
 
 

 

  
ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$#    

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

 rسنتناول مسألة يعتربها معظم املسلمني من البدهيات ، وهي عالقة النيب حممد .. 
م ، وكون النيب إمساعيل عليه السالم الذبيح املعين يف كتاب اهللا بالنيب إمساعيل عليه السال

 وقف عندها بعض اإلخوة يف املاضي واحلاضر، هذه البدهية عند معظم املسلمني .. تعاىل 
  ..معتربين الذبيح اسحاق عليه السالم  ،

ولد ق عليه السالم هو الاق دليالً على أنَّ إسحامن احتج بكون البشرى بإسح هناك ..
  ..يكن عنده ولد قبل هذه البشرى  مل، مبعىن األول إلبراهيم عليه السالم 

) ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2 %s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( %s$Αt ™y=n≈ΝÖ ( ùsϑy$ 9s7Î]y &rβ ỳ%!u 
/ÎèÏfô≅@ myΨÏŠ‹7 ∪∉∩ ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 %s$9äθ#( ωŸ 
?s‚y#ô )ÎΡ$̄! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7 ∪⊃∠∩ ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ 
ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z ∪⊇∠∩ %s$9sMô ƒt≈θuƒ÷=nLt# u&r!Î$à ρu&rΡt$O ãtfàθ—× ρuδy≈‹x# /tè÷?Í’ ©x‹ø‚$̧ ( )Îχ� δy≈‹x# 



  ٢                  
9sýóí ãtfÉ‹=Ò ∪⊄∠∩ %s$9äθþ#( &r?sè÷fy7Ît ΒÏô &rΒø�Ì #$!« ( ‘uq÷ΗuMà #$!« ρu/t�t.x≈Fçµç… æt=n‹ø3ä/ö &rδ÷≅Ÿ #$9ø7t�øMÏ 4 
)ÎΡµ̄ç… qxΗÏŠ‰Ó Χ¤gÅ‹‰Ó ∪⊂∠∩ ùs=nϑ£$ Œsδy=| ãtô )Î/ö�t≡δÏΛt #$9�§ρ÷íä ρuỳ%!u?øµç #$9ø6ç³ô�u“3 †ägp≈‰Ï9äΖu$ ûÎ’ %sθöΘÏ 9äθÞ> 
   ] ٧٤ – ٦٩: هود [    )

) δy≅ö &r?s97y my‰Ïƒ]ß Ê|Šø#É )Î/ö�t≡δÏΛt #$9øϑß3õ�tΒÏš ∪⊆⊄∩ )ÎŒø Šyzy=èθ#( ãt=n‹øµÏ ùs)s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( 
%s$Αt ™y=n≈ΝÖ %sθöΠ× Β•Ψ3s�ãρβt ∪∈⊄∩ ùs�t#øs )Î<n’# &rδ÷#Î&Ï ùs∨y$!u /ÎèÏfô≅9 ™yϑÏ& ∪∉⊄∩ ùs)s�§/tµç…ÿ )Î9s�öκÍΝö %s$Αt 
&rωŸ ?s'ù.ä=èθχš ∪∠⊄∩ ùs'rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ ( %s$9äθ#( ωŸ ?s‚y#ô ( ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 ∪∇⊄∩ ùs'r%ø7t=nMÏ 
#$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× ∪⊄∩ %s$9äθ#( .x‹x≡9Ï7Å %s$Αt ‘u/š7Å ( )ÎΡµ̄ç… δèθu 
#$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ ∪⊃⊂∩ * %s$Αt ùsϑy$ zyÜô7ç3äΟó &r‰šκp$ #$9øϑß�ö™y=èθβt ∪⊇⊂∩ %s$9äθþ#( )ÎΡ¯$! &é‘ö™Å=ùΨo$! )Î<n’4 %sθöΘ7 

Χ’g÷�ÍΒÏt ∪⊄⊂∩ 9Ï∴ã�÷™Å≅Ÿ ãt=n�öκÍΝö mÏ∨y$‘uοZ ΒiÏ ÛÏ& ∪⊂⊂∩ Β•¡|θ§Βtπº ãÏΖ‰y ‘u/nÎ7y 9Ï=ùΚã£ô�ÎùÏt ∪⊆⊂∩ 
ùs'rz÷�t_ôΨo$ Βt .x%βt ùÏ�κp$ ΒÏz #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ∪∈⊂∩ ùsϑy$ ρuỳ‰ôΡt$ ùÏ�κp$ îx�ö�u /tŠøM; ΒiÏz #$9øϑß¡ó>ÍΗÏt (    ]

   ] ٣٦ – ٢٤: الذاريات 

المرأة إبراهيم عليه السالم ، ومن  –يف أصلها  –جوهر األمر يتعلَّق بكون البشرى .. 
لننظر إىل فاءات ..  سورة هودهيم عليه السالم ، هذه احلقيقة نراها يف مثَّ هي بشرى إلبرا

  .. النص احلامل هلذه املسالة يف سورة هودالترتيب والتعقيب املباشر يف 
 !$ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu ( : بالبشرى رسل اهللا تعاىل جاءت إبراهيم عليه السالم.. 

)Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2  (  ..فوراً ودون تريث جاء بعجلٍ حنيذو : ) ùsϑy$ 9s7Î]y &rβ ỳ%!u 
/ÎèÏfô≅@ myΨÏŠ‹7 (  .. هم أوبعدث رأى حقيقتهم بأنن جاء بالعجل احلنيذ ، فوراً ودون تري

 ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ ( :جمرد صور بشرية وليسوا أجساداً مادية كأجسادنا 
Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 %s$9äθ#( ωŸ ?s‚y#ô )ÎΡ¯$! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7  (  ويف هذا ،



  ٣                  
فضحكت نتيجة ما شاهدته من كوم ،  ) ×ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ ( : احلال كانت امرأته قائمة

إلبراهيم عليه  حتى اآلن ال توجد بشرى. .. ) ùsÒŸsÅ3sM (: صوراً وليسوا أجساداً 
فوراً ودون تريث بعد أن ضحكت امرأة إبراهيم جاءا هي .. اآلن .. السالم وال المرأته 

 ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z (: البشرى ، وليس إلبراهيم عليه السالم 
∪⊇∠∩ %s$9sMô ƒt≈θuƒ÷=nLt# u&r!Î$à ρu&rΡt$O ãtfàθ—× ρuδy≈‹x# /tè÷?Í’ ©x‹ø‚$̧ ( )Îχ� δy≈‹x# 9sýóí ãtfÉ‹=Ò ∪⊄∠∩ 
%s$9äθþ#( &r?sè÷fy7Ît ΒÏô &rΒø�Ì #$!« ( ‘uq÷ΗuMà #$!« ρu/t�t.x≈Fçµç… æt=n‹ø3ä/ö &rδ÷≅Ÿ #$9ø7t�øMÏ 4 )ÎΡ¯µç… qxΗÏŠ‰Ó Χ¤gÅ‹‰Ó (  ..  

 ..الر كلُّ ذلك حصل قبل أن يذهبوأن تأتيه  عن إبراهيم عليه السالم وقبل ع
البشرى ، بعد ذلك ذهب الروعن إبراهيم عليه السالم ، وجاءته البشرى  ع :) ùs=nϑ£$ 

Œsδy=| ãtô )Î/ö�t≡δÏΛt #$9�§ρ÷íä ρùy%!u?øµç #$9ø6ç³ô�u“3 †ägp≈‰Ï9äΖu$ ûÎ’ %sθöΘÏ 9äθÞ> (  .. ًالبشرى .. إذا
اها كونه زوجاً هلا ، وكون ابنها فقد تلقَّ ..ي امرأته هلا اها إبراهيم عليه السالم بعد تلقِّتلقَّ
  ..له  اًابن

فالعبارة القرآنية يف سورة  .. ال خيتلف ترتيب األحداث سورة الذارياتويف .. 
من مرحلة ما بعد تلقّي امرأة إبراهيم تصور األحداث  ) ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 ( الذاريات

  ..ك يف سورة هود عليه السالم البشرى ، حيث رأينا ذل
يف سورة  ) ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 (: لعبارة ذه االتالية مباشرة هل والعبارات القرآنية.. 

 ،) إسحاق ( م بالغالم العليم لسالاملصورة للبشرى اليت تلقّاها إبراهيم عليه االذاريات و
 )#ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× ∪⊄∩ %s$9äθ ( :هذه العبارات 

.x‹x≡9Ï7Å %s$Αt ‘u/š7Å ( )ÎΡ¯µç… δèθu #$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ (  رلتلّقي امرأة إبراهيم مرحلة الحقة تصو

 ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï (: يف سورة هود )  ٧١( ناها يف اآلية ياليت رأ لبشرىل



  ٤                  
)Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z ( ...  َّهذه العبارات مبعىن أن) ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ 
ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× ∪⊄∩ %s$9äθ#( .x‹x≡9Ï7Å %s$Αt ‘u/š7Å ( )ÎΡµ̄ç… δèθu #$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ (  يف سورة

ذي رأيناه يف ، خمتلفاً عن املوقف الراهيم عليه السالم تصور موقفاً آخر المرأة إبالذاريات 
  .. سورة هود 

  :فترتيب األحداث ما بني سوريت هود والذاريات هو على الشكل التايل .. 
  :جميئ املالئكة إىل إبراهيم عليه السالم حاملني البشرى  – ١
) ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2 %s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( %s$Αt ™y=n≈ΝÖ ( (    ] ٦٩: هود [   

) δy≅ö &r?s97y my‰Ïƒ]ß Ê|Šø#É )Î/ö�t≡δÏΛt #$9øϑß3õ�tΒÏš ∪⊆⊄∩ )ÎŒø Šyzy=èθ#( ãt=n‹øµÏ ùs)s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( 
%s$Αt ™y=n≈ΝÖ (    ] ٢٥ – ٢٤: الذاريات [   

،  هلمتقدمي الطعام ، وروفني كوم ليسوا معبأنهم قوم منكرون لضيوفه  صفهو – ٢
  :اخلوف الذي متلكه كوم صوراً وليسوا أجساداً مادية بشرية نكرانه هلم مع و

) ùsϑy$ 9s7Î]y &rβ ỳ%!u /ÎèÏfô≅@ myΨÏŠ‹7 ∪∉∩ ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö 
ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 %s$9äθ#( ωŸ ?s‚y#ô )ÎΡ$̄! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7 (    ] ٧٠ – ٦٩: هود [   

) %sθöΠ× Β•Ψ3s�ãρβt ∪∈⊄∩ ùs�t#øs )Î<n’# &rδ÷#Î&Ï ùs∨y$!u /ÎèÏfô≅9 ™yϑÏ& ∪∉⊄∩ ùs)s�§/tµç…ÿ )Î9s�öκÍΝö %s$Αt &rωŸ 
?s'ù.ä=èθχš ∪∠⊄∩ ùs'rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ ( %s$9äθ#( ωŸ ?s‚y#ô ( (    ] ٢٨ – ٢٥: الذاريات [   

كت من قائمة وشاهدة على هذا احلدث ، فضامرأة إبراهيم عليه السالم كانت  – ٣
  ..لقّت البشرى بإسحاق عليه السالم ومن ورائه بيعقوب عليه السالم تف، املشهد 
) ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z  (    ] هود

 :٧١ [   



  ٥                  
ا تعجب امرأة إبراهيم عليه السالم من هذه البشرى كوا عجوزاً وكون بعله – ٤

  :شيخاً ، وإجابة املالئكة على تعجبها هذا 
) %s$9sMô ƒt≈θuƒ÷=nLt# u&r!Î$à ρu&rΡt$O ãtfàθ—× ρuδy≈‹x# /tè÷?Í’ ©x‹ø‚¸$ ( )Îχ� δy≈‹x# 9sýóí ãtfÉ‹=Ò ∪⊄∠∩ 

%s$9äθþ#( &r?sè÷fy7Ît ΒÏô &rΒø�Ì #$!« ( ‘uq÷ΗuMà #$!« ρu/t�t.x≈Fçµç… æt=n‹ø3ä/ö &rδ÷≅Ÿ #$9ø7t�øMÏ 4 )ÎΡ¯µç… qxΗÏŠ‰Ó Χ¤gÅ‹‰Ó (   
   ] ٧٣ – ٧٢: هود [ 

  :إبراهيم عليه السالم للبشرى  تلقّي – ٥
) ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 (    ] ٢٨: الذاريات [   

خمتلف عن ( بعد جميء البشرى إلبراهيم عليه السالم ، هناك موقف آخر المرأته  – ٦
موقفها اآلخر هناك إجابة أُخرى للمالئكة على ، و) تعجبها الذي رأيناه يف سورة هود 

  : هذا
) ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× ∪⊄∩ %s$9äθ#( .x‹x≡9Ï7Å %s$Αt 

‘u/š7Å ( )ÎΡ¯µç… δèθu #$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ (    ] ٣٠ – ٢٩: الذاريات [   

، على الرغم من علمه تهم مهعن ماهية مليه السالم للمالئكة سؤال إبراهيم ع – ٧
: هود [    ) ÎΡ$̄! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7( ( : املسبق أنهم مرسلون إىل قوم لوط عليه السالم

٧٠ [ :  

) * %s$Αt ùsϑy$ zyÜô7ç3äΟó &r‰šκp$ #$9øϑß�ö™y=èθβt ∪⊇⊂∩ %s$9äθþ#( )ÎΡ¯$! &é‘ö™Å=ùΨo$! )Î<n’4 %sθöΘ7 Χ’g÷�ÍΒÏt ∪⊄⊂∩ 
9Ï∴ã�÷™Å≅Ÿ ãt=n�öκÍΝö mÏ∨y$‘uοZ ΒiÏ ÛÏ& ∪⊂⊂∩ Β•¡|θ§Βtπº ãÏΖ‰y ‘u/nÎ7y 9Ï=ùΚã£ô�ÎùÏt (    ] ٣١: الذاريات – 

٣٤ [   

بعد ذلك ، حيث استفسر إبراهيم عليه السالم عن املالئكة وجاءته البشرى ،  – ٨
  :نرى إبراهيم عليه السالم جيادل يف قوم لوط عليه السالم 



  ٦                  
) ùs=nϑ£$ Œsδy=| ãtô )Î/ö�t≡δÏΛt #$9�§ρ÷íä ρuỳ%!u?øµç #$9ø6ç³ô�u“3 †ägp≈‰Ï9äΖu$ ûÎ’ %sθöΘÏ 9äθÞ> (    ] هود :
٧٤ [   

حيث مل تذكَر قصة امرأة هذا هو ترتيب األحداث ما بني سوريت هود والذاريات ، .. 
  ..إبراهيم عليه السالم إالَّ فيهما 

 ، ورد سارها من هذه البشرى يف هاتني السورتنيواستفوتعجب امرأة إبراهيم .. 
( املالئكة على ذلك ، نراه يف كتاب اهللا تعاىل مسألة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

  : ) يف كتاب اهللا تعاىل – ١٩ –معجزة العدد 
) ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× ∪⊄∩ %s$9äθ#( .x‹x≡9Ï7Å %s$Αt 

‘u/š7Å ( )ÎΡ¯µç… δèθu #$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ (    ] ٥٥٩=  ] ٣٠ – ٢٩: الذاريات  

) %s$9sMô ƒt≈θuƒ÷=nLt# u&r!Î$à ρu&rΡt$O ãtfàθ—× ρuδy≈‹x# /tè÷?Í’ ©x‹ø‚¸$ ( )Îχ� δy≈‹x# 9sýóí ãtfÉ‹=Ò ∪⊄∠∩ 
%s$9äθþ#( &r?sè÷fy7Ît ΒÏô &rΒø�Ì #$!« ( ‘uq÷ΗuMà #$!« ρu/t�t.x≈Fçµç… æt=n‹ø3ä/ö &rδ÷≅Ÿ #$9ø7t�øMÏ 4 )ÎΡ¯µç… qxΗÏŠ‰Ó Χ¤gÅ‹‰Ó (   

  ٧٥٢=  ] ٧٣ – ٧٢: هود [ 

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ٧٥٢+  ٥٥٩  
وحتى لو أخذنا فقط اآليتني املصورتني لتعجب امرأة إبراهيم عليه السالم ، لكنا .. 

  ..األمر لو أخذنا اآليتني املصورتني إلجابة املالئكة  أمام مسألة كاملة ، وكذلك
) ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βø�t&r?èµç… ûÎ’ À|�§ο; ùsÁ|3©Mô ρu_ôγyγy$ ρu%s$9sMô ”xgèθ—î ãt)ÉΛ× (    ] ٢٩: الذاريات [ 

 =٣٦٢  

) %s$9sMô ƒt≈θuƒ÷=nLt# u&r!Î$à ρu&rΡt$O ãtfàθ—× ρuδy≈‹x# /tè÷?Í’ ©x‹ø‚¸$ ( )Îχ� δy≈‹x# 9sýóí ãtfÉ‹=Ò  (  
  ٣٦٠=  ] ٧٢:  هود[ 

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٣٦٠+  ٣٦٢  
) %s$9äθ#( .x‹x≡9Ï7Å %s$Αt ‘u/š7Å ( )ÎΡ¯µç… δèθu #$9ø⇔y3Å‹ΟÞ #$9øèy=ÎŠΟÞ (    ] ١٩٧=  ] ٣٠: الذاريات  



  ٧                  
) %s$9äθþ#( &r?sè÷fy7Ît ΒÏô &rΒø�Ì #$!« ( ‘uq÷ΗuMà #$!« ρu/t�t.x≈Fçµç… æt=n‹ø3ä/ö &rδ÷≅Ÿ #$9ø7t�øMÏ 4 )ÎΡ¯µç… qxΗÏŠ‰Ó Χ¤gÅ‹‰Ó 
  ٣٩٢=  ] ٧٣: هود [    )

٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٣٩٢+  ١٩٧  
البشرى هي يف جوهرها المرأة إبراهيم عليه السالم ، وهذا ال ينفي  من هنا نرى أنَّ.. 

ذي نراه أبداً أن يكون عنده قبل هذا الغالم املبشر به ابن له من غريها ، وهذا هو الواقع ال
  :جلياً يف سورة الصافات 

) ùs6t±¤�öΡt≈µç /Îóä=n≈ΟA my=ÎŠΟ5 (    ] ٧×  ١٩=  ١٣٣=   ] ١٠١: الصافات  

) ùs>sΗ¬$ /t=n÷x Βtèyµç #$9¡¡ë÷z %s$Αt ƒt≈6ç_o¢ )ÎΤoÎ’þ &r‘u“3 ûÎ’ #$9øϑyΖu$ΘÏ &rΤoÎ’þ &rŒø2rtç7y ùs$$ΡàÝ�ö Βt$Œs# ?s�t”2 4 
%s$Αt ƒt≈'̄r/tMÏ #$ùøèy≅ö Βt$ ?èσ÷Βt�ã ( ™yFtfÉ‰ßΤÎ’þ )Îβ ©x$!u #$!ª ΒÏz #$9Á¢≈9É�Ît (    ] ١٠٢: الصافات [  

 =٦٤٥  
) ùs=nϑ£$! &r™ó=nϑy$ ρu?s#©&ã… 9Ï=ùfy7ÎÈ (    ] ١٠٩=  ] ١٠٣: الصافات  

) ρuΡt≈‰yƒ÷Ψo≈µç &rβ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ (    ] ٨٥=  ] ١٠٤: الصافات  

) %s‰ô ¹|‰£%øM| #$9�”öƒt$! 4 )ÎΡ¯$ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (    ] ٢٦٠=   ] ١٠٥: الصافات  

) )Îχ� δy≈‹x# ;mλçθu #$9ø7t=n≈¯σà#( #$9øϑß7Îß (    ] ٨٨=   ] ١٠٦: الصافات  

) ρuùs‰yƒ÷Ψo≈µç /Î‹É/öx? ãtàÏŠΟ5 (    ] ١٥٣=   ] ١٠٧: الصافات  

) ρu?s�t.øΨo$ ãt=n‹øµÏ ûÎ’ #$ψFzÅ�Ìt (  ]١٢٥=   ] ١٠٨: افات الص  

) ™y=n≈Νí ãt?n’# )Î/ö�t≡δÏŠΟz (    ] ٧١=   ] ١٠٩: الصافات  

) .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (    ] ١٤٣=   ] ١١٠: الصافات  

) )ÎΡ¯µç… ΒÏô ãÏ6t$ŠÏΡt$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš (    ] ٨٨=  ] ١١١: الصافات  



  ٨                  
١٤٣ + ٧١ + ١٢٥ + ١٥٣ + ٨٨ + ٢٦٠ + ٨٥ + ١٠٩ + ٦٤٥ + ١٣٣ + 

١٠٠×  ١٩=  ١٩٠٠=  ٨٨    
) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (    ] ١٩=  ١٩٠=  ] ١١٢: الصافات 

 ×١٠    
ففي هذا النص املصـور  .. النص واضح وصريح يف عدة أمورٍ ال ميكن القفز فوقَها .. 

عليه السالم ، كما هو احلال يف النصـوص الـيت   للغالم احلليم ، ال ذكر المرأة إبراهيم 
تتحـدث عـن   )  ١١١( ى حت)  ١٠١( ومن جهة أُخرى ، اآليات من اآلية .. رأيناها 

) :  ١١٢( الشخص الذي تتحدث عنه اآلية التالية هلا مباشرة  خمتلف عن شخصٍ آخر ،
) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (  ،  ولذلك رأينا هذه اآليات الكرمية مسـألة

  .. ]يف القرآن الكرمي )  ١٩( معجزة العدد  [كاملة يف معجزة إحدى الكُبر 
   ) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš ( [ : اهللا تعاىل مل يربط هذه اآلية الكرمية

: اهللا تعاىل مل يقل : يعين  ...ليه ا يشري إمب والبالغالم احلليم  ] ١٠×  ١٩=  ١٩٠= 
 ?ρuùs‰yƒ÷Ψo≈µç /Î‹É/öx ( :وذلك بعد قوله تعاىل مباشرة ،  ))وبشرناه به نبياً من الصاحلني (( 

ãtàÏŠΟ5  ( .....  ًما نراه هو وجود جمموعة آيات كرمية تفصل هاتني اآليتني. ....أبدا : 

) ρu?s�t.øΨo$ ãt=n‹øµÏ ûÎ’ #$ψFzÅ�Ìt ∪∇⊃⊇∩ ™y=n≈Νí ãt?n’# )Î/ö�t≡δÏŠΟz ∪⊃⊇∩ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏt ∪⊃⊇⊇∩ 
)ÎΡµ̄ç… ΒÏô ãÏ6t$ŠÏΡt$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš (  إبراهيم عليه السالم دون الغالم وهي كما نرى ختص ،

هناك كالم جديد مبسألة جديدة ختص شخصاً آخر هو  .. بعد ذلك.. األول احلليم 
  .. ) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (: السالم  إسحاق عليه

بعـد   ) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (وحتى لو وردت اآلية الكرمية .. 

،  شرى ليست يف نبوة الغالم احللـيم مباشرة ، فإنَّ الب )  ρuùs‰yƒ÷Ψo≈µç /Î‹É/öx? ãtàÏŠΟ5 (اآلية 



  ٩                  
: فاهللا تعاىل مل يقل  .....الذي سيكون نبياً من الصاحلني  قاالبشرى هي يف شخص إسح

، أبداً ،  ))وبشرناه به نبياً من الصاحلني (( : ، ومل يقل  ))وجعلناه نبياً من الصاحلني (( 
هـو  بشخصٍ آخـر  هناك بشرى ثانية .. إذاً  .. ) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t (اهللا تعاىل يقول 

هكذا يقول ..  ) Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (سيكون )) إسحاق (( إسحاق ، وهذا الغالم 
  ..النص 
وهو أول من بشر  هناك ابنان إلبراهيم عليه السالم ، ابن حليم هو الذبيح ،.. إذاً .. 

 ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz (:  إسـحاق وابـن آخـر هـو     ..به إبراهيم عليه السالم 
#$9Á¢≈=ÎsÅš (  ، ر به إبراهيمشنرامها يف قوله .. هذان االبنان .. الحقاً  عليه السالم ب

 Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ( (:  )) كونه األكـرب الذي نرى فيه ذكر إمساعيل قبل إسحاق  ((التايل تعاىل 
ρu)Î™ósy≈,t 4 ( ..  

) #$9øsyϑô‰ß !¬ #$!©%Ï“ ρuδy=| <Í’ ãt?n’ #$9ø3Å9y�Î )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ 9s¡|ϑÏ‹ìß #$!$‘ãt$!Ï 
   ] ٣٩: إبراهيم [   )

تضم إمساعيل وإسحاق ، فال يوجـد  ، إبراهيم اَهللا تعاىل عليها  مدحيهنا اهلبة اليت  ..
   واحـدة ات هذه اهلبة ، فكالمها ضمن إطار هبـةألحدمها دون اآلخر يف حيثي ختصيص

 “9øsyϑô‰ß !¬ #$!©%Ï$# (: وهبت إلبراهيم عليه السالم كمعجزة له خارقة للناموس يف كبرِه 
ρuδy=| <Í’ ãt?n’ #$9ø3Å9y�Î )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 4 (  ولو كان إمساعيل عليه السالم قد وهبه اهللا ،

حبيثية غري حيثية اهلبة اليت وهبه اهللا تعاىل ا إسحاق ، لبين لنا إلبراهيم عليه السالم ، تعاىل 
  ..النص القرآينُّ ذلك 

بيانٌ أنَّ ما وهبـه اهللا   ) ρuδy=| <Í’ ãt?n’ #$9ø3Å9y�Î )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 4 (ويف الصياغة .. 
بعيداً عن أي وظيفة ، هو إمساعيل وإسحق كشخصني يف كبرِه تعاىل إلبراهيم عليه السالم 



  ١٠                  
حمددة بعينها ، فاهلبة مستمرة وغري حمددة بعمل حمدد بعينه ، فلو كان املعين بة إمساعيـل  

ع إمساعيـلُ  سالم هو فقط املساعدة يف رفْع القواعد من البيت ، ملا وضإلبراهيم عليهما ال
مع إسحق عليهما السالم يف إطار هبة واحدة ، ويف إطارِ هبة شخصية مستمرة جمردة عن 

  ..حدث حمدد بعينه 
عن نراها ختتلف ،  ) ρuδy=| <Í’ ãt?n’ #$9ø3Å9y�Î )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 4 ( : هذه الصياغة.. 

 $ρuρuδy7öΨo ( :السالم  ماصياغة اآلية الكرمية اليت تبين أنَّ اهللا تعاىل وهب هارون ملوسى عليه
9sµç… ΒÏ ‘§q÷ΗuFÏΖu$! &r{s%νç δy≈�ãρβt Ρt;ÎŠw$ (  ] ورود ، ففي هذه اآلية الكرمية نرى  ] ٥٣: مرمي

النبوة يف أخيه وهب له  : مبعىن .. ) $Ρt;ÎŠw (كلمة ورود ، ونرى  ) r{s%νç& ( : كلمة
فهارون عليه السالم هو أخ ملوسى عليه السالم قبل  ..هارون جبعله نبياً كي يشد أزره 

  ..هذه اهلبة ، لكن اهلبة هي جعله نبياً يشد أزر موسى عليه السالم 
د هو رفْع القواعد من إمساعيل عليه السالم وهبه اُهللا تعاىل إلبراهيم لعملٍ حمد أنَّلو ف.. 
، يف كبر إبراهيم عليه السـالم  ف عليه إسحاق يف إطارِ هبة واحدة ط، ملا عفقط البيت 

   ..فجوهر اهلبة أنه رزق هذين االبنني وهو يف كبره 
سابقة للبشـرى  إذاً البشرى بالغالم احلليم وهو إمساعيل عليه السالم ، هي بشرى  ..

( والبشرى بالغالم احلليم إمساعيـل  .. ليم هو إسحاق عليه السالم بغالم آخر وصف بالع
مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ يف آية واحدة ) حيث الصرب على الذبح يتطلَّب هذه الصفة 

  ..يف سياق قصة الغالم الذبيح ، وهي مسألة كاملة كما رأينا 
) ùs6t±¤�öΡt≈µç /Îóä=n≈ΟA my=ÎŠΟ5 (    ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ = ] ١١٠: الصافات  

هي مسألة ، والبشرى بالغالم العليم إسحاق عليه السالم وردت يف عدة نصوص .. 
  ..كاملة 
) ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2 (    ] ١٨٤=  ] ٦٩: هود  



  ١١                  
) ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z (    ] ٢٤٠=  ] ٧١: هود   

) ρuỳ%!u?øµç #$9ø6ç³ô�u“3 (    ] ٨٦=  ] ٧٤: هود  

) )ÎΡ$̄ Ρç;u³eÅ�ç8x /Îóä=n≈ΟA æt=ÎŠΟ5 (    ] ١٢٢=   ] ٥٣: احلجر     

) ρu9sϑ£$ ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏŠΟz /Î$$9ø6ç±ô�t“3 (    ] ١٥٩=    ] ٣١: العنكبوت  

) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (    ] ١٩=  ١٩٠=  ] ١١٢: الصافات 
 ×١٠   

) ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 (    ] ١٢١=   ] ٢٨: الذاريات          

٥٨×  ١٩=  ١١٠٢=  ١٢١+  ١٩٠+  ١٥٩+  ١٢٢+  ٨٦+  ٢٤٠+  ١٨٤  
 .. ما يؤكِّداىل هو قوله تع) وبالتايل هو إمساعيل ( نَّ الذبيح ليس إسحاق أوم:  
) ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z (   ] هود

 :٧١ [   

تها امرأة إبراهيم عليه السالم ، ومن بعدها إبراهيم رأينا كيف أنَّ هذه البشرى تلقَّ.. 
ي امرأة إبراهيم عليه السالم هلذه البشرى ق حني تلقِّا، ومن املؤكَّد أنَّ إسحعليه السالم 
  ..يعقوب عليهما السالم  )والد ( أب ومن املؤكَّد أنَّ إسحاق هو .. مل يولَد بعد 
) &rΠ÷ .äΨGçΝö −àκp‰y#!u )ÎŒø myØ|�u ƒtè÷)àθ>z #$9øϑyθöNß )ÎŒø %s$Αt 9Ï7t⊥Ï‹µÏ Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt ΒÏ. /tè÷‰Ï“ 

%s$9äθ#( Ρtè÷7ç‰ß )Î9s≈γy7y ρu)Î9s≈µt u#/t$!←Í7y )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t )Î9s≈γY$ ρu≡nÏ‰Y# ρuΥwtøß !s&ã… 
Βã¡ó=Îϑßθβt (    ] ١٣٣: البقرة [   

 ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t (: يف هذه البشرى  ..لذلك نقول .. 
ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z ( ج وسينجس، دليلٌ على أنَّ إسحاق سيكرب وب ولداً يتزو



  ١٢                  
ومن املؤكَّد أنَّ  ..رت امرأة إبراهيم وإبراهيم عليه السالم هكذا بش.. امسه يعقوب 

  ..إبراهيم عليه السالم يؤمن مبا بشر به هو وامرأته 
الم سيعيش وسيتزوج نَّ إسحاق عليه السأإبراهيم عليه السالم كان يعلم .. إذاً .. 

كيف سيذهب إىل ذبح ابنه الذي !!!!!!! .. سيكون هو الذبيح ؟وسينجب ، فكيف إذاً 
!!!!!!! يعقوب عليه السالم ؟ولداً امسه ينجب سيتزوج وسنه سيعيش وأ من اهللا تعاىل يعلم

ق عليه هذا من مجلة األدلّة اليت تثبت أنَّ إمساعيل عليه السالم هو الذبيح وليس إسحا ..
  ..السالم 
  ..والنص الكرمي .. 
) ρu)ÎŒø ƒt�öùsìß )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ #$9ø)sθu#ãÏ‰y ΒÏz #$9ø7t�øMÏ ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅ã ‘u/−Ζu$ ?s)s7¬≅ö ΒÏΨ¨$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| 

#$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ ∪∠⊄⊇∩ ‘u/−Ζu$ ρu#$_ôèy=ùΖu$ Βã¡ó=Îϑy÷È 9s7y ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu$! &éΒπ̈Z Β•¡ó=ÎϑyπZ 9©7y ρu&r‘ÍΡt$ 
ΒtΖu$™Å3sΨo$ ρu?è=ó ãt=n‹øΨo$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ ∪∇⊄⊇∩ ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö 
ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9øèy•Íƒ“â #$9øsy3ÅŠΟÞ (   

    ] ١٢٩ – ١٢٧: البقرة [ 

عليهما السالم هذا النص الكرمي يؤكِّد مبا ال يقبل اجلدل أنَّ إمساعيل هو ابن إبراهيم .. 
تؤكِّد أنَّ ذريةَ إمساعيل هي من ذرية إبراهيم ، ولـو كـان    ) !$ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu ( فالعبارة.. 

أُخرى غري ذرية إبراهيم عليـه السـالم ،   لكانت ذريته ذريةً ، إمساعيل ليس ابناً إلبراهيم 
يف حال كـون   –مبعىن لكان لكلٍّ منهما ذرية خاصة مستقلّة عن ذرية اآلخر ، وبالتايل 

ومـن  ( : ة حنن أمام ذريتني اثنتني ، وبالتايل جلاءت العبـار  –إمساعيل ليس ابناً إلبراهيم 
تينا ذري( ..  ةهي لكن ما نراه أنَّ العبارة القرآني :) ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu$! (  ةُ إمساعيل عليهفذري ،

السالم هي يف إطار ذرية إبراهيم عليه السالم ، وبالتايل فنحن أمام ذرية واحـدة ولـيس   



  ١٣                  
فكيـف إذاً ال يكـون   ..  ) !$ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu (ذريتني اثنتني ، ولذلك نرى الصياغة القرآنية 

  ..الم ؟ إمساعيل ابناً إلبراهيم عليه الس
   : يف اآلية الكرمية ) ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ ( ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه هو العبارة.. 

) ‘§/−Ζu$! )ÎΤoÎ’þ &r™ó3sΖMà ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ /Îθu#Š> îx�ö�Î ŒÏ“ —y‘öí? ãÏΨ‰y /t�÷FÏ7y #$9øϑßsy�§ΠÇ ‘u/−Ζu$ 9Ï‹ã)É‹ϑßθ#( 
#$9Á¢=nθ4οn ùs$$_ôèy≅ö &rùø↔Ï‰yοZ ΒiÏ∅š #$9Ζ$̈¨Ä EsκöθÈ“ü )Î9s�öκÍΝö ρu#$‘ö—ã%øγßΝ ΒiÏz #$9W¨ϑy�t≡NÏ 9sèy=¯γßΟó „o±ô3ä�ãρβt 
  .. ] ٣٧: إبراهيم [  )

تصف الفرد الشخص ابن إبراهيم عليه السالم الذي  ) ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ (العبارة القرآنية .. 

 Ζu$! )ÎΤoÎ’þ &r™ó3sΖMà ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ /Îθu#Š> îx�ö�Î−/§‘ (: أسكنه إبراهيم عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل 
ŒÏ“ —y‘öí? ãÏΨ‰y /t�÷FÏ7y #$9øϑßsy�§ΠÇ ( ،  ، ةوهذا الشخص الفرد ستكون له فيما بعد ذري

وسيصبح أمةً ، لذلك ، نرى إبراهيم عليه السالم يتجه إىل اهللا تعاىل بدعاٍء آخر مستقلٍّ 
 )#u/−Ζu$ 9Ï‹ã)É‹ϑßθ‘ ( :يف ذات اآلية الكرمية  ) $u/−Ζu‘ ( عن الدعاء األول ، بدليل تكرار كلمة

#$9Á¢=nθ4οn ùs$$_ôèy≅ö &rùø↔Ï‰yοZ ΒiÏ∅š #$9Ζ$̈¨Ä EsκöθÈ“ü )Î9s�öκÍΝö ρu#$‘ö—ã%øγßΝ ΒiÏz #$9W¨ϑy�t≡NÏ 9sèy=¯γßΟó „o±ô3ä�ãρβt 
ك نرى ولذلتتعلَّق بإمساعيل عليه السالم كفرد ،  ) ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ (العبارة .. إذاً ..  )

  .. ) Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ( (تكامل هذه العبارة القرآنية مع كلمة 

) ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ (  +) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (  =٥×  ١٩=  ٩٥=  ٤٠+  ٥٥  

 u/−Ζu$ 9Ï‹ã)É‹ϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn ùs$$_ôèy≅ö &rùø↔Ï‰yοZ‘ (بينما الدعاء الثاين يف ذات اآلية الكرميـة  .. 
ΒiÏ∅š #$9Ζ¨$¨Ä EsκöθÈ“ü )Î9s�öκÍΝö ρu#$‘ö—ã%øγßΝ ΒiÏz #$9W¨ϑy�t≡NÏ 9sèy=¯γßΟó „o±ô3ä�ãρβt ( ة إمساعيل يتعلَّق بذري

الذي دعا لبعثه إبـراهيم عليـه   )  rحممد (  منها سيكون الرسول يت، والعليه السالم 
  ..السالم 



  ١٤                  
وهذا االبن إلبراهيم والذي أسكنه إبراهيم عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل ، هـو  .. 
  ..الذي ساعد أباه إبراهيم يف رفْعِ القواعد من البيت ) إمساعيل (  ذاته
) ρu)ÎŒø ƒt�öùsìß )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ #$9ø)sθu#ãÏ‰y ΒÏz #$9ø7t�øMÏ ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅ã ‘u/−Ζu$ ?s)s7¬≅ö ΒÏΨ¨$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| 

#$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ (   ] ١٢٧: البقرة [   

  ..تطهري بيت اهللا تعاىل ب إبراهيم إليه مع أبيهوهو ذاته الذي عهد اهللا تعاىل .. 
) ρuãtγÎ‰ôΡt$! )Î<n’# )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ &rβ ÛsγdÎ�t# /t‹øLÉz 9Ï=Ü©$!←ÍÿÏt ρu#$9øèy≈3ÅÿÏš ρu#$9�”2�ìÆ 

#$9¡�fàθŠÏ (   ] ١٢٥: البقرة [    

نراه ، اهللا تعاىل  ببيتإبراهيم عليه السالم ما يربط  ليس من العبث أنَّ.. لذلك .. 
  ..جل هذه املهمة أمن عند بيت اهللا تعاىل متعلِّقاً بابنه إمساعيل ، الذي أسكنه 

اهللا تعاىل جعل إبراهيم عليه السالم إماماً للناس من املعلوم من كتاب اهللا تعاىل أنَّ و ..
.. اعيل وإسحاق م له ابنان مها إمسوإبراهيم عليه السال، وجعل يف ذريته النبوة والكتاب ، 

فرع  ..تفرع إىل فرعني اثنني بعد إبراهيم عليه السالم ، مرياث النبوة والكتاب .. إذاً 
  ..إمساعيل عليه السالم ، وفرع إسحاق عليه السالم 

فكما ،  rالذي خرج منه الرسول املُبشر به أمحد فرع إمساعيل عليه السالم  – ١
  ..ن يولد قبل أ rنعلم االسم أمحد هو امسه 

      
     ) ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) (                ) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î)      (           ) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  
  

  :وبالتايل فهذا الفرع مسألة كاملة ..  
) )Î/ö�t≡δÏŠΟ ( + ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (  + ) &rq÷Ηu‰ß ( ( = ١١٤ = ٣٩+  ٤٠+  ٣٥  =
٦×  ١٩  



  ١٥                  
تاب اهللا تعاىل اليت تصور امتداد هذا الفرع املتعلّق ولذلك نرى أنه يف بعض آيات ك.. 

ببيت اهللا تعاىل ، يذكَر فقط إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم دون ذكر إسحاق وآل 
  ..ويوسف عليهم السالم ) أو يعقوب ( يعقوب 
) ρu)ÎŒø _yèy=ùΖu$ #$9ø7tŠøM| ΒtWs$/tπZ 9jÏ=Ζ$̈¨Ä ρu&rΒøΖY$ ρu#$BªƒÏ‹äρ#( ΒÏ Β¨)s$ΘÏ )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ΒãÁ|?~’ ( ρuãtγÎ‰ôΡt$! 

)Î<n’# )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ &rβ ÛsγdÎ�t# /t‹øLÉz 9Ï=Ü©$!←ÍÿÏt ρu#$9øèy≈3ÅÿÏš ρu#$9�”2�ìÆ #$9¡�fàθŠÏ ∪∈⊄⊇∩ 
ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ ‘u>bÉ #$_ôèy≅ö δy≈‹x# /t#s$µ# u#ΒÏΖY$ ρu#$‘ö—ã−ø &rδ÷#s&ã… ΒÏz #$9V¨ϑy�t≡NÏ Βtô u#Βtz ΒÏ]÷κåΝ 
/Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì ( %s$Αt ρuΒt .xÿx�t ùs'éΒtGnÏèãµç… %s=Î‹ξW OèΝ§ &rÊôÜs�”νç…ÿ )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9Ζ$̈‘Í ( ρu/Î♥ø§} 
#$9øϑyÁÅ��ç ∪∉⊄⊇∩ ρu)ÎŒø ƒt�öùsìß )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ #$9ø)sθu#ãÏ‰y ΒÏz #$9ø7t�øMÏ ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅ã ‘u/−Ζu$ ?s)s7¬≅ö ΒÏΨ$̈! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| 
#$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ  (    ] ١٢٧ – ١٢٥: البقرة [      

   ..فرع إسحاق وآل يعقوب ويوسف عليهم السالم  – ٢
      

       ) ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) (        ) t,≈ pt ô� Î) (       )  ÉΑ# u z>θ à) ÷è tƒ (        ) ß# ß™θ ãƒ (  
  
  :كاملة  وبالتايل فهذا الفرع مسألة.. 
) )Î/ö�t≡δÏΛt ( + ) )Î�ôtp≈,t ( + ) u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z (  +) ƒãθ™ß#ß (  =٤٨+  ٣٥  +
٩×  ١٩=  ١٧١=  ٣٩+  ٤٩  

ولذلك نرى أنه يف بعض آيات كتاب اهللا تعاىل اليت تصور امتداد هذا الفرع املتعلّق .. 
أو ( و إسحاق وآل يعقوب ببين إسرائيل ، ال يذكَر إمساعيل عليه السالم ، وما يذكر ه

  ..ويوسف عليهم السالم )  يعقوب 



  ١٦                  
) ρu.x‹x≡9Ï7y †sgøFt;ÎŠ�š ‘u/•7y ρuƒãèy=kÏϑß7y ΒÏ ?s'ùρÍƒ≅È #${Fnt%ŠÏƒ]Ï ρuƒãFÏΟ� ΡÏè÷ϑyFtµç… ãt=n‹ø�š 

ρuãt?n’# u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z .xϑy$! &r@nϑ£γy$ ãt?n’# &r/tθuƒ÷7y ΒÏ %s6ö≅ã )Î/ö�t≡δÏΛt ρu)Î�ôtp≈,t 4 )Îβ¨ ‘u/−7y æt=ÎŠΟí 
my3ÅŠΟÒ (    ] ٦: يوسف [     

) ρu#$?¨7tè÷Mà ΒÏ#©'s u#/t$!Ï“ü )Î/ö�t≡δÏŠΟz ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z 4 Βt$ .x%χš 9sΖu$! &rβ Σ�³ô�Î8x /Î$$!« ΒÏ 
«xó& 4 Œs≡9Ï�š ΒÏ ùsÒô≅È #$!« ãt=nŠøΖu$ ρuãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ζ$̈¨Ä ωŸ „o±ô3ä�ãρβt (    ]

       ] ٣٨: يوسف 
) ρu#$Œø.ä�ö ãÏ7t≈‰yΡt$! )Î/ö�t≡δÏΛt ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z &éρ'<Í’ #${Fƒ÷‰Ï“ ρu#${F/öÁ|≈�Ì (    ] ٤٥: ص [       

خطـني  وجود ، هو مسألة تتعلَّق بعليهما السالم  فَصلُ إمساعيل عن خط إسحاق .. 
، فخطُّ بين إسرائيل خيتلف عن خطِّ رسول األمـيني   متمايزتني يف رسالة اهللا تعاىل للبشر

r  .. دحمم أليس النيبr  د .. من نسل إبراهيم عليه السالم ؟حمم أليس النيبr  ) حيث
  ..هو دعوة إبراهيم عليه السالم ؟ ) بعد والدته  rاالسم حممد هو امسه 

) ρu)ÎŒø ƒt�öùsìß )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ #$9ø)sθu#ãÏ‰y ΒÏz #$9ø7t�øMÏ ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅ã ‘u/−Ζu$ ?s)s7¬≅ö ΒÏΨ¨$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| 
#$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ ∪∠⊄⊇∩ ‘u/−Ζu$ ρu#$_ôèy=ùΖu$ Βã¡ó=Îϑy÷È 9s7y ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu$! &éΒπ̈Z Β•¡ó=ÎϑyπZ 9©7y ρu&r‘ÍΡt$ 

ΒtΖu$™Å3sΨo$ ρu?è=ó ãt=n‹øΨo$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ ∪∇⊄⊇∩ ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö 
ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9øèy•Íƒ“â #$9øsy3ÅŠΟÞ (   

    ] ١٢٩ – ١٢٧: البقرة [ 

) ‘§/−Ζu$! )ÎΤoÎ’þ &r™ó3sΖMà ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ /Îθu#Š> îx�ö�Î ŒÏ“ —y‘öí? ãÏΨ‰y /t�÷FÏ7y #$9øϑßsy�§ΠÇ ‘u/−Ζu$ 9Ï‹ã)É‹ϑßθ#( 
#$9Á¢=nθ4οn ùs$$_ôèy≅ö &rùø↔Ï‰yοZ ΒiÏ∅š #$9Ζ$̈¨Ä EsκöθÈ“ü )Î9s�öκÍΝö ρu#$‘ö—ã%øγßΝ ΒiÏz #$9W¨ϑy�t≡NÏ 9sèy=¯γßΟó „o±ô3ä�ãρβt 
  .. ] ٣٧: إبراهيم [  )



  ١٧                  
تصور طلب إبراهيم عليه السالم بأن يبعث يف إىل الصور القرآنية اليت  ولو نظرنا.. 

هذه األمة رسوالً ، واستجابة اهللا تعاىل ، ومنته جلّ وعال على املؤمنني بأن بعث فيهم 
 ..يف معيار معجزة إحدى الكُبر  ، لرأينا كالً منها مسألة كاملة r الرسول

) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs 
ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (      ] ٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ] ١٢٩: البقرة  

) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã 
#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (     ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٥١: البقرة  

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ 
ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (     ] ١٩=  ٥٣٢=  ] ١٦٤: آل عمران  ×

٢٨    
قسـم  : لو نظرنا يف دعاِء إبراهيم عليه السالم لرأيناه مكوناً من قسـمني  .. اآلن .. 

، وقسم يتعلّق بصفات الرسولِ احلاملِ  ) u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö‘ (يتعلّق بالرسالة 

وكلُّ قسمٍ ..  ) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (هلذه الرسالة 
  ..من هذين القسمني ، نراه مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö (  =٨×  ١٩=  ١٥٢   

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (    =١٩=  ٢٦٦  ×
١٤  

مـن   –أيضـاً   –ولو نظرنا يف النصني الثاين والثالث ، لرأينا كُالً منهما مكَونـاً  .. 
قسمني ، قسم يتعلّق باإلجابة على القسم اخلاص بالرسالة يف دعاء إبراهيم عليه السالم ، 

يف دعـاء إبـراهيم عليـه     rاخلاص بشخص الرسول وقسم يتعلّق باإلجابة على القسم 



  ١٨                  
وجبمع القسمِ املُتعلِّقِ بالرسالة من هاتني اإلجابتني نرى مسألةً كاملةً يف معيـارِ  .. السالم 

  .. معجزة إحدى الكُبر 
 ) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö (  =١٣٠   

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô (  =٢٦٩  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٦٩+  ١٣٠  

.. وبِجمعِ القسمِ املتعلِّقِ بصفات الرسولِ احلاملِ هلذه الرسالة ، من اإلجابتني .. 
  ..نرى أننا أمام مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٦٩  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٦٣  
٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٦٣+  ٢٦٩  

علـى   حلصلناالنصوصِ الثالث  القيم العددية للقسم اخلاص بالرسالة يف ولو مجعنا.. 
 – ١٩ –العدد ( مسألة كاملة ، قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر 

(  لكلمة ةالعددي بالقيمة) #$9ø)à�öu#βã (  .. ةاملعني الرسالة الكرميِ جوهر كونَ القرآن..  

) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö (  =١٥٢   

) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö (  =١٣٠   

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô (  =٢٦٩  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١=  ٢٦٩+  ١٣٠+  ١٥٢  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩   
خلاص بالشخص احلامل هلذه الرسالة يف القيم العددية للقسم ا ولو مجعنا.. 

قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ  حلصلنا على مسألة كاملةالنصوصِ الثالث ، 
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كونَ ..  ) Χètpϑ£‰î ( بالقيمة العددية لكلمة ) – ١٩ –العدد ( معجزة إحدى الكُبر 
 دحممr  ةاملعني هو احلامل هلذه الرسالة..  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  =٢٦٦      

) ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٦٩  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٦٣  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨=  ٢٦٣+  ٢٦٩+  ٢٦٦  

) Χètpϑ£‰î (  =٤٢  

.. تعلَّق باملسألة احملمولة بالعبارات القرآنيـة  ذكْر أمساء الرسل عليهم السالم ي ..إذاً  ..
مـن بيـت اهللا    رخبطِّ الرسالة اخلامتة الذي ميعندما يكون السياق القرآين متعلِّقاً .. لذلك 

إسـحاق  ( تعاىل ، نرى ذكر إمساعيل مع إبراهيم عليهما السالم ، دون ذكر اخلطّ اآلخر 
  ) :يوسف  –يعقوب  –
) ρu)ÎŒø _yèy=ùΖu$ #$9ø7tŠøM| ΒtWs$/tπZ 9jÏ=Ζ$̈¨Ä ρu&rΒøΖY$ ρu#$BªƒÏ‹äρ#( ΒÏ Β¨)s$ΘÏ )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ΒãÁ|?~’ ( ρuãtγÎ‰ôΡt$! 

)Î<n’# )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ &rβ ÛsγdÎ�t# /t‹øLÉz 9Ï=Ü©$!←ÍÿÏt ρu#$9øèy≈3ÅÿÏš ρu#$9�”2�ìÆ #$9¡�fàθŠÏ ∪∈⊄⊇∩ 
ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ ‘u>bÉ #$_ôèy≅ö δy≈‹x# /t#s$µ# u#ΒÏΖY$ ρu#$‘ö—ã−ø &rδ÷#s&ã… ΒÏz #$9V¨ϑy�t≡NÏ Βtô u#Βtz ΒÏ]÷κåΝ 
/Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì ( %s$Αt ρuΒt .xÿx�t ùs'éΒtGnÏèãµç… %s=Î‹ξW OèΝ§ &rÊôÜs�”νç…ÿ )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9Ζ$̈‘Í ( ρu/Î♥ø§} 
#$9øϑyÁÅ��ç ∪∉⊄⊇∩ ρu)ÎŒø ƒt�öùsìß )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ #$9ø)sθu#ãÏ‰y ΒÏz #$9ø7t�øMÏ ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅ã ‘u/−Ζu$ ?s)s7¬≅ö ΒÏΨ$̈! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| 
#$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ  (    ]١٢٧ – ١٢٥: لبقرة ا [      

 ..ابن ه إمساعيل عليهما السـالم  وهذا يعيدنا إىل اهلدف الذي من أجله أسكن إبراهيم
  .. عند بيت اهللا تعاىل 
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أما حينما يكون األمر متعلِّقاً بعبادة اهللا تعاىل بعيداً عن خصوصية أي مـن هـذين   .. 

  :اخلطَّني ، نرى ذكراً لرسل اخلطّني 
) %èθ9äθþ#( u#ΒtΨ¨$ /Î$$!« ρuΒt$! &éΡ“ÌΑt )Î9sŠøΖu$ ρuΒt$! &éΡ“ÌΑt )Î<n’# )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Îœôÿo≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 

ρuƒtè÷)àθ>z ρu#${F™ó6t$ÞÅ ρuΒt$! &éρAÎ’u Βãθ›y4 ρuãÏŠ¤|4 ρuΒt$! &éρAÎ’u #$9Ψ;̈ÎŠ–θχš ΒÏ ‘§/nÎγÎΟó ωŸ Ρçÿx�hÌ−ä 
/t÷t &rnt‰7 ΒiÏΨ÷γßΟó ρuΥwtøß 9sµç… Βã¡ó=ÎΚãθβt (    ] ١٣٦: البقرة [        

) &rΘô ?s)àθ9äθβt )Îβ¨ )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈Yš ρuƒtè÷)àθUš ρu#${F™ó7t$Þx .x%Ρçθ#( δèθŠ·# 
&rρ÷ ΡtÁ|≈�t“3 3 %è≅ö u&rΡFçΝö &rãô=nΝã &rΘÏ #$!ª 3 ρuΒtô &rßø=nΝã ΒÏϑ£ .xGtΟz ©xγy≈‰yο¸ ãÏΨ‰yνç… ΒÏ∅š #$!« 3 ρuΒt$ 
#$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٤٠: البقرة [    

) %è≅ö u#ΒtΨ$̈ /Î$$!« ρuΒt$! &éΡ“ÌΑt ãt=nŠøΖu$ ρuΒt$! &éΡ“ÌΑt ãt?n’# )Î/ö�t≡δÏŠΝz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 
ρuƒtè÷)àθUš ρu#${F™ó7t$ÞÅ ρuΒt$! &éρAÎ’u Βãθ›y4 ρuãÏŠ¤|4 ρu#$9Ψ;̈ÎŠ–θχš ΒÏ ‘§/nÎγÎΝö ωŸ Ρçÿx�hÌ−ä /t÷t &rmy‰7 
ΒiÏΨ÷γßΟó ρuΡtsóß 9sµç… Βã¡ó=Îϑßθβt (    ] ٨٤: آل عمران [     

) * )ÎΡ¯$! &rρ÷my‹øΖu$! )Î9s‹ø7y .xϑy$! &rρ÷my‹øΖu$! )Î<n’4 Ρçθy8 ρu#$9Ζ¨;Î‹hÍ↵z ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍ 4 ρu&rρ÷myŠøΖu$! )Î<n’# 
)Î/ö�t≡δÏŠΟz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z ρu#${F™ó6t$ÞÅ ρuãÏŠ¤|4 ρu&rƒ•θ>z ρuƒãθΡç§} ρuδy≈�ãρβt 
ρu™ß=n‹øΚu≈z 4 ρuu#?s�÷Ψo$ Šy#ρã…Šy —y/çθ‘Y# (    ] ١٦٣: النساء [    

من هنا نرى أنَّ عدم ذكرِ إمساعيل عليه السالم مع اخلطِّ اآلخر املتفرع من إبراهيم .. 
  ..عليه السالم 
) ρu.x‹x≡9Ï7y †sgøFt;ÎŠ�š ‘u/•7y ρuƒãèy=kÏϑß7y ΒÏ ?s'ùρÍƒ≅È #${Fnt%ŠÏƒ]Ï ρuƒãFÏΟ� ΡÏè÷ϑyFtµç… ãt=n‹ø�š 

ρuãt?n’# u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z .xϑy$! &r@nϑ£γy$ ãt?n’# &r/tθuƒ÷7y ΒÏ %s6ö≅ã )Î/ö�t≡δÏΛt ρu)Î�ôtp≈,t 4 )Îβ¨ ‘u/−7y æt=ÎŠΟí 
my3ÅŠΟÒ (    ] ٦: يوسف [     
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) ρu#$?¨7tè÷Mà ΒÏ#©'s u#/t$!Ï“ü )Î/ö�t≡δÏŠΟz ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z 4 Βt$ .x%χš 9sΖu$! &rβ Σ�³ô�Î8x /Î$$!« ΒÏ 

«xó& 4 Œs≡9Ï�š ΒÏ ùsÒô≅È #$!« ãt=nŠøΖu$ ρuãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ζ$̈¨Ä ωŸ „o±ô3ä�ãρβt (    ]
       ] ٣٨: يوسف 
) ρu#$Œø.ä�ö ãÏ7t≈‰yΡt$! )Î/ö�t≡δÏΛt ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z &éρ'<Í’ #${Fƒ÷‰Ï“ ρu#${F/öÁ|≈�Ì (    ] ٤٥: ص [       

أبـداً  .. ليس دليالً على أنَّ إمساعيل عليه السالم ليس من ذرية إبراهيم عليه السالم  ..
واآلية الكرمية التالية تؤكِّد مبا ال يقبل الشك أنَّ امساعيل عليه السـالم مـن آبـاء    . ....

 ..ليه السالم يعقوب ع
) &rΠ÷ .äΨGçΝö −àκp‰y#!u )ÎŒø myØ|�u ƒtè÷)àθ>z #$9øϑyθöNß )ÎŒø %s$Αt 9Ï7t⊥Ï‹µÏ Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt ΒÏ. /tè÷‰Ï“ 

%s$9äθ#( Ρtè÷7ç‰ß )Î9s≈γy7y ρu)Î9s≈µt u#/t$!←Í7y )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t )Î9s≈γY$ ρu≡nÏ‰Y# ρuΥwtøß !s&ã… 
Βã¡ó=Îϑßθβt (    ] ١٣٣: البقرة [     

 ) s$9äθ#( Ρtè÷7ç‰ß )Î9s≈γy7y ρu)Î9s≈µt u#/t$!←Í7y )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t% (: يف قوله تعاىل  ..
، فنحن أمام فرد واحد هو يعقوب ، ويرد لـه يف   الدم، ال ميكن لألبوة إالَّ أن تعين أبوة 

وإمساعيل يف ساحة هذه األبوة من حيـث   ..، منهم إمساعيل  ثالثة آباءهذه اآلية الكرمية 
ال خيتلف عن إبراهيم وإسحق ، ونراه يتوسطهما يف هذه اآلية الكرمية الـيت   بالدمالتعلّق 

، يف إطار تعلُّقها بأبوة  ) Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t( (: تجمع فيها الكلمات الثالث 
 : ن خنلع كلمةأفكيف إذاً ميكننا ..  ) u#/t$!←Í7y )Î/ö�t≡δÏ↵Οz ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t (: واحدة 
) ρu)Î™óϑy≈èÏŠ≅Ÿ ( من هذه العبارة لنحلها داللةً م ) ة العقيدة دون الدميف هلا  إشارةال ) أبو

  ..هذا النص الكرمي ؟ 
م واجلـد ومـا عـال ،    على الوالد والع) أب ( يف كتاب اهللا تعاىل تطلق كلمة و..  

  ..فإمساعيل الذي هو عم يعقوب عليما السالم سمي أباً له يف هذه اآلية الكرمية 
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 ..سممن الوقوف وإلدراك هذه املسألة بأنَّ العم قد ي ى يف كتاب اهللا تعاىل أباً ، ال بد

 ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏŠΟÞ {L/ÎŠµÏ * (يقول تعاىل .. عند آزر الذي وصف أباً إلبراهيم عليه السالم 
u#—y‘u &r?sG−‚Ï‹ä &r¹ôΖu$Β·$ u#9Ïγyπº ( )ÎΤoÎ’þ &r‘u17y ρu%sθöΒt7y ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î& (   ] ٧٤: األنعام [  ..  

فما هي ..  ) u#—y‘u (تبين لنا أنَّ إلبراهيم عليه السالم أباً امسه  ) u#—y‘u (فكلمة .. 

 ) u#—y‘u (هو  ومن !!! ..؟ ) u#—y‘u (عليه السالم وبني  ) Î/ö�t≡δÏŠΟÞ( (الرابطة الدموية بني 
لإلجابة على هذا السؤال ال بد من العودة إىل سرية !!! ... بالنسبة إلبراهيم عليه السالم ؟

  .. حياة إبراهيم عليه السالم يف كتاب اهللا تعاىل 
عدو هللا تعاىل ،  ) u#—y‘u ( يف بداية سرية إبراهيم عليه السالم وقبل أن يكتشف أنَّ أباه

  ..بأن يستغفر له عند اهللا تعاىل  ) u#—y‘u (قبل ذلك وعد أباه 

) ƒt≈¯'r/tMÏ )ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß &rβ ƒtϑy¡¡7y ãt‹x#>Ò ΒiÏz #$9�§q÷Ηu≈Ç ùsGt3äθβt 9Ï=±¤ŠøÜs≈Ç ρu9ÏŠw$ ∪∈⊆∩ %s$Αt 
&r‘u#îÏ=ë &rΡM| ãtô u#9ÏγyLÉ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏΛã ( 9s⌡È 9©Οó ?s⊥GtµÏ {V‘ödäΗuΖ¨7y ( ρu#$δ÷fà�öΤÎ’ Βt=Î‹|$ ∪∉⊆∩ %s$Αt ™y=n≈Νí 

ãt=n‹ø7y ( ™y'r™óGtóøÿÏ�ã 9s7y ‘u1nÎ’þ ( )ÎΡµ̄ç… .x%χš 1Î’ myÿÏ‹|$ (   ] ٤٧ - ٤٥: مرمي [     

عدو هللا تعاىل ، كان له  ) u#—y‘u (وبعد أن تبين له أنَّ أباه .. بعد ذلك .. ولكن .. 
آخر  موقف..  
) Βt$ .x%χš 9Ï=Ζ¨<ÉcÄ ρu#$!©%Ïš u#ΒtΖãθþ#( &rβ „o¡óGtóøÿÏ�ãρ#( 9Ï=ùϑß³ô�Î2Åt ρu9sθö 2Ÿ%Ρçθþ#( &éρ'<Í’ 

%è�ö1n†2 ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ ?s7t¨š ;mλçΝö &rΞκ̈åΝö &r¹ôsy≈=Ü #$:øgpsÅŠΟÉ ∪⊂⊇⊇∩ ρuΒt$ .x%χš #$™óGÏóøÿx$‘â 
)Î/ö�t≡δÏŠΟz {L/ÎŠµÏ )Îω� ãt Β¨θöãÏ‰yο; ρuãt‰yδy$! )Îƒ−$νç ùs=nϑ£$ ?s7ẗt !s&ã…ÿ &rΡµ̄ç… ãt‰ßρA !° ?s9y�§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ¨ 
)Î/ö�t≡δÏŠΟz {Vρ≡̈νî my=ÎŠΟÒ (   ] ١١٤ – ١١٣: التوبة [   
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بعد أن تبين له أنه عدو هللا  ) u#—y‘u (يستغفر ألبيه  نإبراهيم عليه السالم ل.. إذاً .. 
وبالتايل فأي استغفارٍ بعد ذلك يقوم به .. به صريح كتاب اهللا تعاىل  هذا ما ينطق.. تعاىل 

  .. ) u#—y‘u (إبراهيم عليه السالم ألي كان ال ميكن أن يعين أباه 
ويف سرية إبراهيم عليه السالم نرى أنَّ إبراهيم عليه السالم وبعد أن بلغه الكبر ، .. 

  ..يستغفر لوالديه 
) #$9øsyϑô‰ß !¬ #$!©%Ï“ ρuδy=| <Í’ ãt?n’ #$9ø3Å9y�Î )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ρu)Î™ósy≈,t 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ 9s¡|ϑÏ‹ìß #$!$‘ãt$!Ï 

∪⊂∩ ‘u>bÉ #$_ôèy=ù_Í Βã)ÉŠΟz #$9Á¢=nθ4οÍ ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ 4 ‘u/−Ψo$ ρu?s)s6¬≅ö Šßãt$!Ï ∪⊃⊆∩ ‘u/−Ψo$ #$îøÿÏ�ö <Í’ 
ρu9Ïθu≡!Î$t“£ ρu9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΖÏt ƒtθöΠt ƒt)àθΠã #$9øsÅ¡|$>Ü (    ] ٤١ – ٣٩: إبراهيم [  

من استغفر هلما إبراهيم عليه السالم عندما بلغه الكبر ال ميكن أن يكون .. إذاً .. 
 هفآزر مل يستغفر له إبراهيم عليه السالم بعد أن تبين إلبراهيم أنu#—y‘u (  .. (منهما أبوه 

 u/−Ψo$ #$îøÿÏ�ö‘ (شموالً بدعاء إبراهيم عليه السالم ليس م ) u#—y‘u (.. إذاً .. عدو هللا تعاىل 
<Í’ ρu9Ïθu≡!Î$t“£ ( ..  

.. بدل صيغة األبوة  ) £“ρu9Ïθu≡!Î$t (وتتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بورود صيغة .. 

وهنا ..  ) £“u/−Ψo$ #$îøÿÏ�ö <Í’ ρu9Ïθu≡!Î$t‘ (إنما قال ) ربنا اغفر يل وألبوي ( فإبراهيم مل يقل 

ال ميكن أن يكون معنياً ذا االستغفار ، وأن  ) u#—y‘u (يظهر الربهان األكرب أنَّ أباه 
  ..والدي إبراهيم عليه السالم ليس منهما أبوه آزر 

ليس والداً إلبراهيم عليه السالم ، وهو أب إلبراهيم عليه السالم  ) u#—y‘u (.. إذاً .. 
يف كتاب اهللا  –براهيم عليه السالم ، حيث العم من هنا نستطيع أن نستنبط أنه عم إل.. 

  ..يوصف باألب  –تعاىل 



  ٢٤                  
يعقوب عليهما السالم ، والـذبيح  ) مبعىن عم ( هو أب عليه السالم إمساعيل .. إذاً .. 

هو من نسل إمساعيل عليه السالم  r وحممدل عليهما السالم ، هو إمساعيمن ابين إبراهيم 
إبراهيم عليه السالم له ولدان وراهيم عليه السالم ، عليه السالم هو من نسل إب وإمساعيل، 

مـن فرعـي رسـالة    واحد منهما محل فرعاً  وكلُّمها إمساعيل وإسحق عليهما السالم ، 
  ..السماء إىل األرض 

  


