧

" ترحمو� �غفر� يغفر لكم... "١٨    
" �> �هللا �فيق يحب �لرفق يعطي على �لرفق ما ال يعطي على �لعنف ما 

ال يعطي على سو�* " ١٩
جميعا.  �ألنبيا8  بها   sيمتا كا>  �لعالية  �لصفا�  هذ*   <, �لقر^>  يخبرنا 
َيا  َقاُلو#   ﴿ مدين  قو@  �لى  �هللا  ,�سله   Yلذ�  (!  ) شعيب  �هللا  نبي  عن   Zيقو
 Nَُما َيْعُبُد ]َباُ�َنا َ�ْ� َ�ْ� َنْفَعَل ِفي َ�ْمَو#ِلَنا َما َنَشا rََنْتُر �ْ�َ rَُشَعْيُب َ�َصالُتَك َتْأُمُر

.(٨٧:Kهو )  ﴾  نََّك َألْنَت #ْلَحِليُم #لرَِّشيُد�ِ
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  ُثمَّ َكاَ� ِمْن #لَِّذيَن ]َمُنو# َ�َتَو#َصْو# ُثمَّ َكاَ� ِمْن #لَِّذيَن ]َمُنو# َ�َتَو#َصْو# 
ْبِر َ�َتَو#َصْو# ِباْلَمْرَحَمِةُ�ْ�َلِئَك  ْبِر َ�َتَو#َصْو# ِباْلَمْرَحَمِةُ�ْ�َلِئَك ِبالصَّ ِبالصَّ

َ�ْصَحاZُ #ْلَمْيَمَنِةَ�ْصَحاZُ #ْلَمْيَمَنِة
 (#لبلد: ١٨-١٧) (#لبلد: ١٨-١٧)
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ُقْل َ�َمَر َ�بِّي ِباْلِقْسِط َ�َ�ِقيُمو# ُ�ُجوَهُكْم ُقْل َ�َمَر َ�بِّي ِباْلِقْسِط َ�َ�ِقيُمو# ُ�ُجوَهُكْم 
ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َ�#KُْعوUُ ُمْخِلِصَني َلُه ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َ�#KُْعوUُ ُمْخِلِصَني َلُه 
     �َ�Kُيَن َكَما َبَدَ�ُكْم َتُعو يَن َكَما َبَدَ�ُكْم َتُعو�Kَُ�     #لدِّ #لدِّ

 (#ألعر#�: (#ألعر#�:٢٩٢٩))
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 (P ) بر#هيم�كا� سيدنا 
�لى �به  Lنسانا �#ئد# #هتد�

�> صفة ( �لها�Y) تتجلى بأ�! صو�ها في حياE �بر�هيم ( !) مثلما في 
حياE بقية �ألنبيا8. فقد كا> �ليال قائد� يحمل ��ية �لهد� �إليما> بين قومه، 
�لتي شرفه �هللا بحملها. قا@ بدعوتهم �لى نو� �إليما> باهللا �لو�حد �ألحد. هذ� 

كا> ,يضا شأ> من تبعو* من صلبه من �لمرسلين:
﴿ َ�َ�َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ� َ�َيْعُقوZَ َناِفَلًة َ�ُكال َجَعْلَنا َصاِلِحيَن َ�َجَعْلَناُهْم 
 Nَيَتا�ال8ِ َ�ِ ًة َيْهُد�َ� ِبَأْمِرَنا َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ�َلْيِهْم ِفْعَل #ْلَخْيَر#ِ@ َ�ِ�َقاَمِة #لصَّ َ�ِئمَّ

(٧٢-٧٣:Nألنبيا#)  ﴾  لزََّكا8ِ َ�َكاُنو# َلَنا َعاِبِديَن#
,ئمة  Eيذكر �هللا في �لقر^> ,> �لمؤمنين شأنهم شأ> �لمرسلين هم قا�

�لهد� بين ,قو�مهم مجتمعاتهم:-
َ�ْعُيٍن   8َ ُقرَّ �Rُ�َِّيَّاِتَنا  iْ�ََ�#ِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َ�بََّنا  َيُقوُلوَ�  َ�#لَِّذيَن   ﴿

َ�#ْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِ�َماًما  ﴾  (#لفرقا�:٧٤)
ضح سبيل ,لقد �عا سيدنا �سوZ �هللا ( ~) �لناz كآفة �لى ,شرV �ين 
 .Eفي �آلخر,نبل طريق، �لذY فيه �لخال~ �لر�حة �لطمأنينة في �لحياE �لدنيا 

موطنا  كانت  ���فه"   " مدينة   �� #لتا�يخية   �Kلمصا# تذكر   " #لجانبية  #لصو�8  على  #لتعليق 
) ��ليسع ( P). �في ��#يا@ P ) �شعيب (P بر#هيم (�� (P ) �K[ منهم Nللعديد من #ألنبيا
Rكر  �يأتي  حياته.  من  طويال  �Kحا  حر#�"   " مدينة  في  قضى   (P  ) �بر#هيم  سيدنا   ��  Lخر�
�بانا �بر#هيم �قبل �قامته في (   �� ،Nلك في #إلنجيل: " ثم قا. : #سمعو# �يها #ألخو8 �#آلباR
حر#�) �حينما كا� في بالK ما بين #لنهرين ظهر@ �بانت له عز8 #هللا ... �قا. له: #خر~ من 
بلدr �من �هلك ��قا�بك �#Rهب �لى مكا� �قوله لك. �خر~ من بالK #لكلد#نيين ��تى �لى 

( حر#�)...(٢٠).
#لصو�8 #لجانبية:-

#لمكا� #لمعر�� بإقامة سيدنا �بر#هيم ( P) فيه. �تظهر بحير8 #ألسماr #لشهير8... ).
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ِلُنْسِلَم ِلَرZِّ #ْلَعاَلِميَن  ﴾ (#ألنعا�:٧١)
في حديث نبوY عن �سوZ �هللا  ( ~) ( �> ,حسن 

�لحديث كتاi �هللا تعالى، ,حسن �لهدY هدY محمد صلى 
�هللا عليه سلم ٢١)

َشْيRَ Nٍِلَك ِمْن َفْضِل #هللاَِّ َعَلْيَنا َشْيRَ Nٍِلَك ِمْن َفْضِل #هللاَِّ َعَلْيَنا 
َ�َعَلى #لنَّاmِ َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر #لنَّاmِ ال َ�َعَلى #لنَّاmِ َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر #لنَّاmِ ال 

َيْشُكُر�َ�َيْشُكُر�َ�
 (يوسف: (يوسف:٣٨٣٨))
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تذكر سو�E �ألنعا@ كيفية تبليغه قومه: 
َيُضرَُّنا  َ�ال  َينَفُعَنا  َما ال  #هللاَِّ   �ِ�Kُ ِمْن  َ�َنْدُعو  ُقْل   ﴿

#ْسَتْهَوْتُه  َكالَِّذ}  #هللاَُّ  َهَد#َنا   Rْ�ِ َبْعَد  َ�ْعَقاِبَنا  َعَلى   ُّKَ�ُنَر
َيْدُعوَنُه   Zٌَ�ْصَحا َلُه  َحْيَر#َ�    ﴿ Sِ�َْأل# ِفي  َياِطيُن  #لشَّ
َ�ُ�ِمْرَنا   Lْلُهَد# ُهَو  #هللاَِّ   Lُهَد  َّ��ِ ُقْل  #ْئِتَنا   Lْلُهَد# �َلى ِ

َ�#تََّبْعُت ِملََّة ]َباِئي ِ�ْبَر#ِهيَم َ�#تََّبْعُت ِملََّة ]َباِئي ِ�ْبَر#ِهيَم 
�ْسَحاَ� َ�َيْعُقوZَ َما َكاَ� َلَنا َ�ْ� َ�ِ�ْسَحاَ� َ�َيْعُقوZَ َما َكاَ� َلَنا َ�ْ� ِ�َ

ُنْشِرrَ ِباهللاَِّ ِمْن ُنْشِرrَ ِباهللاَِّ ِمْن 
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�لحكمة:-
اِلِحيَن ﴾ ﴿ Z�َِّ َهْب ِلي ُحْكًما َ�َ�ْلِحْقِني ِبالصَّ

(٨٣:N#لشعر#) 
:vكما �عا �به ,> يلهمه لسا> صد

:N#ْجَعْل ِلي ِلَساَ� ِصْدٍ� ِفي #آلِخِريَن ﴾  (#لشعر#�َ ﴿
(٨٤

حوZ �آلخرE �عا بقوله:
﴿ َ�#ْجَعْلِني ِمْن َ�َ�َثِة َجنَِّة #لنَِّعيِم َ�#ْغِفْر َألِبي ِ�نَُّه َكاَ� 
الِّيَن  َ�ال ُتْخِزِني َيْوَ� ُيْبَعُثوَ� َيْوَ� ال َيْنَفُع َماٌ.  ِمْن #لضَّ
:N#ال َمْن َ�َتى #هللاََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم ﴾  (#لشعر�َ�ال َبُنوَ� ِ

(٨٥-٨٩
طلب �لعفو �لمغفرE على �لنحو �لتالي:

َ�بََّنا  َلَنا  َ�#ْغِفْر  َكَفُر�#  ِللَِّذيَن  ِفْتَنًة  َتْجَعْلَنا  ال  َ�بََّنا   ﴿
�نََّك َ�ْنَت #ْلَعِزيُز #ْلَحِكيُم ﴾  (#لممتحنة:٥)ِ

َيُقوُ�  َيْوَ�  َ�ِلْلُمْؤِمِنيَن  َ�ِلَو#ِلَد}َّ  ِلي  #ْغِفْر  َ�بََّنا   ﴿
�بر#هيم:٤١))  ﴾ Zُْلِحَسا#

بحمل  يقو@  صالحة  �Fية  منه  طالبا  �به  �عا  كما 
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#ألKعية #لتي كا� يدعو 
  (P) بر#هيم�بها سيدنا 

تر� في �لقر^> �لكريم �لعديد من �أل�عية 
هي  �هللا.  �لى  بها  يتضرعو>  �ألنبيا8  كا>  �لتي 
 iلتقر� �,مثلة جميلة للمسلمين لتر�يدها ��F ما ,���
�ألنبيا8  عن   Eلمأثو�� �أل�عية  بهذ*  �لدعا8   <, �بهم.  �لى 
فهم ما تعنيه، �اللتز�@ بما �لتز@ بها هؤال8 �لرسل �لكر�@ 
حر~، يقرi �لمؤمن من �به من  vشوبإخال~ 
�لوسائل �لجميلة �لتي تزيد من ��بطه مع �هللا. �لمكانة 
 ) �بر�هيم  قوZ سيدنا  في  تتجلى  �لدعا8  من  �لسامية 
َهَب ِلي َعَلى �ْلِكَبِر ِ�ْسَماِعيَل َ Yْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذ� ) (!
(�بر�هيم).   (٣٩) َعا8ِ  �لدُّ َلَسِميُع  َ�بِّي   َّ<�ِ  vَِ�ْسَحاَ
قد نبه قومه ,يضا �لى ,همية �لدعا8 مكانته �لرفيعة في 

قوله تعالى:
َ�بِّي  Kْ�َ�َُعو  #هللاَِّ   �ِ�Kُ ِمْن  َتْدُعوَ�  َ�َما  َ�َ�ْعَتِزُلُكْم   ﴿
َعَسى َ�ال َ�ُكوَ� ِبُدَعاNِ َ�بِّي َشِقيָדا ﴾ (٤٨) (مريم).

لقد توسل سيدنا �بر�هيم ( !) �لى �به ليمنحه �لحكم 



 Zُ#َّلتَّو# َ�ْنَت  �نََّك ِ َعَلْيَنا  َ�ُتْب  َمَناِسَكَنا  َ�َ�ِ�َنا  َلَك  ُمْسِلَمًة  ُ�مًَّة 
#لرَِّحيُم  ﴾  (#لبقر8:١٢٨)

َ�ُيَعلُِّمُهْم  َعَلْيِهْم ]َياِتَك  َيْتُلو  ِمْنُهْم  ِفيِهْم َ�ُسوال  َ�#ْبَعْث  َ�بََّنا   )
  ﴾ #ْلَحِكيُم  #ْلَعِزيُز  َ�ْنَت  �نََّك ِ يِهْم  َ�ُيَزكِّ َ�#ْلِحْكَمَة   Zَْلِكَتا#

(#لبقر8:١٢٩)
نفس  Vباليو@ �آلخر، بقلب صاكا> سيدنا �بر�هيم مؤمنا بربه 
�لمشاعر  هذ*  متضمنة  ,�عيته  جا�8  لهذ�  عميق.  علم  ��ضية 

�لطاغية من �إلخال~ صفا8 �لنفس �لتجر� �لتا@ هللا تعالى. في 
Fلك قدE حسنة للمؤمنين لالستلها@ من شيمه خصاله �لتوجه 

 <,�يما> مفعم بوحد�نيته،  ،Eكيه طاهرs iلى �هللا بقلو�
�هللا خير �فيق معين.
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�لرسالة من بعد*
اِلِحيَن ﴾ (#لصافا@: ١٠٠) ﴿ Z�َِّ َهْب ِلي ِمْن #لصَّ
توسل متضرعا حوZ من سيخلفه من �Fيته ,سباطه:

َ�ْهَلُه   �ْiُ�ْ#�َ ]ِمًنا  َبَلًد#  َهَذ#  #ْجَعْل   ِّZ�َ �ْبَر#ِهيُم ِ َقاَ.   Rْ�ِ�َ  ﴿
ِمْن #لثََّمَر#ِ@ َمْن ]َمَن ِمْنُهْم ِباهللاَِّ َ�#ْلَيْوِ� #آلِخِر َقاَ. َ�َمْن َكَفَر 
#ْلَمِصير  ُ﴾   َ�ِبْئَس  �َلى َعَذ#Zِ #لنَّاِ� ِ  Uَُُّقِليال ُثمَّ َ�ْضَطر َفُأَمتُِّعُه 

(#لبقر8:١٢٦)
كا> يدعو �به عند �لقيا@ بأY عمل ينوY عليه ليتقبله منه:

�Rْ َيْرَفُع ِ�ْبَر#ِهيُم #ْلَقَو#ِعَد ِمْن #ْلَبْيِت َ�ِ�ْسَماِعيُل َ�بََّنا َتَقبَّْل ِ�َ ﴿
ِميُع #ْلَعِليُم ﴾  (#لبقر8:١٢٧) ِمنَّا ِ�نََّك َ�ْنَت #لسَّ

ألهله  له   Eلمغفر� �لرحمة  يطلب  له،  �عا8  في 
عبا��تهم  يعلمهم  �لرشا�  يلهمهم   <, �Fيته، 

مناسكهم ,> يتوi عليهم:
﴿ َ�بََّنا َ�#ْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َ�ِمْن �Rُِّيَِّتَنا 
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(P ) بر#هيم��صية سيدنا 

يعرفنا �بنا في ^يا� قر�نه �لحكيم سيدنا �بر�هيم ( !) بأنه �ما@ �لموحدين 
�لد�عين �لى حد�نية �هللا تعالى:-

#لَِّذ}  �ال ِ َتْعُبُد�َ�  ا  ِممَّ  Nٌ#َبَر �نَِّني ِ َ�َقْوِمِه  َألِبيِه  �ْبَر#ِهيُم ِ َقاَ.   Rْ�ِ�َ  ﴿
َفَطَرِني َفِإنَُّه َسَيْهِديِني َ�َجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ� ﴾

 (#لزخر�:٢٦-٢٨)
�لتوحيد مير�c سيدنا �بر�هيم ( !) �لى �لمؤمنين جميعا في   Eعقيد <�
كل �ألقا� �ألماكن. يظهر لنا هذ� �لمير�c �إليماني ,نه كا> موحد� لربه 
يرجو �ضا* يسعى لكسب �حمته محبته متخذ� من �به �لرفيق �لوكيل، ال 
يخشى غير* ال يخاV �ال منه. قضى حياته في �عوE �لناz �لى حد�نية �هللا 
بلغهم �سالة �لسما8 في ترA �إلشر�A باهللا ,> تكو> �ألعماZ خالصة لوجهه. 

:Eلبقر� Eصية سيدنا �بر�هيم ( !) في سو�تر� 
ِبَها  ى  َ�َ�صَّ #ْلَعاَلِميَن   ِّZِلَر َ�ْسَلْمُت  َقاَ.  َ�ْسِلْم  َ�بُُّه  َلُه  َقاَ.   Rْ�ِ  ﴿
يَن َفال َتُموُتنَّ  �ْبَر#ِهيُم َبِنيِه َ�َيْعُقوZُ َيا َبِنيَّ ِ��َّ #هللاََّ #ْصَطَفى َلُكْم #لدِِّ

�ال َ�َ�ْنُتْم ُمْسِلُموَ�  ﴾  (#لبقر8:١٣١-١٣٢)ِ
بعد*  من  صلبه  �Fيته  في   (! ) �بر�هيم  سيدنا  �مامة   Eيا�� �ستمر� 
عليهم   ) يوسف  ثم   iيعقو لد*  �سحق  �سماعيل  سا��تنا  �هللا  ,نبيا8  فقا@ 
تبليغ ,�مر �هللا نو�هيه �لتخلق باألخالv �لرفيعة  Eلسال@) بحمل �سالة �لدعو�
في   �� ما  �لقر^>  يذكر   .iكأسلو �لحسنة  �لموعظة  بالحكمة  �لتمسك 

:(! ) iصية سيدنا يعقو
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َبَلى َمْن َ�ْسَلَم َ�ْجَهُه ِهللاَِّ َ�ُهَو َبَلى َمْن َ�ْسَلَم َ�ْجَهُه ِهللاَِّ َ�ُهَو 
ُمْحِسٌن َفَلُه َ�ْجُرUُ ِعْنَد َ�بِِّه َ�ال ُمْحِسٌن َفَلُه َ�ْجُرUُ ِعْنَد َ�بِِّه َ�ال 

َخْوٌ� َعَلْيِهْم َ�ال ُهْم َيْحَزُنوَ�     َخْوٌ� َعَلْيِهْم َ�ال ُهْم َيْحَزُنوَ�     
 (#لبقر8: (#لبقر8:١١٢١١٢))
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يعيشو� يموتو� هم مسلمو> متوكلو> على �بهم باطمئنا> ,نفس نقية. �> 
 <من يؤمن بوصايا �عو�� سيدنا �بر�هيم ( !) يظهر �لعبو�ية هللا  حد* �
يتأمل في  فإنه يستحق ,>  شريك، يسخر حياته لكسب مغفرته �ضا* عنه، 

.Eته بنعيم جناته في �لد�� �آلخر�sمجانيل عفو* 

#لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَ� #ْلَقْوَ. َفَيتَِّبُعوَ� #لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَ� #ْلَقْوَ. َفَيتَِّبُعوَ� 
َ�ْحَسَنُه ُ�ْ�َلِئَك #لَِّذيَن َهَد#ُهْم #هللاَُّ َ�ْحَسَنُه ُ�ْ�َلِئَك #لَِّذيَن َهَد#ُهْم #هللاَُّ 

Zَِ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم ُ�ْ�ُلو# #َألْلَباZَِ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم ُ�ْ�ُلو# #َألْلَبا
 (#لزمر: (#لزمر:١٨١٨))
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�Rْ َحَضَر َيْعُقوZَ #ْلَمْوُ@ ِ�Rْ َقاَ. ِلَبِنيِه َما َتْعُبُد�َ� ِ Nَ#ُكنُتْم ُشَهَد �ْ�َ ﴿
ِمْن  َبْعِد} َقاُلو# َنْعُبُد ِ�َلَهَك َ�ِ�َلَه ]َباِئَك ِ�ْبَر#ِهيَم َ�ِ�ْسَماِعيَل َ�ِ�ْسَحاَ� 

�َلًها َ�#ِحًد# َ�َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَ� ﴾  (#لبقر8:١٣٣)ِ
لقد سا� جميع �ألنبيا8 �لذين ,تو� من بعد* على نفس �لمنو�Z ��عين �Fياتهم 
 <,خلفهم من بعدهم �لى �إليما> �لصا�v باهللا �إلخال~ له في ,عمالهم، 

اُغوَ@ َ�ْ�  اُغوَ@ َ�ْ� َ�#لَِّذيَن #ْجَتَنُبو# #لطَّ َ�#لَِّذيَن #ْجَتَنُبو# #لطَّ
َيْعُبُد�َها َ�َ�َناُبو# ِ�َلى #هللاَِّ َلُهْم َيْعُبُد�َها َ�َ�َناُبو# ِ�َلى #هللاَِّ َلُهْم 

{Kِْر ِعَبا ْر ِعَباKِ}#ْلُبْشَرL َفَبشِّ #ْلُبْشَرL َفَبشِّ
 (#لزمر: (#لزمر:١٧١٧))
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�لقر�� �لكريم �� بعض �ألنبيا� عاشو� في نفس  يخبرنا 
 ��لمثا&، سيدنا هر!� ( �) �لذ �لزمنية. !على سبيل  �لفتر3 
ساند !عا!� �خا8 سيدنا موسى ( �) في 7عو3 فرعو� !قومه 
@لى 7ين �هللا. كما !شر= �هللا سيدنا يعقو; ( �) مع سيدنا 

يوسف ( �) �بنه بمقاA �لنبو3. 
�ما سيدنا @بر�هيم ( �) !�لنبي لوC ( �) فقد عاشا في 
نفس �لفتر3 �لزمنية !في �لمنطقة �لجغر�فية نفسها �يضا. !Eغم 
�نهما كانا بين �قو�A مختلفة فإنهما �ستمر� في �لتعا!� !�لتساند 

مع بعضهما في سبيل 7عو3 �لحق:
 َبْيِنُكْم ِفي َ ﴿ َ�َقاَ" ِ!نََّما �تََّخْذُتْم ِمْن ُ��ِ� �هللاَِّ َ�ْ�َثاًنا َمَو�َّ
ْنَيا ُثمَّ َيْو1َ �ْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َ�َيْلَعُن  �ْلَحَياِ �لدُّ
َناِصِريَن  ِمْن  َلُكْم  َ�َما  �لنَّا6ُ  َ�َمْأَ��ُكْم  َبْعًضا  َبْعُضُكْم 
َفآَمَن َلُه ُلوAٌ َ�َقاَ" ِ!نِّي ُمَهاِجٌر ِ!َلى 6َبِّي ِ!نَُّه ُهَو �ْلَعِزيُز 

(٢٥-٢٦:Iلعنكبو�) ﴾ْلَحِكيُم�

  (L) Aسيدنا لو حيا
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َ�ُلوًطا QَتْيَناPُ ُحْكًما َ�ِعْلًما َ�ُلوًطا QَتْيَناPُ ُحْكًما َ�ِعْلًما 
ْيَناPُ ِمْن �ْلَقْرَيِة �لَِّتي َكاَنْت  ْيَناPُ ِمْن �ْلَقْرَيِة �لَِّتي َكاَنْت َ�َنجَّ َ�َنجَّ
َتْعَمُل �ْلَخَباِئَث ِ!نَُّهْم َكاُنو� َقْو1َ َتْعَمُل �ْلَخَباِئَث ِ!نَُّهْم َكاُنو� َقْو1َ 

َسْوٍ] َفاِسِقَني َ�َ�ْ�َخْلَناPُ ِفي 6َْحَمِتَنا َسْوٍ] َفاِسِقَني َ�َ�ْ�َخْلَناPُ ِفي 6َْحَمِتَنا 
َ اِلِحني َِ!نَُّه ِمْن �لصَّ اِلِحني ِ!نَُّه ِمْن �لصَّ

 (�ألنبيا]:٧٤-٧٥) (�ألنبيا]:٧٤-٧٥)

سيدنا سيدنا 
(L)(L) AلوAلو
سيدنا 

(L) Aلو



 Pَُسِبيال َ�ِ!ْ� َيَرْ�� َسِبيَل �لَغيِّ َيتَِّخُذ� Pُِبَها َ�ِ!ْ� َيَرْ�� َسِبيَل �لرُّْشِد ال َيتَِّخُذ�
 .(١٤٦:eألعر��)  ﴾ ُبو� ِبآَياِتَنا َ�َكاُنو� َعْنَها َغاِفِليَن َسِبيال hَِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَّ
ثم هم يدعو� !يشوقو� �لناQ @لى �تباعهم في كفرهم !�نحر�فهم: ﴿ َ��هللاَُّ 
َهَو�Iِ َ�ْ� َتِميُلو� َمْيال َعِظيًما ﴾  ُيِريُد َ�ْ� َيُتوkَ َعَلْيُكْم َ�ُيِريُد �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَ� �لشَّ

(�لنسا]:٢٧). !�خير�، سيكو� �لجز�� �لعا7& نصيبهم على ما �قترفو8: 
 Iَِهَو� �لشَّ َ��تََّبُعو�   الَ �لصَّ َ�َضاُعو�  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  َفَخَلَف   ﴿

َفَسْوeَ َيْلَقْوَ� َغيָדا ﴾ (مريم:٥٩). 
هذ� �لسقوC �ألخالقي !�لتفسخ �لمشين يظهر !على مر �لتاEيخ في 
 (� ) Cلقد كا� �لنبي لو .(� ) Cلو Aمن هؤال� كا� قو! .Zخر� Aقو��
 [Eعلى جانب كبير من �لخلق !�الستقامة !من عبا7 �هللا �لصالحين �لذين با
فيهم Eبهم. !قاA بدعو3 قومه @لى نبذ �لمنكر�` !�لعيش بما يرضي �هللا تعالى 
!�لخشية منه !�لخو= من غضبه !عقابه. لكن قومه قابلو8 بإظهاE �لعد�!3 
بما كسبت  Eبهم  �ستحقو� غضب  !هكذ�  !حاEبو8.  !قا!مو8  !�لبغضا� 

�يديهم من ظلم !بما كانو� يفعلو� من �لشر!E !�لسيئا`: 
َ�َحٍد  ِمْن  ِبَها  َسَبَقُكْم  َما  �ْلَفاِحَشَة  َ�َتْأُتوَ�  ِلَقْوِمِه  َقاَ"   hْ!ِ َ�ُلوًطا   ﴿
َ�ْنُتْم  َبْل  َلَتْأُتوَ� �لرَِّجاَ" َشْهَوً ِمْن ُ��ِ� �لنَِّساِ]  ِ!نَُّكْم  �ْلَعاَلِميَن   ِمْن 
ِمْن  َ�ْخِرُجوُهْم  َقاُلو�   �ْ�َ ِ!ال  َقْوِمِه   kََجَو� َكاَ�  َ�َما  ُمْسِرُفوَ�  َقْو1ٌ 
ِمْن  َكاَنْت  �ْمَرَ�َتُه  ِ!ال  َ�َ�ْهَلُه   Pَُفَأنَجْيَنا َيَتَطهَُّر�َ�   sٌُ�َنا ِ!نَُّهْم  َقْرَيِتُكْم 
�ْلَغاِبِريَن َ�َ�ْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطًر� َفانُظْر َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �ْلُمْجِرِميَن ﴾ 

(٨٠-٨٤:eألعر��)
!Eغم @نذ�Eهم !تبليغهم �!�مر �هللا بتر] ما كانو� يفعلونه من �لمنكر�` 
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!�لمعين  �لرفيق   8Eباعتبا �لتسليم هللا !حد8  تعني  �هللا  @لى  �لهجر3   �@
�أل!حد، ثم @�E7] عظمته !قدEته، !�للجو� @ليه بطلب �لمد7 !�لعو�. !هكذ� 
هجر سيدنا لوC ( �) قومه �لذين كانو� يعملو� �لخبائث !�نحرفو� عن 
�لصو�; !ضلو�. !قد �بدZ من حسن �لتصر= !جما& �لخصا& ما يجعله 
في مقاA �ألصفيا� �لذين باEكهم �هللا من عبا87. !كا� قد �Eسل @لى قومه، 
كما يخبرنا �لقر��، �لذين �نحرفو� !ماEسو� من �ألفعا& �خبثها @h تفشى فيهم 

.i7!� �إلنا Eتيا� �لذكو@! h!لشذ� kمر
 

  (L ) Aقو1 لو eنحر��
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَ �هللاَِّ �لَِّتي  يقو& �هللا تعالى في �لقر�� ﴿ َفَأِقْم َ�ْجَهَك ِللدِّ
 sِيُن �ْلَقيُِّم َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّا َفَطَر �لنَّاsَ َعَلْيَها ال َتْبِديَل ِلَخْلِق �هللاَِّ hَِلَك �لدِّ
َيْعَلُموَ�﴾ (�لر�٣٠:1)، !يعني �� �هللا تعالى خلق �إلنسا� على فطر3  ال 
معلومة، !سن لهم سنن �لطبيعة بوضوl. �ما �لشيطا� فإنه يدعوهم @لى �لشر ﴿ 
َ�ُألِضلَّنَُّهْم َ�ُألَمنَِّينَُّهْم L َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ �hَQَ� �َألْنَعا1ِ َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّر�َّ 
ْيَطاَ� َ�ِليָדا ِمْن ُ��ِ� �هللاَِّ َفَقْد َخِسَر ُخْسَر�ًنا ُمِبيًنا  َخْلَق �هللاَِّ َ�َمْن َيتَِّخْذ �لشَّ
﴾  (�لنسا]:١١٩)، ساعيا @لى @خر�جهم عن �لطريق �لسو�، !يزين لهم 
 Q�E عمالهم !يحبب @ليهم �لسيئا` منها !@يقاعهم في �لمحرما`. !على�

هذ8 �لخبائث !�لسقوC �لخلقي، يأتي �لشذ!h �لجنسي. 
!يخبرنا �لقر�� عن هؤال� �لقوA �لذين �تبعو� �لشيطا� !!قعو� تحت 
@غو�ئه !�!قعهم في مسالك �لمنكر�` !عمل �لسيئا`: ﴿ َسَأْصِرeُ َعْن 
Qَياِتي �لَِّذيَن َيَتَكبَُّر�َ� ِفي �َأل6ِْ{ ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ�ِ!ْ� َيَرْ�� ُكلَّ Qَيٍة ال ُيْؤِمُنو� 



ْنَيا  ْنَيا ُ~يَِّن ِللَِّذيَن َكَفُر�� �ْلَحَياُ �لدُّ ُ~يَِّن ِللَِّذيَن َكَفُر�� �ْلَحَياُ �لدُّ
َ�َيْسَخُر�َ� ِمْن �لَِّذيَن Qَمُنو� َ��لَِّذيَن َ�َيْسَخُر�َ� ِمْن �لَِّذيَن Qَمُنو� َ��لَِّذيَن 
�تََّقْو� َفْوَقُهْم َيْو1َ �ْلِقَياَمِة َ��هللاَُّ َيْرُ~ُ� �تََّقْو� َفْوَقُهْم َيْو1َ �ْلِقَياَمِة َ��هللاَُّ َيْرُ~ُ� 

kٍَمْن َيَشاُ] ِبَغْيِر ِحَساkٍَمْن َيَشاُ] ِبَغْيِر ِحَسا
((٢١٢٢١٢: (�لبقر: (�لبقر
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غير �نهم قابلو8 بتهديدهم له !�لذين �منو� معه بإخر�جهم من بينهم !طر7هم 
من مجتمعهم باعتباEهم " قوA يتطهر!�"، مستهزئين من نبي �هللا !�لذين 

�منو� معه: -
كا� سيدنا لوC ( �) – !بهد� من �هللا !فضل منه- عبد� مؤمنا صابر� 
!مثابر� يتمتع بالجسا3E !�لشجاعة، !صاحب قر�E ثابت. !قد 87�r ما 8�E في 
قومه من عنا7 !كفر !Eعونة !�ستهز��، قو3 !صالبة !ثباتا. !�ستمر بدعوته 
@لى �إليما� باهللا !عمل �لصالحا` من �ألعما& !�لتمسك بالخير !�لفضيلة، 
�لدعو3 !�لتبليغ �لذ� كلف به. يقو& تعالى في  باhال سعيه أل�7� !�جب 

�لقر�� : -
ًر� َ�َنِذيًر� َ�َ��ِعًيا ِ!َلى �هللاَِّ  ﴿ َيا َ�يَُّها �لنَِّبيُّ ِ!نَّا 6ْ�ََسْلَناَ� َشاِهًد� َ�ُمَبشِّ
ْر �ْلُمْؤِمِنيَن ِبَأ�َّ َلُهْم ِمْن �هللاَِّ َفْضال َكِبيًر� َ�ال  ِبِإhِْنِه َ�ِسَر�ًجا ُمِنيًر� َ�َبشِّ
ْل َعَلى �هللاَِّ َ�َكَفى ِباهللاَِّ  ُتِطْع �ْلَكاِفِريَن َ��ْلُمَناِفِقيَن �hَ�َ Lْ�َ�َُهْم َ�َتَوكَّ

 (٤٥-٤٨:kألحز��) ﴾ َ�ِكيال
 Pُُبو َكذَّ 6َُسوُلَها  ُ�مًَّة  َجاَ]  َما  ُكلَّ  َتْتَر�  6ُُسَلَنا  6ْ�ََسْلَنا  ُثمَّ   ﴿
ُيْؤِمُنوَ� ﴾  ِلَقْو1ٍ ال  َفُبْعًد�  َ�َحاِ�يَث  َ�َجَعْلَناُهْم  َبْعًضا  َبْعَضُهْم  َفَأْتَبْعَنا 

(�لمؤمنو�:٤٤)
!في سير3 سيدنا لوC ( �) �لقد!3 !�لمثل �ألعلى للمؤمنين في كل 
rما� لالهتد�� به في سمّو خلقه !Eفعة شيمه !ثباته على �لدعو3 @لى �هللا، 
�لتبليغ  في  �ألساليب  بمختلف  !�لتوسل   ،8Eلمكا� على  �لجميل  !صبر8 

!�لدعو3.
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َ�ِ!ْسَماِعيَل َ��ْلَيَسَع َ�ُيوُنَس َ�ُلوًطا َ�ِ!ْسَماِعيَل َ��ْلَيَسَع َ�ُيوُنَس َ�ُلوًطا 
َ ْلَنا َعَلى �ْلَعاَلِمني ََ�ُكال َفضَّ ْلَنا َعَلى �ْلَعاَلِمني َ�ُكال َفضَّ

 (�ألنعا1: (�ألنعا1:٨٦٨٦))
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سيدنا لوA (L) يحذ6 قومه       

َتتَُّقوَ�  َلُهْم َ�ُخوُهْم ُلوAٌ َ�ال  ِ!hْ َقاَ"  َقْو1ُ ُلوAٍ �ْلُمْرَسِليَن  َبْت  ﴿ َكذَّ
(�لشعر�]:١٦٠-  ﴾ َ�َ�ِطيُعوِني  �هللاََّ  َفاتَُّقو�  َ�ِميٌن  6َُسوٌ"  َلُكْم  ِ!نِّي 

(١٦٣
طلب نبي �هللا لوC من قومه تر] ما يقومو� به من سيئا` �ألعما&، !�تباعه 
في 7ينه. !بين لهم �نه ال يبغي منهم �جر� �! منفعة !ال ينتظر منهم جز��، !@نما 

غايته @Eضا� Eبه !��7� ما حّمله من �مانة �لدعو3 @لى �إليما�:
�ْلَعاَلِميَن ﴾   ِّk6َ ال َعَلى!ِ �َ�ْجِر  �ْ!ِ َ�ْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َ�ْسَأُلُكْم  ﴿ �َما 

(�لشعر�]:١٦٤)
!بعد hلك، حذEهم من مغبة ما يقومو� بها من �عما& مشينة، !فظاعة ما 
يعتمد!نه من �ساليب في حياتهم، !ما فيها من مخالفة كبير3 ألسس !مفاهيم 

�ألخالu �لفاضلة:
ِمْن  6َبُُّكْم  َلُكْم  َخَلَق  َما  َ�َتَذ�6َُ�  �ْلَعاَلِميَن  ِمْن  ْكَر�َ�  �لذُّ َ�َتْأُتوَ�   ﴿
َلَتُكوَننَّ   Aُُلو َيا  َتْنَتِه  َلْم  َلِئْن  َقاُلو�  َعاُ��َ�  َقْو1ٌ  َ�ْنُتْم  َبْل  َ�ْ~َ��ِجُكْم 
ِمْن �ْلُمْخَرِجيَن َقاَ" ِ!نِّي ِلَعَمِلُكْم ِمْن �ْلَقاِليَن ﴾  (�لشعر�]:١٦٥-

(١٦٨
�لمنحرفة   uألخال� هذ8   Eظها@ هذ8،  �يامنا  في   Qلنا� بعض  يحا!& 
!�لتصرفا` �لشا3h بمظهر مقبو& للمجتمع !يحا!لو� @عطا�ها صفة �لشرعية. 
لكن �لمسلم يعيش !ينظم حياته طبقا لما جا� في �حكاA �هللا !سننه. !لقا� هذ8 
�لتصرفا` �لمشينة �لتي يصفها �هللا بالسيئا` من �ألعما&، على �هل �إليما� !حملة 
�Eية �لحفاv عن �لدين �� يقفو� �لموقف نفسه �لذ� �بد�8 سيدنا لوC ( �)!لقا� 
كل هذ8 �لجهو7 !�لمساعي �لتي بذلها سيدنا لوC ( �) مع قومه !7عوته لهم 
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سيدنا لوA (L) يقابل 6سل �هللا !ليه     
عندما �تى Eسل �هللا @لى سيدنا @بر�هيم ( �)، بشر!8 بذEية !!لد صالح 

.Cلو Aجا�!� به فقد كا� حو& مصير قو ��ما �لخبر �آلخر �لذ
 Pَِهِذ َ�ْهِل  ُمْهِلُكو  ِ!نَّا  َقاُلو�  ِباْلُبْشَر�  ِ!ْبَر�ِهيَم  6ُُسُلَنا   Iْ[َا َجا َ�َلمَّ  ﴿

(٣١:Iلعنكبو�) ﴾ ْلَقْرَيِة ِ!�َّ َ�ْهَلَها َكاُنو� َظاِلِميَن�
-: (� ) Cيخبرنا �لقر�� عن قصة �لرسل مع سيدنا لو!

ا َجاَ]Iْ 6ُُسُلَنا ُلوًطا ِسيَ] ِبِهْم َ�َضاَ� ِبِهْم 6ْhًَعا َ�َقاَ" َهَذ�  ﴿ َ�َلمَّ
َيْو1ٌ َعِصيٌب ﴾  (هو�:٧٧)

!يستمر في بيا� تصرفا` قوA لوC حينما سمعو� بخبر مجي� Eسل �هللا 
-: (� ) Cلى بيت سيدنا لو@

﴿ َ�َلَقْد Pُ��ُ�َ�6َ َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َ�ْعُيَنُهْم َفُذ�ُقو� َعَذ�ِبي َ�ُنُذ6ِ ﴾
 (�لقمر:٣٧)

!كا� جو�به لقومه تحذيرهم من مغبة �عمالهم !تصرفاتهم :
يَِّئاIِ َقاَ"  ﴿ َ�َجاَ]Pُ َقْوُمُه ُيْهَرُعوَ� ِ!َلْيِه َ�ِمْن َقْبُل َكاُنو� َيْعَمُلوَ� �لسَّ
َيا َقْو1ِ َهُؤالِ] َبَناِتي ُهنَّ َ�ْطَهُر َلُكْم َفاتَُّقو� �هللاََّ َ�ال ُتْخُز�ِني ِفي َضْيِفي 
َ�َلْيَس ِمْنُكْم 6َُجٌل 6َِشيٌد(٧٨)َقاُلو� َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن 

َحقٍّ َ�ِ!نََّك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد ﴾  (هو�:٧٩)
!في قوله " هؤال� بناتي ...) يقصد نسا� قومه @لى جانب بناته. !هو 
بهذ� يدعوهم @لى �لطريق �لصحيح !�لى �لفطر3 �إلنسانية !�لسلو] �لمشر!� 
في �لعالقة �لطبيعية بين �لمر�3 !�لرجل حسبما �حلها �هللا !شرعها للناQ ضمن 

مؤسسة �لز!�y !�لنكاl �لشرعي ( !�هللا �علم ...).
�ما قوله " �ليس فيكم Eجل Eشيد ..." فيظهر ما كا� عليه قومه من 
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تر] �لمنكر !�لفحشا� من �ألعما&، جابهه قومه بالتهديد !�لوعيد معتمدين على 
كثرتهم �لعد7ية �لتي تعطيهم �لثقة !�لقو3. !هذ� شأ� جميع �لذين ال يؤمنو� من 
�لمنكرين !�لملحدين �لذين خلت قلوبهم من نوE �لهد�ية. فهم يشعر!� بالقو3 
مستندين @لى كثرتهم. !يعلمنا Eبنا �� �لمؤمنين كانو� في قلة !على مّر �لتاEيخ 

�إلنساني.
كا� مع سيدنا لوC ( �) من �لذين �منو� معه: ( َفَما َ!َجْدَنا ِفيَها َغْيَر َبْيٍت 
�ْلُمْسِلِميَن(٣٦) (�لذ�Eيا`)، لكن �هللا مع �لمؤمنين �7ئما، يشملهم برعايته  ِمْن 
!عونه، !هذ� هو �ألمر �لمهم. @� �هللا تعالى يعد �لمؤمنين بالنصر !�لتوفيق ما �7مو� 
على @يمانهم بقلو; مطمئنة !متوجهين @لى Eبهم بخالص �عمالهم !بالحسنا` 
من �عمالهم !�لدعو3 @لى نشر 7ين �هللا بين �لناQ، متوخين كسب محبة �هللا تعالى 

!نيل Eضا8 عنهم، !�لعمل في 7نياهم ألجل �خرتهم: 
اِلَحاIِ َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي  ﴿ َ�َعَد �هللاَُّ �لَِّذيَن Qَمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
 �َلُهْم ِ�يَنُهْم �لَِّذ َننَّ  َقْبِلِهْم َ�َلُيَمكِّ �َأل6ِْ{ َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن 
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا َيْعُبُد�َنِني ال ُيْشِرُكوَ� ِبي  �6َْتَضى َلُهْم َ�َلُيَبدِّ

َشْيًئا َ�َمْن َكَفَر َبْعَد hَِلَك َفُأْ�َلِئَك ُهْم �ْلَفاِسُقوَ�  ﴾ (�لنو6:٥٥)
هذ� �لدستوE �إللهي تحقق بالفعل خال& �لمئا` من �لسنين �لتي مضت، 
حيث كا� �لتوفيق !�لنجاl حليف �لمؤمنين Eغم قلة عد7هم �ماA �لكثر3 �لكبير3 

من �قو�مهم. !تأتي �لبشا3E من �هللا:-
 kَِباْلُجُنوِ� َقاَ" ِ!�َّ �هللاََّ ُمْبَتِليُكْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِر Iُا َفَصَل َطاُلو ﴿ َفَلمَّ
 Pِِبَيِد َفِإنَُّه ِمنِّي ِ!ال َمْن �ْغَتَرeَ ُغْرَفًة  ِمْنُه َفَلْيَس ِمنِّي َ�َمْن َلْم َيْطَعْمُه 
ا َجاَ�َ~Pُ ُهَو َ��لَِّذيَن Qَمُنو� َمَعُه َقاُلو�  َفَشِرُبو� ِمْنُه ِ!ال َقِليال ِمْنُهْم َفَلمَّ
ُمالُقو  َ�نَُّهْم  َيُظنُّوَ�  �لَِّذيَن  َقاَ"   Pِ�َِ�ُجُنو  Iَِبَجاُلو �ْلَيْو1َ  َلَنا  َطاَقَة  ال 
اِبِريَن﴾  �هللاَِّ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرً ِبِإhِْ� �هللاَِّ َ��هللاَُّ َمَع �لصَّ

(٢٤٩:(�لبقر
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�لحسا; �لعسير، �! يكسبه �ية مميز�`. @نما نجا3 �إلنسا� !خالصه مرهو� 
بقو3 @يمانه !شد3 تعلقه بربه !طاعته له !خشيته !خوفه من عذ�به. فإ�h كا� 
قلب �إلنسا� خاليا من �إليما� �لخالص باهللا، فسو= يكو� مصير8 سو� 
�لعاقبة مهما كانت E7جة قربه !نسبه من �ألنبيا� !�لرسل. بل !نقو& هنا �� 
مسؤ!لياته !تعرضه للحسا; يكو� �عسر !�شد بسبب قربه من منبع �لوحي 
!تلقيه �أل!�مر !�لنو�هي من قر; �كثر من غير8. !هنا يذكر �لقر�� �يضا ما 

يتعلق بنسا� �لنبي :-
 kُِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَها �ْلَعَذ� Iَِيا ِنَساَ] �لنَِّبيِّ َمْن َيْأ ﴿
6َ�َُسوِلِه  ِهللاَِّ  ِمْنُكنَّ  َيْقُنْت  َ�َمْن  َيِسيًر�  �هللاَِّ  َعَلى  hَِلَك  َ�َكاَ�  ِضْعَفْيِن 
َتْيِن َ�َ�ْعَتْدَنا َلَها 6ِْ~ًقا َكِريًما َيا ِنَساَ]  َ�َتْعَمْل َصاِلًحا ُنْؤِتَها َ�ْجَرَها َمرَّ
�لنَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمْن �لنَِّساِ] ِ!ْ� �تََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِ" َفَيْطَمَع 
(٣٠-٣٢:kألحز��)  ﴾ ِفي َقْلِبِه َمَرٌ{ َ�ُقْلَن َقْوال َمْعُر�ًفا ��لَِّذ

 ،(� ) Cسيدنا لو! (� ) lجا` سيدنا نو!r Eبنا من �خباE لقد بين لنا
�لعبر !�لدQ!E. !مقابل هؤال�، يعطينا Eبنا �لمثل �لصحيح من �مر�3 فرعو� 
!ما كانت تحمله من نية خالصة !صفا� l!E !خشية من �هللا !�لدعا� من 

صميم فؤ�7ها.
﴿ َضَرkَ �هللاَُّ َمَثال ِللَِّذيَن َكَفُر�� ِ�ْمَرَ�َ ُنوٍ� َ�ِ�ْمَرَ�َ ُلوAٍ َكاَنَتا َتْحَت 
َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِ�َنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمْن �هللاَِّ َشْيًئا 
 �ِخِليَن َ�َضَرkَ �هللاَُّ َمَثال ِللَِّذيَن Qَمُنو� ِ�ْمَرَ�َ َ�ِقيَل �ْ�ُخال �لنَّا6َ َمَع �لدَّ
ِني ِمْن ِفْرَعْوَ�  ِفْرَعْوَ� ِ!hْ َقاَلْت k6َِّ �ْبِن ِلي ِعْنَدَ� َبْيًتا ِفي �ْلَجنَِّة َ�َنجِّ

اِلِميَن ﴾ (�لتحريم:١٠-١١) ِني ِمْن �ْلَقْو1ِ �لظَّ َ�َعَمِلِه َ�َنجِّ
كا� خبر قر; هال] قوA لوC  قد جا� @لى سيدنا @بر�هيم �!ال :-
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تهوE !سلو] غير عقالني !�ندفا� �هوy نحو �لشر !�النحر�= !�لفسا7. 
هذ� �لنبي �لفاضل �لذ� كا� مثا& �ألخالu �لحميد3 !�لخصا& �لجميلة بين 
قوA من �ألشر�E �لذين يعيشو� حيا3 �النحال& !�لخر!y عن �آل�7;، خاطب 

قومه يريد تركهم:-
(هو�:   ﴾ َشِديٍد  6ُْكٍن  ِ!َلى   ��ِQ  �ْ�َ  ً ُقوَّ ِبُكْم  ِلي   َّ��َ َلْو  َقاَ"   ﴿

(٨٠
فأجابه Eسل �هللا �� �هللا �Eسل لهؤال� عذ�با !هالكا لقا� ما يقترفونه من 

�لطغيا� !عمل �لمنكر�` :
َيْمَتُر�َ�  ِفيِه  َكاُنو�  ِبَما  ِجْئَناَ�  َبْل  َقاُلو�  ُمْنَكُر�َ�  َقْو1ٌ  ِ!نَُّكْم  َقاَ"   ﴿
َ��تَِّبْع  �للَّْيِل  ِمْن  ِبِقْطٍع  ِبَأْهِلَك  َفَأْسِر  َلَصاِ�ُقوَ�  َ�ِ!نَّا  ِباْلَحقِّ  َ�َ�َتْيَناَ� 
َ�ْ�َبا6َُهْم َ�ال َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َ�َحٌد َ��ْمُضو� َحْيُث ُتْؤَمُر�َ� َ�َقَضْيَنا ِ!َلْيِه 
(�لحجر:٦٢-  ﴾ ُمْصِبِحيَن   Lٌَمْقُطو َهُؤالِ]  َ��ِبَر   َّ��َ �َألْمَر  hَِلَك 

(٦٦
﴿ َقاُلو� َيا ُلوAُ ِ!نَّا 6ُُسُل 6َبَِّك َلْن َيِصُلو� ِ!َلْيَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع 
ِمْن �للَّْيِل َ�ال َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َ�َحٌد ِ!ال �ْمَرَ�َتَك ِ!نَُّه ُمِصيُبَها َما َ�َصاَبُهْم 

ْبُح ِبَقِريٍب ﴾ (هو�:٨١) ْبُح َ�َلْيَس �لصُّ ِ!�َّ َمْوِعَدُهْم �لصُّ
هنا تظهر حقيقة �مر�3 لوC �لتي كانت مع قومها !بقيت معهم لتتلقى 
نفس مصيرهم من �لعذ�;. !بالرغم من Eفعة مقاr A!جها �لذ� �عطا8 �هللا 
مرتبة �لنبو3 !�لمنزلة �لرفيعة، !�لشر= �لرفيع �لذ� ناله من جر�ئها فإنها لم 
تكتسب غير �لخسر�� بسبب عدA @خالصها، !لتمسكها بالنكر�� !�لكفر. 
لنا ��  �لصو3E، يوحي  �لوجه !بهذ8  �مر�3 لوC على هذ�  @� هال] 
�لقربى من �ألنبيا� !�النتسا; @ليهم ال يحمي �إلنسا� لوحد8 في �آلخر3 من 
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 َ�َمْرَيَم �ْبَنَت ِعْمَر�َ� �لَِّتي  َ�َمْرَيَم �ْبَنَت ِعْمَر�َ� �لَِّتي 
َ�ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن َ�ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن 
َقْت ِبَكِلَماIِ 6َبَِّها  َقْت ِبَكِلَماIِ 6َبَِّها �6ُِحَنا َ�َصدَّ �6ُِحَنا َ�َصدَّ

َ�ُكُتِبِه َ�َكاَنْت ِمْن �ْلَقاِنِتَنيَ�ُكُتِبِه َ�َكاَنْت ِمْن �ْلَقاِنِتَني
 (�لتحرمي: (�لتحرمي:١٢١٢))
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﴿ َقاَ" َفَما َخْطُبُكْم َ�يَُّها �ْلُمْرَسُلوَ� َقاُلو� ِ!نَّا 6ْ�ُِسْلَنا ِ!َلى َقْو1ٍ ُمْجِرِميَن 
َمًة ِعْنَد 6َبَِّك ِلْلُمْسِرِفيَن َفَأْخَرْجَنا  ِلُنْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجا6ًَ ِمْن ِطيٍن ُمَسوَّ
َمْن َكاَ� ِفيَها ِمْن �ْلُمْؤِمِنيَن  َفَما َ�َجْدَنا ِفيَها َغْيَر َبْيٍت ِمْن �ْلُمْسِلِميَن 

(٣١-٣٦:Iلذ�6يا�) ﴾
ثم جا� �لرسل @لى سيدنا لوC ( �) !�خبر!8 �يضا عن مصير قومه 
!�لهال] �لذ� ينتظرهم عد� �لذين �منو� منهم،  فإنهم بعيد!� عن هذ� �لخطر 

�لرهيب �لذ� جا� hكر8 في �لقر�� :-
﴿ َ�َلَقْد Pُ��ُ�َ�6َ َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َ�ْعُيَنُهْم َفُذ�ُقو� َعَذ�ِبي َ�ُنُذ6ِ ﴾

 (�لقمر:٣٧)
ِمْن   َعَلْيَها ِحَجا6ًَ َ�َ�ْمَطْرَنا  َساِفَلَها  َعاِلَيَها  َجَعْلَنا  َ�ْمُرَنا  ا َجاَ]  َفَلمَّ  ﴿
 ﴾ ِبَبِعيٍد  اِلِميَن  �لظَّ ِمْن  ِهَي  َ�َما  6َبَِّك  ِعْنَد  َمًة  ُمَسوَّ َمْنُضوٍ�  يٍل  ِسجِّ

(هو�:٨٣- ٨٢)
@� �لعبا3E �لتي تر7 في بد�ية �لسو3E " ... !جعلنا عاليها سافلها ..." 
تطرl �حتما& حصو& rلز�& عنيف قلب ظهر �ألkE على باطنها. كما 
!@� قوله " ... !�مطرنا عليهم حجا3E من سجيل منضو7" يوجه �ألhها� 
@لى �حتما& �نفجاE بركاني �عقبه قذ= �لصخوE �لمحترقة !سيو& �لمو�7 
 3Eآلية ( ١٧٣ ) من سو� �لمنصهر3" ... مسومة عند Eبك ...". !في 
�لشعر��، تر7 �لصيغة بشكل �خر " فأمطرنا عليهم مطر� فسآ� مطر �لمنذEين"  
!هذ8 جميعها تتحدi عن rالr& عنيفة Eجت �ألE kEجا !قلبتها �Eسا 
على عقب، !عن �نفجاE بركاني عنيف �مطر صخو�E محترقة !مو��7 منصهر3 
على شكل مطر من نير�� �هلكت �لكفاE عن بكر3 �بيهم ( �هللا !حد8 �علم 

.(...
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�لمصير �لمشتر� لقو1 لوA �سكا� بومبي  
" سكا� مدينة  " بومبي" �قو1 

لوA القو� نفس �لمصير "
      

!�النحال&  !�لتفسخ  �ألخالقي   Cلسقو� مثا&  بومبي"   " مدينة  كانت 
�الجتماعي في E!ما. مثلهم مثل قوA لوC في �نتشاE �لشذ!h بينهم !سلوكهم 
 Aمعيشتهم. فكانت نهايتهم مثل نهاية قو rطريقا غير ما يريد8 �هللا لعبا87 في طر�
لوC. أل� �لمجتمعا` �لتي تقف ضد @37�E �هللا ستالقي سو� �لعقا; في 7نياهم 
يِِّئ َ�ال  قبل �خرتهم. !هذ8 سنة �هللا في خلقه ﴿ �ْسِتْكَبا�6ً ِفي �َأل6ِْ{ َ�َمْكَر �لسَّ
ِليَن َفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة �هللاَِّ  يُِّئ ِ!ال ِبَأْهِلِه َفَهْل َيْنُظُر�َ� ِ!ال ُسنََّة �َأل�َّ َيِحيُق �ْلَمْكُر �لسَّ

َتْبِديال َ�َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة �هللاَِّ َتْحِويال ﴾  (فاطر:٤٣)، كما �خبر�نا بكتابه.

( يؤكد �لعلم �أللماني فيرنر كيللر �ستنا�� !لى �ألبحا� �لجيولوجية ��ألثرية �� مدينتي " سد�1 
 Pهذ �� �يضا في كتابه  ( سيد�1"). �يقو"   �تقعا� في ���  Aلو قو1  فيهما  �لتي عا�   "�عمو6
 Iمستعمر�� مأهولة  مناطق   �تحتو كانت  ��لتي  �لميت  �لبحر  من  �لجنوبي   eلطر� في  �لمنطقة 
سكنية قديمة. �توجد بعض �جز�] �بقايا من �لمدينة �لمنكوبة �لتي غاصت في �لبحر، على �لساحل. 

(L )  Aلر�قية �لتي كا� عليها قو1 لو� �تظهر �آلثا6 �لمستو� �لعالي لنمط �لعيش ��لحيا
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 Eلرهيب كا� بجو�� iهذ� �لحد �خو� @لى �� مكا� – !قوEيشير �لمؤ
" �لبحر �لميت". !تعتبر مدينتا " سد!A" ! " عمو3E" �لو�قعتا� على ضفا= 
�لبحر �لمذكوE في �لمنطقة �لو�قعة حاليا بين �أل�E�! �7Eضي فلسطين �لمحتلة 
من قبل @سر�ئيل، مسرl !مكا� تحقق !عد �هللا بحق قوA لوC �لذين كانو� 
يعملو� �لسيئا` !يماEسو� �لشذ!h في �لعالقا` �لجنسية، !�ستمر!� على 
�لعنا7 !�لرعونة في كفرهم !ضاللهم Eغم ما قاA به نبي �هللا لوC ( �) من 
تحذيرهم !@نذ�Eهم بعقا; �هللا، !7عوتهم @لى سلو] طريق �إليما� !�لطهر. 
!تؤيد �لحفريا` �ألثرية !�ألبحاi في �لمنطقة حد!r iالr& عظيمة �7` 
@لى �نكساE �لطبقا` �ألEضية !هبوطها !بالتالي خسفت �لمدينتا�. !يعتبر 
بعض �لباحثين �� �لمنطقة �لتي تمتاr بضحالة ميا8 �لبحر Eبما كانت �لموقع 
 �!Eجع :- ها�E `فيه. ( للمزيد من �لمعلوما Cلو Aخسف �هللا قو ��لذ

يحيى – هال] �ألقو�A – �لطبقة �لسا7سة، �سطنبو&، ٢٠٠٢).

186

سـّر �البتال]سـّر �البتال]



عليهم  ��مطرنا   ...  " حصل  ما  �آلية  تصف 
حجا6 من سجيل منضو� ...". يقو" في hلك 
�لعالم �آلثا6� – فيرنر كيللر- " �ثنا] حصو" 
�أل6{   قشر تشققت  �لبركاني  �النفجا6 
بالخر��،  تحتها   �لمنصهر للمو��  �سمحت 
 �لخامد �لبر�كين  بقايا عد� من  �ليو1  �يشاهد 
 Iشمالي ضفة نهر �أل��6. �تظهر للعيا� طبقا
من �لمو�� �لمنصهر �لمتصلبة ��حجا6 �لبا~لت 

فو� طبقة طباشيرية..." ٢٢

 عبا6 معنى  تد"   �� �لممكن  من   )
!لى  �آلية  في   "... سافلها  عاليها   "
شي]  كل   Iسو ~ال~"  حصو" 
�لميت  �لبحر   �� ��لدليل  باأل6{. 
يقع على خط منطقة ~ال~" �بر�كين 

�فعالياI تحت �6ضية.
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َ�َلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْو1ِ َ�َلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْو1ِ 
ُنوٍ� َ�َعاٍ� َ�َثُموَ� َ�َقْو1ِ ِ!ْبَر�ِهيَم ُنوٍ� َ�َعاٍ� َ�َثُموَ� َ�َقْو1ِ ِ!ْبَر�ِهيَم 

َ�َ�ْصَحاkِ َمْدَيَن َ��ْلُمْؤَتِفَكاIِ َ�َتْتُهْم َ�َ�ْصَحاkِ َمْدَيَن َ��ْلُمْؤَتِفَكاIِ َ�َتْتُهْم 
6ُُسُلُهْم ِبالَبيَِّناIِ َفَما َكاَ� �هللاَُّ ِلَيْظِلَمُهْم 6ُُسُلُهْم ِبالَبيَِّناIِ َفَما َكاَ� �هللاَُّ ِلَيْظِلَمُهْم 

َ�َلِكْن َكاُنو� َ�نُفَسُهْم َيْظِلُموَ�َ�َلِكْن َكاُنو� َ�نُفَسُهْم َيْظِلُموَ�
(�لتوبة:(�لتوبة:٧٠٧٠))
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ِ!ال َ�ْ� َقاُلو� َ�ْخِرُجو� Qَ" ُلوAٍ ِمْن ِ!ال َ�ْ� َقاُلو� َ�ْخِرُجو� Qَ" ُلوAٍ ِمْن 
َقْرَيِتُكْم ِ!نَُّهْم ُ�َناsٌ َيَتَطهَُّر�َ�َقْرَيِتُكْم ِ!نَُّهْم ُ�َناsٌ َيَتَطهَُّر�َ�

 (�لنمل: (�لنمل:٥٥٥٥--٥٦٥٦))
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  َ�ِئنَُّكْم َلَتْأُتوَ� �لرَِّجاَ" َشْهَوً ِمْن ُ��ِ� َ�ِئنَُّكْم َلَتْأُتوَ� �لرَِّجاَ" َشْهَوً ِمْن ُ��ِ� 
�لنَِّساِ] َبْل َ�ْنُتْم َقْو1ٌ َتْجَهُلوَ��لنَِّساِ] َبْل َ�ْنُتْم َقْو1ٌ َتْجَهُلوَ�  َفَما َكاَ� َفَما َكاَ� 

َجَو�kَ َقْوِمِه َجَو�kَ َقْوِمِه 
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�لفحش !�لفسا7 في �Eجائها. غير @� EكاA بركا� فيز!= مسح كل شي� من 
�لوجو7. !�لمثير للعجب !�لدهشة �� �نفجاE بركا� فيز!= �لهائل لم يؤثر على 
 Eسكا� �لمدينة !لم يثر فيهم �لهلع !بقو� على ما كانو� عليه 7!� �ية محا!لة للفر�
!@نقاh �نفسهم من هذ� �لبال� �لذ� تر��Z لهم. !كأنهم تجمد!� في �ماكنهم 7!� 
حر�]. فترZ عائلة كاملة !هي جالسة على مائد3 �لطعاA !قد تحو& �لجميع @لى 
حجا3E سو�7� محترقة. كما !قد تحجر` عدy�!r� 3 !هم في �!ضا� �لمماEسة 
�لطبيعة  عن  !�النحر�=   h!لشذ� على  تد&   Zخر� مشينة  !�!ضا�  �لجنسية 
�إلنسانية. !�ألعجب !جو7 �لكثير من صغاE �لسن من �لفتيا� معا �! �لفتيا` مع 
بعضهن �يضا. !بقيت !جو8 كثير3 من �لناQ �لذين تحجر!� بشكل سليم تقريبا. 
!قد �Eتسمت على هذ8 �لوجو8، �لحير3 !�لدهشة. !لعل كل هذ� من �يا` �هللا 

�لتي �خذتهم " بغتة". !يضر; �لقر�� مثال، �هل مدينة من �لمد�:-
﴿ ِ!ْ� َكاَنْت ِ!ال َصْيَحًة َ��ِحَدً َفِإ�hَ ُهْم َخاِمُد�َ� ﴾  (ياسين:٢٩)
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لقد تحقق خر�; ( بومبي) عن طريق ثو3E بركا� " فيز!=" �لقريب منها. 
هذ� �لجبل �لبركاني يعتبر Eمز� لمدينة نابولي �إليطالية !هو بركا� نائم !خامد 
منذ حو�لي ٢٠٠٠ عاA !يسمى �يضا بجبل " �لعبر3 ...". !ما تعرضت له مدينتا      
( سد!A !عو3E) قريب �لشبه بما القتها مدينة بومبي من سو� �لعاقبة. تقع مدينة 
نابولي في �لجهة �لغربية من �لجبل !مدينة فيز!= في جهته �لشرقية. !قبل حو�لي 
٢٠٠٠ عاA �نطمر �لناQ من �هالي ( بومبي) تحت EكاA !7خا� !�نقاk !سيو& 
�لصخوE �لمنهمر3 !�لمنصهر3 بصو3E مفاجئة !7!� سابق @نذ�E باغتت �لمدينة 
!�خذ` �هلها على حين غر3، بحيث بقي كل شي� في �لمدينة على حاله تماما 

مثلما كا� قبل ٢٠٠٠ عاA، !كأ� �لزمن قد تجمد كل هذ8 �لمد3. 
�لتي باإلمكا� �ستخر�جها من  �لدQ!E !�لعبر !�لحكم  �لكثير من  هنا] 
حاi7 مدينة ( بومبي). !يشير �لتاEيخ في صفحاته �� هذ8 �لمدينة كانت مركز� 
 Eيلة !بشكل فضيع. !من خو�صها �نتشاhللتفسخ !�النحال& �ألخالقي !تفشي �لر
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�لتعليق على �لصو��: ( نما�
 من �ألجسا� �لتعليق على �لصو��: ( نما�
 من �ألجسا� 
�لبشرية �ستخرجت من �نقا� بومبي �لبشرية �ستخرجت من �نقا� بومبي 
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 �لتعليق على �لصو6 ( هذP �لنقو� �لناتئة تمثل  �لتعليق على �لصو6 ( هذP �لنقو� �لناتئة تمثل 
حيا �هل بومبي �منها �لمجالسحيا �هل بومبي �منها �لمجالس  
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�ْلَغاِبِريَن ُثمَّ َ�مَّْرَنا �آلَخِريَن�ْلَغاِبِريَن ُثمَّ َ�مَّْرَنا �آلَخِريَن
 (�لشعر�]: (�لشعر�]:١٦٩-١٦٩١٧٢-١٧٢))
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 Pُْيَنا ا َيْعَمُلوَ� َفَنجَّ ِني َ�َ�ْهِلي ِممَّ ْيَناk6َ  Pُِّ َنجِّ ا َيْعَمُلوَ� َفَنجَّ ِني َ�َ�ْهِلي ِممَّ  k6َِّ َنجِّ
َ�َ�ْهَلُه َ�ْجَمِعيَن ِ!ال َعُجوً~� ِفي َ�َ�ْهَلُه َ�ْجَمِعيَن ِ!ال َعُجوً~� ِفي 
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 هاجر هذ� �لنبيا� �لكريما� من محل معيشتهما !بأمر من �هللا، حيث 
�7�E لهما من �Eضه. !�لهجر3 عبا37 يماEسها �لصالحو� من عبا7 �هللا. فالذين ال 
يؤمنو� !لم يدخل نوE �هللا @لى �نفسهم ال يفكر!� في �لهجر3 !تر] �ماكنهم @لى 
مكا� مجهو& ليس لهم به علم مسبق. �ما �إلنسا� �لمؤمن فإنه يعلم �� �هللا يريد 
 .kEكا� �ألE� كن منE �له �لخير �ينما كا� !حيثما !جه !جهه، !هاجر @لى �
 �h@ لدنيا� Aفال يجد �لتر77 @لى نفسه سبيال، !ال يمانع من تر] ما يملكه من حطا
ما !جد �� في هذ� �إلجر�� Eضا �هللا. !قد ضر; لنا هذ�� �لنبيا� �E!� مثا& على 
هذ8 �لحقيقة �إليمانية. ففي سبيل تنفيذ �مر �هللا تركا كل شي� في هذ8 �لحيا3. 
!قد جا�rهما �هللا �حسن جز�� في �لحيا3 �لدنيا !منحهما من نعمه !بركاته. !ما 

يعدهما في �آلخر3 �عظم !�بهى حيث �لنعيم �لمقيم في جنا` �لخلد.
ما  بأ� كل  يعتقد!�  @ليه،  !يطمئنو�  بربهم  يثقو�  �لذين   !�لمؤمنو� 
 Eبهم مثل �ألنبيا� �ألخياE 8 �هللا لهم فيه �لخير !�لبركة، !يستسلمو� ألمرEيختا
�لعالمين من شيمهم !خصالهم. hلك أل�  لر;  !�لتسليم  �لتوكل  �لذين كا� 
 uبالمنافع @نما تمثل �خال CتباEلحر� على �لدنيا !�لتكالب على ملذ�تها !�ال�
غير �لمؤمنين !من صفاتهم �لمميز3. !يبشر �هللا عبا87 �لمؤمنين �لطيبين بشمولهم 

برعايته !فضله في حياتهم �لدنيا !في �خرتهم. 
 @لى جانب كل هذ8 �لنعم، يتحدi �لقر�� عن نعمة �لملك !�لحكم 
�لذ� جعله من نصيب بعض �نبيائه. فقد �عطى سيدنا �7!!7 ( �) ملكا عظيما 
!منح سيدنا سليما� ( �) �لقو3 !�لسطو3 !�لغنى، بينما يعد Eسوله @بر�هيم ( �) 

!Ehيته من بعد8 ملكا كبير�:-

201

ها��6 يحيى ها��6 يحيى ((عدنا� ��قطا6عدنا� ��قطا6))



        (L) Aسيدنا لو� (L) سيدنا !بر�هيم هجر
!7E في �آليا` خبر هجر3 �نبيا� �هللا @بر�هيم !لوC ( عليهما �لسالA) بأمر من 
�هللا، ثم �ستقر�Eهما في �kE طيبة مباEكة. !يخبرنا �لقر�� �يضا �لنهاية �لسعيد3 

لهذين �لرسولين �ألكرمين !كذلك Ehياتهما من بعدهما:-
ْيَناPُ َ�ُلوًطا ِ!َلى �َأل6ِْ{ �لَِّتي َبا6َْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِميَن َ�َ�َهْبَنا َلُه  ﴿ َ�َنجَّ
ًة َيْهُد�َ�  ِ!ْسَحاَ� َ�َيْعُقوkَ َناِفَلًة َ�ُكال َجَعْلَنا َصاِلِحيَن َ�َجَعْلَناُهْم َ�ِئمَّ
 �لزََّكاِ َ�ِ!يَتاَ]   الِ �لصَّ َ�ِ!َقاَمِة   Iِْلَخْيَر�� ِفْعَل  ِ!َلْيِهْم  َ�َ�ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا 
�ْلَقْرَيِة  ِمْن   Pُْيَنا َ�َنجَّ َ�ِعْلًما  ُحْكًما   PَُتْيَناQ َ�ُلوًطا  َعاِبِديَن  َلَنا  َ�َكاُنو� 
 Pَُ�َ�ْ�َخْلَنا َفاِسِقيَن  َقْو1َ َسْوٍ]  ِ!نَُّهْم َكاُنو�  �ْلَخَباِئَث  َتْعَمُل  �لَِّتي َكاَنْت 

اِلِحيَن ﴾ (�ألنبيا]:٧١-٧٥) ِفي 6َْحَمِتَنا ِ!نَُّه ِمْن �لصَّ

من   )  :�لصو6 على  �لتعليق 
بقايا مدينة بومبي، �6بع مطاحن 

لصنع �لدقيق...
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 E�7 لحيا3 �لدنيا هي� �� [Eلك ألنه يدh .هب عنه �لما& !�لملك �! نقصh ما
�الختباE !�المتحا� !@� �لعاقبة للمتقين حيث نعيم �لجنا� يجاZr بها عبا7 �هللا 

�لمؤمنو� �لمخلصين :-
﴿ �لَِّذيَن Qَمُنو� َ�َهاَجُر�� َ�َجاَهُد�� ِفي َسِبيِل �هللاَِّ ِبَأْمَو�ِلِهْم َ�َ�نُفِسِهْم 
ُرُهْم 6َبُُّهْم ِبَرْحَمٍة  َ�ْعَظُم 6َ�ََجًة ِعْنَد �هللاَِّ َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم �ْلَفاِئُز�َ� * ُيَبشِّ
ِمْنُه 6ِ�َْضَو�ٍ� َ�َجنَّاIٍ َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم * َخاِلِديَن ِفيَها َ�َبًد� ِ!�َّ �هللاََّ 

ِعْنَدPُ َ�ْجٌر َعِظيٌم ﴾  (�لتوبة:٢٠-٢٢)
َماِ]  ﴿ َ�َلْو َ��َّ َ�ْهَل �ْلُقَر� Qَمُنو� َ��تََّقْو� َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاIٍ ِمْن �لسَّ
(eألعر��) * �َُبو� َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنو� َيْكِسُبو َ��َأل6ِْ{ َ�َلِكْن َكذَّ

 َحَياً َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َ�ُهَو  ُ�نَثى   �ْ�َ hََكٍر  ِمْن  َصاِلًحا  َعِمَل  َمْن   ﴿
(�لنحل:   ﴾ َيْعَمُلوَ�  َكاُنو�  َما  ِبَأْحَسِن  َ�ْجَرُهْم  َ�َلَنْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبًة 

(٩٧-٩٦
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 "َQ Qَتْيَنا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  �هللاَُّ  Qَتاُهْم  َما  َعَلى   sَلنَّا� َيْحُسُد�َ�   1ْ�َ  ﴿
ِ!ْبَر�ِهيَم �ْلِكَتاkَ َ��ْلِحْكَمَة Q�ََتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما ﴾ (�لنسا]:٥٤)

7خو&  في  سببا  تعتبر  !�لسلطا�  �لحكم  !كر�سي  �لطائلة  �ألمو�&   �@
 Zلد  Qلنفو� على  !سيطرتها  �لقلو;  @لى  بالنفس  !�إلعجا;  !�لكبر   E!لغر�
�لذين ال يؤمنو� �! هم في غفلة عن Eبهم. بينما �ألنبيا� !�لمؤمنو� �لذين يتبعو� 
سبلهم !يسير!� على هد�هم يسخر!� عطايا Eبهم في سبيل نشر 7عو3 �لدين 
تعالى  �لعاA، !يبتغو� Eضا �هللا  �لبر !�لخير  �لكريمة !�عما&   uألخال� Eنتشا�!
عنهم. !�لمؤمن يمتاr عن غير8 باعتقا87 �لجاAr �� �لملك هللا !حد8، فيشكر8 
 �h@ به من صميم قلبهE ما �صابه �لخير، !يصبر !يحمد �h@ على عطايا8 !�حسانه
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�لمخلصين لدينهم  �لمؤمنين  !نماyh يقتدZ بهديهم من �!لى �ألهد�= !غايا` 
ليستحقو� نيل صفة عبا7 �لرحمن �لذين !صفهم �هللا في قر�نه، �لموحدين له !�لمتقين 

�لخاشعين. !يبشرهم E; �لعالمين في سو3E �لنسا� :-
�لنَِّبيِّيَن  ِمْن  َعَلْيِهْم  �هللاَُّ  َ�ْنَعَم  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأْ�َلِئَك  َ��لرَُّسوَ"  �هللاََّ  ُيِطْع  َ�َمْن   ﴿
اِلِحيَن َ�َحُسَن ُ�ْ�َلِئَك 6َِفيًقا ﴾  (�لنسا]:٦٩) َهَد�ِ] َ��لصَّ يِقيَن َ��لشُّ دِّ َ��لصِّ

!ألجل �� يبلغ �لمؤمن مرتبة عالية عند Eبه !يحشر في �آلخر3 مع rمر3 �ألنبيا� 
!�لصالحين !يحظى عند �هللا بالقبو& !�لرضا، عليه �� يسخر حياته لكل ما من شأنه 
تأمين �قتر�به من Eبه، !�� يزيد من ثقته !�طمئنانه @لى حكمه !ما يأتي منه، !�� 
� �عتباE �خر. !لعله من �لبد�هة �� نقو&، �� � uيجعل كذلك 7ين �هللا �لمبين فو
 �كل من �ظهر من �لخلق �لجميل !نفذ مقولة سيدنا @بر�هيم ( �) " !سلمت �مر
 ،`�Eمعيشته !�سلو; حياته على هذ8 �ألسس !�العتبا rلر; �لعاملين" !نظم طر�
فإنه يحق له �� يأمل !يرجو !يطمح من Eبه �لغفوE �لرحيم �� يجاrيه �لجز�� �لحسن 

!يهديه سبيل �لخال� !�لسعا37 �ألبدية.
@� كثر3 �لغافلين عن Eبهم !�لناكرين له !�لجاحدين لنعمه في هذ8 �لحيا3 يجب 
�� ال يثبط من عز�ئم �لرجا& �! يقلل من هممهم. فسيدنا @بر�هيم ( �) 7عا قومه 
!كا� !حيد� فر�7 بينهم. !لهذ� قا& فيه سبحانه !تعالى مثنيا عليه في قر�نه:  ( ِ@�َّ 
@ِْبَر�ِهيَم َكاَ� ُ�مًَّة َقاِنًتا ِهللاَِّ َحِنيًفا َ!َلْم َيُكْن ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن(١٢٠) (�لنحل). !قاA سيدنا 
لوC ( �) مع نفر قليل من �لمؤمنين معه بدعو3 قومه @لى طريق �لهدZ !�إليما� 
�ْلُمْسِلِميَن(٣٦) (�لذ�Eيا`). !كا� هو  ِمْن  َبْيٍت  َغْيَر  ِفيَها  َ!َجْدَنا  َفَما  !�لرشا7 ( 
مع �هل hلك �لبيت �لمسلم، �ألقوZ !�ألعلى بفضل عو� �هللا !عنايته !!قوفه @لى 

جانبهم.
!�لمهم في �ألمر هو @�E7] �لسر �ألعظم في كو� جميع �لمخلوقا` تحت 
سيطر3 !حكم !سلطا� �لخالق �لمبد� !قدEته �لعظيمة، !تنظيم �لحيا3 !�لعيش طبقا 
لما تقتضيه هذ8 �لحقيقة. !قد �E7] سيدنا @بر�هيم ( �) !سيدنا لوC ( �) حقيقة 
!كنه هذ� �لسر �لعظيم فأصبحو� من عبا7 �هللا �لمخلصين !�خالئه �لمقربين. @نها 7عو3 
مباEكة للمؤمنين كافة @لى �لتمثل بهؤال� �ألنبيا� �لكر�A !�لرسل �لعظاA في �كتسا; 
�إليما� �لعميق !�لسعي �لحثيث لتحقيق ما يؤمن لهم �لدخو& تحت خيمة rمر3 عبا7 

�هللا �لمكرمين، !�صفيا�8 �لمقرّبين.
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لقد بحثنا في هذ� �لكتا; عن بعض �لخصائص !�لمميز�` 
!�لمو�قف في حيا3 !خصا& �لنبي �لمختاE سيدنا @بر�هيم ( �) !سيدنا 
لو ) C�h! (كرنا ما كانا يتمتعا� بها من شيم !مكاAE، من �إليما� 
�لعميق باهللا !�لثقة !�الطمئنا� @ليه !حكمه بشكل مطلق، !�لتسليم 
@ليه !�لتوكل عليه في جميع شؤ!نهما !�موEهما، !�خالقهما �لحميد3 
!سعيهما �لحثيث !بذلهما �لجهو7 لهد�ية مجتمعاتهما !�قو�مهما، 
!�لدعو3 @لى معرفة �هللا !توحيد8 !تر] عبا37 �أل!ثا� !�إلشر�] باهللا 
!�لطغيا�،  !�لمكابر3  �ألعما&  من  !�لسيئا`  !�النحر�=  !�لكفر 
معتمدين على �يا` �لقر�� �لكريم !مستشهدين ببعض �ألحا7يث 
�لنبوية !�لتفاسير. لقد �ظهر سيدنا @بر�هيم    ( �) عند قيامه بتبليغ 
�لرسالة �لربانية لقومه �لمشركين، �إليما� �لثابت �لر�سخ !�لحكمة 
�ظهر!8 !جابهو8 من عنت  قومه !ما   Aما� �لجميل  �لبالغة !�لصبر 
!@صر�E على �لكفر !!ضع �لعر�قيل !�لمصاعب �مامه. كما قاA سيدنا 
لوC ( �) بدعو3 قومه !بصبر !�نا3 !باستمر�Eية !ثبا` ال يلين، 
@لى عبا37 �لو�حد �ألحد !�البتعا7 عن عمل �لمنكر�` !تر] �لر�hئل 
!ما كانو� عليه من شذ!h !�نحر�= !تفسخ خلقي Eهيب. هؤال� 
�لخيّر!� من عبا7 �هللا �لذين �صطفاهم !�ختاEهم لحمل Eسالته @لى 
�لبشرية، �ظهر!� من �لصبر !�لثبا` على �إليما� ما جعلهم يكسبو� 
 Aبهم �لنصر !�لحماية !�لمقاE لك منh �ضا �هللا عنهم !نالو� جز�E
�لرفيع في حياتهم �لدنيا، !�لخلو7 في نعيم جنانه في �لحيا3 �آلخر3.

@� �تخاh هؤال� �ألنبيا� !�لرسل �لمكرمين �مثلة يحتذZ بهم 

  كلمة �خير
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بذلك من قبل �لعديد من كباE Eجا& �لعلم.  ففي �لواليا` �ملتحد3 بشكل خا�، 
صرl �لكث� من علما� �لبيولوجيا !�لكيميا� �حليوية !علم �حلفريا` !غ�ها من 
�لعلوA �ألخرZ بأ� �لد�E!ينية !صلت @� طريق مسد!7 !�ّ� �صل �لكائنا` �حلية 
هو �خللق.  !�ليوA تؤكد �لتطّو�E` �لعلمية بأ� �لكو� !�يع �لكائنا` �حلية قد 

ُخلقت من قبل �هللا تعا�.   
لقد تنا!لنا مسألة ��ياE نظرية �لتطوE !7الئل �خللق � مو�ضع كث�3 من 
�عمالنا، !سو= ُنو�صل hلك  � �عما& �خرZ.  !لكن بالنظر @� �أل�ية �لبالغة 
�ل� يكتسيها هذ� �ملوضو� �Eينا �نه من �لفائد3 @ير�7 ملخص لذلك � هذ� �ملوضع 

�يضا. 
      

�النهيا6 �لعلمي للنظرية �لد��6ينية
بالرغم من �� هذ8 �لنظرية تعو7 � جذ!Eها @� �لتاEيخ �إلغريقي �لقدمي، 
@ال ��ا شهد` �!سع �نتشاE �ا � �لقر� �لتاسع عشر . كا� �هم تطوE شهدته 
 .١٨٥٩ Aعا Eصد ��لنظرية هو صد!E كتا; تشاEلز E�7!ين "�صل �ألنو��" �لذ

 �� E�7!ين  ينكر  �لكتا;  هذ�   �
قد   kEأل� على  �ملختلفة  �ألنو�� 
�يع   �� E�7!ين  يقو&  �هللا.  خلقها 
مشتر]  جد  �ا  �حلية  �لكائنا` 
بسبب  !�ختلفت  تنوعت  قد  !��ا 
�ختالفا` طاEئة متدEجة �تت عليها 

ع� �ألrما�.
!كما يقر E�7!ين نفسه، فإ� 
نظريته ال تقوA على �� حقيقة علمية 

 شا6لز ���6ين
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�لتطوE ֲדد=  �لّد�E!ينية، يع� نظرية  �لنظرية  لقد ظهر` 
�ر7  !ُ�عت�`  hلك،  تنجح �   � ��ا  بيد  �خللق،  فكر3  Eفض 
 �� تّدعي  �لنظرية  !هذ8  �لعلم.   uنطا عن  خاEجة  سفسطة 
�لكائنا` �حلية تولد` بطريق �ملصا7فة من �لكائنا` غ� �حلية، 
!قد مت 7Eها !نقضها بعد �ّ� �ثبت �لعلم  �ّ� �لكو� !�لكائنا` 
�حلية حتتو� على �نظمة غاية � �إلعجاr. !على هذ� �لنحو �ثبت 
�لعلم كذلك �� �هللا تعا� هو خالق �لكو� !خالق �يع �لكائنا` 

�حلية.        
!هذ8 �لنظرية ال تقوA سوZ على مناقضة �حلقائق �لعلمية 
!�ألكاhيب �ل� ترتد� لباQ �لعلم !�لة من �لتزييفا`، !قد مت 
�لقياA ¢ملة !�سعة على نطاu �لعا� لكي تبقى هذ8 �لّنظرية قائمة 
على �قد�مها، غ� �� هذ8 �حلملة � تتمكن من @خفا� �حلقيقة.  

7نيا  �ملاضية �  سنة  �لثالثني  �ألصو�` خال&  تعالت  لقد 
�لعلم تبّين بأ� نظرية �لتطوE متثل �ك� خديعة � تاEيخ �لعلم. !قد 
 ١٩٨٠ Aمن عا �Eًل� �جريت بشكل خا� �عتبا� iثبتت �أل¢ا�
بأّ� �إل7عا��` �لّد�E!ينية عاEية متاما من �لّصحة، !قد مت �لتصريح 

�نهيا6 �لّد��6ينية
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من  للعديد  نتيجة  حية  ما37 غ�  من  نشأ`  قد  �حلية  �ملا37  تكو�  �لنظرية  هذ8 
�ملصا7فا`، !من �ملؤكد �� هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا�.

�لحيا تنشأ من �لحيا
� هذ� �لكتا;، � يتطرE�7 u!ين @� �صل �حليا3. فقد كا� �لفهم �لبد�ئي 
بنيا`   `�h �حلية  �لكائنا`  بأ�   kإلفتر�� على  يعتمد  عصر8   � �حليا3  حلقيقة 
بسيطة جد¥. لقد القت نظرية �لنشو� �لتلقائي �ل� �نتشر` � �لقر!� �لوسطى، 
حي،  كائن  لتشكل  نفسها  تلقا�  من  جتمعت  �حلية  غ�  �ملو�7   �� تقو&  !�ل� 
E!�ج§ !�سع§ � hلك �لزمن. من �العتقا�7` �ل� نتجت عن هذ8 �لنتيجة هي 
�� �حلشر�` تنشأ عن بقايا �لطعاA، !�� �جلر��h تأ© من �لقمح. هنا ¨دE بنا �� 
نتعرk لتجربة مضحكة قاA ֲדا �لبعض، حيث مت !ضع بعض �لقمح على قطعة 

!سخة من �لقما¬، !كا� �ملنتظر �� »رy جرh¥ بعد برهة من �لزمن.
!من �ملنطلق �hته كا� يعتقد �� �لديد�� ®رy من �للحم؛ @ال �نه � يلبث 
�لعلم �� �ثبت �� �لديد�� ال ®رy من �للحم بشكل تلقائي، !@منا ¯ملها �لذبا; 

بشكل يرقانا` ال ترZ بالعني �ملجر37.
�لذ� كتب فيه E�7!ين كتا; "�صل  �لزمن  كا� هذ� �العتقا7 سائد¥ � 
�ألنو��" ، فقد كا� يعتقد بأ� �لبكتريا جا�` @� �لوجو7 من ما37 غ� حية !كا� 

هذ� �العتقا7 مقبو� علمي§.
�لكث�3  !�¢اثه  �لطويلة  �E7ساته  نتائج   Eباستو �علن  ح²  �لوقت  يطل   �
�ل� تدحض �ساQ نظرية E�7!ين. قا& باستوE � ³اضرته �ل� �علن فيها عن 

:١٨٦٤ Aبو� عاEته � �لسو�Eنتصا�
"ال ميكن �� تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �ل� �صابتها 

ֲדا هذ8 �لتجربة �لبسيطة." ٢٠
قا!A �ملد�فعو� عن �لنظرية �لد�E!ينية �كتشافا` باستوE لوقت طويل. @ال 
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ثابتة، بل @�ا �ر7 "@فتر�k". عال!3 على hلك، يعتر= E�7!ين � فصل مطو& 
من كتا; بعنو�� "�ملصاعب �ل� تو�جهها �لنظرية" �� �لنظرية تتها!Z �ماA �لعديد 

من �ألسئلة �حلرجة.
ستزيل  ��ا  يظن  كا�  �ل�  �لعلمية  �الكتشافا`  على  �ماله  E�7!ين  عقد 
�لعقبا` �ل� تو�جهها نظريته، @ال �� ما �ثبتته هذ8 �الكتشافا` جا� عكس ما 

متنا8 �لرجل.
!تظهر هزمية E�7!ين �ماA �لعلم �حلديث من خال& ثالi نقاE Cئيسية:

١-� تتمكن هذ8 �لنظرية بأ� !سيلة من �لوسائل �� تفسر كيف نشأ` 
.kEحليا3 على !جه �أل�

٢-ال يوجد �� �كتشا= علمي يد& على قد3E "�لتقنيا` �لتطوEية" �ل� 
� حا& من �ألحو�&.� � Eتفترضها �لنظرية على �لتطو

٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال7عا��` �ل� تقوA عليها نظرية 
.Eلتطو�

سنناقش � هذ� �لفصل هذ8 �لنقاC �لثالi �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا
تقو& نظرية �لتطوE �� �يع �لكائنا` �حلية قد تطوE` عن خلية !حيد3 
ميكن  كيف  !لكن  سنة.  ماليني   ٣,٨ منذ  �لبد�ئية   kEأل� على سطح  ظهر` 
خللية !حيد3 �� ينشأ  عنها �ملاليني من �ألنظمة !�ألنو�� �حلية؟  !@�h كا� هذ� 
�لتطوE قد حدi فعًال فلما�h � تظهر عالئمه � �لسجال` �إلحاثية ، هذ� سؤ�& � 
تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. @ال �� �لسؤ�& �أل!& �لذ� بقي يو�جه هذ8 �لنظرية، 

�ل� � جتد جو�با عليه ح² �آل�، هو كيف نشأ` "�خللية �أل!�".
تفسر نظرية �لتطوE، �ل� ال تعتر= باخللق !ال تقبل بوجو7 خالق، نشو� 
�خللية �أل!� على ��ا �تت عن طريق �لصدفة �ل� تتضمنها قو�نني �لطبيعة. حسب 
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:١٩٩٨ Aعا "kEحلقيقة � مقالة نشرִדا �لة "�أل�
"ها ¹ن �ليوA نغاE7 �لقر� �لعشرين 7!� �� نتمكن من حل �ملشكلة �ل� 

بد�نا �لقر� معها !هي : كيف بد�` �حليا3 على �ألkE؟"٢٤

�لبنية �لمعقد للحيا
�لتطوE � مأur "كيف بد�` �حليا3"  �!قع نظرية   ��لذ �لرئيسي  �لسبب 
هو �� �لكائنا` �حلية، ح² �لبسيطة منها، تنطو� على بنيا` � غاية �لتعقيد. 
فاخللية �لو�حد3 من �لكائن �حلي �كثر تعقيد¥ من �� منتج تق� صنعته يد �لبشر. 
فح² يومنا هذ� ال ميكن أل� ºت� كيميائي مهما بلغت E7جة تطو8E �� ينجح � 

تركيب خلية حية من خال& جتميع عد7 من �ملو�7 �لعضوية مع بعضها.
 �� من  بكث�  �كثر  لتركيب خلية حية هي  توفرها  �ملطلو;  �لظر!=   �@
ُتعرk. فإمكانية تركيب �حد �ل�!تينا` �ل� تعت� حجر �ألساQ � �خللية بشكل 
عشو�ئي هي ١ @� ١٠٩٥٠ !هذ� بالنسبة ل�!تني مكو� من ٥٠٠ «ض �مي�؛ 

!� �لرياضيا` يعت� �� �حتما& �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
@� جز�� �لـ DNA �لذ� يتو�جد � نو�3 �خللية !�لذ� »ز� �ملعلوما` 
�ملشفر3 �  �ملعلوما`   �� فلو  معجز.  معلوما`  بنك  �hته  هو � حد  �لو�Eثية، 

من  حا"   �بأ ميكن  ال  �لو�6ثية   Iلطفر��  �!
لـ   جديد  Iمعلوما تظيف   ��  �� �ألحو�" 
 Iملعلوما� تكو�  �ل�  فاألجز�]   :  DNA
�جلينية عندما ت�L من �ماكنها !ما �� �د� �ا 
 ،DNA خر من �لـQ تنتقل !¡ قسم �� kخر�
تكسب   �� �بد�  ميكن  ال  �لو�6ثية   Iفالطفر�
�لكائن �حلي عضو� جديد� �� �� متنحه خاصية 
�لو�6ثية   Iلطفر�� !ضافية. ما �د� من جر�] 
�مو6 غ¥ عا�ية كأ� ¤ر� �لرجل من �لظهر ��  

¤ر� �أل�h من �لبطن.      



سـّر �البتال]سـّر �البتال]

210

�� ماجا� به باستوE باإلضافة @� ما كشف عنه �لتقدA �لعلمي من �لبنية �ملعقد3 
خللية �ملا37 �حلية، �بقيا فكر3 !جو7 �حليا3 على سطح �ألkE عن طريق �لصدفة � 

مأur � تستطع �خلر!y منه.

�لمحا�الI �لعاجز في �لقر� �لعشرين
 �Eلتطو� كا�  �لعشرين  �لقر�   � �حليا3  منشأ  موضو�   Áتب من   &!�  �@
 � �لعلمية   ��Eآل� من  بالعديد  �لعا�  هذ�   Aتقد �!باEين.   Eلكسند�  Eملشهو�
�لثالثينيا` من hلك �لقر�، حا!& من خال�ا @ثبا` @مكانية تطوE خلية �لكائن 
بأ!برين  مما حد�  بالفشل،  @ال  تنته   � �E7ساته   �� @ال  �لصدفة.  طريق  عن  �حلي 
 Cلألسف، بقيت مشكلة منشأ �خللية �أل!�  �كثر �لنقا " :Äتقدمي �العتر�= �لتا

غموض§ � �E7سة تطوE �ألنظمة �حلية".٢١ 
«ل �لتطوEيو� بعد �!برين مسؤ!لية حل مشكلة منشأ �حليا3. !كا� �كثر 
 Aعا ميللر  ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  ֲדا   Aقا �ل�  تلك  شهر3   ;Eلتجا� هذ8 
١٩٥٣. قاA هذ� �لعا� بدمج عد7 من �لغا�r` �ل� يفترk ��ا كانت موجو37 
� �ملناÅ �لبد�ئي لألkE، !�ضا= @ليها مقد�E من �لطاقة. من خال& هذ8 �لتجربة 
متكن ميللر من تركيب عد7 من �حلموk �ألمينية (�جلزيئا` �لعضوية) �ل� تتو�جد 

� تركيب �ل�!تينا`.
 @ال �نه � متض عد3 سنو�` ح² ثبت بطال� هذ8 �لنظرية، �ل� كانت تعت� 
خطو�E 3ئد3 � تقدA نظرية �لتطوE، فاملناÅ �لذ� �ستخدA � هذ8 �لتجربة كا� 

ºتلف§ جد¥ عن �لظر!= �ألEضية �حلقيقية.٢٢
�ستخدمه � جتربته   ��لذ  Åملنا�  �� ميللر  �عتر=  �لصمت  فتر3 من  !بعد 

كا� غ� حقيقي§.٢٣ 
لقد با�` �يع ³ا!ال` �لتطوEيني � @ثبا` نظريتهم � �لقر� �لعشرين 
بالفشل. يعتر= �لعا� �جليولوجي با�7 من معهد سكريبس � سانت ياغو ֲדذ8 
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�لطبيعي". !قد ضمن هذ8 �لفكر3 � كتابه: "�صل �ألنو�� ، عن طريق �الصطفا� 
�لطبيعي..."

خصائص  متتلك  �ل�  �حلية  �لكائنا`   �� �لطبيعي  �الصطفا�  قانو�  يقو& 
�ملثا&، عندما  �حليا3. على سبيل  تبقى � معركة   �� �ل�  ميكن  قوية فقط هي 
ִדاجم �حليو�نا` �ملتوحشة قطيع§ من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقوZ !�ل� ميكنها 
�� تركض بسرعة �ك� هي �ل� ستنجو� !تبقى على قيد �حليا3. !هكذ� يتشكل 
قطيع جديد من �ألقويا� !�لسريعني فقط. !لكن، !لنفترk �ننا سلمنا ֲדذ� جدًال، 
فهل ميكن �ؤال� �ألقويا� من قطيع �لغزال� �� يتطوE!� بأ� شكل من �ألشكا& 

ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقو& �� هذ8 �لفكر3 ال قو3 تطوEية �ا. E�7!ين نفسه كا� قلق§ بشأ� 

ليس هنا� �� مكسب حصل لنظرية �لنشو] ��إل6تقا] من فكر �النتقا] �� �الختيا6 �لطبيعي. hلك 
 Lنو �أل� هذP �آللية لم تعمل في يو1 من �أليا1 على تطوير �لمعلوماI �لجينية �� !غنائها لد� �
من �ألنو�L.   !نه ال يمكن أل� نوL �� يتغير !لى نوQ Lخر مختلف عنه؛ بمعنى �� �لتطو6 ال يمكن 
�� يغير نجم �لبحر فيصبح سمكة، �� يغير �ألسما� فتصبح ضفا�L، �� يغير �لضفا�L فتصبح 

تماسيح �� يغير �لتماسيح فتصبح طيو�6.    
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جز�� DNA قد �فرغت كتابة فإ�ا ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ 
�لد¥ من �ملوسوعا` كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.

!هنا تنشا مشكلة �خرZ مث�3: فجز�� �لـ DNA ال ميكنه �� يتضاعف 
@ال مبساعد3 بعض �ل�!تينا` �ملختصة (�ألنزميا`)، !هذ8 �ألنزميا` ال ميكن �� 
تتشكل بد!Eها  @ال من خال& �ملعلوما` �ملشفر3 � جز�� �لـ DNA. !مبا �� 
� �� يتو�جد� � �لوقت نفسه عند E!كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر
عملية �لتضاعف.!هذ� يأ© بالنظرية �لقائلة �� �حليا3 قد نشأ` من تلقا� نفسها 
 Eمشهو �Eجيل ، !هو تطوE!� ليسلي Eطريق مسد!7. !قد �عتر= �ل�!فسو �@
من جامعة سانت ياغو كاليفوEنيا ֲדذ8 �حلقيقة من خال& موضو� نشر � �لة 

:١٩٩٤ Aألمريكية عا� Aلعلو�
"من �ملستحيل �� تكو� �ل�!تينا` !�حلموk �آلمينية، !كال�ا جزيئا` 
معقد3، قد نشأ` من تلقا� نفسها � نفس �لوقت !� نفس �ملكا�. �ضف 
@� عدA @مكانية تو�جد �حد�ا 7!� �آلخر . !هكذ� !من �لنظر3 �أل!� 
¨د �حدنا �نه من �ملستحيل �� تكو� �حليا3 قد نشأ` من خال& عمليا` 

كيميائية ¢تة"٢٥
ال شك �نه @�h كا� من �ملستحيل �� تنشأ �حليا3 من �سبا; طبيعية، فال 
بد ��ا قد "خلقت" بيد خالق. هذ8 �حلقيقة تلغي نظرية �لتطوE ، !�ل� ִדد= 

بالدEجة �لرئيسية @� @نكاE �خللق، من �ساسها.

�ألفكا6 �لخيالية لنظرية �لتطو6
�للذين  �ملفهومني  كال   �� هي  E�7!ين  نظرية  تدحض  �ل�  �لثانية  �لنقطة 
!ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا`  تطوEية" ثبت ��ا � �حلقيقة ال متلك �� قو3 

تطوEية.
لقد �عتمد E�7!ين � خدعة �لتطوE �ل� خرy ֲדا على فكر3 "�إلصطفا� 
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خال& حياִדا @� �ألجيا& �لتالية ، !هذ8 �لصفا` تتر�كم من جيل @� �خر لتشكل 
 `Eفا` هي كائنا` تطو�Eلز� ،[Eجديد3 من �لكائنا` �حلية. فحسب الما �نو��
 Eل� حتملها �ألشجا� Eعن �لظبا� عندما كانت جتاهد من �جل �لوصو& @� �لثما

�لعالية، فطالت Eقبتها من جيل @� �خر ح² �ستقر` على هذ� �لطو&.
!باقتفا� �ثرE�7 7E!� ،8!ين مثاًال مماثًال � كتابه فقا& �� �لدبب غطست � 

�ملا� �ثنا� ¢ثها عن �لطعاA فتحولت  @� حيتا� على مر �ألجيا&".٢٧
�لقر�  �لعا� ماند& �  يد  �لو�Eثة على  لبثت �� ظهر` قو�نني  �نه ما  @ال 
�لعشرين، مما �حبط �سطو3E �متد�7 �لصفا` ع� �ألجيا&. !هكذ� سقط �الصطفا� 

.Eلطبيعي كدعامة من 7عاما` نظرية �لتطو�

Iلطفر��� �لد��6ينية �لجديد
!من �جل �لوصو& @� حل، قاA �لد�E!ينيو� بتطوير "نظرية تركيبية جديد3" 
�لعشرين.  �لقر�  من  �لثالثينيا`  �اية  �جلديد3" �  "�لد�E!ينية  بـ  يدعى  ما   !�
على  تطر�  جينية  تشوها`  "�لطفر�`"!هي  نظرية  �جلديد3  �لد�E!ينية  �ضافت 
�لكائن �حلي !حتدi بفعل تأث��` خاEجية مثل �لتعرk @� �إلشعاعا` !�خطا� 

� تضاعف �لـ  DNA، باإلضافة @� �لطفر�` �لطبيعية.
�لد�E!ينية  هو    Eلتطو� نظرية  عن   Aليو� مد�فع§  يقف   ��لذ  yhلنمو�  !
�جلديد3.تقو& هذ8 �لنظرية �جلديد3 ـأ� �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جد3 على سطح 
�ألkE قد جا�` نتيجة لطفر�` طر�` على �ألعضا� �ملعقد3  �ذ8 �لكائنا` مثل 
�آل��h !�لعيو� !�لرئا` !�ألجنحة، �� @ضطر�با` !�Eثية. @ال �� �حلقيقة �لعلمية 
 �تأ© � عكس �الجتا8 �ملطلو;. فالطفر�` � تكن � يوA من �ألياA @¨ابية تؤ7

@� تقوية !تعزيز �لقد3E �حليوية  �لكائن �حلي، !@منا  @� @�اكها !@ضعافها..
بنية معقد3 جد¥  !�لسبب !�E� هذ� ببساطة هو �� جز�� DNA ¯مل 
�Eنغاناتا�  �جلينا`  عا�   lيشر فيها سيؤ7� ضرE¥ كب�¥.  تغي� عشو�ئي   ��!
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هذ8 �حلقيقة �ل� !ضعها � كتابه �صل �ألنو�� حيث قا&:
"ال ميكن لقانو� �الصطفا� �لطبيعي �� ¯قق شيئ§ ما� حتدi تغي��` فر7ية 

@¨ابية" .٢٦

تأثير الما�6
!لكن كيف حتدi هذ8 "�لتغ��` �إل¨ابية"؟ حا!& E�7!ين �إلجابة على 
نظرية  فحسب  �لوقت.  hلك   �  Aللعلو �لبد�ئي  �لفهم  خال&  من  �لسؤ�&  هذ� 
الماE] �لذ� عا¬ قبل E�7!ين، فإ� �لكائنا` �حلية توiE صفاִדا �ل� �كتسبتها 

 Iمفيد للطفر� �hعلما] �ألحيا] �لذين هم من �نصا6 نظرية �لتطو6 قد �خذ�� يبحثو� عن نمو �ّ!
�ألحيائية حيث عرَّضو� �لذباk للطفر�I �ألحيائية منذ بد�ية �لقر�، !ال �نه في نهاية تلك �لمساعي 
��لمجهو��I لم يتم �لحصو" !ال على hباk مريض، �عليل، �غير تا1. �يوجد في �ألعلى �على 
�ليسا6 صو6 لذبابة فاكهة طبيعية، �في �ألسفل �على �ليمين توجد hبابة فاكهة �خر� تعرضت 
�ليمين فتوجد hبابة فاكهة قد  للطفر�I �ألحيائية �خرجت سيقانها من �6سها، �ما في �على 

خرجت �جنحتها بشكل مشوh� Pلك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�I �حيائية.
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�� �لكائنا` �لسابقة قد حتولت @� كائنا` �خرZ، !كل �ألنو�� نشأ` ֲדذ8 
�لطريقة. !حسب �لنظرية، فإ� هذ8 �لتحوال` �ستغرقت ماليني �لسنني.

من  � !جو7 عد7 كب� E!لضر� فمن   ، �الفتر�k حقيقي  هذ�  !@�h كا� 
البد  �ملثا&  سبيل  على  �لطويلة.  �لتحو&  فتر3   � عاشت  �ل�  �ملرحلية  �ألنو�� 
من !جو7 كائن نصفه Çكة !نصفه سلحفا3 ¯مل صفا` �لسلحفا3 باإلضافة 
�! كائنا` نصفها ط� !�لنصف �آلخر  �ل� ¯ملها �صًال.  @� صفا` �ألÇا] 
�ل�  �لز!�حف  صفا`   �@ باإلضافة   Eلطيو� صفا`  بعض  حتمل   �� r!�حف، 
مؤهلة،  غ�  عاجز3  كائنا`  فهي  �ملرحلي،   Eلطو�  � ��ا  !مبا  �صًال.  حتملها 

!معاقة؛ !يطلق �لتطوEيو� على هذ8 �ألشكا& �خليالية @سم "�ألشكا& �لتحولية"
�ملاليني  هنا]  يكو�   �� فيجب  حق§،  كتلك  حيو�نا`  هنا]  كا�  لو 
سجال`  حتمل   �� ¨ب  hلك  من  !�ألهم  متنو�.  !بشكل  منها  �لباليني  بل 

�ملستحاثا` بقايا هذ8 �ألحيا� �لغريبة. يقو& E�7!ين � كتابه "�صل �ألنو��":
�ألنو��  من  كب�¥  عد¥7  !جو7  من  فالبد  صحيحة،  نظري�  كانت   �h@"
�لسجال`  ستثبته  �لوجو7  !هذ�  !�حد3،  فئة  ضمن  تصنف  �ل�  �ملختلفة 

�إلحاثية". ٢٩

Qما" ���6ين تتبد�
تدعم  مستحاثا`  @¨ا7   � �جلا37  �لتطوEيني  ³ا!ال`  �يع  من  بالرغم 
تصو�Eִדم � !جوº 7لوقا` حتولية � منتصف �لقر� �لعشرين  � �يع �¹ا� 
�لعا�، @ال ��م � ¨د!� � ي§ منها . لقد �ثبتت �يع �ملستحاi �ل� �كتشفت �ثنا� 
�حلفريا` �جليولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد�E!ينية متام§: لقد نشأ` �حليا3 

.Äشكل حتو �فجأ3 !بتشكل تاA ال !جو7 أل
�لعا� �إلجنليز� 7يريك �غر Derek Ager ֲדذ8   ،Eلتطو� �قر �حد علما� 

�حلقيقة عندما قا&:
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:Äكالتا �ملوضو�
ثاني§   .i!3 �حلدE7ًال، �لطفر�` �جلينية نا!�"
�لطفر�` � معظمها ضا3E !مهلكة � بعض 
�ألحيا� أل�ا تغ��` عشو�ئية ، !�� تغ� غ� 
منظم، عال!3 على �ملنظم ، � �� كائن حي 
 �@ به  ترتقي  !ال  �ألسو�  به ¹و   Eقييتنحد�E
�ألفضل. فا�ز3 �ألEضية �ل� قد تصيب �حد 
تغي�   � ستتسبب  �ملثا&،  سبيل  على  �ألبنية 
� �إلطاE �لعاA �ا، !هذ� بالطبع ما لن يكو� 

حتسين§ � �لبنا�."٢٨
�ذ� ليس غريب§ غيا; �� 7ليل على !جو7 طفر3 كانت �لسبب � تغي� 
�لشفر3 �لو�Eثية ¹و �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�` كانت ناكسة . �صبح 
!�ضح§ @h¥ �� �لطفر3 �ل� �عت�` من تقنيا` �لتطوE ال جتلب على �لكائن �حلي 
�لتأثر�` �لشائعة للطفر3 � �لعصر  @ال �ملزيد من �لضعف !جتعله عاجز¥. ( من 
 ،"Eلسرطا�). !طبيعي �� ال تكو� تقنية مدمر3 من تقنيا` "�لتطو� kحلديث مر�
�نه  بنفسه. !هذ� يع�  ينجز شيئ§  �لطبيعي "  ��  كما ال ميكن لـ "�الصطفا� 
عملية  تنتفي  �لتقنيا`  هذ8  !جو7  !بانتفا�  �لطبيعة.   �  Eتطو تقنيا`  يوجد  ال 

.Eلتطو�

�لسجالI �إلحاثية: 
ال �ليل على �جو� �شكا" مرحلية

� �حلقيقة ال يوجد �� 7ليل � سجل �ملستحاثا` على �كثر �ال7عا��` 
.Eيو نظرية �لتطوEضوح§ � سينا!

 �� قبله،  كائن  عن  نشأ  قد  حي  كائن  كل  فإ�   ،Eلتطو� نظرية  حسب 



يزعمو�. !حسب هذ8 �لصو3E �خليالية �لبحتة، صنفت هذ8 �ألشكا& � �Eبعة 
فئا`:

Q١-�!ستر�لوبيثيكو
٢-هومو هابيليس.
QيكتوE� ٣-هومو
٤-هومو سابينس

!يع�   "Qستر�لوبيثيكو!�  " لإلنسا�  �أل!&  �جلد  على  �لتطوEيو�  يطلق 
�لقر!7  من  نوعا  @ال  ليس   uملخلو� هذ�   �� هو  @فريقيا".!�حلقيقة  جنو;  "قر7 
 Ä7 سوEلو�سعة �ل� �جر�ها عاملا �لتشريح ، �للو� iلقدمية �ملنقرضة. �ثبتت �أل¢ا�
�ملتحد3، على  @نكلتر� !�لواليا`  r!كرما� !�ل�!فسوE تشاEلز �!كسنا7E، من 
من  عا7ية  �نو��   �@ تعو7  �ملستحاثا`  هذ8   ��  Qستر�لوبيثيكو!� مستحاثا` 

�لقر37  �ل� �نقرضت !�ل� ال حتمل �� شبه مع �إلنسا�.٣٢
!�لفئة �لثانية �ل� يصنفها �لتطوEيو� هي "هومو" !تع� "�إلنسا�" !حسب 

فإ�   ،Eلتطو� نظرية 
�كثر  ��ومو  ساللة 
ساللة  من   ¥Eتطو
!هنا   .Qستر�لوبيثيكو!�
�لتطوEيو� خطة  �ختر� 
�د3  بتركيبهم  مث�3 
هذ8  من  مستحاثا` 
!!ضعها  �ملخلوقا` 
 �� @ال  معني.  بترتيب 
تلك �خلطة خيالية ألنه � 
عالقة   �� !جو7  يثبت 
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بالتفصيل سو�� على  �إلحاثي  �لسجل  بتقصي  قمنا  �ننا عندما  �لنقطة هي 
مستوZ �ألنو�� �! �لترتيب �لزم� �ملر3 تلو �ملر3، � جند تطوE تدE¨ي �! 
�لكائنا` على حسا;  من  مفاجئ ملجموعة   Eمنا ظهو@! �نتقالية،  مرحلة 

٣٠.Zخر�
قد ظهر`  �حلية  �لكائنا`  �� �يع  ي�هن  �إلحاثي  �لسجل   �� يع�  هذ� 
على �ألkE بشكل مفاجئ بأشكا�ا �لتامة، !7!� �� طوE حتوÄ، !هذ� عكس 
�إل7عا� �لد�E!ي� متام§ !@ثبا` قو� على حقيقة �خللق. فالتفس� �لوحيد لنشو� 
 Eبشكلها �لكامل !7!� تطو kEلكائنا` �حلية بشكل مفاجئ على سطح �أل�
عن �جد�7 سابقني، @منا يع� �� هذ8 �ألنو�� قد خلقت خلق§. !يقر هذ8 �حلقيقة 

� 7!غالئس فيوتوميا:Eعا� �ألحيا� �لتطو
�حلية.  �لكائنا`  �صل  عن  �ملحتملة  �لتفس��`  !بينهما   ،Eلتطو�! "�خللق 
فإما �� تكو� �ألنو�� قد ظهر` على سطح �ألkE بتكوينها �لكامل، �! 
ال تكو�. @�h � يكن �ألمر كذلك فهذ� يع� ��ا قد تطوE` عن �نو�� 
!جد` مسبق§ من خال& بعض عمليا` �لتحو&. �ما @�h كانت قد ظهر` 

بشكلها �لكامل ، فالبد ��ا قد خلقت خلق§.٣١
على  �ملكتمل  بشكلها  نشأ`  قد  �حلية  �لكائنا`   �� تثبت  !�ملستحاثا` 
سطح �ألkE، !هذ� يع� �� "�صل �ألنو��" ليس كما يدعي E�7!ين، @نه خلق 

.Eليس تطو!

قصة تطو6 �إلنسا�
�ملوضو� �لذ� ¯ا!& مؤيد!� نظرية �لتطوE �لكالA به �7ئم§ هو موضو� 
�صل �إلنسا�. يدعي �لد�E!ينيو� �� �إلنسا� �حلاÄ قد تطوE عن نو� من �شبا8 
�لقر37. !خال& هذ8 �لعملية �لتطوEية �ملزعومة، �ل� يفترk ��ا �ستغرقت من ٤-٥ 
ماليني عام§، ظهر` "�شكا& حتولية" تفصل بني �إلنسا� �حلديث !�جد�87، كما 

218

سـّر �البتال]سـّر �البتال]



�لعلمية.
!بالرغم من كو� �لعا� سوr Ä!كرما�، �ألكثر شهر3 � �ململكة �ملتحد3، 
�ستغرقت عد3 سنو�` !�ل�  �ل�  �¢اثه،  �عتر= � �اية  �نه  @ال  عامل§ تطوEي§، 
تنا!لت بشكل خا� مستحاثا` �!ستر�لوبيثيكوQ ملد3 ١٥ عام§، �نه ال يوجد 

شجر3 بشرية تتفر� عن ºلوقا` شبيهة بالقر!7.
 Aمن �لعلو yEيتد "Aا8 "طيف �لعلوÇ� ضمن طيف Aكرما� �لعلو!r صنف
طيف  !حسب  علمية.  غ�  يعت�ها  �ل�   Aلعلو�  � لينتهي  علمية  يعت�ها  �ل� 
!معلوما`  بيانا`  على   Aتقو �ل�   ��  – "علمية"   Aلعلو� �كثر  فإ�  r!كرما�، 
ملموسة- هي �لفيزيا� !�لكيميا�، تليهما �لعلوA �لبيولوجية !� �لدEجة �ألخ�3 
�لعلوA �الجتماعية. !� �اية �لطيف تأ© �لعلوA "غ� �لعلمية" !�ل� ¯تل مكا�ا 
"�إل�E7] �حلسي �ملفرC" – !هي مفاهيم �حلاسة �لسا7سة !�لتيليباثي (�لتخاطر عن 

بعد) – !يليها "�لتطوE �لبشر�". !يشرl لنا r!كر عمله هذ�:
¹ن هنا @h¥ نتحو& من �حلقيقة �ملسجلة موضوعي§  @� تلك �ملجاال` �ل� 
�لتفس�   !�  ،Cملفر� �حلسي   [�E7إل� مثل  �الفتر�ضي،  �ألحيا�  علم  يشغلها 
بالنسبة  فيها كل شي� جائز  يبد!  للمستحاثا` �إلنسانية، !�ل�  �لتاE»ي 
 Eألمو� من  �لعديد  لتصديق  مستعد¥   �Eلتطو� يكو�  حيث   ،�Eللتطو

�ملتناقضة � !قت !�حد.٣٧
�ملتحيز3  �لتفس��`   Zلتصل @� مستو  ��لبشر  Eلتطو� لقد �¹دE` قصة 
�لنظرية  تعلقو� ֲדذ8  �لذين  �ألشخا�  بعض  �ستخرجها  �ل�  �ملستحاثا`  لبعض 

بشكل �عمى.

�لمعا�لة �لد��6ينية
@� جانب كل ما تنا!لنا8 @� �آل� من �7لة تقنية ، نو7 �� نوجز ـ @� شئتم 
ـ !مبثا& !�ضح ¢يث ميكن ح² لألطفا& �� يفهمو8 ، كيف �� �لتطوEيني �!لو 
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 Eلتطو� نظرية  على  �ملعلقني  �هم  �حد  يقو&  �ملختلفة.  �لفئا`  هذ8  بني  تطوEية 
�ل�  �لتاE»ية  �ألحجية  تعت�   " �لطويلة:  �ملناظر�`  "من  كتابه  ماير �  @يرنست 
تتكلم عن �صل �حليا3 �! �صل ��ومو سابينس �حجية صعبة ح² ��ا تتعاkE مع 

�الكتشافا` �ألخ�3."٣٣
�ألEبع:  �لفئا`  فإ�  �لتطوEيو�  !ضعها  �ل�  �لسلسلة  خال&  !من 
ناشئة  سابينيس  هومو   ،QيكتوE� هومو  هابيليس،  هومو   ،Qستر�لوبيثيكو!�
علما�  يد  على  ظهر`  �ل�  �ألخ�3  �الكتشافا`   �� @ال  �لبعض.  بعضها  عن 
�ألEبعأ!ستر�لوبيثيكوQ ، هومو  �لفئا`  �ثبتت �� هذ8  قد  �لبشرية  �ملستحاثا` 
هابيليس، هومو �EيكتوQ، هومو سابينيس قد عاشت � بقا� ºتلفة من �لعا� 

!� rمن !�حد.٣٤
 "QيكتوE� عال!3 على هذ�، فإ� �ألجز�� �لبشرية �ل� صنفت � فئة "هومو
� تنقرk ح² !قت قريب جد¥، �ما �لنياندEتاليني !��وموسابينيس فقد تعايشو� 

� rمن !�حد !� منطقة !�حد3.٣٥
هذ� �الكتشا= يدحض �ال7عا� بأ� �حد منهم ميكن �� يكو� جد¥ لآلخر. 
يفسر عا� �ألحيا� �لقدمية ستيفن جا� غولد Stephen Jay Gould من جامعة 
�نه عا�  بالرغم من   ،Eلتطو� نظرية  @ليها  �ل� !صلت  �ملسد!37  �لنهاية   7EفاEها

:�Eتطو
ما�h سيكو� مص� فكرتنا @�h كا� هنا] تز�من معيشي لثالi من فئا` 
��ومو (�إلفريقي !�أل!ستر�لوبيثيكوQ �لقو� !��ومو هابيليس) !ثبت �� 
�حد¥ منهم � ينشأ عن �آلخر؟ �ضف @� �� �حد� من هؤال� � يثبت عليه 

٣٦.kEخال& فتر3 حياته على سطح �أل �Eحتو& تطو ��
 uلوº 7ينص على !جو �نقو& باختصاE، �� سيناEيو �لتطوE �لبشر� �لذ
نصفه @نسا� !نصفه قر7 !�لذ� قاA على �ستخد�A �لعديد من �لصوE �خليالية �ل� 
ظهر` � �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطوE، ليست @ال قصة ال �ساQ �ا من �لصحة 
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�خليل �! حيتا� يونس �! �لوr !� 7!EهوE �أل!Eكيد �! �لزنابق �! rهوE �لقرنفل 
�! �ملوr �! �ل�تقا& �! �لتمر �! �لطماطم �! �لشماA �! �لبطيخ �! �لتني �! �لزيتو� 
y�E �! �لفر�شا` ºتلفة �أللو��  �! �لعنب �! �خلوÅ �! �لطو�!يس �! طيوE �لدُّ
!ماليني من �ألنو�� �حلية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم �� يأتو� !لو Þلية من 

هذ8 �لكائنا` �حلية �ل� �حصينا عد7¥ منها، ال بو�حد3 منها كاملة �خللق. 
�لة ما نبغي قوله هو �� �لذ�E` غ� �لو�عية ليس بوسعها �� جتتمع فتشكل 
 ß ،جديًد� من بعد فتقسم �خللية نصفني �Eًخلية حية، !ال تستطيع �� تتخذ قر�
 ،à!تباًعا فتأ© بكيا� �لعلما� �لذين �خترعو� �ملجهر �إلليكتر Zخر� `�Eتتخذ قر�
ممن ير�قبو� بنية �خللية �hִדا فيما بعد حتت �ملجهر. @ّ� �خللية تد; فيها �حليا3 فقط 
باخللق �ملعجز هللا عز !جل. �ما نظرية �لتطوE �ل� تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتناá متاما مع �لعقل !�ملنطق. !@� @عما& �لفكر !لو قليال � �ملز�عم �ل� طرحها 

�لتطوEيو�، ليظهر âال� هذ8 �حلقيقة مثلما � �لنموyh �لو�7E �عال8. 

�hفي �لعين ��أل �لتقنية �لموجو�
 ،Arتأ© له بتفس� جا �� Eتستطع نظرية �لتطو � ��ما �ملوضو� �آلخر �لذ

 .�hلفائقة �ملوجو37 � �لعني !�أل� [�E7فهو جو37 �إل
!قبل �لولوy @� �ملوضو� �ملتعلق بالعني، نو7 �� جنيب بإ¨اr عن سؤ�& 

هو: كيف تبصر �لعني ؟ 
@� �ألشعة �ملنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعني، 
!تقوA �خلاليا �ملوجو37 هنالك بتحويل هذ8 �ألشعة @� @شا�E` كهربية، تصل 
 `�Eموجو37 باجلز� �خللفي للمخ. !هذ8 �إلشا Eنقطة تسمى مركز �إلبصا �@
�لكهربية، بعد �موعة من �لعمليا` يتم �لتقاطها كصو3E � هذ� �ملركز �لكائن � 

�ملخ. !بعد هذ8 �ملعلومة فلنفكر: 
@� �ملخ ³جو; عن �لضو�، مبعÁ �� �7خل �ملخ ظالًما �7مًسا، !ال يتأتى 
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عقيد3 خرفا� فاسد3 . 
تزعم نظرية �لتطوE �� �حليا3 تشكلت ³ض صدفة؛ !عليه !طبق§ �ذ� �لزعم 
 `�Eجا�` �لذ ß ،جلامد3 !غ� �لو�عية �جتمعت !شكلت �!ًال خلية� `�Eفإ� �لذ
نفسها بطريقة �! بأخرZ بالكائنا` �حلية !�لبشر. !لنفكر �آل�: @ننا حينما جنمع 
عناصر مثل �لكربو� !�لفسفوE !�ألr!` !�لبوتاسيوA !هي �ملفر�7` �ألساسية 
 �� بنية �لكيا� �حلي، فإنه تتشكل كومة. !مهما مر` كومة �لذ�E` هذ8 بأ
�لعمليا`، فإ�ا ال ميكن �� تشكل كائنا حيا !�حًد�. !لنجر جتربة � هذ�  من 
�لصد�h@ 7 ما شئتم ، !لنتنا!& بالبحث !�الستقصا�، باسم �لتطوEيني !حتت عنو�� 
"�ملعا7لة �لد�E!ينية"، �لزعم �لذ� ينافحو� عنه � �ألصل، @ال ��م ال يستطيعو� 

�� ¨هر!� به:
 `!rأل�!  Eلفسفو� مثل  عناصر  من  !ف�3  كميا`  �لتطوEيو�  فليضع 
منها  تتشكل  �ل�  �لعناصر  !هي   Aملاغنسيو�! !�حلديد  !�أل!كسجني  !�لكربو� 
 �@ !ليضيفو� ح²  �لعظيمة.  �ل��ميل  من  هائلة  �عد�7  �7خل  �حلي،  �لكائن  بنية 
مو�7  من  �ملزيج  هذ�  �7خل  !جو87   �E!لضر� من  �نه  ير!�  ما  �ل��ميل  هذ8 
ال توجد ح² � �لظر!= �لطبيعية. !ليفعمو� هذ� �ملزيج بقدE ما يشاã!� من 
�أل«اk �ألمينية، !�ل�!تني (�حتما& تشكل �لوحد3 �لو�حد3 منه تصا7في§ بنسبة 
ير!�ا  �ل�  بالنسبة  !�لرطوبة   3Eباحلر� �ملزيج  هذ�  !ليمّد!�   .(  ٩٥٠ قو3   ١٠
هذ8   Q�E على  !ليقّيضو�   ،3Eملتطو� �ألجهز3  من   �!ãشا ما  !ليخفقو8  مناسبة، 
�ل��ميل صفو3 علما� �لعا�، !لينتظر هؤال� �خل��� � مكا�م هذ� !بشكل مستمر 
مليا�E`، بل تريليونا` �لسنني بالتنا!; من �أل; @� �البن، !من جيل @� جيل، 
!لتكن �م مطلق �حلرية � �� يستخدمو� كافة ما يعتقد!� � ضر!3E !جو87 
من �لظر!= من �جل تشكل �لكائن �حلي. @ّنهم مهما فعلو�،  ليس مبقد!Eهم 
بالطبع �� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �ل��ميل. !ال يتأتى �م �� يأتو� بو�حد3 
من �لّز�Eفا` �! �ألسو7 �! �لنحل �! عصاف� �لكناEيا �! �لبالبل �! �لببغا!�` �! 
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قا& �حد لكم @� �لتلفاr �ملوجو7 � حجرتكم، @منا قد تشكل نتيجة مصا7فا`، 
!�� �لذ�E` جتمعت !جا�` باجلهاr �لذ� يشكل هذ8 �لصو3E، ما�h تعتقد!� 
فيه؟! كيف لذ�E` غ� !�عية �� تصنع ما � يتأ` آلال= �ألشخا� �تمعني 

�� يصنعو8 ؟! 
@ّ� �آللة �ل� تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر�8 �لعني، لو ��ا ال تتشكل 
مصا7فة، فإنه من �لو�ضح للغاية �� �لعني !�ملنظر �لذ� تر�8 بد!�Eا لن يتشكال 
³ض مصا7فة، !�حلا& كذلك بالنسبة لأل�h. فاأل�h �خلاEجية جتمع �ألصو�` 
لتقوA هي  �لوسطى،   �hأل�  �@ بتوصيلها   Aتقو!  ،�hأل� بو�سطة صو��  �ملحيطة 
بد!Eها   Aلتقو �لد�خلية،   �hأل�  �@ !نقلها  �لصوتية  �لذبذبا`  بتقوية   Zألخر�
بتحويل هذ8 �لذبذبا` @� @شا�E` كهربية، !@Eسا�ا @� �ملخ. !عملية �لسمع 

�يضا كما هو �لشأ� � عملية �إلبصاE تتم � مركز �لسمع �ملوجو7 � �ملخ. 
!�لوضع �لذ� � �لعني يسر� كذلك على �أل�h. مبعÁ �� �ملخ ³جو; 
كذلك عن �لصو` مثلما هو ³جو; عن �لضو�، فالصو` ال ينفذ، !عليه فإنه 
مهما بلغت شد3 �لضجيج خاyE �ملخ، فإ� �7خله ساكن متاA �لسكو�. !Eغم 
هذ� فإ� �نقى �ألصو�` ُتلتقط � �ملخ. !لو �نكم تسمعو� سيمفونيا` �!Eكستر� 
 Cال ينِفذ @ليه �لصو`، فإنكم تشعر!� بكل صخب �حد �أل!سا �� ºكم �لذ
 Qحسا rجها Aبد�خل �ملخ باستخد� ��ملز7«ة. !@�h ما قيس مستوZ �لصو` �لذ

 .Aتلك �للحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو� �لتا �
فإ�  نقية،   3Eعلى صو �حلصو&   � �مال  �لتقنية  �ستخدمت  ما  ¹و  !على 
�ملساعي نفسها تتو�صل منذ عشر�` �لسنني بالنسبة كذلك للصو`. !ُتعد �جهز3 
�لكاسيت !كث� من �ألجهز3 �إلليكتر!نية، !�ألنظمة  تسجيل �لصو` !�شرطة 
�ملوسيقية �ل� تلتقط �لصو`، بعض äاE هذ8 �ملساعي. !لكن على �لرغم من كل 
�لتقنيا`، !�ال= �ملهندسني !�خل��� �لعاملني ¢قلها، � يتأ` �لوصو& @� صو` 
بنقا� !جو37 �لصو` �لذ� تلتقطه �أل�h. !تأملو� �جو7 �شرطة �لكاسيت �ل� 
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للضو� �� ينفذ @� حيث يوجد �ملخ. !�ملوضع �لذ� يسمى مركز �إلبصاE موضع 
حالك �لظلمة ليس �لضو� ببالغه �صال، !لعله مظلم بدEجة � نصا7فها قط. @ال 

�نكم � هذ8 �لظلمة �حلالكة تشاهد!� عاملا مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على E7جة من �لنقا� !�جلو37 تعجز ح² تقنية �لقر� 
�نظر!� مثال @�  �حلا7� !�لعشرين ـ Eغم كل �إلمكانيا` ـ �� تأ© مبثلها. 
�لكتا; �لذ� بني �يديكم �آل�، !�نظر!� @� �يديكم �ل� متسك �لكتا;، E� ßفعو� 
�Eسكم !�نظر!� حولكم. ��Eيتم منظًر� ֲדذ� �لنقا� !�جلو37 � �� موضع �خر؟ 
�أل!�   rلتلفا� �جهز3  تنتجها شركة  !�ل�   �Eًتطو  rلتلفا� �جهز3  �كثر  @� شاشة 
على مستوZ �لعا�، ال ميكن �� متنحكم صو3E ֲדذ� �لقدE من �لنقا�. !منذ مائة 
�ملصانع  ُتشيَّد   ß !من  �لنقا�،  هذ�   �@ للوصو&  يسعو�  �ملهندسني  !�ال=   Aعا
!�لتصميما`.  �خلطط  تطوير  !يتم   ،iأل¢ا�  Zُتجر! �لعمالقة،  !�ملؤسسا` 
!لتنظر!� ثانية @� شاشة �لتلفاr، !� �للحظة �hִדا @� �لكتا; �لذ� بني �يديكم، 
 rلتلفا� �لنقا� !�جلو37. فضال �� شاشة  فسو= تر!� �� هنا] فرق§ شاسع§ � 
 `�h 73 ثنائية �ألبعا7، � حني �نكم تتابعو� مناظر ثالثية �ألبعاEلكم صو �تبد

عمق. 
!منذ سنو�` طو�& يسعى عشر�` �آلال= من �ملهندسني لتصنيع شاشا` 
جهاr تلفاr تعطي صو3E ثالثية �ألبعا7، !�لوصو& @� جوãE 37ية �لعني. نعم لقد 
�مكنهم تصميم نظاA تلفاr ثالثي �ألبعا7، غ� �نه ليس � �إلمكا� ãEيته ثالثي 
�ألبعاE� �!7 7تد�� �لنظا3E. !مع �� هذ8 �ألبعا7 �لثالثة �صطناعية. فاجلهة �خللفية 
تظل عكر3، �ما �جلهة �ألمامية فتبد! !كأ�ا صو3E من !uE. !ال يتشكل �بد� 
 3Eبالطبع �� تضيع �لصو iتر�8 �لعني. !¯د �منظر � جو37 !نقا� �ملنظر �لذ

  .rلكام�� !�لتلفا� �
هذ�  تظهر  !�ل�  �لعني   �  Eإلبصا� �لية   �� يزعمو�  �لتطوEيو�  هم  !ها 
�ملنظر �لذ� يتسم باجلو37 !�لنقا�، @منا تشكلت مبحض �ملصا7فة . !�آل� @�h ما 
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�ملو� عز !جل. فهي  �ل� خلقها   l!لر� @منا هي  �لتساãال`، أل� هذ8 �حلاسة 
ال حتتاy @� عني ح² ترZ �لصو3E، !ال ��h ح² تسمع �لصو`. !عال!3 على 
هذ� كله، فهي ليست ¢اجة @� مخ كيما تفكر. @� كل �مرå يطالع هذ8 �حلقيقة 
�لظلمة  �لذ� �ع مبكا� حالك  يفكر � �هللا عز !جل   �� �جللية، عليه  �لعلمية 
E بعد3 سنتيمتر�` مكّعبة، �لكائنا` كافة بصو3E ثالثية �ألبعا7  �7خل �ملخ يقدَّ

�h` �لو�� !ظال& !ضيا�، !»شا8 !يلوh به. 

عقيد ما�ية
�لتطوE ما هي  ليظهر �� نظرية  بالبحث !�لتدقيق  تنا!لنا8 @� �آل�  ما   �@
@ال rعم يتعاkE بوضوl مع �الكتشافا` �لعلمية، !¨ا� rعم �لنظرية ـ فيما 
يتعلق بأصل �حليا3 ـ �ملنطق �لعلمي. فليس ألية �لية تطوE قط طرحتها �لنظرية 
�. !تكشف �حلفريا` �� �لكائنا` �حلية � متر مبر�حل بينية تلك Eتأث� تطو ��
�ل� تستوجبها �لنظرية. !� هذ8 �حلالة يتعني تنحية نظرية �لتطوE جانبا باعتباEها 
فكر3 �افية للعلم. ال سيما !�� كثً�� من �ألفكاE �ل� ظهر` على مد�E �لتاEيخ، 
مثل فكر3 �� �ألkE هي مركز �لكو�، قد ُحذفت من �جند3 �لعلم. � حني �� 
نظرية �لتطوE ُيتشبث ֲדا !بإصر�E � هذ8 �ألجند3، ح² @نه من �لناQ من يسعى 

� �نتقا7 موجه @� �لنظرية !كأنه هجوA على �لعلم ! ِلَم  هذ� @�h؟! � Eإلظها
@� �لسبب � هذ� �لوضع @منا هو تكو� عقيد3 جاrمة لنظرية �لتطوE ال ميكن 
�لنكو� عنها بالنسبة @� بعض �أل!ساC. !®لص هذ8 �أل!ساC @خالص§ �عمى 
 �للفلسفة �ملا7ية، !تتبÁ �لد�E!ينية كذلك أل�ا �لتفس� �ملا7� �لوحيد للطبيعة �لذ

ميكن �إلتيا� به. 
 Richard) لونتني   7EيتشاE !يعتر=  ֲדذ�،  صر�حة  يعترفو�  !�حيانا 
 �Eتطو �hته  �لوقت   �! هاEفر7  âامعة  �لشه�  �لو�Eثة  عا�  ـ   (Lewontin

باrE، ـ بأنه "ما7� � �ملقاA �أل!&، ß عا� � �ملقاA �لذ� يليه"، @h يقو&:
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تنتجها ك�Z شركا` �ألنظمة �ملوسيقية، فحينما يسجل �لصو`، حتما يضيع 
دi تشو¬ بالطبع !لو قليال، �! �نه حينما تقومو� بتشغيل شريط  شطر منه، �!̄ 
�لكاسيت فإنكم ال بد �� تسمعو� له صريًر� قبل �� تبد� �ملوسيقى. � حني �� 
�ألصو�` �ل� من نتاy �لتقنية �ملوجو37 باجلسم �إلنساà تتسم بأقصى E7جا` 
�لنقا�، !ال تشوֲדا شائبة. !ال تلتقط ��h @نسا� �بًد� �لصو` بشكل به صرير �! 
تشويش. !�يا ما كانت طبيعة �لصو` فإ�ا تلتقطه بشكل كامل !نقي. !هذ� 
�لوضع ال يز�& على �h` �لكيفية منذ �� ُخلق �إلنسا� !@� يومنا هذ�. !@� �آل� 
ليس äة جهاr بصر� �! صو© من صنع ب� �إلنسا� يلتقط �لصو3E !�لصو` 

 .�hناجح مثل �لعني !�أل! Qبشكل حسا
 Eإلبصا� عملية   � للغاية  عظيمة  حقيقة  äة  فإنه  كله،  هذ�  عد�  !فيما 

!�لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا6 
��لسمع ��خل �لمخ ؟

من �h �لذ� بد�خل �ملخ يشاهد عاملا مضيئا ملونا، !يسمع �لسيمفونيا` 
�إلنسا�  عي�  من  �آلتية  �لتنبيها`   �@ �لوE!7؟  عب�  !يتنسم  �لعصاف�،  !rقزقة 
!�hنيه !�نفه متضي @� �ملخ � صو3E @شا3E كهربية. !@نكم لتطالعو� تفصيال` 
بيد �نكم ال ميكن ��  كث�3 � كتب علم �ألحيا� !�لطبيعة !�لكيميا� �حليوية، 
تصا7فو� � �� موضع قط �هم حقيقة ينطو� عليها هذ� �ملوضو� �ال !هي: من 
�h �لذ� باملخ  يتلقى هذ8 �ألشا�E` �لكهربية !يدEكها على ��ا صو3E !صو` 
!�Eئحة !@حساä �@ .Qة حاسة توجد بد�خل �ملخ تلتقط هذ� كله 7!� حاجة @� 
عني �! ��h �! �نف، ملن تعو7 هذ8 �حلاسة. بالطبع ال تعو7 على ما يشكل �ملخ 
 E!من �عصا; !طبقا` 7هنية !خاليا عصبية. !هكذ� !�ذ� �لسبب ليس مبقد
�ملا7يني �لد�E!ينيني ممن يظنو� �� كل شي� ليس سوZ ما37، �� ¨يبو� على هذ8 
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�ل� تذكرنا Þر�فا` �ملجتمعا` �ل� عاشت مبنأZ عن �لعلم !�حلضا3E، ليست 
سوr Zعم يستحيل تصديقه. 

 �� يعتقد!�   Eلتطو� بنظرية  يؤمنو�  من  فإ�  تبيانه،   Aملتقد� �لنحو  !على 
�لذين يفكر!� !يعقلو� !»ترعو�، !�لطال; �جلامعيني !�لعلما� مثل  �ألساتذ3 
 Frank) سيناتر�  فر�نك  مثل  !�لفنانني   ،(Einstein Hubble) هوبل  @ينستني 
كائنا`  @ليهم  يضا=   ،(Charlton Heston) هيستو�  !تشاEلتو�   (Sinatra

مثل �لغزال� !�شجاE �لليمو� !rهوE �لقرنفل، سو= »رجو� مع مر!E �لزما� 
من مزيج من كث� من �لذ�E` !�جلزئيا` !�ملو�7 غ� �حلية �ل� متأل برميال عظيما. 
�َخلَر= هم علما� !�ساتذ3 !�ناQ على قدE من  ال سيما !�� من يؤمنو� ֲדذ� 
�لثقافة !�لتعليم. !�ذ� �لسبب فإ� �ستخد�A تعب� "�شد �لسحر تأثً�¥ � تاEيخ 
�لعا�" بالنسبة @� نظرية �لتطوE سيكو� �ستخد�ًما � ³له. @h @نه ليس � تاEيخ 
من  !حرمهم  �لدEجة  هذ8  مبثل  �لبشر  عقو&  �خر سلب  rعم   !� �عتقا7  �لعا� 
 �� �عينهم، حا& 7!�   Aما�  �Eًبالعقل !�ملنطق، !كأنه �سد& ستا �لتفك�  فرصة 
ير!� �حلقيقة �ل� كانت !�ضحة âال�. !@ّ� هذ� لغفلة !عدA بص�3 ال يستسيغها 
عقل مثلها كمثل عبا37 بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم !عبا37 �هل سبأ للشمس 
!عبا37 قوA @بر�هيم عليه �لسالA لأل!ثا�، �ل� كانو� يصنعو�ا بأيديهم، !عبا37 
قوA موسى عليه �لسالA للعجل �لذ� صنعو8 من hهب. !هذ� �لوضع � حقيقته 
@منا هو «اقة �شاE @ليها �هللا تعا� � �لقر�� �لكرمي. !ينبئنا �ملو� عز !جل � كث� 
من �ياته بأ� من �لناQ من سيستغلق عليه �لفهم !يتر7!� @� حا& يعجز!� فيه 

عن ãEية �حلقائق. !من بني هذ8 �آليا` قوله تعا�:

﴿ِ!�َّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�ٌ] َعَلْيِهْم َ�َ�نَذ6َْتُهْم 1ْ�َ َلْم ُتنِذ6ُْهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم 
�هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصا6ِِهْم ِغَشاَ�ٌ َ�َلُهْم َعَذ�kٌ عِظيٌم﴾ 

.(٦-٧ :(�لبقر
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"@� لنا @ميانا باملا7ية، !هو @ميا� �ستباقي (�عُتنق سلفا، !�فترضت صحته). 
!�لشي� �لذ� يدفعنا @� �إلتيا� بتفس� ما7� للعا�، ليس هو �صو& �لعلم 
سلفا  @خالصنا  من  بسبب  ـ  فإننا  hلك  من  �لعكس  على  بل  !قو�عد8، 
للما7ية ـ ñتلق �صو& !مفاهيم ¢ثية تأ© بتفس� ما7� للعا�. !نظر� @� 
كو� �ملا7ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال ميكن �� نسمح بدخو& تفس� 

@�ي @� �لساحة".٣٨  
�لد�E!ينية مولو7 ¯يا � سبيل  �عتر�فا` صر¯ة بأ�  �لكلما`  !ُتعد هذ8 
�إلخال� للفلسفة �ملا7ية. !هذ� �ملولو7 يفترk �نه ما من !جو7 قط سوZ �ملا37. 
!�ذ� �لسبب يعتقد!� �� �ملا37 �جلامد3 عدمية �لوعي @منا خلقت �حليا3. !يذهبو� 
 Eلنمو�! !�لز�Eفا`  !�ألÇا]   Eلطيو� مثل  �ملختلفة  �حلية  �ألنو��  ماليني   ��  �@
�7خل  من  تشكلت  @منا  !�لبشر  �لبا&  !حيتا�   Eهاrأل�!  Eألشجا�! !�حلشر�` 
 uباملطر �لساقط، !�ل� ��ملا37 �جلامد3 !بالتفاعال` �حلا7ثة �7خل �ملا�h 37ִדا؛ �
�خلاطف. �ما � حقيقة �ألمر فإ� هذ� يتناá مع �لعقل !�ملنطق على �لسو��. بيد 
�� �لد�E!نيني يستمرئو� �ملنافحة عن هذ� �لر�� ُبغية "عدA 7خو& تفس� @�ي @� 

�لساحة" على حد تعب�هم.
�ما من ال ينظر!� @� �صل �لكائنا` �حلية !� �hها�م حكم ما7� مسبق، 
فسو= يدEكو� هذ8 �حلقيقة �جللية. !�لكائنا` �حلية كافة @منا هي من صنع خالق 
� قو3 !علم !عقل معجز. @نه �هللا �لذ� خلق �لكو� كله من �لعدA، !نّظمه h

بشكل ال تشوبه شائبة �! قصوE، !خلق �لكائنا` �حلية كافة !صّوEها.
 

!� نظرية �لتطو6 هي �شد 
�لسحر تأثيرً� في تا6يخ �لعالم

يتعني هنا �� نوضح �� �ميا @نسا� ُيعِمل عقله !منطقه 7!� �حكاA مسبقة 
 Eبسهولة !يسر �� نظرية �لتطو [Eيديولوجية، سيد� �!7!� �لوقو� حتت تأث� �
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ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ�  مها�Eִדم. !�آلية �ل� تسر7 هذ8 �حلا7ثة تقو&: ﴿ َقاَ" َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
َ�ْعُيَن �لنَّاsِ َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا]�� ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾ (�ألعر�e:١١٦). !على ¹و ما 
تبدZ متكن سحر3 فرعو� مبا صنعو8 من خد� �� يسحر!� �لناQ �يعا باستثنا� موسى 
�لقا8 هؤال� على  �لقا8 موسى � مو�جهة ما    ��لذ �ل�ها�  !�لذين �منو� به. @ال �� 
حد �لتعب� �لو�7E بالقر�� �لكرمي "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، �� �ّنه �بطل تأث�8، يقو& تعا�:

﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ!َلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاَ� َفِإ�hَ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما 
 (١١٧-١١٩ :eألعر��) ﴾َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن

!على ¹و ما !7E � �آليا`، ! مع @�E7] �� ما فعله هؤال� �ألشخا� �لذين 
سحر!� �لناQ من قبل !�ثر!� عليهم @منا هو @فك، باã!� بالذ& !�لضعَّة. !�!لئك �لذين 
يؤمنو� مبز�عم خرقا� @� �قصى E7جة حتت غال= من �لعلم !بتأث� �لسحر � عصرنا 
�لر�هن، !ينذE!� حياִדم للدفا� عنها، فسو= يسقط شأ�م !ُيذلو� ما � يتخلو� عن 
هذ8 �ملز�عم، !hلك حينما تظهر �حلقيقة âال� بكامل معانيها، !"يبطل تأث� �لسحر". 
!يشرl مالكوA موجريدy (Malcolm Muggeridge) �لذ� ظل ينافح عن 
نظرية �لتطوE ح² ناهز �لستني من عمر8، !كا� فيلسوف§ ملحد¥، !لكنه �E7] �حلقائق 

من بعد �لوضع �لذ� ستترZ7 @ليه نظرية �لتطوE � �ملستقبل �لقريب قائال: 
 lملز�� مو�7   Zحد@ ستكو�   Eلتطو� نظرية  بأ�  مقتنعا  صر`  نفسي  �نا  "@ن� 
�ملوجو37 بكتب تاEيخ �ملستقبل ال سيما � �ملجاال` �ل� ُطبقت فيها. !سيتلقى 
جيل �ملستقبل بالدهشة !�حل�3 �عتناu فرضية متهرئة يكتنفها �لغموk بسذ�جة 

ال يصدقها عقل" .٣٩
�ملستقبل  �لبشر �  فإ�  hلك،  �لعكس من  بل على  ببعيد،  ليس  �ملستقبل  !هذ� 
�لقريب للغاية، سيدEكو� �� �ملصا7فا` ليست @�§ !سو= يتم �العتر�= بأ� نظرية 
�لتطوE @منا هي �ك� خدعة !�شد �نو�� �لسحر � تاEيخ �لعا�. !سرعا� ما بد� هذ� 
�لسحر �لشديد ينحسر عن �لناQ � ش² �¹ا� �ألkE، !با` �لكث�!� ممن !قفو� على 

سر خدعة �لتطوE، يتسا�لو� بدهشة !ح�3 كيف �نطلت هذ8 �خلدعة عليهم.
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!قوله �يضا :

 �ٌ�hَQ َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ�  الَّ  َ�ْعُيٌن  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  الَّ   kٌُقُلو ﴿َلُهْم 
�ْلَغاِفُلوَ�﴾  ُهُم  ُ�ْ�َلـِئَك  َ�َضلُّ  ُهْم  َبْل  َكاَألْنَعا1ِ  ُ�ْ�َلـِئَك  ِبَها  َيْسَمُعوَ�  الَّ 

.(١٧٩ :eألعر��)
�ما � سو3E �ِحلْجر فيخ�نا �هللا عز !جل بأ� �!لئك �لناQ قد ُسحر!� ¢يث 

��م لن يؤمنو� ح² !لو �E!� �ملعجز�`، @h يقو& سبحانه !تعا�:

ِ!نََّما  َلَقاُلوْ�  َيْعُرُجوَ�   ِفيِه  َفَظلُّوْ�  َماِ]  �لسَّ مَِّن   ªَباب َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  ﴿َ�َلْو   
َرIْ َ�ْبَصا6َُنا َبْل َنْحُن َقْو1ٌ مَّْسُحو�6َُ�﴾ (�حلجر: ١٤-١٥) ُسكِّ

!@� �متد�7 هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا` عريضة من �لناQ ֲדذ� 
�لقدE، !�بتعا7 �لناQ عن �حلقائق ֲדذ8 �لدEجة، !بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، 
�و !ضع مث� للح�3 !�لدهشة بدEجة ال ميكن شرحها بكلما`، ألنه من �ملمكن 
�� يستسيغ �لعقل �عتقا7 شخص �! عد3 �شخا� لسيناEيوها` مستحيلة !مز�عم 
حافلة باَخلَر= !��ر�� !�ألموE غ� �ملنطقية، @ال �� �عتقا7 �لكث�ين من �لبشر � 
كافة �¹ا� �لعا� بأ� �لذ�E` �لال!عية !�جلامد3 قد �جتمعت بقر�E فجائي، فأتت 
 �بالكو� �لذ� نر�8 يعمل بنظاA ال تشوبه شائبة، !يكشف عن تنظيم غ� عا7
!نظاA متقن غاية �التقا�، !بكوكب �ألkE �لذ� »تص بكافة �لسما` �ملناسبة 
للحيا3، !بكائنا` حية مز!37 بأنظمة معقد3 تفوu �حلصر، ليس له من تفس� 

سوZ �نه سحر.
كما �� �هللا عز !جل ينبئنا من خال& تلك �حلا7ثة �ل� !قعت بني موسى 
عليه �لسالA !فرعو�، بأ� بعض �ألشخا� ممن ينافحو� عن �لفلسفة �إلحلا7ية، 
يؤّثر!� على �لناQ مبا يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالA نبأ 
�لدين �حلق على فرعو�، طلب فرعو� @� موسى �� يلتقي بسحرته � موضع 
 kهم باستعر� �!E7حينما �لتقى موسى �لسحر3 �مرهم �� يبا! .Qتشد فيه �لنا¯
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