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 األسرة ودورها  في بناء الفرد والمجتمع 
 نموذًجا دراسة موضوعية -عليه السالم -أسرة إبراهيم

 رشا بسيوني يوسف الدسوقي
قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم،كلية الدراسات اإلسالمية العربية للبنات بكفر الشيخ ،جامعة 

 األزهر ، مصر
 mhmoudelsayed45@yahoo.com البريد األلكتروني:

 ملخص البحث
يناقش هذا البحث قضية مهمة ، وهي: األسرة ودورها في بناء الفرد والمجتمع ،وذلك بتسليط 

عليه السالم(، وبيان األثر الذي يمكن  –الضوء على نموذج أسري  قرآني فريد ، ) أسرة إبراهيم 
رار أحوالها، باعتبارها أن يحدثه االقتداء بمثل هذا النموذج األسري في إرساء دعائم األسرة واستق

أحد أهم أركان المجتمع ولبنته األصيلة التي يتكون منها، وكيف يمكن االستفادة من المواقف 
مع  -عليه السالم –تعامل إبراهيم  –وكيفية  -عليه السالم –التربوية الرائعة في أسرة إبراهيم 

ه مع أبيه، وتعهده ألبنائه الكثير من المشكالت التي تعرضت لها أسرته، وذلك من خالل تعامل
عليه  –بالرعاية، وعالقته بزوجاته، وطريقة معاملته لذوي قرابته وأرحامه، ومدى العناية بضيوفه 

أن يخلد اهلل  -عليه السالم-كل ذلك في ملحمة تربوية فريدة ناجحة، استحق بها إبراهيم  –السالم 
اًل حًيا لمن أراد أن ينشئ أسرته على تقوى ذكر أسرته في القرآن الكريم، وأن يجعلها مثا -تعالى–

 ،وتوصلت من خالل هذا البحث إلى الكثير من النتائج الهامة منها:-تعالى–من اهلل 
الصووور األسوورية التووي عرضووها القوورآن الكووريم) متمثلووة فووي أسوورة إبووراهيم عليووه السووالم(  .1

ئما على النهج الرباني خروًجا كنموذج أسري فريد ، تؤكد أن قرار تكوين األسرة البد من أن يكون قا
 من الفردية التي يمكن أن تسيطر على اإلنسان.

األسرة أقوى المؤسسات المؤثرة في سلوكيات الفرد، فهي التي تتولى تكوين شخصويته،  .2
 وتوجيه سلوكه.

 أهمية الحوار في تنشئة األطفال تنشئة تربوية سليمة . .3
تمع ، بنشر فضائل األخالق ، ومحاربة أهمية الدور االجتماعي لألسرة في إرشاد المج  .4

 الرذائل.
 وختم البحث بأهم النتائج ، وفهرس المصادر. 

 المجتمع. -الفرد -بناء -القرآن -كلمات مفتاحية : األسرة
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The family and its role in building the individual and societyIbrahim's 

family - peace be upon him - an objective study model 
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Summary of the searching 

Discusses the searching raved important , case weak: The family and rotary her in 

builder of the individual and the society, and that in mastery of the light on 

example rejoices in  Quran ,  ( of family of Ibrahim – is peace be upon him), and 

statement favored who be possible to happens him the imitating in identicals one 

important of pillars raved the hostage example in establishment of supporting her 

the family and her , stability of situations in considering gathered and for his 

authentic girl which is formed from her , and how the educational use from the 

situations be possible the masterpiece in family 'ibrhym – peace be upon him - and 

despotic – dealing of Ibrahim – is peace be upon him - with a lot of formative which 

be exposed to him captured him , and situations from her, and your lowness 

through his dealing with his , fathers and his commitment for his sons, and his 

relationship in his wives, and his method of treatment to decaying of relationship 

his and his uteri, and extensions of the care in his – guests peace be upon him all 

that in educational butchery unique successful, deserved in her Ibrahim is peace be 

upon him to Allah immortalizes - rose - memory captured him in the generous , 

Quran and to makes her live examples blamed explores to establishes Captured 

him on piety from Allah - rose -, and continued through the searching raved to a lot 

of the important results from her: 

1-The familian images which expanded her the generous Quran (represented in 

family Ibrahim is peace be upon him) as example , make sure that decision forming 

of the family to shows from that is upright on the panting rabbinic exit from 

individual which be possible to the human dominates on. 

2-The family strengthens the influential organizations  behaviorisms of 

the individual, so she which forming of personality assumes his, and his 

orientation of behavior 

 3-Importance of the dialogue in raising of the children raising of 

educational sound.   

 4- Social importance the role for the family in guidance gathered , in 

spreading virtuous persons of the characters , and fighter The bad 

characters. 

Keywords: Family, Quran, Building, Individual, Society. 
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 المقدمة
والصوالة الحمد هلل الكريم المنان، منَّ علينا بنعمة القرآن، وجعله قائًدا للِجَنوان، 

والسالم على خير األنام، مصوبا  الالوالم سويدنا محمود األموين، المؤيود بوالوحي 
 والقرآن العاليم. وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:
تربيوة، وتقوع علوى فإن األسرة هوي المؤسسوة األولوى التوي تنطلوق منهوا ال

عاتقها مسئولية تربية الفرد في أهوم مراحول حياتوه، بول هوي مقيواس رقوي الفورد 
ذا أثور  إذ بصالحها يكون صال  المجتمع، ولما كان إبوراهيم والمجتمعات؛ 

وأبقوى ذكوره ورفوع شوأنه، وقود كوان مون آثوار  فعال في حياة األموم كرَّموه اهلل 
بهوا كول فورد مون أفوراد أسورته علوى حودة،  رفعة هذا الشوأن الطريقوة التوي عامول

والتي سطرها القرآن الكريم، وجعلها دستورًا تنقاد له األمم ، وقانوًنوا يرجوع إليوه 
من أراد السكينة واالستقرار، من أراد تأسيس بيتوه، ومعاملوة أسورته كموا ينب وي 
أن تعاموول، حتووى يخوورج لنووا أسوورًا مسووتقرة هادئووة مطمئنووة، تحموول لووواء الوودين 

لكوول  ن األعووراو والحرموات، مسووئولة عون رعيتهووا، فمعاملوة إبووراهيم وتصوو
فرد  جعل منه ومن أسرته نموذًجا ُيحتذى بوه، وهوذا موا سوأبينه مون خوالل هوذا 

 البحث.
 :أهمية هذا الموضوع

تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تبحث عن األسرة باعتبارها أحد أركان المجتمع 
ها يكون صال  المجتمع وبفسادها يكون وأهم دعائم استقراره؛ إذ بصالح

 فساده.
 أسباب اختياري الموضوع:

رشاد احتوى على كل  -1 خدمة كتاب اهلل تعالى؛ وذلك ألنه كتاب هداية وا 
أسباب السعادة اإلنسانية؛وذلك ببحث أسرة من األسر التي عنى القرآن 

 .الكريم بذكرها والتحدث عنها، وهي أسرة أبراهيم 
س للحكمة األساسية من تنشئة األسرة سوء فهم بعو النا -2

 وأهدافها في بناء الفرد والمجتمع.
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إضافة دراسة جديدة في التفسير الموضوعي  للمكتبة  -3
 اإلسالمية؛ ليستفيد منها طالب العلم.

 الدراسات السابقة:
أمر اإلسالم بتأسيس األسر والمحافالة عليها وتعهد أفرادها بالتنشئة الدينية 

مة ؛ لذا اهتم الباحثون في مجال الدراسات القرآنية باألسرة واألخالقية السلي
المسلمة، من خالل تقديم نماذج أسرية يقتدي بها المسلمون في بناء 

 -عليه السالم -مجتمعهم الص ير،وبعد البحث لم أجد من تناول أسرة ابراهيم
 بالدراسة الموضوعية ، فقد تناولت هذه الدراسات السابقة األسرة من جوانب

 مختلفة .
 من أهم هذه الدرسات: 

شرين زهير   -معالم األسرة المسلمة في القرآن الكريم ، دراسة موضوعية -1
 م.2212 -غزة –الجامعة اإلسالمية  -أبو عبدو

القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم ، ودور  -2
جامعة أم  –كوثر محمد رضا  -األسرة في غرسها في نفوس الفتيات

 م.2224القرى ،
 -مصطلحات االسرة في القرآن الكريم ، دراسة تأصيلية ، داللية ، ل وية -3

 ه.1421 -جامعة اليرموك–فادية مصطفى محمود العبيني 
جامعة  –األسرة المثالية في ضوء القرآن والسنة، للكتور : عماره نجيب -4

 م.1713رسالة دكتوراه.  –األزهر 
 منهجي في البحث:

 جمع اآليات القرآنية ذات العالقة بالموضوع. -1
 تصنيف هذه اآليات في موضوعات حسب خطة البحث. -2
تفسير اآليات المتعلقة بالموضوع تفسيرًا موضوعًيا مستعينة  -3

بأمهات كتب التفسير والحديث، وغيرهما من المؤلفات 
 المختلفة.

نقل اآليات برسم المصحف مع عزوها إلى سورها وذكر   -4
 أرقامها. 
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تخريج األحاديث النبوية الشريفة من مالانها، فإن كانت في  -5
ذا كانت في غيرهما  الصحيحين أوفي أحدهما اكتفيت به، وا 

 اجتهد في بيان درجته من خالل نقل أحكام العلماء عليها. 
االكتفاء بذكر اسم المرجع ومؤلفه في الهامش؛ حتى ال أثقله  -6

رجاء عرو بياناته كامل ة من التحقيق، ودار بكثرة البيانات، وا 
 النشر، والطبعة في ثبت المصادر والمراجع.

 خطة البحث
قسووومت البحوووث إلوووى مقدموووة، وأربعوووة مباحوووث، وخاتموووة، ثوووم ذيلتوووه      

 بالفهارس العلمية.
فتحوودثت فيهووا عوون: أهميووة الموضوووع، وأسووباب اختيوواره،  أمووا المقدمووة:

 والمنهج الذي سرت عليه فيه، وخطة البحث
 ودوره في النهوو واالستقرار بأسرته، : إبراهيم ألولوأما المبحث ا

 فاشتمل على أربعة مطالب:                   
 المطلب األول:

وترك  -تعالى–، ومعاملته ألبيه، ودعوته إياه إلى عبادة اهلل إبراهيم 
 عبادة األصنام.

 المطلب الثاني:
 وعالقته بأبنائه. إبراهيم

 المطلب الثالث:
 وعالقته بذوي القربى واألرحام. إبراهيم 

 المطلب الرابع:
كرامه. إبراهيم   وعالقته بالضيف وا 

 ودورهم في األسرة، أزواج إبراهيم  المبحث الثاني: 
 واشتمل على مطلبين:                  

 المطلب األول: سارة عليها السالم.
 المطلب الثاني: هاجر عليها السالم.

 ودورهم في النهوو باألسرة. المبحث الثالث: أوالده 
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 المبحث الرابع :  أثر األسرة في بناء الفرد والمجتمع.
 الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

 الفهارس العلمية، وتشتمل على:
 فهرس المصادر والمراجع                    -

***** 
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 رار بأسرته،ودوره في النهوو واالستق المبحث األول: إبراهيم 
 واشتمل على أربعة مطالب:                   

، ومعاملتووه ألبيووه، ودعوتووه إيوواه إلووى المطلووب األول: إبووراهيم       
 وترك عبادة األصنام. -تعالى–عبادة اهلل 
 وعالقته بأبنائه. المطلب الثاني: إبراهيم     
 رحام.وعالقته بذوي القربى واأل  المطلب الثالث: ابراهيم     
كرامه. المطلب الرابع:إبراهيم        وعالقته بالضيف وا 

 
 
 
 



 

 
455 

 المطلب األول
 ومعاملته ألبيه ابراهيم 

سطرت لنا آيات القورآن الكوريم كيوف كانوت معاملوة خليول الورحمن إبوراهيم 
  لوالده والتي تنم عن أدب راق، وتواضوع جوم، وحسون خلوق، هوذه المعاملوة

ي فريوود لموون أراد أن يتأسووى ويحتووذي؛ لمووا احتوووت الفريوودة الراقيووة نموووذج أسوور 
عليه من احترام لألب واإلحسان إليه، والعمل بكل ما يستطيع لألخوذ  بيود والوده 

 إلى الطريق المستقيم، مستخدًما كل األسباب التي تجعله يرق ويلين.
فوي تعاملوه موع أبيوه ثوالث طورق، كلهوا فوي غايوة  وقد كوان إلبوراهيم 

سوون الخلووق ممووا ينب ووي لنووا أن نتأسووى بهووا فووي تعاملنووا مووع الرقووي، واللووين، وح
 أبآئنا، وهذه الطرق كالتالي :

 :-تعالى -أواًل:  طريقة التعامل مع األب الضال، ودعوته إلى دين اهلل
وأعالمهوا أن  من أفضل  أنواع القرب التوي يتقورب بهوا العبود الوى اهلل 

لملوة، أو دعووتهم إلوى طاعوة يدعو الولد والديه إلى اإلسالم إن كانا على غير ا
وتوورك معاصوويه إن كانووا مسوولمين، وكووان ذلووك أعالووم أنووواع البوور؛  -تعووالى –اهلل 

:  -فووي محكوم آياتووه ، كمووا أخبور –تعوالى –ألن فيوه نجوواتهم مون عووذاب اهلل 
، ولكوون ينب ووي أن تكووون هووذه (1)[ڻۀۀہہہہھھھھےے ڻ]

أبواه إلوى  إبوراهيم  الدعوة  برفق ولين، وهذا ما نوراه واضوًحا جلًيوا فوي دعووة
 ، وترك عبادة األصنام. -تعالى –عبادة اهلل 

قدَّم لنا نموذًجا حًيا َيْحتَوِذي بوه األبنواء فوي معاملوة آبوائهم،  فإبراهيم 
المنقواد  وفي كيفية تقديم النصح واإلرشاد، فاإلبن البار بوالديه المؤمن باهلل 

 -تعوالى–وقوربهم مون اهلل ألوامره يكون حريًصا كل الحرص على صال  والديوه 

                                 
 (.44سورة النساء، اآلية رقم )  (1)
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وتعديل سلوكهم بكل وسيلة كانت، هذا إن كانا مسلمين ، فكيف هو الحوال  إن 
كانووا كووافرين أحوودهما أو كالهمووا د هنووا نجوود الدسووتور الووذي وضووعه لنووا القوورآن 

، نجووود ( 1)[ ىئ مئ حئ جئ]ي الكووريم، والقوووانون الووذي ينب وووى عوودم مخالفتوووه فووو 
كوول لهفووة ورحمووة وهوودوء، بووأدب جووم ، يتلطووف بأبيووه ويخاطبووه ب إبووراهيم 

وأسوولوب راق، يتووودد إليووه حرًصووا منووه عليووه، وقوود حكووى القوورآن الكووريم ذلووك فووي 
 سورة مريم، حيث قال تعالى: 

ڇچچچچڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃڤڤڤڤٹٹٹ]

ڳککککگگگگژڑڑژڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ

ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ

ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

ائائەئىىۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې

 .(2)[ەئوئوئۇئۇئ
، وّضوح هذه اآليات الكريمات أن خليول الورحمن  فيالهر لنا من خالل

نموذًجا سامًيا، وأسلوًبا راقًيا في البور واإلحسوان للوالودين، رغوم أن أبواه عوارو 
ألبيه الكافر خطاًبا فاًلا، بل كوان فوي غايوة  دعوته، فلم يكن خطاب إبراهيم 

األخالق األدب واللطف واللين، مبدًيا مشاعر التودد واإلشفاق، فهو يدعو بهذه 
، حريًصووا كوول الحوورص -تعووالى–، ونبووذ عبووادة مووا سووواه أبوواه إلووى توحيوود اهلل 

يمانه، رغبة منه في فوزه بالجنان، والبعد عون مفواوز الشويطان،  على هدايته وا 
بواجب البر مع  فيهلك ويكون من الخاسرين في الدنيا واآلخرة،  وهكذا قام 

                                 
 (.644سورة البقرة، اآلية رقم )  (1)

 (. 44: 41مريم، اآليات ) سورة (2) 



 

 
454 

 اال اآليوات الكريموات، فقود سولك أبيه، يبدو ذلك واضًحا جلًيا من خالل  ألفو
 في دعوته ألبيه أسلوًبا دعوًيا رائًعا، ال بد لنا من االقتداء به، تمثَّل فيما يلي:

تذكير أباه بصلة القرابة: وذلك من خالل ندائوه بلفوال األبووة وتكرارهوا  -1
[ أسومى معواني البور، والتواضوع، وفوي تكرارهوا: ڄأكثر من مرة، ففي قولوه: ]

ع أبيه، وتنبيهه حتى يحضر ذهنه، وقلبه فيعي ما يقوال لوه؛ حتوى استرعاء سم
يحصوول لووه موون االسوووتلطاف واالسووتمالة، فكلمووا كووورر الخطوواب بوواألبوة )يأبوووت(  
استشووعر األب العالقووة التووي بووين المَخاِطووب وبينووه، هووذه العالقووة ) عالقووة االبوون 

أن المخَاِطووب بأبيووه( التووي ال دخوول فيهووا للتكبوور وال لئموورة، فحينئووذ يعلووم األب 
مخلووص فووي نصوويحته، ال يبت ووي إال صووال  أمووره، وهدايتووه  -االبوون -والمنووادي

 .(1)[ڳڳڳڳ]کککگگگگإلى الصراط المستقيم،  -تعالى -بمشيئة اهلل
 [ عبارة تذكر بالصلة القوية التي تربط بين إبراهيم ڄ: ]-تعالى–"فقول اهلل 

عادة بين الولد والوالد من  وبين أبيه ، وهي رابطة األبوة والبنوة، وما يكون
محبووة أحووودهما لوخووور، وحرصوووه علوووى مصوولحته، وتضوووحيته مووون أجلوووه، حتوووى 
وجدناه يكرر هذا النداء الرقيق ألبيه في صدر كل جملة يخاطبه بها؛ مون أجول 

 .(2)استمالة قلبه، وترقيق فؤاده"
ففووي قصووة إبووراهيم مووع أبيووه تنكشووف أمووور.. منهووا: أواًل: هووذا األدب فووى 

، موون االبوون إلووى أبيووه.. حيووث تصووّدر كوول دعوووة موون إبووراهيم إلووى أبيووه الخطوواب
وقد تكرر هذا النداء الرقيق الحبيب، أربع مرات.. وهوذا، فووق [،  ڄ]بقوله: 

أنه أدب يوجبه حّق األبّوة، أدب تقتضيه النبوة، ويقضى به األسلوب الذي تقوم 

                                 
 (.56سورة القصص، اآلية رقم )  (1)
 (.112، 127ينالر: مع األنبياء في القرآن، لعفيف عبد الفتا  طّبارة، )ص  (2)
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 ہ ہ]لكوريم: لنبيوه ا -سوبحانه وتعوالى -عليه دعوتها فى الناس كموا يقوول
 .(2).«(1) ڭ[ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 للسؤال، وتقديمه البرهان العقلي لوالده:  طرحه  -2
عون السوبب الحامول ألبيوه علوى عبوادة األصونام  فقد استفهم إبوراهيم 

وهو منتف عنه السمع والبصر واإلغناء عنه من اهلل  شيًئا؛ تنبيًها على شنعة 
 .(3)من انتفت عنه هذه األوصاف"الرأي وقبحه وفساده في عبادة 

قد سلك [:" فڇڇچچچچڦڄڄڄڄڃڃڃڃتعالى:]–يقول 
  في دعوته أحسَن منهاٍج وأقوم سبيل، واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن

أدٍب وخلٍق جميل؛ لئال يركَب متَن المكابرة والعناد، وال ُينّكَب بالكلية عن َمَحّجة 
ستخّف به عقُل كل عاقل من عالم الرشاد حيث َطلب منه علَة عبادِته، ِلما ي

وجاهل، ويأبى الركون عليه فضاًل عن عبادته التي هي ال اية القاصية من 
 .(4)التعاليم مع أنها ال تِحقُّ إال لَمْن له االست ناُء التامُّ واإلنعاُم العام"

دعووة أبيوه إلوى  : فقود توابع إبوراهيم أباه بحذر شديد تنبيهه  -3
عاه بحذر شديد؛ كوي ال يشوعر بال ضاضوة مون اتباعوه، فلوم الحق مترفًقا به، فد

بجهول أبيوه تأدًبوا فوي دعوتوه، وفوي هوذا موا يودل علوى األدب الجوم،  يصر  
والحوورص علووى انتقوواء األلفوواال التووي والخلووق النبوووي الرفيووع، وحسوون الخطوواب، 

تقوورب وتحبووب، متجنًبووا عبوووارات التخويووف والترهيووب التوووي تنفوور وتبعوود، فقوووال: 
 .(5)[ژڑڑژ ڈڈڇڍڍڌڌڎڎ]

                                 
 [.125سورة النحل، ]اآلية رقم   (1)
 (4/134التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب )ينالر:   (2)
 (1/264ي التفسير، ألبي حيان )البحر المحيط فينالر:   (3)
 (.5/261ينالر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ألبي السعود )  (4)
 [.12سورة مريم، ]اآلية   (5)
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مون الجهول المطبوق صوفة  ففي هذه اآلية المباركة  لم يجعل إبراهيم 
ألبيه ، وال من العلم المتناهى صفة لنفسه، بول غايوة أموره أنوه أبل وه موا أطلعوه 

عليه من الوحي الذي أوحاه إليه، من بيان فساد معتقده، وعبادة موا ال  اهلل 
قيوه بعود المووت إذا موات علوى مواهو يسمع وال يبصر، ومن بيان حقيقة  ما يال

 عليه .
ن كان في أقصاه، وال نفَسه بوالعلم الفوائق ف لم يِسْم أباه بالجهل الُمفِرط وا 

ن كان كذلك، بل أبرز نفسه في صورة رفيٍق له، أعرف بأحوال ما سولكاه مون  وا 
أي: مسوتقيًما موصواًل [، ژڑڑژ ]الطريق، فاستماله برفق؛ حيوث قوال: 

 .(1)لب منجًيا عن الضالل المؤّدي إلى مهاوي الردى والمعاطب"إلى أسنى المطا
لم يجعل لنفسه حواًل و قوة   والمتأمل في هذه الدعوة يجد أن إبراهيم 
نمووا العلووم كلووه موون عنوود اهلل  ؛ كووي ال ُيْشووِعر أبوواه  -تعووالى –فووي هووذا العلووم ، وا 

 لحق.بالتفضل عليه بشيء من عند نفسه، فيستص ره ، ويتكبر عن قبول ا
[ فيوه ڇڍڍڌڌڎألبيوه : ] –عليه السوالم  –فقول إبراهيم 

 محافالة األدب من وجهين:
 . -تعالى-ا: التبرؤ من الحول والقوة لوجه اهللأحدهم
 .(2): ترك التفضل على أبيه من ذات نفسهواآلخر

 رشاده لعلة ذلك:أباه عن عبادة الشيطان، وا   نهيه  -4
؛ فنهواه عون مناصوبة ق مترفًقوا بوهدعووة أبيوه إلوى الحو   تابع إبراهيم

فسواد مواهو عليوه، ببيوان بعوو وعون عبادتوه للشويطان و   -تعالى –العداء هلل 
الصفات التى تثبطه عن عبادته لهذه األصنام التي ال تضر وال تنفوع، وبويَّن لوه 

                                 
 (.5/261) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمينالر:   (1)

 (. 3/1151َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسَُّور، للجرجاني )(2) 



 

 
459 

أن المعبود حقيقة ليست هذه األجرام التي نحتوها، وصووروها بأيوديهم كموا قوال 
نمووا المعبووود فووي (1)[ ڭڭۇۇۆۓۓڭڭ]:  -تعووالى– ، وا 

حقيقة األمر هو الشيطان الذي وسوس إليهم، وزيَّن لهم عبادتها، وأمرهم بها، 
، فطورده مون رحمتوه؛ لوذا توعود بوإغواء -تعوالى –هذا الشيطان الذي عصوا اهلل 

من يقدر عليه من بني آدم؛ حتى يصيروا إلى نفس مصيره، فال يتمايزوا عنوه، 
 (2)[ڳڳڳ]کککگگگگفقال:

بتثبيطه ونهيه عما كان عليه، بتصويره بصوورة يسوتنكرها كول  فثّلث 
عاقل، ببيان أنه مع عرائه عن النفع بوالمرة، مسوتجلب لضورر عالويم، فإنوه فوي 

إلخ: تعليل ]گگ[الحقيقة عبادة الشيطان. لما أنه اآلمر به والمسّول له، وقوله: 
لذي أنعم عليوك بفنوون لموجب النهي وتأكيد له، ببيان أنه مستعص على ربك ا

 .(3)النعم. وال ريب في أن المطيع للعاصي عاص"
 :-تعالى–الشفقة والخوف على أبيه من عذاب اهلل  إالهاره   -5

نمووا أالهوور لووه الشووفقة  فلووم يصوور  إبووراهيم بلحوووق العووذاب بأبيووه، وا 
 والخوف عليه من عذاب اهلل تعالى؛ حيث قال: 

وفوووووي هوووووذا  [، ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ]
شوودة حبووه لوالووده وحرصووه عليووه، ممووا يوودل علووى إدراك قوودر األبوووة دليوول علووى 

ومكانتها، وعالم درجتها، فضاًل عما يدل ذلك من األدب العوالي الرفيوع، وفويو 
 العاطفة المتميز.

                                 
 [. 75] سورة الصافات ، اآلية رقم  (1)
 [.44] سورة مريم، اآلية رقم (2)
 (.1/122ينالر: محاسن التأويل، للقاسمي ) (3)



 

 
455 

ثم ربَّع بتخويفه سوء العاقبة وبما يجره  موا هوو فيوه قال الزمخشري:" ...
حيث لوم يصور  بوأن العقواب من التبعة والوبال، ولم يخل ذلك من حسن األدب، 
، فووذكر [ڱڱںں ] الحووق لووه، وأن العووذاب الصووق بووه، ولكنووه قووال:

الخوف والمس ونكَّر العذاب، وجعل واليوة الشويطان ودخولوه فوي جملوة أشوياعه 
: وصووّدر كوول نصوويحة موون النصووائح األربووع بقولووه، وأوليائووه أكبوور موون العووذاب

 .(1)توساًل إليه واستعطاًفا" [ڱ]
 حكاية عن إبراهيم:   -تعالى-فقوله

لووم يخوول هووذا الكووالم موون حسوون  [، ڱڱڱڱںںڻڻ]
 األدب موووع األب حيوووث لوووم يصووور  فيوووه بوووأن العوووذاب الحوووق لوووه ،ولكنوووه قوووال:

-فذكر الخوف والمس، وذكر العذاب ونكَّره، فلم يقصد به [، ڱڱڱں]
-  التهويوول، بوول قصوود االسووتعطاف ،وموون موجبووات هووذا االسووتعطاف ايثوواره

بوالرحمن ، ولوم يصوفه بكونوه منوتقم، وال جبار،وهوذا أدعوى  -تعالى–وصف اهلل 
 .(2)لالستمالة والعطف "

فوي اختيوار ألفواال  : إلى أي مدى كان توفيق إبوراهيم وبذلك يتبين لنا
المحاورة والودعوة ألبيوه، فبهوذا الصودق النبووي، وبحورارة الودعوة الحقوة، أوضوح 

  ة والمناقشة على حسن ألبيه طريق الخير والشر، وكيف دلت هذه المحاور
الخلق، واألدب الرفيع، والتواضع مع األب ، فلم ينس أنه أباه ، وأن هذه األبووة 

 تتطلب معاملة خاصة.
 

                                 
 (.3/22ينالر: الكشاف عن حقائق غوامو التنزيل، للزمخشري )  (1)
 (.3/341ينالر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي )  (2)
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كما دلت على التدرج في الدعوة والحوار، إذ بدأت بالتسواؤل الوذي يحمول 
معنى التعجوب واإلنكوار، ثوم بيوان كوون النصويحة مبنيوًة علوى علوٍم حتوى ي ورس 

المخاطوب، موع نفوي العلوم عون أبيوه بوأدب ولطوف، وبيوان الهودف مون الثقة في 
النصيحة وهي هداية أبيه، ثم النهي المصوحوب بالتعليول عون عبوادة الشويطان، 
والتحووذير موون عووداوة الشوويطان القديمووة لئنسووان، وموون ثَووم النهووي عوون عبادتووه 
بالخضووووع واالسوووتجابة لوساوسوووه وكيوووده، ثوووم فوووي النهايوووة التحوووذير الصوووريح 

مصاحب لئفصا  عن النيوة الحسونة والشوفقة والخووف علوى األب مون عوذاب ال
 اهلل.

ولكن لم يكن من هذا األب إال كل جفوة وقسوة في التعامل مع ابنه الذي 
ال يرجو له إال خير الدنيا واألخرة، فمع كل هذا التودد، واالسوتعطاف مون جانوب 

ال لالوووة ، وجفووواء القلوووب،  االبووون البوووار بوالوووده، لوووم يجووود مووون أبيوووه إال المقابلوووة ب
حق األبوة فوي  والقسوة ، فلم يراع حق البنوة في التعامل كما راعى إبراهيم 

المعاملة والودعوة والمحواورة، واللوين فوي القوول فوأغلال عليوه قوواًل، وفعواًل، فقوال 
  كما حكى القرآن عنه :

 (1)[ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭ] 
أبيووه موون المسووايرة فووي التعاموول مووع  والمتأموول  فووي طريقووة إبووراهيم 

والمجادلة بالحسنى، واسوتدرار عاطفوة األبووة علوى قلبوه بلوين، يجود كيوف هوذَّب 
اإلسالم الطباع، وأالنها وطوعها، فواألب موع كفوره إال أنوه أب يخاطوب بكول أدب 

[، وهذا ما تقتضية آداب النبوة ، فضواًل عون حوق األبووة ، أموا هوذا األب ڱ]
فور فلوم تحركوه عاطفوة نحوو ابنوه كموا فعول ابنوه العتي العنيد الذي اسوتبد بوه الك

معووه ، فجوواءالرد بكوول قسوووة وجفوواء، وغلالووة  هووذا هووو حووال أصووحاب األهووواء 

                                 
 [. 46] سورة مريم، اآلية رقم (1) 
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والضووالالت الووذين طبووع اهلل علووى قلوووبهم، فووأعمى أبصووارهم عوون رؤيووة الحووق ، 
وقلوووووبهم عوووون االهتووووداء إليووووه، فهوووودده  وأغلووووال عليهووووا فقووووال مخاطًبووووا إيوووواه: 

)يووا إبووراهيم(، فلووم    [ ذكووره باسوومهھھھےےۓۓڭڭ]
هكووذا كووان رد  [،ڱيقوول: ) يوواابني( كمووا قووال إبووراهيم فووي بدايووة المحوواورة: ]

الجميووووووول موووووووون القووووووووول  بال لالووووووووة فووووووووي الكووووووووالم، والقسوووووووووة فووووووووي الفعوووووووول 
 [.ۓۓڭڭ]

هذه األفعال التى تنم عن تجرد صاحبها من كل مشاعر األبوة ، وما كان 
عوون السووبيل، ومووع ذلووك لووم   ذلووك إال لووتمكن الهوووى والط يووان موون نفسووه فصووده

، ولوم يكون منوه اإل اإلحسوان، ولوين الجانوب، فجعول نصوب ي ضوب إبوراهيم  
ن أبا  لنفسه التعامل بالقسوة وال لالة، إال أنوه ينب وي  عينيه أنه أباه، فالوالد وا 

، فمووون صوووفات األبنووواء (1)[ںں ڱعلوووى االبووون أن يتلطوووف فوووي الووورد ]
قابلووة اإلسوواءة باإلسوواءة ، بوول هووم الصووالحين فووي تعوواملهم مووع آبووائهم عوودم م

أصووحاب خلووق كووريم ، فيعفووون ويصووفحون، هووذا مووا نلمسووه واضووًحا جليووا موون 
أباه بعدما ناصوبه العوداء ، وأالهور  الطريقة الثانية التي عامل بها ابراهيم  

عداوتووه لكوول مووا يوودعو إليووه ، فننالوور  كيووف  تعاموول  االبوون مووع أبيووه فووي هووذه 
 المرحلةد

 إلساءة باإلحسان.ثانًيا: مقابلة ا
علووى كفووره ، وردَّ علووى دعوووة ابنووه إيوواه   فعنوودما أصوورَّ والوود إبووراهيم
هذه الشدة وال لالة بالرأفوة والرحموة ، فمون  ب لالة وفالاالة،  قابل إبراهيم  

، وأعلى شوأنهم    -تبارك وتعالى  -صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ربنا
والمراء ، بل إن من أعالم صفاتهم التعامل أنهم ال يجادلون ويمارون للمجادلة 

                                 
 [.23] سورة اإلسراء ، اآلية رقم (1)  
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بالتي هي أحسن، خاصة مع مون يعوادي ديون اهلل مون الجهلوة والسوفهاء،  كموا 
 :  -تعالى-قال

(1)[ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ]

  ، وقال  تعالى:
 (2)[ژڑژڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ]

مون أبيوه مون تهديود بالقتول ، وأموره   فبعود كول موا ُوِجوه إلوى إبوراهيم 
، ولوم يفقود عطفوه، وأدبوه موع والوده، فلوم يقابول  يمبهجوره، لوم ي ضوب إبوراه

[  ۇۇۆإسوواءة أبيووه لووه بإسوواءة مثلهووا، بوول قابوول ذلووك باإلحسووان قووائاًل لووه: ]
علووى عووادة الصووالحين فووي تعووامالتهم موون  هووذا السووالم جوواء موون إبووراهيم 

المتاركة والموادعة، ومعنى هذا السالم: سوالم متاركوة واعوراو أي: لون يصولك 
ولن أقول لك مايؤذيك، ولكن غاية ما يصلك منوي هوو االسوت فار  مني  مكروه،

[،  لعووووووول اهلل يهووووووودي قلبوووووووك، ويوفقوووووووك للتوبوووووووة واإِليموووووووان، ۆۈۈٴۇ]
 .(3)، أي: بارًا لطيًفا يجيب دعائي إذا دعوته[ۋۋۅۅ]

ألبيه فاست فار   وهذا االست فار كان عن موعدة وعدها إبراهيم
ل الحق، وتهتدي نفسه للدين القيم، إبراهيم ألبيه رجاء أن يلين قلبه لقبو

في أكثر  -تعالى –، هذ االست فار قد ذكره اهلل -تعالى –فينجوا من عذاب اهلل 
في سورة  حاكًيا عنه -تعالى -من موضع  فقال

                                 
 [. 63] سورة الفرقان،اآلية رقم   (1)
 [.55] سورة القصص، اآلية رقم  (2)
 (4/12أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي)(  ينالر: (3
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، وفي سورة إبراهيم: (1)[ ٺٺٺٺٿٿالشعراء :]
 .(2)[ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ]

، هذا االست فار  أباه أن يست فر له كما بينا سابًقا  لقد وعد إبراهيم 
كان أماًل في إيمانه، وقد وفَّى إبراهيم بوعده، حيث استمر على است فاره ألبيه 

 ، فتبرَّأ منه؛ لكفره،  كما قال تعالى: -تعالى -إلى أن تبين له أنه عدو هلل
 ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ]

[ڎڎڈڈژژڑڑک
 (3). 

إلرشواد ، تبويَّن فلما أصرَّ والده على موقفوه وكبوره وعنواده فلوم ينفعوه النصوح وا 
أن أبوواه عوودو هلل، فتبوورأ منووه، هووذه هووي عقيوودة الوووالء لوودين اهلل،  إلبووراهيم 

 والبراء ممن يعادي دينه، حتى لوكان أحد الوالدين أوكالهما .
" ، َقواَل: ،َعوِن النَِّبوي  فقد أخرج البخاري في صحيحه َعْن َأِبوي ُهَرْيوَرةَ 

َيووْوَم الِقَياَمووِة، َوَعَلووى َوْجووِه آَزَر َقتَووَرةة َوَغَبووَرةة، َفَيقُوووُل َلووُه َيْلَقووى ِإْبوورَاِهيُم َأَبوواُه آَزَر 
ِإْبرَاِهيُم: أََلْم َأُقْل َلَك اَل َتْعِصِني، َفَيُقوُل َأُبووُه: َفوالَيْوَم اَل َأْعِصويَك، َفَيقُووُل ِإْبورَاِهيُم: 

َعُثوَن، َفَأيُّ ِخْزٍي َأْخَزى ِمْن َأِبي اأَلْبَعوِدد َيا َرب  ِإنََّك َوَعْدَتِني َأْن اَل ُتْخِزَيِني َيْوَم ُيبْ 
َفَيُقوُل اللَُّه َتَعاَلى: " ِإن ي َحرَّْمُت الَجنَّوَة َعَلوى الَكواِفِريَن، ثُومَّ ُيَقواُل: َيوا ِإْبورَاِهيُم، َموا 

 .(4)"َفُيْلَقى ِفي النَّارِ  َتْحَت ِرْجَلْيَكد َفَيْناُلُر، َفِإَذا ُهَو ِبِذيٍخ ُمْلَتِطٍخ، َفُيْؤَخُذ ِبَقَواِئِمهِ 

                                 
 (.46] سورة الشعراء : اآلية رقم )(1) 
 [.41(  ]سورة إبراهيم:اآلية رقم (2

 [.114ة : اآلية رقم ] سورة التوب (3)
تعووووووووال :  –صووووووووحيح البخوووووووواري ، كتوووووووواب : أحاديووووووووث األنبيوووووووواء ،  بوووووووواب قووووووووول اهلل (4)

 ( .4/137(، )3352، حديث رقم ){554[ }النساء:ںںڻڻڻ]}
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 ثالثا: الطاعة في غير معصية والبراء ممن يعادي دين اهلل:
مون إيموان أبيوه وقوموه ، وقبوولهم للودين القويم،  عندما أيس إبراهيم 

صووورارهم علوووى مووواهم عليوووه مووون فسووواد المعتقووود ، وتقليووودهم األعموووى ألبوووائهم  وا 
أن يعتووزلهم ويبتعوود عووونهم،  وأجوودادهم ، وتموواديهم  فووي الكفوور والضووالل، قوورر

، وتوورك موطنوه إلووى األرو المقدسوة ؛ حتووى يتفور  لعبووادة  فهواجر إبوراهيم 
وألجلووه،   –تعووالى  -اهلل وحووده ، ونشوور الوودين، فجوواءت هووذه الهجوورة بووأمر اهلل 

فكانووت أول ،  (1)ککککگ[ژڑڑژڈكمووا أخبوور فووي موضووع آخوور : ]
 عنه :  ،  فقال كما أخبر القرآن(2)هجرة في سبيل اهلل 

 (3)[ائائەئەئوئوئۇئۇئىىۉېېېې]
هكووذا ينب ووي أن يكووون حووال العبوود الصووالح ، إذا لووم يووتمكن موون إصووال  
والديه بلين قوله وفعله، فأصروا على االستمرار على ما هم عليه من فساد في 

 -تعووالى –القووول والفعوول، وأصووبحوا عقبووة ال يسووتطيع االبوون معهووا عبووادة اهلل 
لهم ومفوارقتهم، وهجورتهم، حتوى يوتمكن مون إقاموة والقيام بحدوده ، فعليه اعتوزا
 :  -تعالى –حدود اهلل ، وعبادته، كما قال 

أسووووووة  ولنوووووا فوووووي إبوووووراهيم  ،(4)چچ[ڄڄڃڃڃڃ]
حسنة، وينب ى أن تكون هذه المفارقة والمتاركة مشروطة بعدم ايوذائهم بوالقول 
ة والفعوول ، فيضوووع الولووود نصوووب عينيوووه أنهمووا والوووداه، أموووا إن كانوووا  مووون عصوووا

المسلمين ، فال يهجور وال يفوارق، بول يتعهودهم بالنصوح والتوجيوه، موع التوودد، 
ن آذوه بسوء قولهم، وقبح فعلهم، فالبد مون أن يصوبر علوى موا  واللين، حتى وا 

                                 
 [.26] سورةالعنكبوت، اآلية رقم  (1) 
 .(23/146لتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور)ا(  ينالر: (2

 [.44] سورة مريم ، اآلية رقم (3)  
 [.56] سورة العنكبوت،  اآلية رقم  (4)
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، هكذا (1)[ۓۓڭڭڭڭ: ] -تعالى –يقولون ويفعلون ، كما قال 
 ينب ي أن تكون معاملة األبناء تجاه آبائهم العصاة.

بعوود مناصووبة أبيووه لوووه العووداء والوودعوة بالمفارقوووة  إبوووراهيم فمووا كووان موون  
واالبتعوواد، إال أن أعلنهووا واضووحة جليووة، بعوود أن وعوود أبوواه باالسووت فار لووه رجوواء 
إيمانه، أنه سيعتزله وسيترك بلده وقومه، ويتبرأ من األصنام التي يعبدونها من 

اهلل وحوووده دون اهلل، ويرتحووول عووونهم جميًعوووا إلوووى أرو اهلل الواسوووعة؛ لووويخص 
ده سووبحانه وتعووالى أن ال يخي ووب دعوواءه ورجوواءه،   -بالعبووادة والطاعووة، فقوود عوووَّ

، (2)[ائائەئەئوئوئۇئۇئىىۉېېېېفقووووووووووال: ]
 [ في دعائه على ىسبيل التواضع، كقوله: ائوجيء بلفال ]

أبووووو  ، ويووووراد بهووووا التحقووووق المحالووووة، فهووووو(3)[جئحئییييىئىئ]
، وفيه تعريو بشقاوتهم [ ذكره على ىسبيل التواضعۇئاألنبياء، وكذلك لفال ]

 .(4)[ ڇڇچچچچڄڃڃڃڃفي دعاء آلهتهم في قوله المتقدم ألبيه: ]
 داللة اآليات السابقة:

بعد عورو هوذه الملحموة التوى كشوفت لنوا النقواب عون معواداة أهول ال وي 
والبطالن لمنهج الفطرة اإلسالمية، فمن تمكون العصويان فوي نفسوه وركوب هوواه 

إيمانوه؛ إذ انحوراف الونفس واتبواع الهووى داء ال  وانقادت له نفسه فال رجاء في
 عالج له إال لمن أراد اهلل له النجاة.

                                 
 [ .132] سورة طه، اآلية رقم  (1)

 [.44] سورة مريم ،  آلية رقم (2)  
 [.24] سورة الشعراء ، اآلية رقم (3)  
 (، 16/127التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للزحيلي )ينالر:  (4) 
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ونسوووتطيع مووون خوووالل العووورو السوووابق أن نسوووتخلص بعوووو الووودالالت   
 الواجبة على األبناء في معاملة آبائهم منها:

أن البووور بالوالووود أو الوالووودة لووويس مقتصووورًا علوووى تلبيوووة حاجتهمووووا ، -1
بوول األهووم موون ذلووك كلووه السووعي لنجاتهمووا فووي اآلخوورة  واإلنفوواق عليهمووا،
فهي من أعالم وجوه اإلحسان، كما كانت حوال  -تعالى–بالدعوة إلى اهلل 

 مع والده . إبراهيم
التواضع مع الوالد عند دعوته إلوى الحوق، فوال يالهور االبون أنوه أعلوم -2

ا من أبيه أو أصلح منوه، بول ال بود مون اختيوار العبوارات التوي تكوون سوببً 
فووي قبووول الوالوود لوودعوة ابنووه؛ وذلووك ألن دعوووة الولوود ألبيووه تحتوواج إلووى 
خطوواب خوواص، ينبووع ذلووك موون صوولة القرابووة، ويكووون مصووبوًغا بالشووفقة  

فنجد أنوه قود  رغوب بصوال   والرحمة واألدب، كما كانت حال إبراهيم 
وتكريوور النووداء بهووذا [، ڱ] أبيووه وأداء حووق األبوووة والرفووق بووه، فقولووه:

لمقتضوي االسوتعطاف ورقوة القلوب أربوع مورات رغبوة منوه فوي ميول اللفال ا
، فواللطف، والتوودد باديوان فوي تعبيور إبوراهيم -تعوالى–قلبه إلوى ديون اهلل 

  فوووي محاورتوووه ألبيوووه، ذلوووك الوووذي قوبووول بال لالوووة والتووووبيخ واإلنكوووار
 والوعيد .

ن اختلفووت العقيوودة بووين الوالوود والولوود،-3  الكووالم بوواللين واللطووف، حتووى وا 
 فاللين واألدب  حق األبوة .

هووذا وموون جهووة أخوورى ينب ووي أن نحتووذي بهووذه المعاملووة الكريمووة موون -4
ن كانوا يرتكبوان  التودد والتلطف في القول مع األبوين المسولمين، حتوى وا 
بعوووو المعاصوووى، فنقووودم لهوووم النصووويحة بووواللين والرقوووة متووووددين إلووويهم 

ر، وهووى األبوووة واألمومووة، ومووذك رين لهووم بالعالقووة التووى تووربط أحوودنا بوواألخ
 -تعوالى–وأننا ال نريد لهم إال صال  الدنيا والدين والنجاة من عوذاب اهلل 
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فووي اآلخوورة، والفوووز برضوواه، فكووم موون موعالووة رفضووت، وكووم موون نصوويحة 
ضرب بها عرو الحائط ؛ ألن الطريقة التوى قيلوت بهوا غيور الئقوة، ولوم 

ه لنووا إبووراهيم مووع يسوولك فووي عرضووها موونهج األنبيوواء،المنهج الووذي أسسوو
ن قصوروا  فوي بعوو الواجبوات أو ارتكبووا بعوو  أبيه، وقومه. فاآلباء وا 
المعاصوووي يجووووب علووووى الولووود النصووووح لهمووووا بوووأدب ورفووووق ، فووووإن ماتووووا 

" ِإنَّ الرَُّجووَل َلُتْرَفووُع  فاالسووت فار والوودعاء لهمووا، ويؤيوود ذلووك قووول النبووي 
 .(1)َذاد، َفُيَقاُل: ِباْسِتْ َفاِر َوَلِدَك َلَك"َدَرَجُتُه ِفي اْلَجنَِّة َفَيُقوُل: َأنَّى هَ 

ن كانووا علووى غيوور الوودين، وهووذا -5 اإلحسووان إلووى الوالوودين وصوولتهما وا 
مشروط بعدم المحاربة في الودين، أو طلوب أمور يعوادى اهلل وسووله، فوإذا 

أسووة، فاألسووة  لم يستجب الوالد لدعوة ولده، فإن للولود فوي إبوراهيم 
منوه إذا تبوين لوه أنوه عودو هلل، وذلوك كوأن يمووت الوالود تكون في البراءة 

مشرًكا، ويتيقن الولد ذلك. والتسلية تكون فوي عودم األسوى والحوزن علوى 
كذلك كانت نهايوة والوده، فلموا تبوين لوه أنوه عودو هلل  الوالد ، فإبراهيم

تبوورأ منووه، مووع أن سووياق اآليووات قبوول ذلووك كانووت توودل علووى موودى شووفقة 
ه وطمعه في إيمانه ، لكون موا إن الهور منوه معواداة على أبي ابراهيم 

صراره على الكفر حتى سوارع إبوراهيم فوي التبوروء منوه؛ إذا الطاعوة   اهلل وا 

                                 
( 3662دب، باب: بر الوالدين، حديث رقم )كتاب : األ -( أخرجه ابن ماجه في سننه (1

(. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي[ في الزوائد : إسناده صحيح. رجاله ثقات، 2/1221)
ذكر طوائف من جماهير  –وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء 

مة أبو حماد بن سلمة ومنهم المجتهد في العبادة المعدود في اإلما –النساك والعباد 
( ، وقال:" لم نكتبه عاليا إال من هذا الوجه موقوفا. 6/255سلمة حماد بن سلمة )

 وهو غريب من حديث حماد، وعاصم".
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بها عبادتوه فوي كتابوه الكوريم فوي قولوه  -تعالى–للوالدين والتي قرن اهلل 
 :-تعالى–
[، 23[] اإلسووووووووراء: ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

–أن تكووون طاعووة فيمووا أراده اهلل هووذه الطاعووة مقرونووة بعوودم المعصووية و 
وشرعه، أما إذا كانت طاعوة فوي معصوية فاليجوب علوى اإلنسوان  -تعالى

 [ڈڈژژڑڑککککگگگگ] تعووووالى:-طاعتهمووووا قووووال
 {.15}لقمان:

وقد نزلت هذه اآلية في سعد بن أبي وقاص: لما أسلم َحَلَفْت ُأمُّ َسْعٍد َأْن اَل 
اَك ُتَكل َمُه َأَبًدا َحتَّى َيْكُفَر ِبدِ  يِنِه، َواَل تَْأُكَل َواَل َتْشَرَب، َقاَلْت: َزَعْمَت َأنَّ اهلَل َوصَّ

ِبَواِلَدْيَك، َوَأَنا ُأمَُّك، َوَأَنا آُمُرَك ِبَهَذا. َقاَل: َمَكَثْت َثاَلثًا َحتَّى ُغِشَي َعَلْيَها ِمَن 
َفَجَعَلْت َتْدُعو َعَلى َسْعٍد، َفَأْنَزَل اْلَجْهِد، َفَقاَم اْبنة َلَها ُيَقاُل َلُه ُعَماَرُة، َفَسَقاَها، 

َوِفيَها  [ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ]اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلُقْرآِن َهِذِه اآْلَيَة: 
، أي: وصاحبهما فى أمور الدنيا (1)[15[]لقمان:ڳڳڳڳڱ]

صحبة يرتضيها الدين، ويقتضيها الكرم والمروءة، بإطعامهما وكسوتهما، وعدم 
 .(2) إذا مرضا، ومواراتهما فى القبر إذا ماتا جفائهما وعيادتهما

**** 
 
 
 
 

                                 
باب: فضل سعد  -كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم–( أخرجه مسلم في صحيحه (1

 (.4/1411( )1144حديث رقم  ) - -رضي اهلل عنه–بن أبي وقاص 
 (.21/44المراغي ) ( ينالر: تفسير(2
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 المطلب الثاني: 
 وعالقته بأبنائه، وطرق معاملته لهم إبراهيم
يهبها من يشاء ويمنعها عن من يشاء،  -تعالى–األوالد هبة من اهلل 

مصداًقالقوله 
ائىىۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۉۉېېېېتعالى:]

–، وقد امتحن اهلل (1)[وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ ائەئەئوئ
في أسرته بأمرين : كبره ، وعقم زوجته، وما كان ذلك إال  خليله   -تعالى

، (2)[ٺٺٿٿٿٿ: ]تعالى، قال –ابتالء من اهلل 
، ولنحتذي بما فعل وليكون لنا فيه عبرة ومثاًل في الصبر على ابتالء اهلل 

فترة طويلة لم يرزق باألوالد، ولما كان األوالد هم  وانتهج،  فقد عاش 
والهدف الذي ترمي إليه الشريعة االسالمية من تكوين األسرة وهم  ثمرة الزواج،

األساس الذي يقوم عليه استمرار الوجود البشري ، وبهم يتمكن اإلنسان من 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ]: -تعالى –في أرضه قال  -تعالى–إقامة خالفة اهلل 

[پ پ پ پ
، فهم ثمرات القلوب،وقرة األعين ومهوى األفئدة، ومطمح (3) 

ل، وبهم تطيب الحياة ، وتهون الصعاب من أجل رؤيتهم واالستئناس اآلما
 :  -تعالى–بهم، فهم شهوة اإلنسان بطبعه،  قال 

 .(5()4)[ڻڻڻڻۀۀہہہ]

                                 
 [.52،47] سورة الشورى ،اآليات (1) 
 [.31] سورة محمد ، اآلية رقم (2) 
 [.32] سورة البقرة ، اآلية رقم (3) 
 [.14] سورة آل عمران، اآلية رقم (4) 
 (.2/113(  ينالر: األساس في التفسير ، لسعيد حوى )(5
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[ٱٻٻٻٻپ]فهووووم زينووووة الحيوووواة الوووودنيا 
، وطلووووبهم  دأب (1) 

األنبياء والصالحين، ومطمعهم في استمرار الحياة، فالولد ثمورة األسورة ويتحمول 
صعاب ألجله ماال يتحمله من أجل غيره، ولنا فيهم أسوة حسنة قوال األب من ال

 –تعوووالى –، وقووود أخبووور اهلل (2)[ڭڭۇۇۆۆۈ: ] زكريووا 
أن مووووون ضووووومن صوووووفات عبووووواده المتقوووووين الصوووووالحين فوووووي معووووورو مووووودحهم 

، وقووووووووووووود أخووووووووووووورج (3)[ ڻۀۀہہہہھھھ]
َقواَل: "اَلَيوَدْع َأَحوُدُكْم  ِبيَّ الطبراني: َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َأْخَبَرْتِني َحْفَصُة، َأنَّ النَّ 

 .(4)َطَلَب اْلَوَلِد، َفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َماَت َوَلْيَس َلُه َوَلدة اْنَقَطَع اْسُمُه "
بأبنائه قبل أن يالهروا للحياة بدأها بدعوة يجأر  بدأت عالقة إبراهيم 

ي الحيواة، أن يرزقوه ذريوة صوالحة؛ تكوون لوه عوًنوا فو -عزوجل –فيها إلى اهلل 
وعوًضووا عوون قومووه وعشوويرته الووذين كفووروا بووه وهووددوه ، وناصووبوه العووداء ولووم 

تعووالى بوورًدا وسووالًما علووى –يكتفوووا بووذلك حتووى ألقوووه فووي النووار، التووي جعلهووا اهلل 
 .إبراهيم 

 بأبنائه من وجوه: ويتبين لنا عالقته 
 الذرية الصالحة. -تعالى–أن يهبه اهلل  الوجه األول: دعوته 

وعقوووم زوجتوووه، لوووم يثنوووه عووون طلوووب الولووود، فتوجوووه  بووور إبوووراهيم كِ 
ذعوووان أن يرزقوووه اهلل  إبوووراهيم  –بوووأكف الضوووراعة فوووي صوووبر واستسوووالم ، وا 

                                 
 [.46]سورة الكهف، اآلية رقم   (1)

 [.47ياء، اآلية رقم ] سورة األنب (2) 
 [.14] سورةالفرقان، اآلية رقم (3)  
باب : الزيادات في حوديث حفصوة  –مسند النساء  –( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4

 (، وذكوره الهيثموي فوي مجموع الزوائود23/212( )367رضي اهلل عنها،  حوديث رقوم )
سناده حسن".(، وقال:" رواه ا4/254(، )1342ومنبع الفوائد، برقم )  لطبراني، وا 
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الووووذي ال يعجووووزه شوووويء، والقووووادر علووووى كوووول شوووويئ الذريووووة الصووووالحة  -تعووووالى
[وئۇئۇئۆئۆئ]قائاًل:

(1). 
ان يجدها جاءت بعد انقطاع آماله فوي إيمو والناالر في دعوة إبراهيم 

قوموووه ، ومناصوووبته العوووداء ، ولوووم يعووود هنووواك أمووول فوووي هووودايتهم ،  وانصوووال  
 -تعووالى-أحوووالهم ، فخوورج مهوواجًر بووأمر ربووه إلووى أرو أخوورى، كمووا أخبوور اهلل

[ ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ]عنوه:
(2()3)

 :-تعووالى –وقولوه , 
[ ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ]

(4). 
اهلل  أبدلووه -تعووالى –أن موون توورك شوويًئا هلل  ولمووا كووان موون فضوول اهلل 
بخيوور موونهم،  قومووه وأرضووه، عوضووه اهلل  خيوورًا منووه، فلمووا توورك إبووراهيم 

تعالى، فيكونوا سوبًبا فوي نشور  –يؤنسونه في غربته، ويعينونه على عبادة اهلل 
 دين اهلل ، والقيام بخالفته في أرضه.

 دعوتين عاليمتين : وقد تضمنت دعوة إبراهيم 
والوذي صودرها بوو)السين( تأكيوًدا  -ىتعال –: طلب الهداية من اهلل األولى 

لوقوعهوا لثقتووه بربوه الووذي خورج مهوواجرًا مون بلووده فورارًا بدينووه وحمايوة لووه رجوواء 
قلوووبهم وآذانهووم ، يشوور  صوودرهم  -تعووالى –نشووره بووين أنوواس آخوورين يفووتح اهلل 
 لقبوله والدفاع عنه بال الي والنفيس.

ي في دينوى :أي، سيرشدنى إلى ما فيه صالح[ەئ]" : -تعالى–فقوله 
[ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ]: ويعصوومني ويوووفقني، كمووا قووال موسووى  

كووأن  (5)
                                 

 [.122] سورة الصافات ، اآلية رقم   (1)
 [.122، 77]سورة الصافات ،اآليتان رقم   (2)
 (.3/36(  ينالر: صفوة التفاسير، للصابوني )(3

 [.47] سورة مريم، اآلية رقم   (4)
(

4
 [.46] سورة الشعراء، اآلية رقم   (
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اهلل وعده وقال له: سأهديك، فأجرى كالمه على سنن موعد ربه ، أو بناء على 
رشواده، أو أالهور بوذلك توكلوه وتفويضوه  -تعالى –عادة اهلل  معه فوي هدايتوه وا 

 .(1)أمره إلى اهلل
هوذه الذريوة مون متطلبوات نشور  -تعوالى –: طلوب الذريوة مون اهلل األخرى

عووووووالء كلمووووووة الحووووووق ، فسووووووأل ربووووووه أن يهبووووووه الولوووووود الصووووووالح ،  الوووووودين وا 
 [وئۇئۇئۆئۆئ]

 الولد بكونه صالًحا حكمة بال ة وفي تقييده 
به علوى العبود  صوال  الذريوة،  -تعالى–وذلك ألن من أفضل ماينعم اهلل 

لمووووا روي َعووووْن َأِبووووي  فاألبوووواء ال ينتفعووووون بووووأوالدهم إال إذا كووووانوا صووووالحين ، 
ْنَسواُن اْنَقَطوَع َعْنوُه َعَملُوُه ِإالَّ ِموْن  ، َأنَّ َرُسوَل اللَّوهِ ُهَرْيَرةَ  َقواَل: " ِإَذا َمواَت اإلِْ

، (2)َثاَلثَووٍة: ِإالَّ ِمووْن َصووَدَقٍة َجاِرَيووٍة، َأْو ِعْلووٍم ُيْنَتَفووُع ِبووِه، َأْو َوَلووٍد َصوواِلٍح َيووْدُعو َلووُه "
مطيعين صالحين هداة مهدين يكونوا عوًضا له عن قوموه  يريدهم فابراهيم 

وعشيرته الذين فارقهم فأخرجوه وناصبوه العداء ، وصار مون بعودهم ال أهول لوه 
 وال وطن.

وكووذلك فوواإلبن الصووالح ال يقتصوور نفعووه  فووي الحيوواة الوودنيا بووالبر بوالديووه 
نفعهوم إلوى   واإلحسان إليهم، والتودد والرفق بهم وتفقود أحووالهم فقط،بول يتعودى
:"  ِإنَّ اهلَل بعوود الممووات ، وذلووك بالوودعاء واالسووت فار لهووم ،  َقوواَل َرُسوووُل اللَّووِه 

                                 
 (.4/53) الكشاف عن حقائق غوامو التنزيلينالر: (  (1
ْنَساَن ِمَن الثََّواِب َبْعَد أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: )الوصية(، باب: (  (2 َما َيْلَحُق اإلِْ

 (.3/1255(، )1631َوَفاِته، حديث رقم )
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، َأنَّى ِلي َهِذِهد َفَيُقوُل:    اِلِح ِفي اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل: َيا َرب  َلَيْرَفُع الدََّرَجَة ِلْلَعْبِد الصَّ

 . (1)ِباْسِتْ َفاِر َوَلِدَك َلَك"
  م الرازي:" واعلم أن الصال  أفضل الصفات بدليل أن الخليول يقول اإلما

[ىئيئجبحبخبمب] طلب الصال  لنفسه، فقوال:
، وطلبوه (2)

بعوود كمووال درجتووه فووي  ، وطلبووه سووليمان [وئۇئۇئۆئۆئ] للولوود فقووال:
[الصالحين ڭۇۇۆ] الدين والدنيا، فقال:

وذلك يدل على أن ، (3)
 .(4)الصال  أشرف مقامات العباد

 لكريمتين:داللة اآليتين ا
  تبين لنامن اآليتين السابقتين أن إبراهيم  تحمل المشاق  مون أجول

، حتى أنه ترك أرضه وعشيرته وتبرأ منهم وتوجه الى -تعالى –الدعوة إلى اهلل 
ولما كان وحيوًدا دعوا  اهلل  -تعالى–أرو أخرى لكي يتمكن فيها من عبادة اهلل 

ه، ولوم يكتوف بطلوب الولود بول أراده أن يرزقه الولد لكي يكون عوًنا لو  -تعالى–
 ،.[وئۇئۇئۆئۆئ]من الصالحين فتعهده بالدعاء بالصال  

  ، ينب ي لمن حرم من نعمة الولود أن ال ييوأس مهموا كبور سونه
 ومهما انقطعت به األسباب ، فاهلل على كل شيء قدير. 

                                 
، 16/356(، )12612( أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم )(1

(، وذكره 5/212(، )5124(، والطبراني في المعجم األوسط، حديث رقم )351
، وقال: (12/212(، )11575مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حديث رقم )الهيثمي في 

رواه أحمد، والطبراني في األوسط، ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة، "
 " وقد وثق.

 [.43]سورة الشعراء: اآلية رقم  (2)
 [.17] سورة النمل ، اآلية رقم   (3)
 (.26/345مفاتيح ال يب )ينالر: (  (4
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:" فيوه [وئۇئۇئۆئۆئ] :-تعوالى -قال الماتريودي عنود تفسويره لقولوه
الذكر ربَّه، لكنه يسأله بشورط الصوال  والطيوب كموا سوأل دليل جواز سؤال الولد 

[وئۇئۇئۆئۆئۈئ] األنبيووواء وسوووأله إبوووراهيم
(1)

:  ، وقوووال زكريوووا  

[پپڀڀڀڀٺ]
 (2)

، وموا ذكوور وحكووي عوونهِم مودًحا لهووم وثنوواء علوويهم  
ڻۀۀہہہہھھھھ ] حيوووووث قوووووال 

[ےےۓ
، فيجووب علووى موون يسووأل ربووه الولوود أن يسووأله علووى هووذه (3) 
فيكون سؤالهم الولود علوى ذلوك  -عليهم السالم  -األنبياء  الشرائط التي سألته

وما يصلح لقيامه ألموره وعبادتوه، فأموا أن يسوأله إيواه لوذة لنفسوه  سؤااًل هلل 
 .(4)وسرورًا له في الدنيا فال"

لمن أراد الذرية الصالحة أن يصولح مون حالوه أوال حتوى   -أيًضا-وينب ي
ا إلى الحياة، بل يتعهدهم قبل أن يوجدوا ينصلح حال أوالده فال ينتالر حتى يأتو 

عليه السالم أسوة  –بصال  أحوالهم، لنا في ابراهيم  -تعالى–بالدعاء إلى اهلل 
[وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   ] -حسوووونة 

ۆئ ۆئ ]، (5)

[ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
، وهووذا هووو عووين الصووال  بوول هووو عووين التوحيوود (6)

موا يعبودون ابت واء مرضواة اهلل، هووو فوالبراء مون الشورك وأهلوه، واعتوزال الكفورة و 
 أقصى غايات التقوى.

                                 
 [.122] سورة الصافات، اآلية رقم  (1)
 [.34] سورة آل عمران، اآلية رقم    (2)
 [.14سورة الفرقان، اآلية رقم    (3)
 (.4/511( ينالر: تأويالت أهل السنة ، للماتريدي )(4
 [.122، 77( ] سورة الصافات، اآليتان رقم (5
 [.47( ] سورة مريم، اآلية رقم (6
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لمن يخشى على أوالده مون بعوده أن يتقووا اهلل ، ويقولووا  -تعالى –وقال 
ڇ ڇ  ڄڄڃڃڃڃچچچچ]قوووووواًل سوووووديًدا: 

[ڇ ڇ ڍ
(1)

، وقد روي أن سهل التستري كان يتعهود ولوده وهوو فوي  
بالولوود الصووالح ،  -تعووالى–صوولبه، فيباشوور العموول الصووالح رجوواء أن يكرمووه اهلل 

علويَّ ؛ فوي عوالم الوذر ،  -تعوالى–فيقول " إني ألعهود الميثواق الوذي أخوذه اهلل 
نووي ألرعووى أوالدي موون هووذا الوقووت إلووى أن يخوورجهم اهلل  إلووى عووالم  -تعووالى–وا 

الشهود والالهور"، وقال سعيد بون المسويب: "إنوي أُلصولي فوأذكر ولودي ، فأزيود 
 .(2) في صالتي"

 .دعوة نبي اهلل إبراهيم -تعالى–تجابة اهلل الوجه الثاني: اس
[ۇ ۇ ۆ ۆ   ] ومع كل هذا البالء

 (3)
 تعالى دعوة إبراهيم  –فاستجاب اهلل , 

 : -تعالى–الذي وصفه اهلل بالحلم قال  إسماعيل  -تعالى–فوهبه

[ۈئ ېئ ېئ ېئ   ]
(4)

 وقد انطوت  هذه البشارة على أمور ثالثة: , 
 ذكر.                  : على أن الولد غالم األول
 : أنه سيبلغ الحلم.الثاني
: أن يكون متصًفا بالحلم، وأي حلم أعالم من الصبر على الذبح حين الثالث

ىت يت جث مث ىث  ]أخبره أبوه بأمر الرؤيا، فما كان منه إال أن قال: 

[يث  
، فاستسلم وأذعن ألمر اهلل، وقد كان الحلم من صفات (5) 

                                 
 [ .7( ] سورة النساء، اآلية رقم (1
 (.1/54( ينالر: منهج التربية النبوية للطفل، لمحمد نور سويد )(2
 [.5( ] سورة الشر ، اآلية رقم(3
 [.121( ] سورة الصافات، اآلية رقم (4
 [.122( ] سورة الصافات، اآلية رقم (5
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 : -تعالى-بالحليم في أكثر من موضع، فقال  -ىتعال-، وصفه اهللإبراهيم
[ژ ڑ ڑ ک    ]ژ

[چ چ ڇ ڇ ڇ   ]، (1) 
، فبين أن ولده موصوف (2) 

 .(3)ببعو صفاته أال وهو الحلم ، وأنه قائم مقامه في صفات الشرف والفضيلة

أحًدا من خلقه بصفة أعز من الحلم، وذلك حين   -تعالى-فلم يصف اهلل
ل:" إن أحًدا ال يستحق اسم الحليم حتى يكون وصف إسماعيل به،  ويقا

وئ ]   دعا ربه فقال : -صلوات اهلل عليه –موصوًفا بالصال  ، وذلك أن إبراهيم 

، فدل على أن الحلم أعلى [ۈئ ېئ ېئ  ]فأجيب بقوله:  [ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   
 .(4)أعلىو أعلم"-تعالى-مآثر الصال ،  واهلل

، [ېئ   ] دره فقووال:بمووا أبقووى صووفاءه ونفووى كوو  -عزوجوول–وصووفه اهلل ف
أي: ال يعجل بالعقوبوة موع القودرة؛ ألنوه فوي غايوة الرزانوة والثبوات، فيكوون ذلوك 

، {44[ }هود::چ چ ڇ ]إشارة إلى حصول بالء ما يتبين به أنوه سور أبيوه 
 والحلم ال يكون إال بعد العلم، ورسوخ العلم سبب لوجود الحلم، وهو اتساع 

علوى  -تعوالى–، وكانوت منَّوة اهلل (5)هوم"الصدر لمساوىء الخلق ومودانىء أخالق
، -تعوالى -أعالم مما تخيل،  منَّة عاليمة لعالوم المبش ور وهوو اهلل  إبراهيم 

  -تعوالى -فالعطية على قدر معطيها، فتبوع هوذه البشوارة بشوارة أخورى أكمول اهلل
ٺ ٺ ٺ  ] فوي سوورة الحجور:  -تعالى–بها سروره، وَعاُلم بها فرحه، قال 

                                 
 [.114( ] سورة التوبة، اآلية رقم (1
 [.15م ( ] سورة هود، اآلية رق(2
(، وغرائب القرآن ، ورغائب الفرقان ، 26/345( ينالر: مفاتيح ال يب ، للرازي)(3

 (.5/512للنيسابوري)
 ( 64شأن الدعاء، للخطابي )صينالر:   (4)
 (.6/326ينالر: نالم الدرر في تناسب اآليات والسور، للبقاعي)(  (5
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[ٺ   
[جئ حئ مئ   ]سورة الذاريات:   ، وفي(1)

 (2)
 -تعالى –وجعل اهلل ,   

[ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ]في ذريته النبوة،  
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ]،(3) 

[ی جئ
(4)

جوزاء علوى صوبره علوى موا أمور   -تعالى –فهذه بشارة من اهلل   ، 
ی ی جئ حئ ] تعووالى: -، وجعوول لووه عقًبووا موون بعووده ، يقووول اهلل(5)بووه"

[مئ ىئ   
 (6). 

بأنوه سويولد لهوذا المولوود ولود فوي حياتهموا، فتقور  -عوالىت –فبشرها اهلل 
أعينهما به كما قرت بوالده، فإن الفور  بولود الولود شوديد لبقواء النسول والعقوب، 
ولما كان ولد العجوز قد يتوهم أنه ال يعقوب لضوعفه، وقعوت البشوارة بوه وبولوده 

 إلبراهيم باسم "يعقوب"، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة 
حين اعتزل قومه وتركهم، ونز  عنهم وهاجر من بالدهم ذاهًبوا إلوى عبوادة اهلل 

عن قومه وعشيرته بأوالد صالحين من صلبه على  في األرو، فعوضه اهلل 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ]: دينه، لتقر بهم عينه، كما قال تعوالى

[ىئ ی ی ی ی جئ حئ   
(1)

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ]وقوووووال هاهنوووووا: , 

[ڄ ڄ
(4()7)

وقوود وصووف المبشَّوور بووه بصووفتين )العلووم والحلووم( ؛  وذلووك , 
                                 

 [.53] سورة الحجر، اآلية رقم  (1) 
 [ .24آلية رقم ] سورة الذاريات، ا  (2)
 [ .112] سورة الصافات اآلية رقم   (3)
 [.112] سورة مريم،  اآلية رقم   (4)
 (4/215ينالر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للب وي )  (5)
 [ .11] سورة هود،  اآلية رقم   (6)

 (.47سورة مريم، اآلية رقم )  (1)
 (.44] سورة  األنعام، اآلية رقم )  (4)
 (.3/266: تفسير القرآن العاليم البن كثير )ينالر (7)
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الخووتالف الشخصووين المبشووور بهمووا، قوووال النيسووابوري:" العلووويم إسووحق لقولوووه: 
[يئ جب حب خب]

 .(2)"، والحليم إسماعيل(1) 

فسبحان الحي الذي ال يموت، سبحان من بيده ملكووت كول شويء، ننالور 
بوراهيم بعود ِكبور سونه، وعقوم إلى الصفة التي وصف بها إسماعيل أول مولود إل

زوجته، ومفارقته ألهلوه، غوالم حلويم، و)الحلوم( كموا قوال الراغوب هوو: "  ضوبط 
، فينفوي عون صواحبه مسواويء األخوالق، (3)الّنفس والطبع عن هيجان ال ضوب"

 فال يعاجلون باالنتقام من أعدائهم، إنما يكونون في سعة من األخالق.  
 عليها: -تعالى–بشكر اهلل  -البشرى بالولد –الوجه الثالث:تأدية حق النعمة 

شكر ربه على إنعامه عليه بالولد ، فكما رفوع أكوف  لم ينس إبراهيم 
، وبوث -تعوالى –الضراعة راجًيا ولدا صالًحا، ليقووم مقاموه فوي الودعوة إلوي اهلل 

قامووة الصووالة موون بعووده" ، رفعهووا موورة أخوورى بالشووكر علووى هووذه (4)الحنيفيووة،  وا 
 ى تستحق الحمد وما أعالمها من عطية، فقال كما حكى القرآن عنه:العطية الت

[ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ]
(5)

فهبووتهم موون أكبوور الوونعم , 
 التي تستحق الحمد والشكر. 

كالموه بوو)الحمد ( إشوعارًا بشوكر النعموة وتقوديرها،   -- ابتودأ إبوراهيم
روفوة؛ إذ أم إذا أعطاه ولًدا حيث يستحيل ذلك عوادة وعلوى مجورى األسوباب المع

                                 
 [.27] سورة الذاريات،  اآلية رقم  (1)
 (.5/512( ينالر: غرائب القرآن، ورغائب الفرقان ، للنيسابوري)(2

 (.253، للراغب األصبهاني، مادة )حلم(، )صالمفردات في غريب القرآنينالر:   (3)
 تصرف.(، ب6/321( ينالر: محاسن التأويل ، للقاسمي )(4

 [.37] سورة إبراهيم، اآلية  رقم (5)
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إسوحاق عجووز وزوجهوا شوويخ َهوِرم، حتوى قيول: إنَّ ِسوونَّه عنود البشوارة بإسووحاق 
 .(1)كانت فوق المائة"

؛ لموا فوي ذلوك -تعوالى -حال الكبر في حموده هلل والحكمة من ذكره  
من استعالام تلك النعمة، وشكرها، ألن الِكبور يقتضوي عودم اإلنجواب، فكوان فوي 

 في ذلك.  -عزوجل–اهلل ذكره ذلك إالهارًا لمعجزة 
فالمنووة بهبووة الولوود فيهووا أعالووم، موون حيووث أنهووا حووال وقوووع اليووأس موون  

الوووالدة. والالفوور بالحاجووة علووى عقووب اليووأس موون أجووّل الوونعم وأحالهووا فووي نفووس 
 (2)الالافر، وألّن الوالدة في تلك السّن العالية كانت آية إلبراهيم"

بنعمة اهلل  -   -ابراهيم فلفال) الِكَبر( في اآلية يدل على جاللة شعور
عليه ، لما فوي ذلوك مون خورق العوادات ، بخورق األسوباب فهوو شويخ  -تعالى–

كبير ، وامرأته عقيم، وقد ذكر في الشكر كال ولديه ، ألنهما خلفاه ، وانحصرت 
فيهما وفي ذريتهما النبووة ، فكانوت كول أنبيواء بنوي اسورائيل مون نسول اسوحاق، 

من ولد اسماعيل علويهم وعلوى نبينوا  - عليه وسلمصلى اهلل –وأن نبينا محمد 
أفضوول الصووالة والتسووليم، ففووي تخصيصووهم بالووذكر معنووى لطيووف جميوول؛ إذ لووم 

وقوود جوواءت -عليووه السووالم-تخوورج النبوووة موون بيووت ونسوول أبووي األنبيوواء إبووراهيم 
[ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ]عبارتووة الضووارعة التووي تؤكوود شووكره للنعمووة، فقووال: 

 (3)
    ،

، وطلبه منه الولد، فقد طلبه، ودعوا -تعالى -لضراعة إلى اهللوالدعاء هنا هو ا
ۈئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ]ربه به، فقد جاء في سورة الصافات أنه قال: 

ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

                                 
 (.4/4242ينالر: زهرة التفاسير، ألبي زهرة ) ( (1

 (.2/561، للزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامو التنزيلينالر:   (2)

 [.37] سورة إبراهيم، اآلية رقم   (3)
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[ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج   
(1)

فهذه بشراه إلسماعيل ,  
 لسوورة بشوراه بِإسوحاق وكانت استجابة لدعائوه، وكانوت بعود ذلوك فوي نفوس ا

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ]:فقوووووووووال سوووووووووبحانه

[ژ ڑ ڑ ک ک ک   
 (2) . 

[ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ]على لسان إبراهيم:   -تعالى–فقوله 
فيوه موا يودل علوى أن  

، فقد أكد أن اللَّوه سوميع -تعالى -ذلك كان بدعاء من الخليل واستجابة من اهلل
( المؤكودة، وثالثًوا بوالالم فوي قولوه:  الدعاء أواًل: بالجملة االسومية، وثانًيوا بوو )إنَّ

[ۋ ۅ   ]
فيووه أيًضووا شووعور بالشووكر الجزيوول لربووه؛  [ٴۇ ۋ]وعبوور بقولووه:  

نه وقام على شئونه واستجاب دعاءه"  (3)ألنه الذي ربَّه وكوَّ
في حفال ذريتوه، والتمكوين لهوم فوي   -تعالى-الوجه الرابع: طلب العون من اهلل

 األرو:
يتعهد أوالده وذريتوه بالودعاء بودأها بودعوة صوادقة أن يرزقوه  إبراهيم       

على أوالده ورغبة فوي اسوتمرارهم  اهلل الذرية الصالحة، ومن حرص إبراهيم 
أن يحفالهووم، وأن يمكوون لهووم األسووباب التووي  علووى طريووق الصووال  دعووا اهلل 

يشوون تعينهم على أداء العبادة ، فتضرع إلى اهلل أن يرزقهم أمن البلود الوذي يع
فيوه؛ ألن ال ايووة موون التمكووين فوي األرو حصووول األموون، والتمكووين فووي االرو 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ]يكون سبًبا إلقامة شرع اهلل وتحقيق الصال . قوال تعوالى: 

[ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
(4.) 

                                 
 [.122: 122] سورة الصافات، اآليات  (1)
 [.113، 112] سورة الصافات، اآليتان  (2)
 (.4243، 4/4242ينالر: زهرة التفاسير، ألبي زهرة ) ( (3

 [.165] سورة البقرة، اآلية رقم  (5)
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بموا كلفوه بوه مون األوامور  -تعوالى -واالبتالء: االختبوار، أى: اختبوره ربوه
أى: أتوى بهون علوى الوجوه األكمول، وأداهون أداء  [,ھ] ،...، وقولوه:والنواهي

[ېئ ىئ ىئ ىئ   ]ولووذا مدحووه اهلل بقولووه:  تامووا يليووق بووه 
(1)

وجوويء , 
للداللووة علووى الفووور واالمتثووال وذلووك موون شوودة العووزم، وقوووة  [؛ ھ] بالفوواء فووي

، ولم يقول: "إنوى جاعلوك للنواس رسوواًل"؛ [ھ ے ے ۓ ۓ ]اليقين...، وقال: 
ون ذلك دااًل على أن رسالته تنفع األمة المرسل إليها بطريق التبليغ، وتنفوع ليك

قوود رحوول إلووى آفوواق كثيوورة،  غيوورهم موون األمووم بطريووق االقتووداء، فووإن إبووراهيم
لى مصر وكان  لى الحجاز، وا  لى الشام، وا  فانتقل من بالد الكلدان إلى العراق، وا 

 .(2)في جميع منازله أسوة حسنة ل يره"

على سنة الفطرة في دعائه هذا، فوإن اإلنسوان حوين   إبراهيم  وقد جرى
يعلم أن بقاء ولوده بقواء لوه يحوب أن تكوون ذريتوه علوى أحسون حوال يكوون هوو 

الوذي  عليها؛ ليكون له حال مون البقواء جسوًدا وروًحوا. ومون دعواء إبوراهيم 
ۉ ۉ ې ې ې ې ]حكاه اهلل عنوه فوي السوورة المسوماة باسومه 

األدب في طلبه، فلوم يطلوب اإلماموة لجميوع ذريتوه بول لبعضوها؛ وقد راعى , (3)[ى
(.4)ألنه الممكن وفي هذا مراعاة لسنن الفطرة أيًضا

 

كووان إبووراهيم شووفيًقا رفيًقووا محًبووا ألسوورته، ولووذلك لووم يكتووف بووأن كووان هووو 
اإلمووام، بوول أراد أن يكووون إمووام موون ذريتووه يعموول بمثوول عملووه ويقتوودى بووه فووي 

                                 
 [.73] سورة النجم، اآلية رقم  (1)
، 1/265لألستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ) التفسير الوسيط للقرآن الكريم،ينالر:  (2)
266.) 
 [.42] سورة إبراهيم، اآلية رقم  (3)
 (.1/315فسير المنار، لمحمد رشيد رضا )ينالر: ت (4)
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داية لذريته ال استئثارا بالمحبة ولكون بوالتقوى والهدايوة؛ الهداية، فهو يطلب اله
أي: اجعوول يووا رب العووالمين موون ذريتووي [, ې ې ى ] ولووذلك قووال مناجيووا ربووه:

أئمة صالحين يؤتمون ويقتدى بهم، فهو يدعو اهلل تعوالى إلوى أن تكوون ذريتوه 
يوه طيبة صالحة يقتدى بهم، فتكون خلفا لوه فوي اإلماموة ال بمجورد االنتسواب إل

يمانهم بكلمات اهلل"  .(1)بل لعملهم وتقواهم وا 
العلويم الووذي يعلووم كول شوويء يعلووم مواهو كووائن، ومووا   -تعووالى -ولكون اهلل

كلها من الصالحين الوذين يوؤتم  يكون أشار إلى أنه لن تكون ذرية إبراهيم 
بهووم، بوول سوويكون موونهم الالووالمون الووذين ياللمووون أنفسووهم، وغيوورهم بالمعاصووي 

ۇ ۆ ۆ  ] :-تعوووالى -بالشووور يفعلونوووه ويطلبونوووه، ولوووذا قووواليرتكبونهوووا، و 

أعطاه طلبه من جعول ذريتوه أئموة للنواس ، ولكنوه لوم  -تعالى–، فاهلل [ۈ  
يعطهووا لجميووع ذريتووه بوول لبعضووهم دون بعووو ، ألن اإلمامووة ال تكووون إال لموون 

أن يجعلهوووا فوووي  -تعوووالى–يصووولح االقتوووداء بوووه والسوووير علوووى نهجوووه ،وحاشووواه 
 ؛ ألنهم ليسوا  من أهل االقتداء.   –نفسهم وغيرهم أل  –الالالمين 

ولما كان الحال أنهم لن يكونوا أئمة إال إذا مكنوا في األرو، فوإذا مكنووا 
: -تعالى–، وما افترضه عليهم،  كما قال -تعالى–في األرو أقاموا أوامر اهلل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ]

[ک گ گ گ گ ڳ   
(2)

. 

  ؛ لذا نجد إبراهيم  كون إال بتوفيق من اهللفهذا التمكين لن ي
 -تعوووالى–، فاإلنسوووان  ب يووور عوووون اهلل  -تعوووالى–سووولك طريقوووة الخضووووع هلل 

  -عليه السالم-وهدايته وتوفيقه يكون عاجزًا مهما أوتي من قوة، فطلب ابراهيم

                                 
 (.375، 1/374ينالر: زهرة التفاسير، ألبي زهرة ) (1)

 [.51] سورة الحج، اآلية رقم   (6)
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من اهلل أن ييسر لهم السبل إلقامة شرعه ونشر دينه، فاإلنسان دائًما وأبًدا في 
عوالن االفتقوار إليوه   –تعوالى –حاجة إلى رّبه، فإالهار الحاجوة هلل   -تعوالى-وا 

شوعارًا بعالمتوه   -تعوالى–من اإلقرار بعبوديته ، واالعتراف بربوبيتوه وتوحيوده، وا 
الهووارا لعجووز اإلنسووان وضووعفه فيلجووأ إلووى صوواحب السوولطان ، والجوواه  وقدرتووه، وا 

 والقدرة المطلقة.
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ]فووووي دعائووووه:"  فقووووال 

ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

  (1)[ ڱ   
 -تعوالى–علوى عبواده ، فموا أنعوم اهلل  -تعوالى–األمن من أعالم نعوم اهلل 

على عبد بعد توفيقه إلى الدين القويم ، وهدايته إلوى الطريوق المسوتقيم، أعالوم 
ن نعمووة األموون سووواء كووان هووذا األموون نفسوويا أو فكريووا أو مجتمعيووا، فوواألمن موو

يحقووق الهوودف وال ايووة موون خلووق اإلنسووان ، وهووي عبادتووه وحووده ال شووريك لووه 
فاإلنسوووان إذا أمووون علوووى نفسوووه، ومالوووه. وعرضوووه ، توجوووه إلوووى خالقوووه بووونفس 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ مطمئنة خاشعة خاضعة ، فأقام أمره ، وصولح حالوه ) 

ذا فقووووووووووووووووودها (، ک ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ وا 
اإلنسووان، اضووطرب فكووره، وقلبووه ، فيصووعب عليووه فووي هووذه الحووال التفوور  ألمووور 
دينوه ودنيوواه بونفس صووافية مطمئنوة ، وبقلووب مقبول علووى خالقوه ، فووال يجود فووي 
قلبه شوق وال وجد، وال في روحه حضور واسوتئناس واشوراق، وال فوي مناجاتوه 

وحالووه كووذلك فووال ينالووه موون  -تعووالى– طمأنينووة وسووكون وانكسووار، فووإذا عبوود اهلل
                                 

 [.31: 35] سورة إبراهيم، اآليات(1)
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العبووادة إال قشووورها، فالعقوول شووارد والقلووب خووائف، والشووارد الخووائف ال يجوود لووذة 
 المناجاة ، وال يستشعر جالل ربه وعالمته، واليرى عاليم رحمات ربه به .

وطلوووب  -تعوووالى–اسوووتعان بووواهلل  –عليوووه السوووالم  –لوووذا نجووود أن إبوووراهيم 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ]ه ، فقووال:  هدايتوه لوه ولبنيوه مون بعود

[ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ]،وقوووووووووووووووووووووال : {54[ }إبووووووووووووووووووووو اه  :ڦ ڦ ڦ 

 عليه السالم لألمن يقع على نوعين :  –، فطلب إبراهيم  {554}البق ة:
، وذلووك بإزالووة الخوووف عوون نفسووه وأهلووه وولووده ، األول: األموون النفسووي 

ڤ ]: وهوذا ال يمكون إال بالتوحيود فقوال وجعلهم آمنين هوادئين مسوتقرين ،

[ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
،  والمتطلووب األساسووي لهووذا النوووع موون األموون ،أن (1)

وبنيووه عبوادة األصوونام ؛ وذلووك لمووا فوي عبادتهووا موون فتنووة   -تعووالى–يجنبوه اهلل 
عاليمة،فاستعان باهلل على عدم الوقوع في الشورك بعبادتهوا ؛ ليبوين لنوا إبوراهيم 

ة عاليمة تسحق الشكر في هذه الدعوة الهامة أن اإليمان نعم -عليه السالم –
؛ ألنه سوبب اسوتقرار اإلنسوان وطمأنينتوه فوي الودنيا وسوعادته فوي اآلخورة ؛ لوذا 
كانت وصية األنبياء والصالحين ألبنائهم بالثبات على اإليمان وعدم الوقوع فوي 

وصوا  بها ،  –عليهما السالم –الشرك من أهم الوصيا ؛ فنجد إبراهيم ويعقوب 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ہ ہ ہ ]: -تعوالى–قال 

[ڭ ڭ ڭ   
 عليوه السوالم ابنوه وهوو يعالوه فقوال: –ووصى بهوا لقموان   (2)

[ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ]
(3)  . 

                                 
 (.35سورة إبرهيم : اآلية ) (1)
 (.132سورة البقرة : اآلية ) (2)
 (.13سورة  لقمان : اآلية ) (3)
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وبنيوووه مووون عبوووادة  -عزوجووول–بوووأن يعصووومه اهلل  - -فقووود تضووورع 
األصنام؛ ألنها كانت سبًبا في إضالل كثيور مون النواس عون اتبواع الحوق، وعون 

 الهداية إلى الصراط المستقيم.
صوودرت عنووه لعلمووه  - –والمتأموول يجوود أن هووذه الوودعوة موون إبووراهيم        

بخطورة هذه األصنام واألوثان التي اتخذها الناس علوى مور العصوور أرباًبوا مون 
فخاف على نفسه وأوالده من بعوده أن يقعووا فوي هوذا النووع  –تعالى –دون اهلل 

قع فيهووا الكثيوور مموون موون الفتنووة ، التووي وقووع فيهووا الكثيوور مموون سووبقوهم ، وسووي
ڳ ]:  -تعوالى–سيأتي بعدهم، وتكون سبًبا لورودهم مورد الهالك ، قوال 

[ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
(1)  

سوووحاق، فهوووو مووون  وأراد) ببنيوووه( أبنووواء صووولبه، وهوووم يومئوووذ إسوووماعيل وا 
استعمال الجمع في التثنية، أو أراد جميع نسله تعميًما في الخيور فاسوتجيب لوه 

تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها  [ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ] ، وجملةفي البعو،...
بأنها ضالل راج بين كثير من الناس، فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشوى 

خورج مون بلوده إنكوارًا علوى  -عليه السوالم -أن تجترفه فتنتها، وذلك أن إبراهيم
[ى ى ائ ائ ەئ ەئ   ] عبدة األصنام، فقال:

(2)
ۉ ې ] وقال لقومه:, 

[ې ې ې ى 
(3)

فلموووا مووور بمصووور وجووودهم يعبووودون األصووونام ثوووم دخووول ,  
فلسطين فوجودهم عبودة أصونام، ثوم جواء عربوة تهاموة فأسوكن بهوا هواجر وابنوه 

ثم أقام هنالك َمْعَلم التوحيد. وهوو بيوت اهلل الكعبوة بنواه هوو وابنوه  إسماعيل
إسوووماعيل، وأراد أن يكوووون موووأوى التوحيووود، وأقوووام ابنوووه هنالوووك ليكوووون داعيوووة 

                                 
 (32اهيم : اآلية )سورة إبر  (1)
 [.77] سورة الصافات، اآلية رقم   (2)
 [.44] سورة مريم، اآلية رقم   (3)
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وحيد. فال جرم أن  يسأل أن يكون ذلك بلًدا آمنوا حتوى يسولم سواكنوه، وحتوى للت
 .(1)يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد"

فاإليموووان يخووورج اإلنسوووان مووون حيووورة التفووورق والتموووزق  ، إلوووى طمأنينوووة        
؛ ألن  بالعبودية ، فيسعد بذلك في دنياه وآخرتوه -تعالى–الوحدانية واإلقرار هلل 

: إن اهلل -تعالى–وعد بم فرة كل الذنوب لمن شاء إال الشرك قال  -تعالى–اهلل 
 ال ي فر أن يشرك به وي فر مادون ذلك لمن يشاء.

 اآلخوور: أموون  المكووان ، وذلووك بالوودعاء لمكووة بوواألمن واالسووتقرار، فقووال:
[ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ] ،{54[ }إبووووووووووووووووووووووووووووووووووو اه  :ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ]

ضووى وعوودم األموون يمنعووان اإلنسووان موون القيووام ، وذلووك ألن الفو {554}البقوو ة:
علوى الوجوه الوذي يرضواه، فوال حيواة وال  -تعالى–بالخالفة  والعبودية الحقة هلل 

 سكن وال مجتمع متماسك إال في وجود األمن واألمان.
سئل بعو العلماء األمن أفضل أم الصحةد فقال: األمون أفضول، والودليل 

ها تصح بعد زمان، وال يمنعها هذا الكسور عليه : أن شاة لو انكسرت رجلها فإن
 .(2")من اإلقبال على الرعي واألكل والشرب

ولكى تنوتالم الحيواة ، وتطموئن القلووب، ويوؤدى شورع اهلل ، جواءت دعووة 
أن يجعل قلوب الناس تهوي هذاالمكان، وتتلهف إلى زيارتوه، وهموه  إبراهيم

ک ک ک ] :-تعوووالى -قوووالأن يقيمووووا الصوووالة عنووود بيوووت اهلل المحووورم، 

[گ گ گ گ ڳ ڳ
 (3) 

                                 
 (.237، 13/234ينالر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور )  (1)
 (.17/124ينالر: مفاتيح ال يب، للرازي )  (2)
 [.31] سورة إبراهيم، اآلية   (3)
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اليمكن للفرد أن يحيا حياة مستقرة إال إذا انخرط فوي جماعوة ، وال تتوأتى 
ال ايووووة المرجوووووه وال تكتموووول إال فووووي مجتمووووع سوووووي مسووووتقر قوووووي الوووودعائم ، 

دعا ربه بوأن  -عليه السالم -فيستأنس ، ويتعارف ويتآلف؛ لذا نجد أن ابراهيم
بتكثيور أعوداد الوافوودين عليوه فوي شووق ومحبووة ، يعمور هوذا البلود ويكثوور أفوراده 

ک ک ]:  -تعوالى–حتى تتحقق ال اية المرجووة وهوي إقاموة الصوالة ، قوال 

، فالعلووة موون طلووب العمووران وتكثيووره، [ ک گ گ گ گ ڳ ڳ
وجعووول هوووذا البلووود األموووين مهووووى األفئووودة إقاموووة الصوووالة ، وال يمكووون للعبووود أن 

إال إذا ضوومن اسووتمراره وبقائووه ، وال  -ىتعووال–يقيمهووا ،وال غيرهووا موون شوورع اهلل 
 يكون ذلك إال في اجتماعه وأنسه وأمنه.

 –التمكين في األرو سبب إلقامة الصالة، كما قال  -تعالى–فقد جعل اهلل 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ]:-تعالى

[ک ک ک گ گ گ گ ڳ   
(1)

. 
صوالة الصوالة بمزيود مون االهتموام فودعا ربوه أن يجعلوه مقيًموا لل وقد خص 

ۉ ۉ ] ويعين ذريته على أدائها واإقامة أركانها وعدم التكاسل عنها، فقال:

[ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ   
(2)

. 

وقد خص الصالة مون بوين فورائو الودين؛ ألنهوا العنووان الوذي يمتواز بوه 
المووؤمن مووون غيووره؛ ولموووا لهووا مووون المزيوووة العالمووى فوووى تطهيوور القلووووب بتووورك 

المراد بالدعاء العبادة ،  [ ى ائ ائى  ]الفواحش ما الهر منها وما بطن
ۉ ې ې ې ې ى ] أي: ربنووا تقبوول عبووادتى، كمووا جوواء فووى قولووه:

                                 
(

1
 [.51] سورة الحج، اآلية رقم   (

 [.42] سورة إبراهيم، اآلية رقم  (2)
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[ى ائ
(1)

إن الودعاء هوو العبوادة ثوم : »وجاء فى الخبر عن رسوول اهلل , 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ]قوووووووووووورأ. 

[ٹ ڤ ڤ   
 فالصالة عماد الدين. . (4)"(3()2)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ : ] ال، فقوووقوود اسووتجاب اهلل لوودعاء إبووراهيم 

[ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   
(5)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ] وقووووال أيًضووووا:, 

[ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   
(6)

 . 

إلسووماعيل وطريقتووه الراشوودة فووي عوورو  الوجووه الخووامس: معاملتووه
 الرؤيا عليه،والصبر على هذا االبتالء.

 -تعوالى –فرحة إبراهيم الكبرى، فعندما جواء أمور اهلل  كان إسماعيل 
براهيم بوذبح ابنوه برؤيوا رآهوا فوي مناموه، اسوتجاب لربوه وامتثول أموره فلوم لنبيه إ

بتصديق هذه الرؤيا رغم صوعوبتها، ومبادرتوه بالطاعوة ألمور  يتوان إبراهيم 
؛ ألنه يعلم أن رؤيا األنبياء حق، فمقام النبوة هو أعلى مقامات  -تعالى –اهلل 

وشد الرحال إلوى  اعة اهلل ، فسارع إلى ط-تعالى -العبودية واالذعان ألوامره
ی ی جئ حئ مئ ىئ ] :-تعالى–ابنه لتنفيذ أمر اهلل فيه، فقال كما أخبرنا اهلل 

[يئ جب حب خب
 (1)

قد صودر  إبراهيم والناالر في هذا النداء يجد أن , 
                                 

 [.54] سورة مريم، اآلية رقم   (1)

 [.62غافر، اآلية رقم  ] سورة( (2
(، 14352أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده، من حديث النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، برقم )( (3

 .إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين"، وقال محققه:" (274، 32/271)
 (13/162الر: تفسير المراغي )ين ( (4

 [.76] سورة آل عمران، اآلية رقم   (5)
 [.61] سورة العنكبوت، اآلية رقم  (6)
 [.122] سورة الصافات، اآلية رقم  (1)
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وهو نداء شفقة ورحمة،  ثم شاوره في أمر الرؤيا   [,ی] : نداءه البنه بقوله
لورأي علوى وجوه المشواورة ال مون رؤيوة من ا  [جب حب خب]التي رآها فقال: 

، (1)العوين، ولوم يشواوره ليرجوع إلوى رأيووه ومشوورته ولكون لويعلم أيجوزع أم يصووبر
وهذا من باب أن يووطن األب ابنوه علوى طاعوة اهلل، فلوو امتنوع إسوماعيل وقودر 

. فكوان عورو (2)إبراهيم على كبحه لذبحه، لكنه أراد أن يشتركا سوًيا في األجر
لى ابنه عرو اختبار لمقدار طواعيته بإجابوة أمور اهلل فوي ذاتوه،  إبراهيم هذا ع

لتحصل له بالرضى واالمتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء اهلل وهو ال يرجوو مون 
ابنه إال القبول؛ ألنه أعلم بصال  ابنه، وليس إبوراهيم موأمورًا بوذبح ابنوه جبورًا، 

 بل األمر بالذبح تعلق بمأمورين:
 حي.أحدهما: بتلقي الو  
 اآلخر: بتبليغ الرسول إليه. 
فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نو  الذي أبى أن يركب السفينة  

 . (3) لما دعاه أبوه فاعتبر كافرًا

البنوه فوي أمور   -عليوه السوالم–ومن هنا نعلوم أن الحكموة مون مشوورته 
القصوود منووه  الزم النفوواذ ، لووم يكوون أبوودا -تعووالى–الووذبح وهووو أموور حووتم موون اهلل 

ن أبوى سويقع موراد اهلل  كموا  –تعوالى –الرجوع إلى رأيه ومشورته ؛ ألنه حتوى وا 
أراد ، ولكن كان ال رو أن يستكشف عن مكنون نفسه فيموا نوزل بوه مون أمور 

وبالئووه، فيكووون لووه عوًنووا وناصوورًا علووى االستسووالم والخضوووع فووي  -تعووالى–اهلل 
ره إن جوزع، ويوأمن عليوه الزلول إن تنفيذ ابتالء لوه بالوذبح ، فيثبوت قدموه ويصوب

صبر وسلم، وليعلموه حتوى يراجوع نفسوه فيوطنهوا ويهوون عليهوا، ويلقوى الوبالء 
                                 

 (.3/131) وحقائق التأويل، للنسفي (  ينالر:  مدارك التنزيل(1
 (.7/2( ينالر: معالم بيانية في آيات قرآنية، ألبي هاشم الم امسي )(2
 (.23/64(  ينالر: التحرير والتنوير، البن عاشور )(3
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وهووو كالمسووتأنس بووه، ويكتسووب المثوبووة باالنقيوواد ألموور اهلل قبوول نزولووه: وألّن 
 .(2) بالذبح مما يستسمج، وليكون سنة في المشاورة (1)الم افصة 

في مشاورة االبن في هذا الباب أن يطلع ابنه على يقول االمام الرازي:" الحكمة 
هذه الواقعة ليالهر له صبره في طاعوة اهلل فتكوون فيوه قورة عوين إلبوراهيم حيوث 
يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العالويم، وفوي الصوبر علوى أشود المكواره إلوى 

ن في هذه الدرجة العالمية ويحصل لالبن الثواب العاليم في اآلخرة والثناء الحس
 .(3)الدنيا"

بووذبح إبنووه إسووماعيل أموور ابووتالء، وقوود بوورز هووذا   وكووان أموور اهلل إلبووراهيم
االبووتالء فووي صووورة الوووحي المنووامي إكراًمووا إلبووراهيم عوون أن يووزعج بوواألمر بووذبح 
ولده بوحي فوي اليقالوة؛ ألن رؤى المنوام يعقبهوا تعبيرهوا، إذ قود تكوون مشوتملة 

سه لتلقي هوذا التكليوف الشواق عليوه وهوو على رموز خفية وفي ذلك تأنيس لنف
 .(4) ذبح ابنه الوحي 

،  مون إسوماعيل  -تعالى -وقد تجلت الطاعة والمسارعة إلى تنفيذ أمر اهلل
[يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج   ] :فقال كما أخبرنا اهلل 

(5). 
بذبح ولده إسماعيل : أنه  من أمر نبيه إبراهيم  -تعالى–وكانت حكمة اهلل 

الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار  سأل إبراهيم لما 
الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع ل يره، فأمره بذبحه، وكان األمر 

                                 
الصحا  تاج الل ة وصحا  . ينالر: غافصت الرجل، أى: أخذته على غرةيقال:  (1)

 (.3/1241، مادة )غفص(، )العربية
 (.4/54) الكشاف عن حقائق غوامو التنزيل، للزمخشري (  ينالر:(2
 (.26/352) مفاتيح ال يب، للرازي (  ينالر:(3
 [.601( ] سورة الصافات، اآلية رقم (4

 [.122] سورة الصافات، اآلية رقم  (5)
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في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعالم ابتالء وامتحاًنا، ولم يكن المقصود 
لرب، فلما بادر ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه؛ ليخلص القلب ل

إلى االمتثال، وقدم محبة اهلل على محبة ولده،  -عليه الصالة والسالم -الخليل
ما أمر  -تعالى–حصل المقصود فرفع الذبح، وفدي بذبح عاليم، فإن الرب 

بشيء، ثم أبطله رأًسا، بل ال بد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة 
 .(1)الفداء"

 ائه بالموت على اإلسالم:ألبن الوجه السادس:وصيته
 بأوالده بدأت من قبل أن  ذكرنا في بداية هذا المطلب أن عالقة إبراهيم 

، يوجدوا في هذه الحياة، واستمرت هذه العالقة في حياته ولم تنته بعد وجوده
 فقداهتم بتعليمهم العقيدة ودعوتهم إليها.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ] : -تعوووووووالى -قوووووووال 

[ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  
(2). 

يحسنوا في حال الحياة، ويلزموا هذا في الدين، وطلب منهم أن  فرغبهم 
الدين ليرزقهم اهلل الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالًبا على ما كان عليه، 
ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى اهلل الكريم عادته بأنه من قصد الخير 

ال يعارو ما جاء في  وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالًحا ثبت عليه وهذا
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها »الحديث الصحيح 

ن  إال باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وا 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال باع أو ذراع، 

                                 
 (.171، 172)الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، البن القيم ينالر:   (1)

 [.132] سورة البقرة، اآلية  (2) 
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 -، وقد قال اهلل(1)«هل الجنة فيدخلهافيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ
ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے   ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ] :-تعالى

[ۇ   ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ   
 (2()3) . 

 هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة في قبول الدين منها:و 
: أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال: وصاهم ولفال الوصية أوكد األولى

الوصية عند الخوف من الموت، وفي ذلك الوقت يكون احتياط من األمر، ألن 
في ذلك الوقت كان مهتًما بهذا  اإلنسان لدينه أشد وأتم، فإذا عرف أنه 

 األمر متشدًدا فيه، كان القول إلى قبوله أقرب. 
خصص بنيوه بوذلك، وذلوك ألن شوفقة الرجول علوى أبنائوه أكثور  : أنه الثانية

ا خصوهم بوذلك فوي آخوره عموره، علمنوا أن اهتماموه من شفقته على غيرهم، فلم
 بذلك كان أشد من اهتمامه ب يره. 

: أنه عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحًدا منهم بهذه الوصوية، الثالثة
 وذلك أيضا يدل على شدة االهتمام. 

أنوه عليوه السوالم أطلوق هووذه الوصوية غيور مقيودة بزموان معوين ومكووان  الرابعوة:
زجرهم أبلغ الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين، وذلك يدل أيضا علوى معين، ثم 

 شدة االهتمام بهذا األمر. 
موا موزج بهوذه الوصوية وصوية أخورى، وهوذا يودل أيًضوا علوى  : أنه الخامسة

هو الرجل المشهود له بالفضل  شدة االهتمام بهذا األمر، ولما كان إبراهيم 
نه كان في نهاية االهتمام بهذا األمر، وحسن الطريقة وكمال السيرة، ثم عرف أ

                                 
 جزء من حديث أخرجه  بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب: )القدر(، باب: )في القدر(،  (1)

 (.4/122(، )6574برقم )
 [.12: 5] سورة الليل، اآليات   (2)
 (.1/317ينالر: تفسير القرآن العاليم، البن كثير )  (3)
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عرف حينئذ أن هذا األمور أولوى األموور باالهتموام، وأجراهوا بالرعايوة، فهوذا هوو 
ال فمعلووم مون حوال إبوراهيم  السبب في أنه خص أهله وأبنواءه بهوذه الوصوية، وا 

 (1)أنه كان يدعو الكل أبدا إلى اإلسالم والدين. 
[ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]ئوه: ألبنا والمراد من قوول إبوراهيم 

(2) ،
فووال يكووون مووووتكم إال علوووى حوووال كوووونكم ثوووابتين علوووى اإلسوووالم فوووالنهي فوووي أي: 

الحقيقووة عوون كووونهم علووى خووالف حووال اإلسووالم إذا موواتوا، كقولووك: ال تصووّل إال 
، (3)وأنووت خاشووع فووال تنهوواه عوون الصووالة ولكوون عوون توورك الخشوووع فووي صووالته

ن تنو  عوت شورائعهم واختلفوت منواهجهم، كموا فاإلسالم هو ملة األنبياء قاطبوة وا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ] :-تعووالى -قووال

[ٺ   
نحووون معشووور : » ، واآليووات فوووي هووذا كثيووورة واألحاديووث فمنهوووا قولووه (4)

 .(1()6)«ديننا واحد (5)األنبياء أوالد عالت 
فينب ي لنوا معاشور األسور المسولمة  المسوؤلين عون الونشء أن نتعهودهم 

بنيه، وأن نتبع منهجه  الذي رسمه لنا القورآن وبينوت  ه إبراهيم بما تعهد ب

                                 
 (.4/64ينالر: مفاتيح ال يب، للرازي )  (1)

 [.132] سورة البقرة، اآلية رقم  (2) 
 (.1/132(  ينالر: مدارك التنزيل ، وحقائق التأويل ، للنسفي)(3

 [.25ألنبياء، اآلية رقم ] سورة ا (4) 
أوالد العالت: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أراد: أن إيمانهم واحد وشرائعهم (5) 

 (.3/271مختلفة.ينالر: النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير)
أخرجه بلفال مقارب البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث األنبياء ، باب:  َقْوِل اللَِّه (6) 

[ ، برقم 16] سورة مريم، اآلية [ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ]
(3443( ،)4/161.) 

 (.1/322ينالر: تفسير القرآن العاليم، البن كثير )(1)  
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حياة هذا النبي الكريم تفاصيله ليكون خير قدوة ومثول؛ فينب وي علوى اآلبواء أن 
رشوادهم علوى اتبواع ديون اهلل  يكونوا في غاية الحرص على أبنائهم بتوجيههم وا 

ينقوذه مون سوخط اهلل  والتمسك به، فإن هذا خير ما يقدموه الوالود لولوده ؛ إذ بوه
 .وعذابه، ويضعه في محل رضوانه ومحبته 

كما أن من فوائد االهتمام بصال  األوالد اإلبقاء على صال  الذرية التي 
تعقبهم من بعدهم في األغلب، ألنهم هم  كذلك سيهتمون  بأبنائهم هذا 

 .(1)االهتمام؛ لكونهم على طريقة آبائهم من الصال  والدعوة اليه
*** 

 المطلب الثالث  
 بذوى القربى واألرحام. عالقته 

ينب ي على المسلم أن تكون عالقته بأقاربه وذوي رحمه قائمة على البر 
واإلحسووان والصوولة، يتفقوود أموورهم ويواسوويهم، فضووال عوون إسووداء النصووح لهووم، 

مون   والدفاع عنهم، ومناصرتهم، وهذا ما نراه واضًحا جلًيا من حال إبراهيم
ل اهلل مون المالئكووة الوذين جواءوا مبشوورين بالولود ومنوذرين بعووذاب مجادلتوه لرسو

حووين كفوور بووه   أحوود الووذين آمنوووا بووإبراهيم  قوووم لوووط، ولمووا كووان لوووط
يسووأل المالئكووة ويووراجعهم   النوواس، وهوواجر معووه األموور الووذي جعوول إبووراهيم

 .  ويجادلهم مرارًا وتكرارًا في شأن قوم لوط 
  القرآنيووة الدالووة علووى سووؤال إبووراهيم  وقوود وردت الكثيوور موون اآليووات

مثول وقودوة   ولنوا فوي إبوراهيم   المالئكة ومجادلته إياهم  في أمور لووط
فلموووا ذهوووب عنوووه خوفوووه وفزعوووه مووون أمووور المالئكوووة وموووا بشوووروه بوووه مووون أمووور 

، ومع ذلك لم ينسه ذلك حال ابن أخيه، وذلك لموا دعوا لووط علوى   إسحاق

                                 
 (.1/165( ينالر: القصص القرآني الكريم بين اآلباء واألبناء، لعماد زهير حافال )(1
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[ۆئ ۆئ ېئ   ]قوموووووه بقولوووووه: 
اسوووووتجاب اهلل دعووووواءه، وأمووووور مالئكتوووووه  ،(1)

وبشروه بذرية طيبة ،   بإهالكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين ، فجاؤا إبراهيم
[پ پ         پ ڀ ڀ ] وقالوا:

 . (3)يعني: أهل سدوم (2)
أحود الوذين آمنووا بوإبراهيم وصودقوه مون أهلوه وهواجر  ولما كوان لووط 

فلما رأى ما سيحدث لهم خاف  معه فآمن له لوط،  فضال عن كونه ابن أخيه، 
؛ لذا جادل إبراهيم المالئكة في أمر لووط،  وكانوت مجادلتوه لهوم  على لوط 

ٱ ٻ ٻ ]: -تعوالى -ما قصه اهلل تعالى في سورة العنكبوت؛ حيوث قوال

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ       ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

[ڄ   
(4). 

لم يسأل عن البشرى، موع  ات يجد أن نبي اهلل إبراهيمفالمتدبر في هذه اآلي
أنه كان متلهًفا عليها، إنما ش لته مسألة إهالك القرية، وفيها ابون أخيوه لووط. 

وهذا يدلُّ على أن اإلنسوان ال يشو له الخيور لنفسوه   [ٿ ٿ ٿ ٹ ]لذلك قال: 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ] عن مخافة الشر ل يره، وهنا جاء ردَّ المالئكة

 .(5) [ڦ ڦ

                                 
 [.32] سورة العنكبوت، اآلية رقم   (1)
 [.31وت، اآلية رقم ] سورة العنكب  (2)
سدوم: بفتح أّوله: مدينة من مدائن لووط . ينالور: معجوم موا اسوتعجم مون أسوماء الوبالد  (3)

 (.3/127والمواضع )
 [.32، 31] سورة العنكبوت، اآليتان رقم   (4)
 (.11144، 14/11141) الخواطر –ينالر: تفسير الشعراوي   (5)



 

 
454 

لويس الموراد بوه إخبوارهم  [ٿ ٿ ٿ ٹ  ]للمالئكوة:   فقوول إبوراهيم 
نموووا هوووو جووودال فوووي شوووأنه؛ ألنهوووم ذكوووروا أن أهلهوووا  بكوووون لووووط فوووي القريوووة، وا 
سيهلكون بسبب إمعانهم فوي الاللوم، فواعترو علويهم بوأن فيهوا مون هوو بوريء 

وموه فيموا هوم الساحة من الذنب، لم يجتر  ذنًبا، ولم يقترف إثًما، ولم يشوارك ق
ممعنون فيه مون غوي وارتكواس، وفوي هوذا كلوه أيًضوا إشوارة إلوى أن مون واجوب 
اإلنسان المؤمن التحوزب ألخيوه، والتشومير فوي نصورته وحياطتوه، والخووف مون 

 .(1)أن يمسه أذى أو يلحقه ضرر
إشووفاًقا  [ٿ ٿ ٿ ٹ  ]قووولهم،  قووال لهووم : - -لمووا سوومع إبووراهيم

وكان إبراهيم يعلم أن  [پ پ   ]الئكة لما قالوا: عليه ليعلم حاله، أو ألن الم
فكيوف يهلكوون،  [ٿ ٿ ٿ ٹ  ]اهلل ال يهلك قوًما وفيهم رسووله، فقوال تعجًبوا 

، يعني: تعلم أن فيهم لوًطا فلننجينه وأهلوه  [ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ]فقالت المالئكة 
 .(2)ونهلك الباقين

ما أخبرنا   لوط المالئكة في قوم  ومما يدل أيًضا على مجادلة إبراهيم 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ]:  -تعالى -في سورة هود؛ حيث قال اهلل به 

[ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   
(3)

والمعنى: يسألنا في نجاتهم سؤااًل يحرص فيه , 
حرص المجادل في صرف الشيء ، من الجدل وهو الفتل ، ووضع المضارع 

فيهم موضع الماضي إشارة إلى تكرر المجادلة مع تصوير الحال، أي جادلنا 
 .(4)جدااًل كثيراً 

                                 
 (.3/456) للزمخشريالكشاف عن حقائق غوامو التنزيل، ( ينالر: (1
 (.25/51( ينالر: مفاتيح ال يب )(2
 (.14/374( ينالر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )(3
 (.3/555) نالم الدرر في تناسب اآليات والسور( ينالر: (4
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موون مجادلووة ومراجعووة المالئكووة حرًصووا علووى لوووط  ولووم ييووأس إبووراهيم
 ورجاًء في إيمان قومه، ولم يكف عن المجادلة إال بعد أن بين اهلل تعالى ،

ڍ ] له أن قضاء اهلل قد نفذ  بإهالكهم وقضاء اهلل ال يرده راد، قال تعالى:

[ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
، أي:  يا إبراهيم (1)

أعرو عن الجدال فى أمر قوم لوط واالسترحام لهم، إنه قود نفوذ فويهم القضواء 
وحقت عليهم الكلمة بالهالك وحلول البوأس الوذي ال يورد عون القووم المجورمين، 

نهم آتيهم عذاب ال سبيل إلى دفعه ورده بجدل وال شفاعة وال ب يرهما.  وا 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 [.16] سورة هود، اآلية رقم   (1)
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 رابعالمطلب ال
كرامه لهم، وعالقته في بيان التماسك والتكاتف  معاملة إبراهيم  لضيوفه وا 

 األسري .
إكرام الضيف مكرمة من مكارم األخالق، وخصلة من خصال الخير، وهوو 
من شيم العرب قبل اإلسالم، وخلق أكيد من أخالق اإلسالم، ومن إكراموه تلقيوه 

س في خدمته، مما يودل علوى سوماحة بطالقة الوجه، وتعجيل قراه، والقيام بالنف
فوي الوونفس، وكوورم فووي الطبووع، وهووو سونة موون سوونن المرسوولين، وقوود حووث الوودين 
اإلسالمي على اإلحسان في معاملة الضيف، فقد جواء فوي الحوديث: " َموْن َكواَن 

للَِّه َواْلَيوْوِم اآْلِخوِر ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْحِسْن ِإَلى َجارِِه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبا
، فالضيف الوافد على اإلنسان له حق الضويافة، وحوق اإلكورام، (1)َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه"

 والمتأمل فوي اآليوات القرآنيوة التوي وردت اإلشوارة فيهوا إلوى ضويف إبوراهيم 
يجده قد قام باألمرين على أكمل وجه؛ حيث حكوى لنوا القورآن الكوريم قصوة نبوي 

هيم عندما جاءته المالئكة بصوورة بشورية ونزلووا عليوه ضويوًفا فموا كوان اهلل إبرا
إال أن أسوورع إلووى إكوورامهم مووع عوودم معرفتووه لهووم،  فقوودَّم لهووم عجوواًل  منووه 

سميًنا مشوًيا مبال ة في إكرامهم، ثم قرَّب الطعام إليهم ولوم يودعهم إليوه ليكوون 
ۋ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ]:  -تعوالى -ذلك أدعى إلى اإلكورام، قوال

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ 

[ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  
(2)

. 

عمووا جوورى بووين  -حوودثنا -فالنوواالر فووي هووذه اآليووات يجوود أن اهلل تعووالى
[, أي: علو  إبو اه   ۅ ۅ ۉ] وضويوفه مون المالئكوة، فقوال:    إبراهيم 

                                 
 (.65صأخرجه البخاري في  صحيح األدب المفرد، باب : اْلَوَصاِة ِباْلَجاِر، ) (1)
 [.21: 24اآليات رقم ]، سورة الذاريات(2)
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  [ۉ ې]وال شك  ،أي: عليكم سالم، [ې ې]، أي: نسلم عليك سالًما
التحية هو الذي يقتضيه اإلكرام. فلما وصفهم بأنهم مكرمون ناسب ذلوك أن َردَّ 

ذكوور رد التحيووة، فإنووه موون إكوورامهم، فهووو حيوواهم بالسووالم الشووامل الثابووت الوودائم 
 .(1)فيكون قد حياهم بخيٍر من تحيتهم

؛ ألن قووول المالئكووة [ې]أبلووغ موون قووول المالئكووة  [ې ]فقووول إبووراهيم
جملة فعلية تدل على التجودد والحودوث. وقوول  يعني: نسلم سالًما، وهو [ې]

 .(2)جملة إسمية تدل على الثبوت واالستمرار فهو أبلغ  [ې ] إبراهيم:
فالعوودول إلووى الرفووع للداللووة علووى إثبووات السووالم كأنووه قصوود أن يحيوويهم 

، فخليوول (3)بأحسوون ممووا حيوووه بووه أخووًذا بووأدب اهلل وهووذا أيضووًا موون إكرامووه لهووم"
 ل.الرحمن اختار األفض

كرامووه الضوويف انصوورافه فووي  وممووا يوودل أيًضووا علووى آداب الضوويافة، وا 
بنفسوه؛  خفية مسرًعا ؛ لوئال يمنعووه مون إحضوار الطعوام لهوم، وخدمتوه لهوم

بعجل سمين كامل، ثم قربه إليهم وهوذا مون تموام كرموه. وقود  حيث جاءهم 
، [ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ]: حوووودثنا القوووورآن الكووووريم عوووون ذلووووك ، فقووووال 

ه را  إلى أهلوه ليجيوئهم بنوزلهم، والروغوان هوو الوذهاب فوي اختفواء والمعنى: أن
بحيث ال يكاد يشوعر بوه الضويف وهوذا مون كورم رب المنوزل المضويف أن يوذهب 

. (4)فووي خفوواء بحيووث ال يشووعر بووه الضوويف فووال يشووعر بووه إال وقوود جوواءه بالطعووام
نودهم أن ذلوك كوان معوًدا عوذهاب إبراهيم إلى أهله ومجيئه بالضيافة يودل علوى 

                                 
 (44ينالر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، لفاضل السامرائي )ص  (1)
 (.2/172) شر  رياو الصالحينينالر:   (2)
 (3/316ينالر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي )  (3)
 (.212األنام، البن القيم )صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير ينالر:   (4)
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مهيًئا للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلوى غيورهم مون جيرانوه أو غيورهم فيشوتريه 
 .(1)أو يستقرضه

دل علووى خدمتووه للضوويف بنفسووه، ولووم  [وئ وئ ۇئ]وقووال ابوون القوويم:"
يقل فأمر لهم بل هوو الوذي ذهوب وجواء بوه بنفسوه ولوم يبعثوه موع خادموه وهوذا 

 . (2)أبلغ في إكرام الضيف"
–ون بووين األسوورة فووي خدمووة الضوويف  قولووه وممووا يؤصوول ويؤكوود التعووا

،والموووراد بأهلوووه فوووي ذلوووك الوقوووت هوووي زوجتوووه ؛ ألنهوووا  [ائ ەئ ەئ] -تعوووالى
: ) وامرأته قائموة( أي:  فوي خودمتهم، فاألصول بوين -تعالى–عاونته ، كما قال 

الزوجين التوادد والتراحم ، ومرعاة كل منهم لوخر، والمرأة الصوالحة تووقن بوأن 
أ من تقواها لربهوا ، وطاعتهوا لزوجهوا ، وحرصوها الودائم علوى ترابط  األسرة يبد

ضووربت لنووا مووثاًل رائعووا للزوجووة التووي  -عليووه السووالم -إسووعاده ، وزوج إبووراهيم 
تعووين زوجهووا علووى طاعووة ربووه، وذلووك بمسوواعدته فووي إكوورام ضوويفه وقيامهووا مووع 

 زوجها جنبا إلى جنب في تقديم الطعام له ، والبشر بقدومهم..
 :[ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ]: -تعالى -ير عند تفسيره لقولهقال ابن كث

" تلطف في العبارة وعرو حسن، وهذه اآلية انتالمت آداب الضيافة فإنه جاء 
بطعامه من حيث ال يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أواًل فقال: نأتيكم بطعام 
بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي 

قربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم ولم سمين مشوي،ف
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصي ة الجزم بل قال: أال تأكلون على سبيل 

                                 
 (.212)صالمرجع السابق ينالر:   (1)
 (.213، البن القيم )صجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنامينالر:   (2)
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العرو والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق 
 .(1)فافعل"

لضيافة قد ضرب المثل في حسن الضيافة، وحسن ا وبهذا يكون إبراهيم 
من المعروف ، وكل معروف صدقة فاصنع للناس خيرًا ومعروًفا، واعلم أن هذه 

 (2)صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة
 

                                 
 .(1/373تفسير القرآن العاليم البن كثير ) ينالر:  (1)

 (.2/174) شر  رياو الصالحينينالر:   (2)
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 ودورهم في األسرة، أزواج إبراهيم  المبحث الثاني: 
 واشتمل على مطلبين:                  

 المطلب األول: سارة عليها السالم.        
 لثاني: هاجر عليها السالم.المطلب ا       
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 المطلب األول:
 سارة عليها السالم. 

زوج خليوول الوورحمن هووي: سووارة بنووت هوواران ،كمووا جوواء ذكرهووا فووي السوونة 
 النبوية المشرفة.

وهووي التووي آمنووت بووه وقووت أن كفوور بووه قومووه، وصوودَّقت بووه حووين كذبووه 
نصووير، وقود كووان لسووارة النواس، فووآزرت ونصورت، وكانووت لزوجهووا نعوم التووابع وال

، فكانت نعم الزوجة المؤمنة المنقادة  دور بارز فعال في حياة أسرة إبراهيم
–ألمر ربها المطيعة لزوجها، والتي آثورت سوعادته علوى سوعادتها، ورضوي اهلل 

على مساكنتها لقومها وأهلها، فسعادة الزوجة الصالحة أن ترى زوجها  -تعالى
 وتعينه على ذلك. -تعالى–هلل سعيًدا قرير العين، طائًعا 

ذا تأملنووا آيووات القوورآن الكووريم القالئوول التووي أشووارت إلووى سووارة  عليهووا  –وا 
نجدها تلقي الضوء على العديد من المواقف البوارزة  فوي حياتهوا التوي  -السالم

كان لها األثر الفعوال فوي النهووو باألسورة واالرتقواء بهوا علوى دعوائم اإليموان، 
 والمؤازرة والمناصرة، من هذه المواقف ما يلي: وعلى أساس المشاركة

 وهجرتها معه إلى أرو مصر. أواًل:إيمانها بإبراهيم 
من القالئل الذين ذكروا فوي القورآن الكوريم  ولوذلك  -عليها السالم -سارة

ولكون  –عليهوا السوالم  -لم يرد في القرآن الكريم ما يدل صوراحة علوى إيمانهوا 
بعود البشوارة  -تعوالى–فوي قولوه  ل بيوت إبوراهيم قد جاء وصفها بأنها من آ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ]بإسوووووحاق: 

[ڦ   
(1)

. 

                                 
 [.13]سورة هود، اآلية رقم   (1)
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يقوول  -تعالى–فالزوجة الصالحة هي التي تطيع زوجها فيما يرضي اهلل 
[ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ    ]: -تعوووووووالى–

، وقووووووود (1)
قيواد لزوجهوا خيور مثوال للطاعوة واالن -عليهوا السوالم -ضربت لنا السويدة سوارة

فيما أموره اهلل بوه،  فقود خرجوت معوه مون أرو قومهوا وتركوت أهلهوا وعشويرتها 
وما كان ذلك إال ثقة بما أخبرها  به زوجها عن ربوه  -تعالى-ابت اء رضى اهلل 

، فهووا هووي تووطء بقوودميها أرو لووم تألفهووا ، وكانووت ذات جمووال ، فأرادهووا َمِلِكهووا 
أن يمنوع عنهوا شور  -تعالى –إرادة اهلل لنفسه، ومع ضعفها وقلة حيلتها كانت 

: -تعووالى -هووذا الَمِلووْك موون أن يصوول إليهووا، أو يمسووها بسوووء ، فنجووت بووأمر اهلل
[ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ]

، موووع ماكانوووت فيوووه مووون الضوووعف وال ربوووة عووون األهووول  (2)
والعشيرة الذين هوم مون أهوم أسوباب المناصورة والتناصور، ولوم يكتوف بتركهوا بول 

بإبراهيم وأهول  -تعالى–، وهذا من رحمة اهلل (3)خدمتهاأهداها خادما يقوم على 
 بيته .

: " قووال:" َقوواَل النَِّبوويُّ  أخوورج البخوواري فووي صووحيحه عوون أبووي هريوورة 
ِبَساَرَة، َفَدَخَل ِبَها َقْرَيًة ِفيَها َمِلكة ِموَن الُملُووِك ، َأْو َجبَّوارة ِموَن  َهاَجَر ِإْبرَاِهيُم 

َخَل ِإْبرَاِهيُم ِباْمرََأٍة ِهَي ِموْن َأْحَسوِن الن َسواِء، َفَأْرَسوَل ِإَلْيوِه: َأْن َيوا الَجَباِبَرِة، َفِقيَل: دَ 
ِإْبرَاِهيُم َمْن َهِذِه الَِّتي َمَعَكد َقاَل: ُأْخِتي، ُثمَّ َرَجوَع ِإَلْيَهوا َفَقواَل: اَل ُتَكوذ ِبي َحوِديِثي، 

ِإْن َعَلى اأَلْرِو ُمْؤِمنة َغْيِري َوَغْيُرِك، َفَأْرَسَل ِبَها  َفِإن ي َأْخَبْرُتُهْم َأنَِّك ُأْخِتي، َواللَّهِ 
وووُأ َوُتَصووول ي، َفَقاَلوووْت: اللَُّهووومَّ ِإْن ُكْنوووُت آَمْنوووُت ِبوووَك  ِإَلْيوووِه َفَقووواَم ِإَلْيَهوووا، َفَقاَموووْت َتَوضَّ

الَكواِفَر، َفُ وطَّ َحتَّوى َوِبَرُسوِلَك، َوَأْحَصْنُت َفْرِجوي، ِإالَّ َعَلوى َزْوِجوي َفواَل ُتَسول ْط َعَلويَّ 
َرَكَو ِبِرْجِلِه "، َقاَل اأَلْعَرُج: َقاَل َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن: ِإنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: 

                                 
 [.34] سورة النساء، اآلية رقم   (1)
 [.31] سورة المدثر، اآلية رقم   (2)
 ( ملخًصا.1/44(  ينالر: قصص القرآن ، لمحمد جاد المولى ، وأخرون )(3
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ووُأ  " َقاَلووْت: اللَُّهوومَّ ِإْن َيُمووْت ُيَقوواُل ِهووَي َقَتَلْتووُه، َفُأْرِسووَل ثُوومَّ َقوواَم ِإَلْيَهووا، َفَقاَمووْت َتَوضَّ
َصوول ي، َوَتقُوووُل: اللَُّهوومَّ ِإْن ُكْنووُت آَمْنووُت ِبووَك َوِبَرُسوووِلَك َوَأْحَصووْنُت َفْرِجووي ِإالَّ َعَلووى تُ 

َزْوِجي، َفاَل ُتَسل ْط َعَليَّ َهَذا الَكاِفَر، َفُ طَّ َحتَّى َرَكَو ِبِرْجِلِه "، َقاَل َعْبُد الورَّْحَمِن، 
َرَة: " َفَقاَلْت: اللَُّهمَّ ِإْن َيُمْت َفُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِسوَل َقاَل َأُبو َسَلَمَة: َقاَل َأُبو ُهَريْ 

ِفي الثَّاِنَيِة، َأْو ِفي الثَّاِلَثِة، َفَقاَل: َواللَِّه َما َأْرَسْلُتْم ِإَليَّ ِإالَّ َشوْيَطاًنا، اْرِجُعوَهوا ِإَلوى 
، َفَقاَلوْت: َأَشوَعْرَت َأنَّ اللَّوَه َكَبوَت رَاِهيَم ِإْبرَاِهيَم، َوَأْعُطوَها آَجوَر َفَرَجَعوْت ِإَلوى ِإْبو

 .(1)الَكاِفَر َوَأْخَدَم َوِليَدًة"
مع زوجها فترة من الزمان بمصر ثم هاجروا  -عليها السالم –وقد أقامت سارة 

 .  (2)مرة أخرى قاصدين فلسطين تلك األرو المقدسة
كرام ضيف زوجها:  ثانًيا: القيام بأمر بيتها وا 

يخبور القورآن الكوريم عنهوا عقوب اإلخبوار  -عليهوا السوالم-هي سارة فها 
[ىئ ی] بقولووه:  عوون ضوويف إبووراهيم

وكانووت اموورأة إبووراهيم ، أي: (3) 
واقفة للخدمة، ومما يودل علوى مزيود كرمهوا ووفائهوا  التعبيور بالجملوة اإلسومية 

مالزموووة لخدموووة ضووويوف  -عليهوووا السوووالم –التوووي تفيووود الثبوووات والووودوام، فهوووي 
ها ، وهذا يدل على أن هذا الكرم العاليم ، وراءه زوجة كريمة نبيلة؛ فكأنه زوج

كان من عادتهم  وعادة العرب  من بعدهم أن المرأة تكوون خادموة القووم وتقودم 
الطعام إليهم ، أو تكون هوي المباشورة لصونعه وتهيئتوه ، فتكوون بوذلك مشواركة 

 لخدمة القوم بصنعها لهم وتقديمه إليهم.

                                 
باب: شراء المملوك من الحربي وهبته  –كتاب : البيوع  –(  أخرجه البخاري في صحيحه (1

 (.3/42( )2211حديث رقم ) –وعتقه 

 (.ملخًصا.1/44: قصص القرآن، لمحمد جاد المولى ، وأخرون )( ينالر(2
 [.11] سورة هود، اآلية رقم  (3)
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ة تدل على جواز خدمة المراة ضيوف زوجها، ومن يدعوهم إلى فهذه اآلي
بيته ومجلسه إذا أمنت الفتنة ،ومع مراعاة ما يجب عليها من التستر فوي مثول 

 هذه المواقف .
فوي موضووع الحوال موون [ ىئ ی ی]قوال ابون عاشووور:" وجملوة 

كانت حاضرة تقودم الطعوام إلويهم، فوإن  ضمير) أوجس( ، ألن امرأة إبراهيم 
 .(1)تهم كعادة العرب من بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم"عاد

أي:  قائمة عند تحاورهم وراء [ ىئ ی] -تعالى–وقيل المراد بقوله 
الستر ، فكانت واقفة ترقب ما يكون بين إبراهيم وهوؤالء الضويفان الوذين جواءوا 

  (2)إليه على تلك الصورة التي أخافته
[ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ]: -تعوووالى–يووودل علوووى ذلوووك قولوووه 

أي :   (3)
[ وئ وئ ۇئ ]فووي خفيووة موون ضوويوفه  -عليهووا  السووالم –ذهووب إلووى  سوواره 

فوي  -تعوالى–، بودليل قولوه  (4)فجاء ضيَفه بعجل سمين قد أنضجه بنفسه شوًيا
[ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ]آية أخري 

مع معاونة زوجتوه مون وراء السوتر. ,  (5)
رة والسوورعة فووي إعووداد وهووذا فيووه موود ة للزوجووة الكريمووة، صوواحبة الهمووة والمهووا

 طهيها، الذي يدلُّ على طيب نفسها. -تعالى -الطعام، ومد  اهلل

سرورًا باألمن من الخوف، أو لقرب عذاب قوم لووط لكراهتهوا  [ی] 
 ، وهو الراجح.(6)لسيرتهم الخبيثة

                                 
 

 (6/1111التفسير القرآني للقرآن ) (2)
 (.26سورة الذاريات : اآلية ) (3)
 (.22/425ينالر تفسير الطبري) (4)
 (.67سورة هود اآلية ) (5)
 (.12/57) تفسير المراغيينالر:   (6)
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تعجًبووووا موووون أنَّهووووا وزوجهووووا إبووووراهيم يخوووودمان ِضوووويفانهم  وقيل:ضووووحكت
 . (1)طعامهم ممسكون ال يأكلون بأنفسهما، تكرمًة لهم، وهم عن

 ثالثًا: الصبر على ابتالء اهلل لها بالعقر
موون أهووم األمووور التووي تجلووب الشووعور بووالخوف موون المسووتقبل أن تكووون 
الموورأة عوواقرًا، فتووأخر اإلنجوواب لوويس بوواألمر الهووين، فهووو كفيوول بووأن يكووون نووارًا 

اإليموان  تحرق وتودمر ، ولكون تهوون المصويبة عنودما يكوون الزوجوان مون أهول
، فهوذا أمور قودَّره اهلل علوى بعوو األزواج لحكموة يعلمهوا اهلل قوال -تعالى -باهلل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ]تعالى: 

[ى ى   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
(2)

. 

 :-تعوالى -فعلى المسلم أن يحتسب األجر بالصبر على كل مصيبة، قوال
[ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ]

 (3)
. 

الهوارًا لقودرة اهلل  -عليها السالم-مع سارة  ولنا فيما حدث عبرة وعالة، وا 
،  فقد صبرت واحتسبت األجور عنود اهلل فجزاهوا اهلل خيور الجوزاء ، قوال -تعالى–

[مث ىث يث حج مج جح مح جخ    :]تعالى
 (4)

مبيًنا هذا الجزاء  -تعالى –وقال  ,
ٱ ٻ ٻ ٻ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   ]

ٿ ٹ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

[ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   
 (5)

 

                                 
 (.14/346تفسير الطبري)ينالر :  (1)
 [.52، 47رقم اآليتان ] سورة الشورى،  (2)
 [ .45] سورة البقرة، اآلية رقم  (3)
 [ .12] سورة الزمر، اآلية رقم  (4)
 [.13: 11] سورة  هود، اآليات رقم  (5)
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 يئ جب حب خب : ]  وحكى القرآن الكريم عنها في موضع آخر، فقال

مب ىب يب جت حت خت   مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج 

[جح   
(1)

زوج سويدنا   -عليهوا اسوالم -فالمتدبر في هذه اآليوات يجود أن سوارة ,
 ذكرت كما في اآليات األولى التي في سورة هود  سبًبا مون أسوباب إبراهيم 

وفوي آيوات سوورة الوذاريات  [,پ پ پ] عنهوا: منع حملها وهو قولوه 
و )عجوووز( علووى وزن فعووول يسووتوي فيهووا  [جت حت]ورد سووببان آخووران همووا 

 -، وقووود ذكووور اهلل(3)، و )عقووويم( معناهوووا أنهوووا امووورأة ال تلووود(2)الموووذكر، والمؤنوووث
  هذه األسباب متفرقة. -تعالى

َقاَل:   -َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، -اس وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عب
ْبرَاِهيُم اْبَن ِماَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة، َفَلمَّا َذَهَب َعْن  "َكاَنْت َساَرُة ِبْنَت ِتْسِعيَن َسَنًة، َواِ 

ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ِبِإْسَحاَق، َوَأِمَن ِممَّْن َكاَن َيَخاُفُه، َقاَل: "   ڭ]ِإْبرَاِهيَم الرَّ

[ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   
، َفَجاَء (4)

َأْبِشِري ِبَوَلٍد ُيَقاَل َلُه ِإْسَحاُق َوِمْن َورَاِء »ِإَلى َساَرَة ِباْلُبْشَرى، َفَقاَل:  ِجْبِريُل 
مب ]َتَعاَل:   -َقاَل: َفَضَرَبْت َجْبَهَتَها َعَجًبا، َفَذِلَك َقْوُلهُ « ِإْسَحاَق َيْعُقوبُ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ] اَلْت:،َوقَ   (5)[ىب

[ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   
 (6)"(1). 

                                 
 [.32، 27] سورة  الذاريات، اآليتان رقم   (1)
 (.1/221(، )ينالر: تهذيب الل ة ،لألزهري، مادة )َعَجزَ   (2)
 (.1/147ينالر: المرجع السابق، مادة )َعَقَم(، )  (3)
(

5
 [.79] سورة إبراهيم، اآلية رقم   (

 [27] سورة الذاريات، اآلية رقم  (5)
 [ .37: 31] سورة  هود، اآليات رقم (4)
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هكذا كان حوال سوارة كموا أخبور القورآن الكوريم عنهوا عجووز عقويم، ولكون 
ال يحدها شيء ، فمع استحكام أسباب المنع من كبر سونها،  -تعالى–قدرة اهلل 

بشوورها المالئكووة بولوود لهووا وسوون زوجهووا، وعقمهووا، تأتيهووا البشوورى مضوواعفة، فت
ومن بعده حفيد، فما أعالمها من بشرى، وما أجزله من عطاء  ، فسوبحان مون 

ی  ]:  -تعوالى –بيده مقاليد األمور الذي يقوول للشويء كون فيكوون، قوال 

[ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
 (2) 

وموون عجيووب أمرهووا أنهووا لمووا ضووحكت بعوود أن بشوورتها المالئكووة بالولوود ، 
لوى حالهوا ألن األسوباب الطبيعيوة تنوافي مجويء الولود وتعجبت من ذلك بالنالر إ

ٻ ٻ ٻ پ پ    ] في هذا السن وفوي هوذا الحوال مون الضوعف والووهن ،

[پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
" فجوواءت البشوورى مضوواعفة بووأن هووذا الولوود الووذي (3)
[ی ی جئ حئ مئ ىئ  ]بشرت به سيولد له ولدا ، 

   
ترى ولد ففي هذه البشرى بشارات ضمنية أخرى، وهي أنها ستعيش حتى 

ولدها ،ألن عادة من يولد له ولد على الكبر اليدرك يفع ابنائوه ، فضواًل مون أن 
يرى عقبوه ونسوله، وأن ابنهوا لون يكوون علوى عوادة أبنواء الشويوخ مون الضوعف 
والهزل الذين ال يعمرون طوياًل ، حتى اذا عمروا ال يكوون لهوم نسول وال عقوب، 

 في بدنه . فإنه سيكون ولدا تام الصحة والخلقة معافى

                                                                             
: تووواريخ المتقوودمين موون األنبيوواء -كتوواب –أخرجووه الحوواكم فووي المسووتدرك فووي صووحيحه (1) 

حوووديث رقوووم  -ذكووور إسوووحاق بووون إبوووراهيم  صووولوات اهلل وسوووالمه عليهموووا – والمرسووولين
(، وقال الحاكم:" قد احتج البخاري بعكرمة، واحوتج مسولم بالسودي،  2/622(،)4242)

 – 4242موون تلخوويص الووذهبي[  -]التعليووق « والحووديث صووحيح اإلسووناد ولووم يخرجوواه
 صحيح.

 [.11] سورة  هود، اآلية رقم  (2)
 [.12اآلية رقم  ] سورة  هود، (3)
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بالبشوارة بالولود دون   -عليهوا السوالم -سارة   -تعالى–وقد اختص اهلل 
كان له ولد من هواجر  –عليه السالم  –؛ألن ابراهيم   -عليه السالم -إبراهيم 

وهو اسماعيل ، أما سوارة فلوم يكون لهوا حينئوذ ولود ، فتخصيصوها بالشوارة؛ ألن 
فووي المنووة عليهووا وتشووريفها ؛   السوورور بالولوود  أدخوول فووي سووعادتها ،  وأكموول

بإعالمها أن الولد المبشر به سيكون منها  جزاءا لصبرها علوى عقرهوا ، وعودم 
تضجرها لخروجها من أرو قومها ، وتركها أهلها وعشويرتها ، وانقيادهوا ألمور 

 انقيادا تاًما في رضى واستسالم . -تعالى–اهلل 
 -صول فوي ذلوك إبوراهيموفي الحكمة من  توجيوه البشوارة إليهوا موع أن األ

، وقد وجهت إليه فوي آيتوي الحجور والوذاريات؛  لئيوذان بوأن موا  -عليه السالم
بشوور بووه يكووون منهمووا ، ولكونهووا عقيمووة حريصووة علووى الولوود وكانووت قوود تمنتووه 

 (1)"-عليه السالم-حينما ولد لهاجر إسماعيل 
إنكووار لتعجبهووا؛  [ ٺ ٺ ٿ ٿ]وجوواء جووواب المالئكووة إياهووا بجملووة: 

نه تعجب مراد منوه االسوتبعاد. وأمور اهلل هوو أمور التكووين، أي: أتعجبوين مون أل 
قدرة اهلل على خرق العادات. وجوابهم جار على ثقوتهم بوأن خبورهم حوق منبوىء 
عوون أموور اهلل. وعليووه يكووون المعنووى: ال عجووب موون أموور اهلل ألن إعطوواءك الولوود 

أنوتم أهول لتلوك الرحموة رحمة من اهلل وبركة، فال عجب في تعلق قودرة اهلل بهوا و 
 .(2)والبركة فال عجب في وقوعها عندكم

لم تتعجب من قدرة اللَّه أنوه قوادر علوى أن يهوب   -عليها السالم –فهي 
الولد في كل وقت؛ ولكنها تعجبوت لموا رأت العوادة فوي النسواء والرجوال أنهوم إذا 
بل وووا المبلووغ الووذي كووانوا هووم لووم يلوودوا؛ فتعجبهووا أنهووا تلوود فووي الحووال التووي هووي 

لهما، وكالهموا عجيوب بحيوث  عليها، أو ُيردَّان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد
                                 

 (.6/276(  ينالر: رو  المعاني، لولوسي )(1
 (.122، 12/121( ينالر: التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور)(2
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ڃ ] الخروج على خالف العادة، ال بحيث قدرة الرب، وذلك كما فوي قوول زكريوا:

[چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ڱ ڱ ]وفي موضع آخر:  ، (1)

[ں ں ڻ ڻ  
في الحال التي أنا عليها، أو  [ چ چ چ چ]، وقوله: (2)

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ]يوردُّ لووي شووبابي، فعلوى ذلووك قولهووا: 

 .(4)"(3)[ٺ ڀ
 

نجود أنهوم أنكوروا التعجوب  -عليها السالم -وفي حوار المالئكة لسارة          
الواقع منها ؛ ألنها زوجة نبي مؤمنة به ومصودقة  لخووراق العوادات التوي أيوده 
اهلل بها ، فكأنهم يقولون لها:" لوم تعجبوين وأنوت فوي  بيوت النبووة ، فموا يحودث 

اهر رحمة اهلل بكوم أهول البيوت ، هوذه الرحموة معكم اآلن إنما هو مالهر من مال
عليوه  –الدائمة المستمرة المحيطة بهذه األسرة منذ نشوأتها واصوطفاء  إبوراهيم 

للنبوووة ، فنجاتووه موون النووار،  وموون بطووش قومووه موون رحمووة اهلل بكووم ،  –السووالم 
ونجاتك أنت قبل ذلك من الملوك الوذي أرادك بسووء، فحفالوك اهلل وحمواك ونجواك  

 من مالاهر هذه الرحمة التي تتجلى بينة واضحة بإبراهيم وأهل بيتوه ، ليس إال
وكذلك هبتكم هذا الولود  فوي هوذا السون  ، مواهو إال رحموة مون اهلل بكوم  ، فلوَم 
العجووب ، فرحمووة اهلل مالزمووة لكووم فووي جميووع أموور حيوواتكم وليسووت وليوودة هووذه 

لويكم ، تجودي أنهوا اللحالة ، ولكون بإعموال الفكور  والنالور ، وتوذكر نعموة اهلل ع
مالزمة لكم في الماضى ، ومحيطة بكم في الحاضر، ومرافقة لكم فيموا يسوتقبل 

                                 
 [.42] سورة  آل عمران، اآلية رقم  (1)
 [.4] سورة  مريم، اآلية رقم  (2)
 [.12] سورة  هود، اآلية رقم   (3)
 (.6/151ي)( ينالر: تأويالت أهل السنة ، للماتريد(4
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ن  كوان مون الممكون حدوثوه مون  -تعالى–من الزمن بإذن اهلل  ، فهذا العجوب وا 
سائر النساء األخريات فمقبول، ألنهن لم ينشوأن فوي بيوت النبووة ، ولوم يطلعون 

  به في هذا البيت المبارك أهله . على ما تتطلعين عليه مما اختصك اهلل
ٺ ٺ ] ولئمام النسفي في هذا الموضع كوالم طيوب حيوث يقوول:"

نما أنكرت المالئكة تعجبها ألنها كانت فوي بيوت اآليوات ومهوبط  [ٺ ٿ ٿ ٿ  ، وا 
المعجزات واألمور الخارقة للعادات فكان عليها أن تتوقر وال يزدهيها موا يزدهوي 

ي غيووور بيوووت النبووووة وأن تسوووبح اهلل وتمجوووده مكوووان سوووائر النسووواء الناشوووئات فووو
لى ذلك أشوارت المالئكوة حيوث قوالوا }رحموة اهلل وبركاتوه علويكم أهول  التعجيب وا 
البيت{ أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصوكم باإلنعوام بوه يوا 
أهوول بيووت النبوووة فليسووت بمكووان عجيووب. وهووو كووالم مسووتأنف علوول بووه إنكووار 

ب، كأنه قيل إياك والتعجب ألن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة مون اهلل التعج
عليكم وقيل الرحمة النبوة والبركات األسباط من بني إسرائيل ألن األنبياء مونهم 
وكلهم من ولد إبراهيم وأهل البيت نصت على النوداء أو علوى االختصواص }ِإنَّوُه 

  (1)الاهر الكرم بتأجيل النقمَحِميدة{ محمود بتعجيل النعم }مَِّجيدة{ 
 

[ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ] وجملة
تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن اهلل  (2)

يحمد من يطيعه، وبأنه مجيد، أي: عالويم الشوأن ال حود لنعموه فوال يعالوم عليوه 
أن يعطيهوا ولوًدا، وفوي اختيوار وصوف الحميوود مون بوين األسوماء الحسونى كنايووة 

 .(3)وأهله هيم عن رضى اهلل تعالى على إبرا

                                 
 (.2/13ينالر تفسير مدارك التنزيل وأسرار التأويل ، للنسفي )  (1)
 (.13سورة  هود، اآلية :)   (2)

 (.12/122(  ينالر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور)(3
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 دالالت اآليات:
طالقوووة القووودرة اإللهيوووة: يتمثووول ذلوووك فوووي البشوووارة بالولووود بعووود الكبووور  -1

وانقطاع األسباب الطبيعية لحدوثه، مما جعل من مجرد التبشير به أمر يتعجوب 
منه، فلطمت خدها وصاحت بأعلى صوتها عجًبا، فكان إخبار اهلل لها أنه قوادر 

 فال حدود لقدرته .
لصبر على البالء من أعالم أسباب الفوز بالسعادة في الدنيا واآلخرة، فقد ا -2

على تركها أرو أهلها وعشيرتها، فأبدلها اهلل خيرًا  -عليها السالم -صبرت 
منهم قوًما مؤمنين، ففازت برضى اهلل في الدنيا وجنته في األخرة ، وصبرت 

اها اهلل منه، وصبرت على ما كان من أمر ملك مصر ونيته السيئة تجاهها فنج
على الحرمان فجوزيت خير الجزاء، فبشرت بإسحاق نبًيا من الصالحين ، ثم 

 من وراء اسحاق يعقوب.
 .(1)مشروعية الضيافة، واستحباب مبادرة الضيف باألكل منها-3
من  -عليه الصالة والسالم -إن امرأة الرجل من أهل بيته، فيكون أزواجه -4

 .  (2)أهل بيته
عليها  –تأدب الزوجين مع بعضهما ، لما بشرت المالئكة ساره حسن  -5

)عجوز عقيم( ، فنسبت العقم إلى نفسها ، وقالت :   :السالم بالولد قالت
[ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ])

حيث نسبت العجز إليها ،والعجز كما هو  (3)
معروف هو: عجزها عن القيام بالكثير من األمور التي كانت باستطاعتها في 

 والتي منه إنجاب الولد. شبابها ،

                                 
 (.151)ص اإلكليل في استنباط التنزيلينالر:   (1)
 (.6/114ينالر : تفسير محاسن التأويل للقاسمي ) (2)
 (.12سورة هود : اآلية )   (3)
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، فلم  {45[ }هد::پ پ پ پ ]ولما كان الحديث عن زوجها قالت : 
تصفه بالكبر ، ولم تنسبه إلى العجز ، مما يدل على أدبها ورقيها وحسن 
معاملتها لزوجها، لذا كانت هذه المعاملة الراقية في كل جوانبها مثاال حيا، 

 لكيفية التعامل بين الزوجين.
ألسرة وسر قوتها يبدأ من عالقة االحترام المتبادلة والتأدب بين فتماسك ا

الزوجين، مما يسهم بقوة في االرتقاء بها وسعادتها، وتربية األبناء ووضعهم 
على الطريق القويم ، ليكونوا  بذلك نواة الخلية األساسية لبناء مجتمع خال 

 من االنحرافات النفسية والعصبية  واالخالقية.
:أن األطفال بطبعهم  يجب التنبيه على أمر في غاية األهمية وهوومن هنا  

مقلدون، وأن الطفل الذي ينشأ في أسرة يعامل الزوجان كل منهما اآلخر بأدب 
واحترام وتوقير متبادل،  يؤثر ذلك عليه  تأثيرًا ايجابًيا، مما يسهم في بناء 

وهذا بدوره  شخصية ايجابية، سليمة من األمراو واالنحرافات النفسية، 
يساعد على ترابط وتكاتف األسرة، وبالعكس فالطفل الذي ينشأ في أسرة غاب 
فيها االحترام واألدب والتوقير المتبادل بين الزوجين،  انعكس هذا األمر على 
نفسية الطفل وأثر تأثيرًا سلبيا عليه ، مما قد يعرضه إلى الكثير من المعاناة 

 عاملته للطرف اآلخر من أسرته مستقبال.في طريقة م -في شبابه ، وأيًضا
لذا كان علينا أن ننتبه إلى ما يفعله بعو األزواج نتيجة االنفتا  اإلعالمي، 
واالنبهار مما يقدم على شاشات التلفاز ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها، 
من أفكار وطرق للتعامل بين الزوجين ما أنزل اهلل بها من سلطان ، مما 

ن أصابهم بال بلبلة الفكرية ، مما جعلهم يرددون ويقلدون ما يشاهدونه ،حتى وا 
وسار عليه االنبياء ، مما أدى إلى  -تعالى–خالف المنهاج الذي وضعه اهلل 

تفكيك أوصر األسرة ، وترابطها ، فتعرضت  الكثير من األسر في مجتمعنا في 
 هذه اآلونة لالنهيار عند أدنى خالف بينهما .
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 المطلب الثاني:
 هاجر عليها السالم من أزواج النبي إبراهيم           

لزوجهووا ، وانقيادهووا ألموور ربهووا طاعووة  -عليهووا السووالم-ولنتأموول طاعووة هوواجر 
يمان اليخالطه شك، نجود كيوف كوان لهوا أكبور األثور فوي  مطلقة وثقة مطمئنة وا 

المشواكل، بول أطاعوت  استقرار األسرة ؛ حيث لوم َتْشوك ولوم تتضوجر، ولوم تفتعول
وصبرت ثقة بزوجها وطاعوة لوه  فخورج بهوا زوجهوا مون الشوام إلوى مكوة بعودما 

إلوى أرو مكوة، ولمَّوا  أمرته ساره بأخذها بعيوًدا عنهوا ، فأخرجهموا إبوراهيم 
زوجته ووليوده، وهومَّ بالرحيول قالوت لوه هواجر: إلوى مون تكلنواد  ترك إبراهيم 

فقالت: اهلل أمرك بهذاد. قوال: نعوم. قالوت: إذن  قال: إلى اهلل، وأستودعكما إياه.
ڍ ڌ ڌ ڎ ]ال يضوويعنا. ثووم انصوورف إبووراهيم موون عنوودهما وهووو يقووول: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

[ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   
(1) (2)

. 

رضووي اهلل  -وقوود روى لنووا اإلمووام البخوواري قصووة ذلووك عوون ابوون عبوواس
َل َمووا اتََّخووَذ الن  قووال: "   -عنهمووا َسوواُء الِمْنَطووَق ِمووْن ِقَبووِل ُأم  ِإْسووَماِعيَل، اتََّخووَذْت َأوَّ

ِمْنَطًقووا ِلُتَعف ووَي َأَثَرَهووا َعَلووى َسوواَرَة، ثُوومَّ َجوواَء ِبَهووا ِإْبوورَاِهيُم َوِباْبِنَهووا ِإْسووَماِعيَل َوِهووَي 
َأْعَلوى الَمْسوِجِد،  ُتْرِضُعُه، َحتَّى َوَضَعُهَما ِعْنوَد الَبْيوِت ِعْنوَد َدْوَحوٍة، َفوْوَق َزْموَزَم ِفوي

َوَلووْيَس ِبَمكَّووَة َيْوَمِئووٍذ َأَحوودة، َوَلووْيَس ِبَهووا َموواءة، َفَوَضووَعُهَما ُهَناِلووَك، َوَوَضووَع ِعْنووَدُهَما 
، َوِسوَقاًء ِفيوِه َمواءة، ثُومَّ َقفَّوى ِإْبورَاِهيُم ُمْنَطِلًقوا، َفَتِبَعْتوُه ُأمُّ ِإْسوَماِعيَل  ِجرَاًبا ِفيِه َتْمورة

ا ِإْبوورَاِهيُم، َأْيووَن تَووْذَهُب َوَتْتُرُكَنووا ِبَهووَذا الووَواِدي، الَّووِذي َلووْيَس ِفيووِه ِإْنووسة َواَل َفَقاَلووْت: َيوو
َشْيءةد َفَقاَلْت َلُه َذِلَك ِمرَارًا، َوَجَعوَل اَل َيْلَتِفوُت ِإَلْيَهوا، َفَقاَلوْت َلوُه: آللَّوُه الَّوِذي َأَموَرَك 

                                 
 [.31] سورة إبراهيم، اآلية رقم  (1) 

 (.1/41/51(  ينالر: القول المبين في سيرة المرسلين، لمحمد الطيب النجار )(2
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ُيَضي ُعَنا، ُثمَّ َرَجَعوْت، َفواْنَطَلَق ِإْبورَاِهيُم َحتَّوى ِإَذا َكواَن  ِبَهَذاد َقاَل َنَعْم، َقاَلْت: ِإَذْن الَ 
ِعْنَد الثَِّنيَِّة َحْيُث اَل َيَرْوَنُه، اْسَتْقَبَل ِبَوْجِهِه الَبْيَت، ُثمَّ َدَعا ِبَهُؤاَلِء الَكِلَماِت، َوَرَفَع 

َحتَّووى َبَلووَغ  [ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک]َيَدْيووِه َفَقوواَل: 
[،  َوَجَعَلوْت ُأمُّ ِإْسوَماِعيَل ُتْرِضوُع ِإْسوَماِعيَل َوَتْشوَرُب 31]إبراهيم:  [ڱ ڱ ]

ِمووْن َذِلووَك الَموواِء، َحتَّووى ِإَذا َنِفووَد َمووا ِفووي الس ووَقاِء َعِطَشووْت َوَعِطووَش اْبُنَهووا، َوَجَعَلووْت 
وَفا َتْناُلُر ِإَلْيِه َيَتَلوَّى، َأْو َقاَل َيَتَلبَُّط، َفاْنَطَلَقْت َكرَ  اِهَيَة َأْن َتْناُلوَر ِإَلْيوِه، َفَوَجوَدِت الصَّ

َأْقَرَب َجَبٍل ِفي اأَلْرِو َيِليَها، َفَقاَموْت َعَلْيوِه، ثُومَّ اْسوَتْقَبَلِت الوَواِدَي َتْناُلوُر َهوْل تَوَرى 
َفا َحتَّى ِإَذا َبَلَ ِت الَواِدَي َرَفَعتْ  َطَرَف ِدْرِعَهوا،  َأَحًدا َفَلْم َتَر َأَحًدا، َفَهَبَطْت ِمَن الصَّ

ُثمَّ َسَعْت َسْعَي اإِلْنَسواِن الَمْجُهووِد َحتَّوى َجواَوَزِت الوَواِدَي، ثُومَّ َأتَوِت الَموْرَوَة َفَقاَموْت 
َعَلْيَهوا َوَناَلووَرْت َهووْل تَوَرى َأَحووًدا َفَلووْم تَووَر َأَحوًدا ، َفَفَعَلووْت َذِلووَك َسوْبَع َموورَّاٍت، َقوواَل اْبووُن 

وا َأْشوَرَفْت َعَلوى الَموْرَوِة «َفَذِلَك َسوْعُي النَّواِس َبْيَنُهَموا: »يُّ َعبَّاٍس: َقاَل النَّبِ  ، َفَلمَّ
، ثُوومَّ َتَسوومََّعْت، َفَسووِمَعْت َأْيًضوووا، -ُتِريووُد َنْفَسووَها  -َسووِمَعْت َصووْوتًا، َفَقاَلووْت َصووٍه 

، َفوِإَذا ِهوَي ِباْلمَ  َلوِك ِعْنوَد َمْوِضوِع َزْموَزَم، َفَقاَلْت: َقوْد َأْسوَمْعَت ِإْن َكواَن ِعْنوَدَك ِغوَواثة
ُضوُه َوَتقُووُل ِبَيوِدَها  َفَبَحَث ِبَعِقِبِه، َأْو َقاَل ِبَجَناِحِه، َحتَّى اَلَهَر الَمواُء، َفَجَعَلوْت ُتَحو 
َهَكَذا، َوَجَعَلْت َتْ ِرُف ِمَن الَمواِء ِفوي ِسوَقاِئَها َوُهوَو َيفُووُر َبْعوَد َموا َتْ وِرُف. َقواَل اْبوُن 

َأْو َقواَل: َلوْو َلوْم  -" َيْرَحُم اللَُّه ُأمَّ ِإْسَماِعيَل، َلْو َتَرَكْت َزْموَزَم َقاَل النَِّبيُّ  َعبَّاٍس:
، َلَكاَنووْت َزْمووَزُم َعْيًنووا َمِعيًنووا " َقوواَل: َفَشووِرَبْت َوَأْرَضووَعْت َوَلووَدَها، -َتْ ووِرْف ِمووَن الَموواِء 

ووْيعَ  َة، َفووِإنَّ َهووا ُهَنووا َبْيووَت اللَّووِه، َيْبِنووي َهووَذا الُ وواَلُم َفَقوواَل َلَهووا الَمَلووُك: اَل َتَخوواُفوا الضَّ
نَّ اللََّه اَل ُيِضويُع َأْهَلوُه، َوَكواَن الَبْيوُت ُمْرَتِفًعوا ِموَن اأَلْرِو َكالرَّاِبَيوِة، تَْأِتيوِه  َوَأُبوُه، َواِ 

ى َمرَّْت ِبِهْم ُرْفَقةة ِمْن ُجْرُهَم، السُُّيوُل، َفتَْأُخُذ َعْن َيِميِنِه َوِشَماِلِه، َفَكاَنْت َكَذِلَك َحتَّ 
َأْو َأْهووُل َبْيووٍت ِمووْن ُجووْرُهَم، ُمْقِبِلوويَن ِمووْن َطِريووِق َكووَداٍء، َفَنَزلُوووا ِفووي َأْسووَفِل َمكَّووَة َفوورََأْوا 

َوَموا َطاِئرًا َعاِئًفا، َفَقواُلوا: ِإنَّ َهوَذا الطَّواِئَر َلَيوُدوُر َعَلوى َمواٍء، َلَعْهوُدَنا ِبَهوَذا الوَواِدي 
ِفيووِه َموواءة، َفَأْرَسووُلوا َجِرْيووا َأْو َجووِريَّْيِن َفووِإَذا ُهووْم ِباْلَموواِء، َفَرَجُعوووا َفووَأْخَبُروُهْم ِباْلَموواِء 
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َفووَأْقَبُلوا، َقوواَل: َوُأمُّ ِإْسووَماِعيَل ِعْنووَد الَموواِء، َفَقوواُلوا: َأتَووْأَذِنيَن َلَنووا َأْن َنْنووِزَل ِعْنووَدِكد 
ِكْن اَل َحقَّ َلُكْم ِفي الَماِء، َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َقواَل النَِّبويُّ َفَقاَلْت: َنَعْم، َولَ 

ْنووَس »َصوولَّى اهلُل َعَلْيووِه َوَسوولََّم:  َفَنَزلُوووا « َفووأَْلَفى َذِلووَك ُأمَّ ِإْسووَماِعيَل َوِهووَي ُتِحووبُّ اإِل
ِإَذا َكوواَن ِبَهووا َأْهووُل َأْبَيوواٍت ِمووْنُهْم، َوَشووبَّ  َوَأْرَسووُلوا ِإَلووى َأْهِلوويِهْم َفَنَزلُوووا َمَعُهووْم، َحتَّووى

ُجوووُه  ووا َأْدَرَك َزوَّ ، َفَلمَّ الُ وواَلُم َوَتَعلَّووَم الَعَرِبيَّووَة ِمووْنُهْم، َوَأْنَفَسووُهْم َوَأْعَجووَبُهْم ِحوويَن َشووبَّ
وََّج ِإْسووَماِعيُل ُيَطوواِلُع اْموورََأًة ِمووْنُهْم، َوَماتَووْت ُأمُّ ِإْسووَماِعيَل، َفَجوواَء ِإْبوورَاِهيُم َبْعووَدَما تَووزَ 

َتِرَكَتُه، َفَلْم َيِجْد ِإْسَماِعيَل، َفَسَأَل اْمرََأَتُه َعْنُه َفَقاَلْت: َخوَرَج َيْبَتِ وي َلَنوا، ثُومَّ َسوأََلَها 
َعْن َعْيِشِهْم َوَهْيَئوِتِهْم، َفَقاَلوْت َنْحوُن ِبَشوَر، َنْحوُن ِفوي ِضويٍق َوِشودٍَّة، َفَشوَكْت ِإَلْيوِه، 

اَل: َفِإَذا َجاَء َزْوُجِك َفاْقَرِئي َعَلْيِه السَّاَلَم، َوُقوِلي َلُه ُيَ ي ْر َعَتَبَة َباِبِه، َفَلمَّا َجاَء قَ 
ِإْسَماِعيُل َكَأنَُّه آَنَس َشْيًئا، َفَقاَل: َهْل َجاَءُكْم ِمْن َأَحٍدد َقاَلوْت: َنَعوْم، َجاَءَنوا َشوْيخة 

َك َفَأْخَبْرتُووُه، َوَسووأََلِني َكْيووَف َعْيُشووَنا، َفَأْخَبْرتُووُه َأنَّووا ِفووي َجْهووٍد َكووَذا َوَكووَذا، َفَسووأََلَنا َعْنوو
َوِشوودٍَّة، َقوواَل: َفَهووْل َأْوَصوواِك ِبَشووْيٍءد َقاَلووْت: َنَعووْم، َأَمَرِنووي َأْن َأْقوورََأ َعَلْيووَك السَّوواَلَم، 

َرِنوي َأْن ُأَفاِرَقوِك، الَحِقوي ِبَأْهِلوِك، َوَيُقوُل َغي ْر َعَتَبوَة َباِبوَك، َقواَل: َذاِك َأِبوي، َوَقوْد َأمَ 
َفَطلََّقَها، َوَتَزوََّج ِمْنُهْم ُأْخَرى، َفَلِبَث َعْنُهْم ِإْبرَاِهيُم َما َشاَء اللَُّه، ُثمَّ َأتَاُهْم َبْعوُد َفَلوْم 

ا، َقواَل: َكْيوَف َأْنوُتْمد َيِجْدُه، َفَدَخَل َعَلى اْمرََأِتِه َفَسأََلَها َعْنُه، َفَقاَلْت: َخَرَج َيْبَتِ ي َلنَ 
َوَسووأََلَها َعووْن َعْيِشووِهْم َوَهْيَئووِتِهْم، َفَقاَلووْت: َنْحووُن ِبَخْيووٍر َوَسووَعٍة، َوَأْثَنووْت َعَلووى اللَّووِه، 
َفَقاَل: َما َطَعاُمُكْمد َقاَلِت اللَّْحُم، َقواَل َفَموا َشورَاُبُكْمد َقاَلوِت الَمواُء. َقواَل: اللَُّهومَّ َبواِرْك 

َوَلْم َيُكوْن َلُهوْم َيْوَمِئوٍذ َحوَب، َوَلوْو َكواَن َلُهوْم : »ي اللَّْحِم َوالَماِء، َقاَل النَِّبيُّ َلُهْم فِ 
َقاَل: َفُهَما اَل َيْخلُوو َعَلْيِهَموا َأَحودة ِبَ ْيوِر َمكَّوَة ِإالَّ َلوْم ُيَواِفَقواُه، َقواَل: «. َدَعا َلُهْم ِفيهِ 

وا َجواَء ِإْسوَماِعيُل َقواَل:  ،َفِإَذا َجاَء َزْوُجِك َفاْقَرِئي َوُمِريِه ُيْثِبُت َعَتَبَة َباِبوِه، َفَلمَّ
َهْل َأتَاُكْم ِمْن َأَحٍدد َقاَلْت: َنَعْم، َأتَاَنوا َشوْيخة َحَسوُن الَهْيَئوِة، َوَأْثَنوْت َعَلْيوِه، َفَسوأََلِني 

ا ِبَخْيوٍر، َقواَل: َفَأْوَصواِك ِبَشوْيٍء، َعْنَك َفَأْخَبْرُتُه، َفَسوأََلِني َكْيوَف َعْيُشوَنا َفَأْخَبْرتُوُه َأنَّو
َقاَلْت: َنَعْم، ُهَو َيْقرَُأ َعَلْيَك السَّاَلَم، َوَيوْأُمُرَك َأْن ُتْثِبوَت َعَتَبوَة َباِبوَك، َقواَل: َذاِك َأِبوي 
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اَء َبْعوَد َذِلوَك، َوَأْنِت الَعَتَبُة، َأَمَرِني َأْن ُأْمِسَكِك، ُثمَّ َلِبَث َعْنُهْم َما َشاَء اللَّوُه، ثُومَّ َجو
ْسَماِعيُل َيْبِري َنْباًل َلُه َتْحَت َدْوَحٍة َقِريًبوا ِموْن َزْموَزَم، َفَلمَّوا َرآُه َقواَم ِإَلْيوِه، َفَصوَنَعا  َواِ 
ٍر، َكَما َيْصَنُع الَواِلُد ِبالَوَلِد َوالَوَلُد ِبالَواِلِد، ُثمَّ َقاَل َيا ِإْسَماِعيُل، ِإنَّ اللََّه َأَمَرِني ِبوَأمْ 

َقاَل: َفاْصَنْع َما َأَمَرَك َربَُّك، َقاَل: َوُتِعيُنِنويد َقواَل: َوُأِعيُنوَك، َقواَل: َفوِإنَّ اللَّوَه َأَمَرِنوي 
َأْن َأْبِنَي َها ُهَنا َبْيتًا، َوَأَشاَر ِإَلى َأَكَموٍة ُمْرَتِفَعوٍة َعَلوى َموا َحْوَلَهوا، َقواَل: َفِعْنوَد َذِلوَك 

ْبورَاِهيُم َيْبِنوي، َحتَّوى ِإَذا  َرَفَعا الَقَواِعَد ِمنَ  الَبْيِت، َفَجَعَل ِإْسَماِعيُل َيْأِتي ِبالِحَجاَرِة َواِ 
ْسووَماِعيُل  اْرَتَفووَع الِبَنوواُء، َجوواَء ِبَهووَذا الَحَجووِر َفَوَضووَعُه َلووُه َفَقوواَم َعَلْيووِه، َوُهووَو َيْبِنووي َواِ 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ] ُيَناِوُلُه الِحَجاَرَة، َوُهَما َيُقواَلِن:

[ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
(1)(2)

. 

أسووووة حسووونة؛ ألنهوووا  إن للمسووولمين والمسووولمات فوووي أم إسوووماعيل 
نموذج لما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة، وال عجب في ذلوك فهوي زوجوة 

عليهووا –نبووي موون أولووي العووزم، وهووي أم لنبووي صووادق الوعوود، لقوود كانووت هوواجر 
زوجهوا، لقود كانوت ُأْموا أمينوة علوى زوجة مطيعوة ألوامور اهلل ثوم أوامور  -السالم

دتوووه  ابنهوووا الوووذي تركوووه إبوووراهيم أمانوووة فوووي عنقهوووا، فربتوووه تربيوووة إسوووالمية وعوَّ
بالكلية واالمتثال ألوامره، كما علَّمته طاعة الوالدين ، فإذا موا  االستسالم هلل 

[ ی جئ حئ مئ ىئ يئ   ]أعلمه أبووه إبوراهيم 
(3)

كوان رد إسوماعيل الوذي  ,
[ يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج  ]دب الجومينطوي علوى األ

(4)
 ,

ذا باألم المسلمة ال تجزع وال تعترو ألنه أمر من اهلل، وهي تعلم علم اليقين  وا 
                                 

 (.121سورة البقرة، اآلية رقم )  (1)
حديث رقم  -باب: لم يسمه –أحاديث األنبياء  –كتاب  –( أخرجه البخاري في صحيحه (2

(3364( ،)4/142.) 
 [.122] سورة الصافات، اآلية رقم  (3)
 [د122] سورة الصافات، اآلية رقم  (4)
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عليهووا –أنووه لوون يضوويعهم،  فهووي مستسوولمة ألموور ربهووا ابتووداًء، كمووا أن هوواجر 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ]قد ربَّت ولدها على إقام  الصالة وعلوى الصودق   -السالم

[ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ
، لقووووود أخوووووذت (1)

علووى عاتقهووا المسووئولية كاملووة ، ففووي الوقووت الووذي  -عليهووا السووالم –هوواجر 
فوي أرو الشوام، كانوت هوي تربوي  -تعالى–اشت ل فيه زوجها بالدعوة إلى اهلل 

 (2)له بالنبوة ابنه تربية استحق معها اصطفاء اهلل 
في األسرة، فقد قامت  -السالمعليها  –وبذلك يتضح لنا دور السيدة هاجر 

؛ وتبين لنا كيف   بواجب الزوجة المطيعة لزوجها، المنقادة ألوامر ربها
 قدَّمت روحها ووليدها طائعة راضية بذلك. 

هؤالء هن النسوة الالتي ينب ي أن نسير على خطاهن ، وأن نحتذي حذوهن ، 
د كيف ربين على أهوائهن -تعالى -ونتمثل بفعلهن، كيف آثروا رضا اهلل

تعالى، وعلى أخالق الرسل كان نهجهن  ، فضربوا –أبنائهن على طاعة اهلل 
ثار رضا والديهم ورضا ربهم، كيف  أروع األمثلة في حسن الخلق  والطاعة ، وا 

 حافالن على أسرهن من التشتت والضياع .
  

***** 

 
 

                                 
 [.55، 54] سورة مريم، اآليتان رقم  (1) 

سماعيل وهواجر ينالر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جزيرة العرب(2)  ، سيرة إبراهيم وا 
محموود مسووعود، علوويهم السووالم، وتوواريخ حوورم اهلل اآلموون، للوودكتور جمووال عبوود الهووادي 

 (.42، 41والدكتورة/ وفاء محمد رفعت جمعة،)ص
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 المبحث الثالث:
 رقيها.ودورهم في ترابط األسرة و  -عليه السالم  -أوالده
 ودورهم في ترابط األسرة، ورقيها. -عليه السالم  -أوالده

لالهور أثره  وسأخص في هذا المبحث الحديث عن إسماعيل  
الفعال في حياة األسرة والنهوو بها في مواقف عديدة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المشرفة، سواء كان هذا األثر من خالل التعامل المباشر مع 

ا يتمثل ذلك من قصة بناء الكعبة، وتنفيذ أمره في تطليق زوجته أبيه كم
نما كان من آثار التربية السليمة على  األولى، أو كان ذلك أثرًا غير مباشر، وا 
المنهج الرباني يتمثل ذلك في صدق الوعد، وأمر أهله بمكارم األخالق من 

 الصالة والزكاة بما فيه صال  أحوالهم .
د اإلشارة والحوديث عنوه إال ماجواء فوي أمور البشوارة بوه، فلم تر  أما إسحاق 

 . -تعالى–وكذلك وصفه ببعو الصفات في سياق ذكر أنبياء اهلل 
 في النهوو بأسرته من خالل ما يلي: ويمكن بيان دور إسماعيل

 اإليمان باهلل والطاعة المطلقة له، يتمثل ذلك من خالل ما يلي:: أواًل 
 -تعوالى–علوى رأيوه فوي اسوتجابته لألمور اهلل طاعته ألبيه، والنوزول  -1

 بذبحه والصبر عليه.
ىئ ىئ ىئ ی ی ]: -تعووالى -وقوود حكووى لنووا القوورآن قصووة ذلووك فقووال

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب    يب جت حت خت مت ىت يت جث 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ مث ىث يث حج   

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ 

ڃ ڃ   چ   چ   چ چ ڇ   ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

[ ک ک ک   
(1)

. 

نما قال إسماعيل ، ولم يقل: افعل ما تريدد ألن [ جت حت خت ألب ه ]  وا 
هناك فرقًا كبيرًا جوًدا بوين اللفالتوين: فلوو قوال إسوماعيل: يوا أبوت افعول موا تريود  

ئووده، أو مووأمور يطيووع فهووو فووي غايووة األموور ابوون يطيووع أبوواه، أو جنوودي يطيووع قا
؛ ليبوين أنوه عبود [ جت حت خت ] عدل عنهوا إلوى قولوه: آمره، لكن إسماعيل 

يطيووع ربووه، فإسووماعيل هنووا قبوول أن يذبحووه أبوووه، ال ألن أبوواه يرغووب فووي ذبحووه 
محال، لكن ألن األب بذبحه البنه إنما ينفذ أمر اهلل، فإسماعيل هنوا إنموا يطيوع 

، ولم يقل: افعل ما تريد، وقطًعا [جت حت خت ] :أباه إبراهيم على أن ينفذ أمر اهلل
مووا كووان لووه أن يصوول إلووى هووذه المنزلووة فووي األدب والتسووليم  فإسووماعيل  

ورحمته عليه، وهذا الفضول مون سوماته:  -جل وعال  -والعبودية لوال فضل اهلل
 -جعل إسماعيل يربى وينشأ فوي كنوف خليول اهلل إبوراهيم   -جل وعال-أن اهلل 

، ولقوود اجتمووع فووي قلبووي هووذين النبيووين موون التوحيوود  -والسووالمعليووه الصووالة 
ما جعل األب يفوزع إلوى ابنوه ويخبوره بموا أوحوى   -تعالى–واالستسالم ألمر اهلل 

بووه إليووه، ومووا جعوول االبوون يطيووع أبوواه ويقووول لووه معيًنووا لووه علووى   -تعووالى–اهلل 
ديووان هوو ديون رب العوالمين وشوورعه وهوو القوديم وسويد األ [جت حت خت ]الطاعوة 

هو دين آدم والمالئك قبله هو دين نو  صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وابنيه 
معًا وبه نجا مون لفحوة النيوران وبوه فودى اهلل الوذبيح مون الوبال لموا فوداه بوأعالم 

 .(2)القربان صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين

                                 
 [.113: 122] سورة الصافات، اآليات رقم  (1)
 .(7/2) معالم بيانية في آيات قرآنيةينالر:   (2)
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ا فماذا يكون من أمر ال الم، الذي يعرو عليه الذبح، تصديقا لرؤيا رآهو
مب ىب    يب جت حت خت مت ]أبوهد إنه يرتقي إلى األفقك الذي ارتقى إليه من قبل أبوه:

إنوووه يتلقوووى األمووور ال فوووي طاعوووة واستسوووالم     [ىت يت جث مث ىث يث حج
 فحسب. ولكن في رضى كذلك وفي يقين..

فووي مووودة وقربووى. فشووبح الووذبح ال يزعجووه وال يفزعووه وال يفقووده  [مب   يب]
فهو يحس ما أحسه من قبل   [يب جت حت خت مت  ]رشده. بل ال يفقده أدبه ومودته 

قلب أبيه. يحس أن الرؤيا إشارة. وأن اإلشارة أمر. وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ 
ب يوور تووردد وال تمحوول وال ارتيوواب. ثووم هووو األدب مووع اهلل، ومعرفووة حوودود قدرتووه 
وطاقته في االحتمال واالستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته 

ولم     [ىت يت جث مث ىث يث حج]التضحية، ومساعدته على الطاعة  على
يأخووذها بطولووة. ولووم يأخووذها شووجاعة. ولووم يأخووذها انوودفاعا إلووى الخطوور دون 
مباالة. ولم يالهر لشخصه الال وال حجموا وال وزنوا.. إنموا أرجوع الفضول كلوه هلل 

ىت يت جث مث ىث ]إن هو أعانه على ما يطلب إليه، وأصبره على ما يراد بوه 

يووا لووألدب مووع اهلل  ويووا لروعووة اإليمووان. ويووا لنبوول الطاعووة. ويووا     [يث حج
 .(1)لعالمة التسليم"

 في بناءالبيت الحرام. -عليهما السالم -ثانًيا: مساعدته ألبيه
 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ]: -تعالى –وقد حكى لنا القرآن الكريم ذلك؛ حيث قال 

                                 
 (. 5/2775( ينالر: في الالل القرآن ، لسيد قطب )(1
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

[ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ]  ا:، وقال أيضً (1)

[پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   
 (2)

 . 

أن يبني بيتًا في األرو يكون ألهل األرو  نبيه إبراهيم -تعالى –أمر اهلل 
كالبيت المعمور الذي في السماء للمالئكة، فاستجاب إبراهيم ، وابنوه إسوماعيل 

يَّن لهما ألمر ربهما، وقد بيَّن اهلل لهما موضع هذا البيت وع -عليهما السالم –
 محله، وبذلك كان البيت الحرام أول بيت وضع للناس.

[ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ]: -تعوووووالى -قوووووال 
 (3)

 ,

َقوواَل: ُقْلووُت: َيووا َرُسوووَل اللَّووِه، َأيُّ  وأخوورج البخوواري فووي صووحيحه عوون أبووي ذر 
َلد َقواَل:  ثُومَّ الَمْسوِجُد »د، َقواَل: ُقْلوُت: ثُومَّ َأيَ «. الَمْسوِجُد الَحورَامُ »َمْسوِجٍد ُوِضوَع َأوَّ

واَلُة « اأَلْقَصى ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَنُهَماد َقاَل: " َأْرَبُعوَن، ثُومَّ َقواَل: َحْيُثَموا َأْدَرَكْتوَك الصَّ
، َواأَلْرُو َلَك َمْسِجدة " (.4)َفَصل 

 

جووواء بعووود فتووورة إلوووى مكوووة   وجووواء فوووي الحوووديث الصوووحيح أن إبوووراهيم 
ْسووَماِعيُل  ووا َرآُه َقوواَم ِإَلْيووِه، )...َواِ  َيْبووِري َنووْباًل َلووُه َتْحووَت َدْوَحووٍة َقِريًبووا ِمووْن َزْمووَزَم، َفَلمَّ

َفَصووَنَعا َكَمووا َيْصووَنُع الَواِلووُد ِبالَوَلووِد َوالَوَلووُد ِبالَواِلووِد، ثُوومَّ َقوواَل َيووا ِإْسووَماِعيُل، ِإنَّ اللَّووَه 
َربَُّك، َقاَل: َوُتِعيُنِنيد َقاَل: َوُأِعيُنَك، َقاَل: َفوِإنَّ َأَمَرِني ِبَأْمٍر، َقاَل: َفاْصَنْع َما َأَمَرَك 

اللََّه َأَمَرِني َأْن َأْبِنَي َها ُهَنا َبْيتًا، َوَأَشاَر ِإَلى َأَكَمٍة ُمْرَتِفَعٍة َعَلوى َموا َحْوَلَهوا، َقواَل: 

                                 
 [.125] سورة البقرة، اآلية رقم   (1)
 [.121] سورة البقرة، اآلية رقم   (2)
 [.76] سورة آل عمران اآلية رقم   (3)
 باب:قول اهلل تعالى: -أحاديث األنبياء –كتاب –( أخرجه البخاري في صحيحه (4

چ ]

[چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   
 (.4/162( )3425حديث رقم ) الرَّاِجُع الُمِنيبُ  
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ْبرَاِهيُم َيْبِنوي، َفِعْنَد َذِلَك َرَفَعا الَقَواِعَد ِمَن الَبْيِت، َفَجَعَل ِإْسَماِعيُل يَ  ْأِتي ِبالِحَجاَرِة َواِ 
َحتَّووى ِإَذا اْرَتَفووَع الِبَنوواُء، َجوواَء ِبَهووَذا الَحَجووِر َفَوَضووَعُه َلووُه َفَقوواَم َعَلْيووِه، َوُهووَو َيْبِنووي 

ْسَماِعيُل ُيَناِوُلُه الِحَجواَرَة، َوُهَموا َيقُوواَلِن: [پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ]َواِ 
 

پ پ ڀ ڀ ڀ ]ِنَيواِن َحتَّوى َيوُدورَا َحوْوَل الَبْيوِت َوُهَموا َيقُوواَلِن: ، َقاَل: َفَجَعواَل َيبْ (1)

 (.2) "[ڀ ٺ ٺ ٺ 
والمالحووال فووي قصووة بنوواء الكعبووة أنهمووا اشووتركا فووي كوول شوويء حتووى فووي 

أن يتقبول منهموا هوذا العمول المبوارك، فقود   -تعوالى –الدعاء والتضرع إلوى اهلل 
العمول العالوويم، وكانوت حالهمووا موون  رفعوا القواعوود مون البيووت، واسوتمرا علووى هووذا

 الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا اهلل أن يتقبل منهما عملهما 
فإن من أجمل األحوال وأحسنها أن يكون األب واإلبن كالهموا يجتهود فوي 

عليوه  –طاعة اهلل ونيل رضاه ، وهذا مالحوال فوي قصوة بنواء الكعبوة ؛ فوإبراهيم 
" إن اهلل قد أمرنوي أن تعيننوي فيوه . فيقوول :" إذا أفعول . يقول البنه : -السالم

 بال سؤال وال تردد وال هروب من الطاعة.
 –فوي بنواء الكعبوة ، فكوان إبوراهيم   -عليوه السوالم-وقد شارك إسوماعيل

سووماعيل يقوووم بوودور المسوواعد ألبيووه ، يناولووه  -عليووه السووالم يقوووم بالبنوواء وا 
 -أيًضوا–الالزمة لهوذا األمور، وعليوه فيصوح الحجارة والطين وغيرها من األمور 

أن يطلق الرفع عليهما ، يؤيد هذا األمر عطف إسماعيل على إبراهيم في قولوه 
، علوووووى {554[ }البقووووو ة:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ]: :-تعوووووالى–

                                 
 (.121سورة البقرة، اآلية رقم )  (1)
(، 3364حووووديث رقوووووم )حاديووووث األنبياء،( أخرجووووه البخوووواري فووووي صوووووحيحه ، كتوووواب : أ(2

(4/142.) 
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،أي {554[ }البق ة:پ پ ڀ ڀ ]أن) الواو( عاطفة ، وكذلك قولهما في الدعاء 
 تقبل منا بناء الكعبة وغيرذلك.

والوووداعي  -عليوووه السوووالم وحوووده –ل أن الوووذي رفوووع القواعووود إبوووراهيم وقيووو
ٱ ٻ ٻ ]: : -تعووالى–إسووماعيل علووى أن الوقووف علووى )البيووت( فووي قولووه 

، وعليوووه فتكوووون) الوووواو( إسوووتئنافية وليسوووت عاطفوووة ويكوووون [ٻ ٻ پ
 من كالم إسماعيل عليه السالم. [پ پ پ ڀ]

فوي  -تعوالى–إلى اهلل  وكما شاركه في البناء شاركه في الدعاء والتضرع
خضوع واستسالم وانقياد ، أن يتقبل منهما كل عمل يقومان به ،أي : يرفعانهوا 

يووودخل فوووي ذلوووك ،  {554[ }البقووو ة:پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ]قوووائلين :
استجابة الدعاء وبناء الكعبة ورفع قواعودها التوي أمورهم بهوا ، خالصوة لوجهوه 

، وقوود وردت  -تعووالى–تقرًبووا هلل  الكووريم ، وغيرهووا موون األعمووال التووي يعمالنهووا
ذا  قراءة تفسيرية عن أبي بن كعب وعبود اهلل بون مسوعود تؤيود هوذا المعنوى : وا 
سماعيل ، ويقوالن ربنا تقبل منوا" أي، الودعاء  يرفع إبراهيم القواعد من البيت وا 

 .  (1)وقع منهما معا ،كما وقع الرفع منهما
 منهموا صوالح أعمالهموا بول ولم يقفا عنود هوذا الحود وهوو : أن يتقبول اهلل

أن يجعلهووووم مسوووولمين  -تعووووالى–توجهووووا بالوووودعاء لووووذريتهما، فطلبووووا موووون اهلل 
  -عليهموا السوالم -مستسلمين له في خضوع وخنوع وانقياد ورضوا ، فقود دعوا 

ألنفسووهما، وذريتهمووا باإلسووالم، الووذي حقيقتووه، خضوووع القلووب، وانقيوواده لربووه 

                                 
 (.2/126الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي ) (1)
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يَِّتَنوا ُأمَّوًة  ]  :فقاال(  1)المتضمن النقياد الجوار  َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذر 
[ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

(2)  
الثبات عليه والزيادة فيه ، ومن أسوباب الصوال   -تعالى–وطلبا من اهلل 

َربََّنا َواْبَعْث ِفويِهْم َرُسوواًل ِموْنُهْم َيْتلُوو َعَلوْيِهْم آَياِتوَك ]رسل إليهم ، والفال  إرسال ال
يخرجوونهم مون  (3) [َوُيَعل ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزك يِهْم ِإنَّوَك َأْنوَت اْلَعِزيوُز اْلَحِكويُم 

اهلل  الاللموووات إلوووى النوووور، ويقيموووون علووويهم الحجوووة ، ويعلموووونهم مووون شووورائع
 وأحكامه ما تكمل به نفوسهم ، وتصلح به قلوبهم ، ويزدادوا بها يقينا .

نمووا خّصووا الذريووة بالوودعاء؛ ألنهووم أحووق بالشووفقة؛ وألنهووم إذا صوولحوا    وا 
، وكووذك أبنوواء االنبيوواء إذا صوولحوا كووانوا سووببا فووي إصووال  (4)صوولح بهووم األتبوواع

سماعيل.  غيرهم ،لذا توجه إبراهيم بالدعاء لذريته وا 
فالدعاء لألوالد من الصفات التي مد  اهلل بها عباده ، حيث ذكرهوا سوبحانه    

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ]فووي تعووداده لصووفات عبوواد الوورحمن فقووال: "

[ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   
، فعبووواد الووورحمن يرجووووون أن (5) 

تعقووبهم ذريووة تسووير علووى نهجهووم تقوور بهووم أعيوونهم ، وتطمووئن بهووم قلوووبهم، 
رحمن"، وهذا شعور فطري إيماني عميق ، شوعور ويتضاعف بها عدد " عباد ال

، وفي أولهم الذرية  -عزوجل-الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى اهلل
واألزواج، فهووم أقوورب النوواس تبعووة ، وهووم أول أمانووة يسووأل عنهووا الرجووال، وهووي  

                                 
 (.1/66(  ينالر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي)(1

 (124سورة البقرة : اآلية رقم ) (6)
 (127سورة البقرة : اآلية رقم ) (7)
 (.1/374(  ينالر: تفسير محاسن التأويل، للقاسمي)(5

 [.14رة الفرقان، اآلية رقم ] سو   (5)
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الرغبة كذلك في أن يحس المؤمن إنوه قودوة للخيور يوأتم بوه الراغبوون فوي اهلل ، 
(1)ذريته وكذلك

. 

–يلهمنوا بأفعالوه ، ويرشودنا بإرشواد اهلل  -عليوه السوالم–فما زال إبراهيم 
له  إلى السبب الرئيس في صال  األبناء، أال وهو الدعاء، ألح إبوراهيم  -تعالى

–بالودعاء فوي طلوب الولود وأن يجعلوه اهلل  -تعوالى–علوى اهلل  -عليه السالم –
تعهوده بونفس اإللحوا   –لحيواة الودنيا من الصوالحين ، ولموا جواء إلوى ا -تعالى

وذريتووه ، وأن يتقبوول اهلل منووه وذريتووه ،  -تعووالى–فووي الوودعاء أن يحفالووه اهلل 
بالدعاء، موع الصودق فيوه ،وعودم اليوأس منوه مون  –تعالى –فاإللحا  على اهلل 

أهم األسباب في إصال  الذرية ؛ لذا أولى االسالم الدعاء لألبناء عناية خاصة 
ب فيووه، وأشووار إلووى أن دعوووة الوالوود لولووده موون الوودعوات التووى وحووث عليووه ورغوو

َصولَّى  -الترد،  كما جواء فوي الحوديث: َعوْن َأِبوي ُهَرْيوَرَة، َقواَل: َقواَل َرُسووُل اللَّوِه 
: َدْعوَوُة اْلَماْللُووِم، -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ، اَل َشكَّ ِفيِهنَّ : "َثاَلُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َلُهنَّ

   (2)َدْعَوُة اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه"وَ 
فكوان منهوا "دعووة الوالود لولوده"؛ ألنووه ال يودعو لوه إال علوى نعوت الشووفقة 

 والرقة التامة.
فاألوالد قرة األعين، ومهجة القلوب ، وال اية مون وجوودهم الوصوول بهوم 

ل أسووباب الهدايووة لهووم إلووى طريووق الصووال  والفووال ، والسووبيل األوحوود السووتنزا
وذريتهم هو الدعاء ؛ لذا كان دأب األنبياء والصوالحين تعهود أوالهوم بالودعاء ؛ 
ألنهووم يعلمووون يقيًنووا أنووه البوود موون توودخل القوودرة اإللهيووة فووي إصوولحهم ، وعوودم 
االعتماد على قدرات اآلباء البشرية من التربية السليمة ،والعمل الصالح فقوط ؛ 

                                 
 (.5/2541،2542( ينالر: في الالل القرآن، لسيد قطب )(1
حديث رقم  –باب: دعاء الوالد لولده  -أبواب: الدعاء–أخرجه ابن ماجه في سننه  (2)
 ( وهو حديث حسن صحيح.5/32( )3462)
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ن كانت مهمة- أنه البد من تكميلها وربطها بالودعاء ؛ ألن القلووب بيود إال  -وا 
تعووالى يصوورفها كيووف شوواء وال يوورد القضوواء إال الوودعاء ، فالوودعاء لووه أثوور –اهلل 

عالووويم فوووي ت ييووور مسوووار األوالد فوووي المسوووتقبل ،فوووال خووووف علووويهم ، فوووي الووول 
 الدعوات لهم بالخير والصال  والهداية.

بجووواره فووإذا ولووده ، فسووأله ولووده كووان أحوود الصووالحين يقوويم الليوول ، فنالوور 
وقال:"يأبت مالى أراك تكثر من قيام الليل ،وتطيول السوجود ،فقوال لوه والوده:"من 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ] -تعوالى–أجلك ياولدي"، وقوال 

[چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
(1)  

هذا األب الصالح قد أعطى القدوة الصالحة البنه فوي طاعوة   وابرهيم
في سبيل مرضاته ، وقد تربى االبن علوى هوذا المونهج  اهلل وبذل ال الي والثمين

الرباني الكريم ، فقد أعطاه القدوة في مراحل شتى من حياته ، وذلك حين تركه 
حينموا عوورو عليووه  –أيًضووا -موع أمووه بوواد غيوور ذي زرع امتثووااًل ألمور اهلل ، و

هلل ال يقودم رؤيا ذبحه فهّم بذبحه تنفيوذا لموا أموره اهلل بوه منقواًدا مختوارًا طاعوة ا
شيًئا عليها ، فهذه القودوة الصوالحة التوي تربوي وت ورس القويم العليوا غرسوا. وال 
يفوتنا فوي هوذا المقوام أن نشوير إلوى أن تربيوة األبنواء علوى الطاعوة إنموا تكوون 
أواًل بالقدوة الصالحة الماثلة أمامهم ، فالقدوة هي أنجح وسائل التربية الفاضلة 

د إيمانيا. واألبناء مهما كوان اسوتعدادهم للخيور قوْيوا ، التي تؤثر في تكوين الول
ومهما كانت فطرتهم نقية سليمة  فإنهم لن يسوتجيبوا لمبواديء الخيور وأصووله 

، ولعوووول أعالووووم  -تعووووالى–مووووالم يووووروا مووووربيهم فووووي ذروة االلتووووزام بموووونهج اهلل 

                                 
 (.7النساء، اآلية رقم ) سورة    (1)
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هوي  االنحرافات الخلقية التي نجدها في مجتمعنا مون قبول أبنواء المسولمين إنموا 
 .(1)نتيجة فقدان القدوات الصالحة المربية

 :في الوعد ثالثًا:صدقه 
ٺ ]: -تعوالى -بالصدق في الوعد، فقال إسماعيل  وصف اهلل 

[ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
يراده (2) بهذا الوصف،  ، وا 

كراًما؛ وألنوه المشوهور مون خصواله،  ن شاركه فيه بقية األنبياء، تشريًفا له وا  وا 
ىت يت ] أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح، فوّفى بوه حيوث قوال: وناهيك

[جث مث ىث يث حج   
، وهذا أعالم موا يتصوور فيوه، وفيوه تنبيوه بعالوم هوذه (3) 

 .(4) الخلة
وميز بهوا فوى  -عليه السالم –فالصفة البارزة التي وصف بها إسماعيل 

يب ]»ه: ديوان األنبياء والمرسلين، هى: صدق الوعد ، والوعد، هو قوله ألبي

،  وذلك حين قوال لوه {555[ }الصافات:جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 
[ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ]أبوه: 

، وصدق الوعود فوى أنوه  (5)
مجرد قول يقال، مت [يب جت حت خت  ] كان قواًل صدقه العمل، فلم يكن قوله ألبيه:

ولكنه كان مصحوًبا بنية صادقة على إمضاء هذا القوول إلوى غايتوه، وقود تبوين 
حووين جوواءت سوواعة التنفيووذ، فاستسوولم إسووماعيل ألموور ربووه، وأعطووى رقبتووه هووذا 

                                 
 (.1/145ء واألبناء، لعماد زهير حافال )( القصص القرآني الكريم بين اآلبا(1

 [ .54] سورة مريم، اآلية رقم (2)  
 [.122] سورة الصافات، اآلية رقم  (3)  
 (.124، 1/123ينالر: محاسن التأويل، للقاسمي )(4)  
 ] سورة الصافات، اآلية رقم  [.(5)  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ  ] للسووكين، كمووا يقووول سووبحانه وتعووالى:

 .(1)"[پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   
 أهله بالصالة والزكاة: رابًعا: أمره

ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]قووووال تعووووالى مبيًنووووا ذلووووك: 

[ڃ   
ميوول، والصووفة الحميوودة، والخلووة السووديدة ، ، هووذا أيًضووا موون الثنوواء الج(2)

لرسووله:   -تعوالى -حيث كان مثابرًا على طاعة ربه آمرًا بهوا ألهلوه ، كموا قوال
]طووووووووووه: [ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ]

كوووان يبووودأ أهلوووه فوووي األمووور بالصوووال  والعبوووادة؛  . والمعنوووى: أنوووه(3)[ 132
ڇ ڇ ڇ ]سائر الناس ليجعلهم قدوة لمن وراءهم.وألنهم أولى من 

ۋ ۋ ۅ ][ ، 132]طووه: [ ۓ ۓ ڭ][ ، 214]الشووعراء: [ ڍ   

[ ، أال تووورى أنهووم أحوووق بالتصووودق علوويهمد فاإلحسوووان الووودينّي 6]التحووريم:  [ۅ
 (4)أولى

أي: كووان مقيًمووا ألموور اهلل  [, ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ]قووال السووعدي:  
ة المتضومنة على أهله، فيأمرهم بالصالة المتضومنة لئخوالص للمعبوود، وبالزكوا

لئحسان إلى العبيد، فكمل نفسوه، وكمول غيوره، وخصوصوا أخوص النواس عنوده 
وذلوك بسوبب  [, ڄ ڄ ڄ ڃ ] وهم أهله، ألنهوم أحوق بدعوتوه مون غيورهم.

                                 
 (.4/144) التفسير القرآني للقرآنينالر:   (1)

 [.55ية رقم ]  سورة مريم، اآل(2) 

 (.213، 5/212تفسير القرآن العاليم البن كثير )ينالر:  (3) 
 (.1/124محاسن التأويل، للقاسمي )ينالر:   (4)
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امتثالووه لمراضووي ربووه واجتهوواده فيمووا يرضوويه، ارتضوواه اهلل وجعلووه موون خووواص 
 .(1)"عباده وأوليائه المقربين، فرضي اهلل عنه

ألهله بالصالة والزكاة في صوبر وحلوم وأنواة ،  -عليه السالم -وكان أمره
–تعووالى بالصووبر مووع جملووة موون األنبيوواء ذكوورهم اهلل –ال جوورم وقوود وصووفه اهلل 

[ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ]فووووووووووووي قولووووووووووووه:  -تعووووووووووووالى

 (2) -تعووالى–أي: كلهووم موون أهوول الصووبر فيمووا أنووابهم فووي اهلل  {44}األنب وواء:
الوصوف بالصوبر ألنوه صوبر فوي حووادث  اسوتحق هوذا -فإسماعيل عليه السالم

دون شووكوى أو تضووجر، فصووبر علووى  -عزوجوول -كثيوورة وتحموول األذى فووي اهلل
الذبح ، وعلى إقامته في واد غير ذي زرع وال بشر وال طير ، وصبر على بنواء 

فكوان البيت مع أبيه ، وكذلك صبر على زوجته ، التي رأى منها سوء الخلوق ، 
رًا عليهووا مووتحماًل ألذاهووا إلووى أن اسووتجاب ألموور إسووماعيل مووع سوووء خلقهووا صوواب

والده في تطليقها ، ولوال هذا األمر الصريح من أبيه الستمر في صوبره  عليهوا 
 إلى أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل .

لووه وجعلووه موون  -تعووالى–كوول هووذه االبووتالءات كانووت سووبًبا فووي إكوورام اهلل 
ورضوي  ،{44[ }األنب اء:ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ]الصالحين 

عنه ،وجعله رسواًل نبًيا، فعوضه زوجة تقية نقية صوابرة شواكرة ، ، وأخورج مون 
 تعالى ويوحده.–صلبه من يعبد اهلل 

من أهم الهدايات المستنبطة من هوذه القصوة أن هوذا الصوفات الحميودة و 
عليووه ، –تعووالى –كانووت سووبًبا موصوواًل لرضووا اهلل –التووي تحلووى بهووا اسووماعيل 

ڄ ڄ ] فوي حقوه:  -تعوالى–ك من بين األنبياء فقوال واستحق أن يوصف بذل

                                 
 (.476) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، للسعديينالر:   (1)

 (.14/511تفسير جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، للطبري) (2)
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، ومووا كوووان  ذلووك إال  التصوووافه بجملووة مووون الصووفات الجليلوووة التوووي [ڄ ڃ 
عنه ، فقد وصوفه اهلل بوالنبوة، والرسوالة، وصودق  -تعالى –استوجبت رضا اهلل 

الوعد، وأمر األهل بالصالة والزكاة، وتلك أمهات من األخالق العاليمة ،فاجتمع 
، فكووان عملووه محموووًدا فيمووا  (1)ل العموول وقبولووه، واالجتبوواء واالصووطفاءلووه جمووا

  (2)كلفه ربه، غير مقصر في طاعته
أي:  قائمووا هلل بطاعتووه ، وقيوول : رضوويه [ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ] وقيوول:

لنبوته ورسالته وهذا نهاية في المد  ألن المرضي عند اهلل هوو الفوائز فوي كول 
 . (3)طاعة بأعلى الدرجات

وطاعتهمووا سووببا فووي   -تعووالى–رضووا الوالوودين موون رضووا اهلل ولمووا كووان  
قود اتخوذ  -سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،  نجود أن اسوماعيل عليوه السوالم

–رضا والده مطية ووسيلة يصل بها إلوى أسومى ال ايوات، أال وهوي:  رضوا اهلل 
ى ويا لها من غايوة تصورف فيهوا األعموار، وتسوتفر  فيهوا القووى، وتفنو -تعالى

فيها النفوس، ليحصل عليها المورء فوي نهايوة المطواف ، بودأها اسوماعيل عليوه 
بالطاعة المطلقة في مسواعدة والوده فوي بنواء الكعبوة ، ومشواركته فوي  -السالم

الدعاء ، وتأمينه عليه، ، وصدقه فوي الوعوده ، وصوبره علوى الوذبح ، فلوم يكون 
، وأطواع والوده فوي قوول بول صودقه التنفيوذ  مجرد[ يب جت حت خت  ]قوله ألبيه 

ت ير عتبة بيته من غير تردد وال انكار ، وأمر أهله بالصالة والزكواة ، كول ذلوك 
عليوه   -تعلوى-أهََّله في النهاية للوصول إلى ال اية المرجووة أال وهوي رضوا اهلل

اآليوووة بهوووذه الجملوووة الموووؤثرة ، للداللوووة علوووى أن األموووور  -تعوووالى  -فخوووتم اهلل

                                 
 (6/3241لتفسير، لسعيد حوى )ينالر األساس فس ا (1)
 (14/212ينالر: تفسير الطبري ) (2)
 (3/172ينالر : تفسير لباب التأويل ، للخازن) (3)
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 ايوة ،البود وأن يتحمول االنسوان مشوقة الوسويلة بونفس بخواتيمها ، ومن أجل ال
 راضية مستسلمة  لرب قادر متعال. 

 لوصية أبيه في إصال  بيته: رابًعا: استجابته
انه استجاب لرغبوة والوده فوي ت ييور عتبوة  -من حلم إسماعيل عليه السالم    

علوى  بيته ، وفراق امرأته ، مع أنه كان يسوتطيع معاشورتها بوالمعروف والصوبر
ن كلفه الكثير.  سوء أخالقها ، لكنه لحلمه لم يكن أبًدا يرد قول والده حتى وا 

ألهلوه  -عليوه السوالم  –ومن أبرز المواطن التي يتجلوى فيهوا آثوار أموره 
بالصالة والزكاة ، وحرصه على تكمويلهم ، ونجواتهم فوي الودنيا واآلخورة ، ت ييور 

بودر منهوا مون منكورات األخوالق ،  ، لما –مفارقته لزوجته األولى  –عتبة بيته 
 وسوء المعامالت

عليوه  -حكى لنا القرآن الكريم الطريقة المثلى التي عامل بهوا إسوماعيل 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ]:)-تعووالى–أهوول بيتووه ، فقووال  -السووالم

شديد الحرص علوى صوال  أهول بيتوه ؛ ألنوه  -عليه السالم –فكان [ ڃ ڃ 
 وا شأنه ،ومن أهل الرجل زوجته،  بصالحهما ينصلح حال المجتمع ، ويعل

فاختيوووار الزوجوووة الصوووالحة وتعهووودها  بمزيووود مووون االصوووال  هوووي غايوووة 
بدأ بأهله في األمر بالصال  والعبادة ليجعلهم قدوة لمون األنبياء والصالحين،  ف

سواهم، ويبدوا لنا ذلك واضًحا جلًيا من خالل قصة ت ييور عتبوة بيتوه بوأمر مون 
أن يأتي مكة زائرًا لوو"هاجر وولده "  ة إبراهيم الخليل أبيه،  فقد كان من عاد

عليوه  -إسماعيل"؛ ليتفقد حوالهم ويطموئن علويهم، بوين الحوين والحوين، فقود زار
، انتهوت كول -عليهوا السوالم -ولوده زيوارتين فوي مكوة بعود وفواة هواجر -السالم

ًفوا هوو زيارة منهما برسالة من الوالد لولده ال ائوب، وترتوب علوى كول منهموا موق
زوجتوه اسوتجابة ألمور  نقيو لوخر، فعقب الزيوارة األولوى طلَّوق إسوماعيل 
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والده، وأما الزيارة الثانية فكانت سبًبا في تثبيت الزوجة الثانية، دعًما السوتقرار 
 األسرة

قال:"..... َوَشوبَّ الُ واَلُم َوَتَعلَّوَم  ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي 
ُجووُه اْمورََأًة ِموْنُهْم، (1)مْ الَعَرِبيََّة ِمْنهُ  وا َأْدَرَك َزوَّ ، َفَلمَّ ، َوَأْنَفَسوُهْم َوَأْعَجوَبُهْم ِحويَن َشوبَّ

َوَماَتْت ُأمُّ ِإْسَماِعيَل، َفَجاَء ِإْبرَاِهيُم َبْعَدَما َتَزوََّج ِإْسَماِعيُل ُيَطاِلُع َتِرَكتَوُه، َفَلوْم َيِجوْد 
ْنووُه َفَقاَلووْت: َخووَرَج َيْبَتِ ووي َلَنووا، ثُوومَّ َسووأََلَها َعووْن َعْيِشووِهْم ِإْسووَماِعيَل، َفَسووَأَل اْمرََأتَووُه عَ 

َوَهْيَئِتِهْم، َفَقاَلْت َنْحُن ِبَشَر، َنْحُن ِفي ِضيٍق َوِشدٍَّة، َفَشَكْت ِإَلْيوِه، َقواَل: َفوِإَذا َجواَء 
َباِبِه، َفَلمَّا َجاَء ِإْسَماِعيُل َكَأنَُّه  َزْوُجِك َفاْقَرِئي َعَلْيِه السَّاَلَم، َوُقوِلي َلُه ُيَ ي ْر َعَتَبةَ 

آَنووَس َشووْيًئا، َفَقوواَل: َهووْل َجوواَءُكْم ِمووْن َأَحووٍدد َقاَلووْت: َنَعووْم، َجاَءَنووا َشووْيخة َكووَذا َوَكووَذا، 
َقواَل:  َفَسأََلَنا َعْنَك َفَأْخَبْرُتُه، َوَسأََلِني َكْيَف َعْيُشوَنا، َفَأْخَبْرتُوُه َأنَّوا ِفوي َجْهوٍد َوِشودٍَّة،

َفَهْل َأْوَصاِك ِبَشْيٍءد َقاَلْت: َنَعْم، َأَمَرِني َأْن َأْقرََأ َعَلْيَك السَّاَلَم، َوَيُقوُل َغي ْر َعَتَبوَة 
َباِبووَك، َقوواَل: َذاِك َأِبووي، َوَقووْد َأَمَرِنووي َأْن ُأَفاِرَقووِك، الَحِقووي ِبَأْهِلووِك، َفَطلََّقَهووا، َوتَووَزوََّج 

ِبَث َعْنُهْم ِإْبورَاِهيُم َموا َشواَء اللَّوُه، ثُومَّ َأتَواُهْم َبْعوُد َفَلوْم َيِجوْدُه، َفوَدَخَل ِمْنُهْم ُأْخَرى، َفلَ 
َعَلى اْمرََأِتِه َفَسأََلَها َعْنُه، َفَقاَلْت: َخَرَج َيْبَتِ ي َلَنا، َقاَل: َكْيوَف َأْنوُتْمد َوَسوأََلَها َعوْن 

َخْيوووٍر َوَسوووَعٍة، َوَأْثَنوووْت َعَلوووى اللَّوووِه، َفَقووواَل: َموووا َعْيِشوووِهْم َوَهْيَئوووِتِهْم، َفَقاَلوووْت: َنْحوووُن بِ 
َطَعاُمُكْمد َقاَلِت اللَّْحوُم، َقواَل َفَموا َشورَاُبُكْمد َقاَلوِت الَمواُء. َقواَل: اللَُّهومَّ َبواِرْك َلُهوْم ِفوي 

اَن َلُهوْم َدَعوا َلُهوْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم َيْوَمِئٍذ َحَب، َوَلوْو َكو: »اللَّْحِم َوالَماِء، َقاَل النَِّبيُّ 
َقاَل: َفُهَما اَل َيْخُلو َعَلْيِهَما َأَحدة ِبَ ْيِر َمكَّوَة ِإالَّ َلوْم ُيَواِفَقواُه، َقواَل: َفوِإَذا َجواَء «. ِفيهِ 

، َوُمِريِه ُيْثِبُت َعَتَبَة َباِبِه، َفَلمَّا َجاَء ِإْسَماِعيُل َقاَل: َهوْل َأتَواُكْم َزْوُجِك َفاْقَرِئي 
َأَحووٍدد َقاَلووْت: َنَعووْم، َأتَاَنووا َشووْيخة َحَسووُن الَهْيَئووِة، َوَأْثَنووْت َعَلْيووِه، َفَسووأََلِني َعْنووَك  ِموونْ 

َفَأْخَبْرُتُه، َفَسأََلِني َكْيَف َعْيُشَنا َفَأْخَبْرُتُه َأنَّا ِبَخْيوٍر، َقواَل: َفَأْوَصواِك ِبَشوْيٍء، َقاَلوْت: 
َم، َوَيوْأُمُرَك َأْن ُتْثِبوَت َعَتَبوَة َباِبوَك، َقواَل: َذاِك َأِبوي َوَأْنوِت َنَعْم، ُهَو َيْقرَُأ َعَلْيوَك السَّوالَ 

                                 
 ( أي: من قبيلة جرهم.(1
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.يقول  ابن حجر: فقولوه :" عتبوة بابوك" كنايوة عون (1)الَعَتَبُة، َأَمَرِني َأْن ُأْمِسَكِك"
المرأة ، وسماها بوذلك لموا فيهوا مون الصوفات الموافقوة لهوا، وهوو حفوال البواب ، 

 .  (2)وصون ما هو بداخله
لوم يسوأل عون نسوبها، أو  فنالحال من خوالل هوذه القصوة أن إبوراهيم 

حسبها، أو ثروتها، فلم يقل لها من أية قبيلة أنت د وما هو نسبكم في العربد 
الووخ، إنمووا أراد أن يتعوورَّف علووى دينهووا وأمانتهووا؛ ألن األمووة المؤمنووة تقووود إلووى 

على ثروة ابنه، إنموا جواء  الجنة، والم فرة اإللهية،  لقد جاء إبراهيم ال ليطمئن
ليطمئن أن ابنه قد اقترن بفتاة مسلمة وهكذا يجوب أن تكوون اهتماموات اآلبواء 

 (3)حيال أبنائهم وبناتهم 
ومن خالل هذه القصة الملهمة نسوتنبط أن شوكر النعموة ، والتحودث بهوا 
سبب من أسباب دوامها ونمائها، وكذلك كفران النعمة وكتمها والشكوى الدائموة 

ستمرة ، سبب فوي زوال النعموة واسوتبدال أصوحابها، يبودو ذلوك واضوًحا جلًيوا الم
من عاقبة كلتا الزوجتين؛ فالناقمة الشكاية البكائة ، استبدلت بالقانعة الراضوية  
الشاكرة؛ لذا ينب ي أن تكون الزوجة راضية قانعوة بحوال زوجهوا فوي كول أحوالوه 

ينب وي الحورص كول الحورص ) في العسر واليسر( دون تضوجر أو شوكوى ؛ لوذا 
على اختيار الزوجة الصالحة التي تعين الزوج على أمر دينه ودنياه ؛ لوذا كوان 

وهووي عبووادة بدنيووة محضووة بهووا  [ڦ ڦ ڦ ] -عليووه السووالم –اسووماعيل 

                                 
جووزء موون حووديث أخرجووه البخوواري فووي صووحيحه، كتوواب: أحاديووث األنبيوواء، حووديث رقووم   (1)

(3364( ،)4/142.) 
 (.6/424، البن حجر)ينالر : فتح الباري شر  صحيح البخاري (2)
سووماعيل ينالوور: أخطوواء يجووب أن تصووحح فووي التوواريخ جزيوورة العوورب  (3) ، سوويرة إبووراهيم وا 

وهوواجر علوويهم السووالم، وتوواريخ حوورم اهلل اآلموون، للوودكتور جمووال عبوود الهووادي محموود 
 (.44، 43)ص مسعود، والدكتورة/ وفاء محمد رفعت جمعة
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تقوى عالقتها بربها، وتستعين بها على أمورها الحياتية ، وتنهاها هذه الصالة 
ۉ ې ې ې ] -تعوالى-يقوول عن كل ما ال ينب ي لهوا أن تأتيوه،  

، ولم يكتف بهذا الحد ؛ بول أمرهوا بالتصودق  {54[ }العنكبدت:ې ى ى 
وأطلوووق يووودها باإلنفووواق مووون مالهوووا ، أو أعطاهوووا اإلذن بالنفووواق  مووون [ ڄ ]

وما كان ذلك إال ليطهر نفسها ، ويزكي أخالقهوا كموا قوال  -عليه السالم -ماله
والالوواهر أنووه ،  {555[ }التدبوو :ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ]تعووالى" –

إذا قرنت الزكاة إلى الصالة:  يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف من خاصوة 
أهلووه أن يلووزمهم الزكوواة فيووأمرهم بووذلك أو يووأمرهم أن يتبرعوووا بالصوودقات علووى 

 . (1)الفقراء
 داللة االيات السابقة:

؛ ألنوووه إنموووا وصوووف --علوووى أخيوووه إسوووحاق --فضووول اسوووماعيل  -1
سماعيل  بالنبوة فقط ،  وصف بالنبوة والرسالة ، )وكان رسواًل نبيا(--وا 

بالصوبر دون اسوحاق  --وصوف اسوماعيل  –أيًضوا  –ومما يدل على ذلك 
--  [چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ]:  -تعالى –يقول

(2)   
إال أنه لم نجد له أثرا سويئا  -ومع هذا التفضيل الصريح في آيات القرآن الكريم

–؛ ألنهووم ربوووا علووى الفضوويلة والتمسووك بشوورع اهلل فووي حيوواة هووؤالء األنبيوواء 
[ ی ی جئ حئ ]والسووير علووى طريقووه المسووتقيم ،  -تعووالى

هووذه التربيووة  (3)
الربانية ، والتنشئة اإللهية جعلت من هذه االسرة وهؤالء األبناء قدوة لمن أقلى 

 السمع وهو شهيد .

                                 
 (.21/552ينالر: مفاتيح ال يب ، للرازي) (1)

 (.45سورة األنبياء:اآلية رقم )(2) 
 (.  47سورة مريم: اآلية رقم )  (3)
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رسوواء فمموا يجوب التنبيوه عليوه لمون أراد تربيوة األبنواء وفوق المونهج ا لربواني ،وا 
دعووائم األسوورة وفووق التشووريعات اإللهيووة ، عوودم المفاضوولة بووين األبنوواء والتمييووز 

االنثووى( أو  –بيوونهم فووي أمووور الحيوواة ، سووواء كووان هووذا بسووبب الجوونس) الووذكر 
بسووبب الووذكاء، أو الجمووال أو غيرهووا موون أسووباب المفاضوولة ، ممووا يووؤدي إلووى 

يلجوأ الطفول إلوى أموور يسوتطيع إخراج جيول منحورف نفسوي وفكوري وأخالقوي،  ف
أو  -من خاللها تعويو هذا النقص الذي لحقوه ، مون االعتوداء علوى اآلخورين

البكاء ، أو غيرهوا مون التوأثيرات النفسوية السويئة التوي ينتهجهوا الطفول ، إلبوراز 
شخصيته والدفاع عنها ، فعدم العدل بين األبناء سوبب مباشور لتودهور العالقوة 

، وسووبب رئيسووي فووي التفكووك األسووري ؛ لووذا يجووب علينووا أن بووين األبنوواء واألبوواء
فوي العودل، وأال  -صلى اهلل عليوه وسولم –وسنة نبيه  -تعالى–نحكم كتاب اهلل 

يكون اختالف الصفات بينهم  سبًبا في كره بعضوهم الوبعو ، وكوذلك سوببا فوي 
 عقوق األباء في الكبر ، فكم من األسر التي تعاني من مثول هوذه االنحرافوات ،

 نتيجه لهذا الاللم البين في التمييز بين األبناء.
خوووص  -تعوووالى–أهميوووة الصووودق فوووي االرتقووواء باألسووورة وفالحهوووا  ؛  فووواهلل  -2

بالصووودق فوووي الوعووود؛  وموووع أن الصووودق قووودر مشوووترك بوووين  --اسوووماعيل
عليوه  –األنبياء إال أنهوا كانوت الصوفة البوارزة ، والسومة الشخصوية المميوزة لوه 

ان صدق الوعد من الصفات الحميدة ، كوان مون عوامول فوال  ، ولما ك -السالم
المجتموع ، ورقوي األموم أن يتصوف أفرادهووا بالصودق فوي جميوع شوؤونهم وكافووة 
أحوالهم ، وأن يالهر أثر هذه الصفة الحميدة فوي سولوكهم ، وعبوادتهم لوربهم ، 

 -صولى  اهلل عليوه وسولم –وكذلك في تعامالتهم فيموا بيونهم ، وقود حوث النبوي 
ى وجوووب االتصوواف بالصوودق والعموول بووه وبيووان حسوون عاقبتووه فووي الوودنيا علوو

وْدَق َيْهوِدي  -صولى اهلل عليوه وسولم –واآلخرة ،قوال  وْدِق، َفوِإنَّ الص  ) َعَلوْيُكْم ِبالص 



 

 
449 

ودْ  نَّ اْلِبرَّ َيْهوِدي ِإَلوى اْلَجنَّوِة، َوَموا َيوزَاُل الرَُّجوُل َيْصوُدُق َوَيَتَحورَّى الص  َق ِإَلى اْلِبِر، َواِ 
  (1)) َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل ِصد يًقا

فيبب ي لنا أن نتحرى الصدق فوي كول منواحي الحيواة ، فالصودق يكوون          
فووي الفكوور ، والنيووة، فووي األقوووال واألعمووال ،ألنووه مووالك كوول خيوور وسووعادة، فهووو 
 أفضل األخالق وأعالها وبه تكمل المروءة ، وبدونوه يفقود إلنسوان مروئتوه "فوال

 مروءة لكذوب". 
فوواألب الصووادق واألم الصووادقة ، يكووون أوالدهووم بالتبعيووة صووادقين فووي         

أقووالهم وأفعوالهم، فواألخالق ال تلقون، ولكون تقلود، فالطفول الوذي ينشوأ فوي أسوورة 
ن ضل الطريق يوًما،  صادقة، ينشأ على الصدق ويدرك أهميته وفضله، حتى وا 

تعليموه األولوى إلوى الودرب مورة أخورى ، يرشده حسن نشوأته، وتعوود بوه سونوات 
ن خوالط مواء سوقياها يوموا بعوو الفسواد، نقتوه وأزالوت  والبذرة الصالحة حتوى وا 

أن يرشدنا وأوالدنا إلوى مافيوه  -تعالى–شوائبه التربة الصالحة ، نرجوا من اهلل 
صال  ديننا ودنيانا ، وأن نكون لهم تربة صالحة تنقى ماعلق بهم من شووائب 

ورزية أصدقاء السوء، ونسير سويا على الدرب حتوى نصول إلوى غايتنوا الحياة، 
 تعالى. –رضى اهلل  –
بووالمعروف ونهوويهم عوون المنكوور ، مووع  -أفووراد األسوورة -فضوويلة أموور األهوول  -3

الصووبر علوويهم ، وعوودم تووركهم هموواًل فتووأكلهم النووار ، فموون أهووم الصووفات التووي 
فقوود ,   (2)[ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ]بهووا اسووماعيل أنووه  -تعووالى–وصووف اهلل 

كوان أول مووا يبودأ فووي األموور بوالمعروف وصووال  العبووادة  ، يبودأ بأهلووه لوويجعلهم 
 قدوة لمن وراءهم،  فهم أولى الناس باإلصال  .

                                 
َباُب ُقْبِح اْلَكِذِب َوُحْسِن  باب: -كتاب: البر والصلة واآلداب–أخرجه مسلم في صحيحه  (1)

ْدِق َوَفْضِلهِ   (.4/2213( )2621حديث رقم )-الص 
 (.55سورة مريم : اآلية ) (2)
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وقوود وردت الكثيوور موون اآليووات القرآنيووة التووي تووأمر الرعوواة المسوولمين  بووأن يقوووا  
ۈ ٴۇ ۋ  ۈ]: -تعوالى–أنفسهم وأهليهم المسالك التي توردهم النار فقال 

[ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
 –نبيوه محمود  -تعالى–، وقد آمر اهلل (1)

ۓ ۓ ]:   -تعوالى–صلى اهلل عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصالة فوي قولوه 

[ڭ ڭ ڭ ڭ 
، فالبد من تزكية النفس وتطهيرها ، فينب ي لكل راع في  (2)

بيتووه وأهلووه أن يووأمر رعيتووه ويتعهوودهم بمووا يصوولح أحوووالهم، ويزكووي نفوسووهم،  
يطهرها  في الدنيا لتكون سوببا لسوعادتهم فوي اآلخورة، هوذا موا يجوب أن تكوون و 

 عليه األسرة المسلمة .  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 (.6رقم ) سورة التحريم : اآلية (1)
 (. 132سورة طه : اآلية رقم) (2)
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير األنام محمد 
وصحبه وآله، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، هذا وفي نهاية المطاف 

، ب كالم رب العالمين الذي ال ينضب معانيه، وال يخلق على كثرة الردفي رحا
فكلما أجال فيه الباحثون عقولهم وتدبروا في معانيه أفاو اهلل عليهم ما يبرز 

 إعجازه ويجلي معانيه.
وفي ختام هذا البحث  ينب ي علينا أن نرجع إلى ديننا، إلى قرآننا نستقي منه 

دنا وأسرنا في هذا الزمن الذي تعددت وتشعبت أساليب تعيننا على تعهد أوال
فيه طرق التربية ، وارتفعت فيه أصوات تنعق بالمدنية والتحضر ، والتمثل 
بال رب المتمدن ونطبق طرقهم في تربية أوالدنا، وطريقة إدارة األسر، ويتنازع 
 الزوجان من تكن له القوامة ، ومن تكن له الكلمة العليا ، والسيطرة التامة ،
كأنها حرب ضروس بين قوتين عالميين تتنازع فيما بينها على أمر عاليم، ال 

 كيان قائم على المودة  والرحمة.
ولم يكتفوا بذلك فقد جاءوا بمن يخالفونا في الدين والمعتقد ، والمبادئ،       

لحاقنا  والثقافة  إلى بالدنا ، فأنشأوا لهم المدارس والجامعات بجحة التمدن وا 
ضارة ، أي حضارة في البعد عن المنهج الصافي ، والعقيدة الربانية ، بركب الح

قصاء المنهج اإللهي الذي حفاله اهلل لنا في قرآنه منذ أكثر من ألف  وا 
وأربعمائة عامد هم ال يرون من حضارتهم إال بريقها ، وال من تمدنهم إال ما 

ثار التي تدمر يالهره لنا إعالمهم ، وتتشدق به أفواههم  ، غير عابيئن باآل
 أوالدنا وأسرنا أخالقيا ، وسلوكًيا ، وعقدًيا.

ولم يقف األمر عند المدارس ال ربية في بالدنا والتي جعلوا من تطبيق       
طرائقهم والسير على ركبهم معلًما من معالم الرقي والتحضر، كل ذلك مع 
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ن المواطن، بعدها كل البعد عن التعاليم اإللهية ، ومضاضاتها لها في كثير م
 لذا نجد الهور االلحاد في فئة الشباب أكثر من غيرهم.

لقاء الضوء على بعو المنحرفين         ومما زاد األمر سوء تلميع وا 
أخالقيا ، وجعلهم قدوة في المأكل والمشرب وطريقة الملبس ، ومن ال يقلد 
يتصف بالتخلف والرجعية ، حتى الن المتمسكون بدينهم القويم  وسنة 

 -تعالى–أنهم غرباء في أوطانهم ، إلى اهلل المشتكى ، واهلل  -الكرام -يائهأنب
نرجو أن يعيننا في الحفاال على أوالدنا في هذا العصر الذي أصبح الحصول 
فيه المعلومات بض طة رز،وتيسرت فيه أسباب االنحراف ،حتى دخل بيوت 

 المسلمين.
رآننا ، واحتذينا باألمثلة فإذا تمسكنا بديننا ، ورجعنا إلى هدي ق        

في كل حركة وسكون، وتمثلنا  -تعالى-المشرفة النابضة بالطاعة واالنقياد هلل
دارتهم لشؤون   –بأمهات أنبيائنا في كيفية تعهدهم ألوالدهم، وتربيتهم لهم  وا 

أسرتهم، وطاعتهم ألزواجهم، ومدى المصاعب التي القوها، واالبتالءات التي 
كان من شأنها أن تعصف بحايتهم وتدمر أسرهم ، وكيف ابتلوا بها والتي 

وقوته وضع أوالدنا على   -تعالى-عالجوها وتعاملوا معها ، نستطيع بحول اهلل
الطريق المستقيم الذي لن يضلوا بعده أبًدا ،طريق اهلل وسنن أنبيائه الكريم، 

تكون والحفاال على أسرنا في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة، هكذا ينب ي أن 
 القدوة ،في زمن ال ربة التي نحن فيها اآلن ،نسأل اهلل العفو والعافية.
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 النتائج
فووي الوصووول  -تعووالى -موون خووالل معايشووتي لهووذا البحووث قوود وفقنووي اهلل

 لبعو النتائج، منها:
الصور األسرية التوي عرضوها القورآن الكوريم) متمثلوة فوي أسورة إبوراهيم  .1

فريوود ، تؤكوود أن قورار تكوووين األسوورة البوود  عليوه السووالم( كنموووذج أسوري
من أن يكون قائما على النهج الرباني خروًجوا مون الفرديوة التوي يمكون 

 أن تسيطر على اإلنسان.
األسوورة موون أقوووى المؤسسووات المووؤثرة فووي سوولوكيات الفوورد، فهووي التووي  .2

 تتولى تكوين شخصيته، وتوجيه سلوكه.
 هاره مرتبط بسالمة أفراده.سالمة المجتمع، وقوة بنيانه، وتقدمه وازد .3
صال  اآلباء مقدمة أساسية لصال  األبنواء الوذين يتحملوون المسوؤلية  .4

عن سالمة فطرتهم، لما يملكون مون أثور كبيور فوي  -بالدرجة األولى –
 تعليمهم وتوجيههم. 

بر الوالدين فرو عين، وال يختص بكونهما مسلمين، بل حتى لو كوان  .5
ليهمووا، مووالم يووأمرا بشوورك أو ارتكوواب كووافرين يجووب برهمووا، واإلحسووان إ

 ( 1معصية)
أهل الحق والحكمة الحريصوين علوى صوال  أنفسوهم، وصوال  أبنوائهم،  .6

 ودوام الحق في الناس، أن يوصوا أبناءهم بالثبات على التوحيد.
 أهمية الحوار في تنشئة األطفال تنشئة تربوية سليمة . .1

                                 
 (.8/16،14الموسوعة الفقهية الكويتية ))1(
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ع ، بنشوور فضووائل أهميووة الوودور االجتموواعي لألسوورة فووي إرشوواد المجتموو  .4
 األخالق ، ومحاربة الرذائل.

قوووة وضووعف المجتمووع يقوواس بنوواء علووى تماسووك األسوورة، أو ضووعفها،   .7
 وصال  المجتمع، أو فساده يتعلق باألسرة.
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 فهرس المصادر والمراجع
أثر العقيدة فوي بنواء الفورد والمجتموع، لكورم عبود العوال،  الطبعوة : األولوى،  -1

 م(.1744بيروت، ) الناشر: مؤسسة الرسالة ،
سوماعيل أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جزيورة العورب -2 ، سويرة إبوراهيم وا 

وهاجر عليهم السالم، وتاريخ حورم اهلل اآلمون، للودكتور جموال عبود الهوادي 
محموود مسووعود، والوودكتورة/ وفوواء محموود رفعووت جمعووة، الناشوور: دار الوفوواء 

 للطباعة والنشر .
 -ه(، الناشور: دار السوالم1427، )ت: األساس في التفسير، لسعيد حوى -3

ه(.شر  رياو الصالحين، لمحمد بون 1424القاهرة، الطبعة: السادسة، )
هووو(، الناشوور: دار الوووطن للنشوور، 1421صووالح بوون محموود العثيمووين )ت: 

 هو. 1426الرياو، الطبعة: 
األسورة المسوولمة فووي الول الت يوورات المعاصوورة، لرائود جميوول عكاشووة ، ومنووذر  -4

هوووووو، 1421ن،، الناشوووور: دار الفووووتح للدراسووووات والنشوووور، )عرفووووات زيتووووو
 م(.1741

اإلكليووول فوووي اسوووتنباط التنزيووول، لعبووود الووورحمن بووون أبوووي بكووور، جوووالل الووودين  -5
هو(، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار 711السيوطي )المتوفى: 

 م.1741ه، 1421بيروت،  –النشر: دار الكتب العلمية 
تأويل، لناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بون عمور بون أنوار التنزيل وأسرار ال -6

هوووو(، تحقيوووق: محمووود عبووود الووورحمن 645محمووود الشووويرازي البيضووواوي )ت: 
بيووروت، الطبعووة: األولووى ،  –المرعشلي،الناشوور: دار إحيوواء التووراث العربووي 

 هو(..1414)
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البحوور المحوويط فووي التفسووير، ألبووي حيووان محموود بوون يوسووف بوون علووي بوون  -1
هووو(، تحقيووق: صوودقي محموود جميوول، 145ندلسووي )ت: يوسووف بوون حيووان األ 
 ه(.1422بيروت، ) –الناشر: دار الفكر 

البرهان في علوم القورآن، ألبوي عبود اهلل بودر الودين محمود بون عبود اهلل بون  -4
هو(، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، الناشور: 174بهادر الزركشي )ت: 

ركائه، الطبعووووة: دار إحيوووواء الكتووووب العربيووووة عيسووووى البووووابى الحلبووووي وشوووو
 م(،1751هو،  1316األولى،) 

تحريور المعنوى السوديد وتنووير العقول الجديود مون تفسوير »التحرير والتنووير  -7
، لمحمد الطواهر ابون محمود بون محمود الطواهر بون عاشوور «الكتاب المجيد

توووونس،  –هوووو(، الناشووور : الووودار التونسوووية للنشووور 1373التونسوووي )ت : 
 هو (. 1744)
ود = إرشوواد العقوول السووليم إلووى مزايووا الكتوواب الكووريم، تفسووير أبووي السووع -12

هوووو(، 742ألبوووي السوووعود العموووادي محمووود بووون محمووود ابووون مصوووطفى )ت: 
 بيروت.. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

هوو(، 1414الخواطر، لمحمد متولي الشوعراوي )ت:  –تفسير الشعراوي  -11
 م(.1771الناشر: مطابع أخبار اليوم، )

لحكيم )تفسير المنوار(، لمحمود رشويد بون علوي رضوا بون تفسير القرآن ا -12
محمد شومس الودين بون محمود بهواء الودين بون مونال علوي خليفوة القلمووني 

هووو(، الناشوور: الهيئووة المصوورية العامووة للكتوواب، سوونة 1354الحسوويني )ت: 
 م. 1772النشر: 

تفسير القرآن العالويم )ابون كثيور(، ألبوي الفوداء إسوماعيل بون عمور بون  -13
هوو(، المحقوق: محمود حسوين 114رشي البصري ثوم الدمشوقي )ت: كثير الق
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 –شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضوون 
 هو. 1417 -بيروت الطبعة: األولى 

التفسووووير القرآنووووي للقوووورآن، لعبوووود الكووووريم يووووونس الخطيووووب )ت: بعوووود  -14
 القاهرة. –هو(، الناشر: دار الفكر العربي 1372

ماتريدي )تأويالت أهل السنة(، لمحمد بون محمود بون محموود، تفسير ال -15
هو(، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: 333أبي منصور الماتريدي )ت: 

 2225 -هو  1426بيروت، لبنان، الطبعة: األولى،  -دار الكتب العلمية 
 م.
هووووو(، 1311تفسووووير المراغووووي ، ألحموووود بوووون مصووووطفى المراغووووي )ت:  -16

ومطبعوووة مصوووطفى البوووابى الحلبوووي وأوالده بمصووور، الناشووور: شوووركة مكتبوووة 
 م. 1746 -هو  1365الطبعة: األولى، 

التفسووير المنيوور فووي العقيوودة والشووريعة والموونهج، للوودكتور/ وهبووة بوون  -11
دمشوووق، الطبعوووة :  –مصوووطفى الزحيلوووي،  الناشووور : دار الفكووور المعاصووور 

 هو(. 1414الثانية ،) 
ويل(، ألبي البركات عبود اهلل تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأ -14

هووو(، حققووه وخوورج 112بوون أحموود بوون محمووود حووافال الوودين النسووفي )ت: 
أحاديثوه: يوسوف علووي بوديوي، راجعووه وقودم لووه: محيوي الوودين ديوب مسووتو، 

 (. 1774 -هو  1417الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: األولى، 
يد طنطواوي، الناشور: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: محمد سو -17

القوواهرة، الطبعووة:  –دار نهضووة مصوور للطباعووة والنشوور والتوزيووع، الفجالووة 
 (.1771األولى، 
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تهذيب الل ة، لمحمد بن أحمد بن األزهوري الهوروي، أبوي منصوور )ت:  -22
هو(، المحقق: محمد عوو مرعب، الناشر: دار إحيواء التوراث العربوي 312

 م.2221بيروت، الطبعة: األولى،  –
سير الكريم الرحمن في تفسوير كوالم المنوان، عبود الورحمن بون ناصور تي -21

هو(، ت: عبود الورحمن بون معوال اللويحوق، 1316بن عبد اهلل السعدي )ت: 
 م(. 2222-هو 1422الناشر: مؤسسة الرسالة، ) األولى 

جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بون جريور بون يزيود بون كثيور بون  -22
هووو(، المحقووق: أحموود محموود 312لطبووري )ت: غالووب اآلملووي، أبووي جعفوور ا

 م(. 2222هو ، 1422شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، األولى، 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليوه  -23

وسوولم وسووننه وأيامووه = صووحيح البخاري،لمحموود بوون إسووماعيل أبووي عبووداهلل 
الناصوور، الناشوور: دار البخوواري الجعفووي، المحقووق: محموود زهيوور بوون ناصوور 

 هو(.1422طوق النجاة ،الطبعة: األولى،) 
الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد  -24

بووون أبوووي بكووور بووون فووور  األنصووواري الخزرجوووي شووومس الووودين القرطبوووي )ت: 
بووراهيم أطفوويش، الناشوور: دار الكتووب 611 هووو(، تحقيووق: أحموود البردونووي وا 

 هو 1344اهرة، الطبعة: الثانية، الق –المصرية 
جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنوام، لمحمود بون أبوي  -25

هووو(، 151بكوور بوون أيوووب بوون سووعد شوومس الوودين ابوون قوويم الجوزيووة )ت: 
 –عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار العروبة  -المحقق: شعيب األرناؤوط 
 م.1741 – 1421الكويت، الطبعة: الثانية، 

الجواب الكافي لمن سوأل عون الودواء الشوافي أو الوداء والودواء، لمحمود  -26
بووون أبوووي بكووور بووون أيووووب بووون سوووعد شووومس الووودين ابووون قووويم الجوزيوووة )ت: 
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 -هووو 1414الم وورب، الطبعووة: األولووى،  –هووو(، الناشوور: دار المعرفووة 151
 م.1771

حلية األولياء وطبقات األصفياءألبي نعويم أحمود بون عبود اهلل بون أحمود  -21
هوووو(، الناشووور: 432إسوووحاق بووون موسوووى بووون مهوووران األصوووبهاني )ت:  بووون

 م.1714 -هو 1374بجوار محافالة مصر،  -السعادة 
الووودر المنثوووور، المؤلوووف: عبووود الووورحمن بووون أبوووي بكووور، جوووالل الووودين  -24

 بيروت. –هو(، الناشر: دار الفكر 711السيوطي )ت: 
من درج الوودرر فوووي تفسوووير اآلي والسوووور، لعبووود القووواهر بووون عبووود الووورح -27

إيوواد عبوود اللطيووف  -الجرجوواني، تحقيووق وليوود بوون احموود بوون صووالح الحسووين
 م(.2224هو، 1427القيسي، الناشر: مجلة الحكمة، الطبعة: األولى، )

رو  المعاني في تفسير القرآن العالويم والسوبع المثواني، لشوهاب الودين  -32
هو(، المحقق: علي عبد 1212محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي )ت: 

 1415ري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية  بيروت، الطبعة: األولى، البا
 هو.
زهرة التفاسير، لمحمد بن أحمد بون مصوطفى بون أحمود المعوروف بوأبي  -31

 هو(، دار النشر: دار الفكر العربي1374زهرة )المتوفى: 
السراج المنير في اإلعانوة علوى معرفوة بعوو معواني كوالم ربنوا الحكويم  -32

دين، محموود بوون أحموود الخطيووب الشووربيني الشووافعي )ت: الخبيوور، لشوومس الوو
 1245القاهرة، عوام النشور:  –هو(، الناشر: مطبعة بوالق )األميرية( 711
 هو.
سوونن ابوون ماجووه، البوون ماجووة أبووي عبوود اهلل محموود بوون يزيوود القزوينووي،  -33

هووو(، تحقيووق: محموود فووؤاد عبوود البوواقي، 213وماجووة اسووم أبيووه يزيوود )ت: 
 فيصل عيسى البابي الحلبي. -لكتب العربية الناشر: دار إحياء ا
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شووأن الوودعاء، ألبووي سووليمان حموود بوون محموود بوون إبووراهيم بوون الخطوواب  -34
هووو(، تحقيووق: أحموود يوسووف 344البسووتي المعووروف بالخطووابي )المتوووفى: 

هوووووو  1424الووووّدقاق، الناشووووور: دار الثقافوووووة العربيوووووة، الطبعوووووة: األولوووووى،) 
 م(.1772هو ،  1412م(، الثالثة،) 1744،
الصووحا  توواج الل ووة وصووحا  العربيووة، ألبووي نصوور إسووماعيل بوون حموواد  -35

هوو(، تحقيوق: أحمود عبود ال فوور عطوار، 373الجووهري الفوارابي )المتووفى: 
 1741،   هوو 1421بيروت، الطبعة: الرابعة  –الناشر: دار العلم للماليين 

 م(.
صووووفوة التفاسووووير، لمحموووود علووووي الصووووابوني، الناشوووور: دار الصووووابوني  -36

 1771 -هو  1411القاهرة، الطبعة: األولى،  –والنشر والتوزيع  للطباعة
 م.
عوامل استقرار األسرة في اإلسالم، لرشا بسوام إبوراهيم زريقوة، إشوراف/  -31

د/ جمال أحمد زيد الكيالني، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقوه 
 م(.2212فلسطين، ) -التشريعي في جامعة النجا  الوطنية نابلس

ب القوورآن ورغائووب الفرقووان، لنالووام الوودين الحسوون بوون محموود بوون غرائوو -34
هوو(، المحقوق: الشويخ زكريوا عميورات، 452حسين القموي النيسوابوري )ت: 

 هو(. 1416 -بيروت، الطبعة: األولى  –الناشر: دار الكتب العلميه 
الفائق فوي غريوب الحوديث واألثور، ألبوي القاسوم محموود بون عمورو بون  -37

هوووو(، المحقوووق: علوووي محمووود 534اهلل )المتووووفى: أحمووود، الزمخشوووري جوووار 
لبنان، الطبعة:  –محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة -البجاوي 
 الثانية.
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هوو(، 1345في الالل القرآن، لسيد قطب إبوراهيم حسوين الشواربي )ت:  -42
 -القوووواهرة، الطبعووووة: السووووابعة عشوووور  -بيووووروت -الناشوووور: دار الشووووروق 

 هو. 1412
على صحيح البخاري،  )أمالي( محمد أنور شاه بن معالم  فيو الباري -41

هوو(، المحقوق: محمود بودر 1353شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )ت: 
عالم الميرتهي، أستاذ الحوديث بالجامعوة اإلسوالمية بودابهيل )جموع األموالي 
وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيو الباري(، الناشر: دار الكتوب 

 (. 2225 -هو  1426لبنان، الطبعة: األولى،  –يروت العلمية ب
قصووص األنبيوواء، ألبووي الفووداء إسووماعيل بوون عموور بوون كثيوور القرشووي  -42

هوو(، تحقيوق: مصوطفى عبود الواحود، 114البصري ثوم الدمشوقي )المتووفى: 
 -هوووو  1344القووواهرة، الطبعوووة: األولوووى،  –الناشووور: مطبعوووة دار التوووأليف 

 م(. 1764
 -مد جاد المولى، وآخرون، الناشر: دار الجيلقصص القرآن لمحمد أح -43

 بيروت.
القصص القرآنوي الكوريم بوين اآلبواء واألبنواء، لعمواد زهيور حوافال، بحوث  -44

مقوودم لنيوول درجووة الماجسووتير موون جامعووة أم القوورى، إشووراف/د/ أبووو ضوويف 
 مجاهد حسن.

القول المبين في سيرة سيد المرسلين، لمحمد الطيب النجار )المتووفى:  -45
 لبنان. –الناشر: دار الندوة الجديدة بيروت  هو(،1411

الكشاف عن حقائق غووامو التنزيول، ألبوي القاسوم محموود بون عمورو  -46
 –هو(، الناشر: دار الكتاب العربي 534بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت: 

 هو(.1421بيروت، الطبعة: الثالثة ،) 
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 لمسات بيانية فوي نصووص مون التنزيول، لفاضول بون صوالح بون مهودي -41
 بن خليل البدري السامرائي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ألبي الحسن نور الدين علوي بون أبوي بكور  -44
هوووو(، المحقوووق: حسوووام الووودين القدسوووي، 421بووون سوووليمان الهيثموووي )ت: 

 م(. 1774هو،  1414الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، ) 
 محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين بن محمد سوعيد بون قاسوم الحوالق -47

هو(،) تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار 1332القاسمي )ت: 
 هو(.1414بيروت، الطبعة: األولى ، )  –الكتب العلميه 

المسووتدرك علووى الصووحيحين، ألبووي عبوود اهلل الحوواكم محموود بوون عبوود اهلل  -52
بوون محموود بوون حمدويووه بوون ُنعوويم بوون الحكووم الضووبي الطهموواني النيسووابوري 

هووو(، تحقيووق: مصووطفى عبوود القووادر 425)المتوووفى:  المعووروف بووابن البيووع
،  1411بيووروت، الطبعووة: األولووى،  –عطووا، الناشوور: دار الكتووب العلميووة 

1772.) 
مسند اإلمام أحمد بون حنبول، ألبوي عبود اهلل أحمود بون محمود بون حنبول  -51

 -هووو(، المحقووق: شووعيب األرنووؤوط 241بوون هووالل بوون أسوود الشوويباني )ت: 
اف: د عبووود اهلل ابووون عبووود المحسووون التركوووي، عوووادل مرشووود، وآخووورون، إشووور 

 م( 2221 -هو  1421الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
مووع األنبيوواء فووي القوورآن، لعفيووف عبوود الفتووا  طّبووارة، الطبعووة: الخامسووة  -52

 م(.1745بيروت، ) -عشر، الناشر: دار العلم للماليين
مؤلووف: محيووي معووالم التنزيوول فووي تفسووير القوورآن = تفسووير الب وووي، ال -53

هووو(، المحقووق: 512السوونة، أبووو محموود الحسووين بوون مسووعود الب وووي )ت: 
 -عثمووان جمعووة ضووميرية  -حققووه وخوورج أحاديثووه محموود عبوود اهلل النموور 
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سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 
 م(. 1771 -هو  1411)
ب بووون مطيووور اللخموووي المعجوووم األوسوووط، لسوووليمان بووون أحمووود بووون أيوووو  -54

هوو(، المحقوق: طوارق بون عووو 362الشامي، أبوي القاسوم الطبرانوي )ت: 
 –اهلل بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين 

 القاهرة.
المعجم الكبير،لسليمان بن أحمد بن أيووب بون مطيور اللخموي الشوامي،  -55

مووودي بووون عبووود المجيووود هوووو(، المحقوووق: ح362أبوووي القاسوووم الطبرانوووي )ت: 
 القاهرة. –السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

مفوواتيح ال يووب = التفسووير الكبير،ألبووي عبوود اهلل محموود بوون عموور بوون  -56
الحسن بن الحسين التيموي الورازي الملقوب بفخور الودين الورازي خطيوب الوري 

هو(، الناشر: دار إحيواء التوراث العربوي ،بيوروت، الطبعوة: الثالثوة 626)ت: 
 هو. 1422 -
المفوردات فوي غريووب القرآن،ألبوي القاسووم الحسوين بوون محمود المعووروف  -51

هوووو(، المحقوووق: صوووفوان عووودنان الوووداودي، 522بالراغوووب األصوووفهانى )ت: 
 -دمشووق بيووروت، الطبعووة: األولووى  -الناشوور: دار القلووم، الوودار الشووامية 

 هو. 1412
لودين أبوي منهاج السنة النبوية في نقو كوالم الشويعة القدريوة، لتقوي ا -54

العباس أحمد بن عبد الحلويم بون عبود السوالم بون عبود اهلل بون أبوي القاسوم 
هووو(، المحقووق: 124بوون محموود ابوون تيميووة الحرانووي الحنبلووي الدمشووقي )ت: 

محموود رشوواد سووالم، الناشوور: جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية، 
 م. 1746 -هو  1426الطبعة: األولى، 
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فووول، لمحمووود نوووور بووون عبووود الحفووويال سوووويد، مووونهج التربيوووة النبويوووة للط -57
 م(  .2222-ه1421الناشر: دار طيبة،  الطبعة: الثالثة، )

 -الموسووووعة الفقهيوووة الكويتيوووة ،وزارة األوقووواف والشوووؤون اإلسوووالمية -62
 .هوووووووو(، )الطبعوووووووة الثانيوووووووة(، الكويوووووووت: دار السالسووووووول1421الكويوووووووت )

د اهلل بون عبود معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، ألبي عبيد عبو
هووو(، الناشوور: عووالم الكتووب، 441العزيووز بوون محموود البكووري األندلسووي )ت: 

 هو 1423بيروت، الطبعة: الثالثة، 
نالووم الوودرر فووي تناسووب اآليووات والسووور، ألبووي الحسوون، برهووان الوودين  -61

َبوواط بوون علووي بوون أبووي بكوور البقوواعي )ت:  إبووراهيم بوون عموور بوون حسوون الرُّ
، تحقيووق: عبوود 1415 –بيووروت  -لعلميووة هووو(، الناشوور: دار الكتووب ا445

 الرزاق غالب المهدي(.
النهاية في غريب الحوديث واألثور، لمجود الودين أبوي السوعادات المبوارك  -62

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجوزري ابون األثيور 
م، 1717 -هوو 1377بيوروت،  -هو(، الناشر: المكتبوة العلميوة 626)ت: 

 محمود محمد الطناحي. -أحمد الزاوى  تحقيق: طاهر
واليفة الصورة الفنية في القورآن،  لعبود السوالم أحمود الراغوب، الناشور:  -63

 -هوو  1422حلوب، الطبعوة: األولوى،  –فصلت للدراسات والترجمة والنشور 
 م. 2221

 
  

 


