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 بسم هللا الّرمحن الرحيم

 بعض هللاا هللا، وّفق ريي حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أانهيد السمس نّ الفاضالت، إليك ناأخوات
 (ع  بِــهِ تَـَفـــْنـِعـْلـٌم ي  )األخوات لتفريغها، ونسأل هللا أن ينفع هبا، وهي تنزل يف مدونة 

spot.comhttp://tafaregdroos.blog/ 

 تنبيهات هامة:

  ّاحل.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّاألستاذة حفظها هللا الع عليهالبات ومل تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال هلل عز
 يطان، ونستغفر هللا.والشّ 

 ويرضى. ق ملا حيبّ وهللا املوفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقّدمة:

  احلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني

طل _ ادلة أهل البامُ  مقام عام _ يفسورة األنيف وقد وصلنا يف الكالم عنه  عليه الّسالم، عن إبراهيم األخباريف  امازلن
ذه يف ه هحال قوم انوقد تبنّي ل ،يف الّتوحيده احلّق يوهذا املقام من أشرف مقامات إبراهيم عليه الّسالم، ظهر على يد

 يف الكواكب. أصال  للكواكب وماذا كانوا يعتقدون  ة  ناظرة من كوهنم َعَبدَ ـمُ ال

َراِهيَم َعَلٰى قَـْوِمِه ۚ} َناَها ِإبـْ تـ َنا آتـَيـْ ١{َعِليمٌ  َحِكيمٌ  رَبَّكَ  ِإنَّ   ۗنََّشاء   مَّن َدرََجات   نـَْرَفع   َوتِْلَك ح جَّ  

ن حكى لنا أى ماذا قال بعد نر  ّوالأإّّنا و ، ناظرةمُ ـلن ندخل يف تفاصيل الف بعد الـُمناظرة، نرى اآلن ماذا قال هللا عّز وجلّ 
 الـُمناظرة:

فهم؟ نفهم أّن هذه ماذا ن {ْوِمهِ َعَلٰى قَـ  َناَها ِإبـَْراِهيمَ َوتِْلَك ح جَّتـ َنا آتـَيْـ }قال هللا عّز وجّل:  83يف آخر املناظرة يعين يف اآلية 
احلُّجة : قصد هبا هنااحُلّجة إّّنا يُ تّج، و حيه أن وأمر  ،وبنّي له ،عين: أّن هللا عّلمهمب ،هيم على قومهااملناظرة ُحّجة احتّج هبا إبر 

قد وقع يف  ه الّسالمإبراهيم علي ا أنّ بد  اّن أظفال يظّن  ،فر والّشركاّليت هبا بنّي إبراهيم صّحة الّتوحيد وبُطالن الكُ  ،العقلّية
ا مضى بتدأ يشري إىل مهذا م {كَ َوتِلْ }: اخلربنتهاء هذا ابعد  هللا عّز وجّل قال بل ،ميان إبراهيمإلبداية  اهذ يسول ،الّشك

َناَها ِإبـَْراِهيمَ }هذا خربه  {ح جَّتـ َنا}اجملادلة  من ّّنا تلّقنها إبراهيم عليه إاحُلّجة  تلك ا على أنّ ا يُدلّنفهذ ،هذه صفة للخرب {آتـَيـْ
 .مِ صْ الَ  عَ مَ  ل  ز  نَـ التـَّ  :ىمَّ سَ تُ  ةُ جَّ حلُ وهذه اهبذه الطّريقة،  حُيَاجَّهمفهو اّلذي عّلمه أن  ،نيملمن رّب العا الّسالم

آاته من رفعة املنزلة فاملنزلة إلبراهيم عليه الّسالم ة فعَ ة من ر  وهذه احُلجَّ  {نـَْرَفع  َدرََجات  َمْن َنَشاء  }: بعدها فقال هللا عّز وجلّ 
2{قَاَل َأْسَلْمت  ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ }بسبب ما مضى معنا هذه  ؛ ور فَعة املنزلةوعّلمه وبنّي له تلك احلُجَّة،هللا  ُمقب ل على كّل موطن  

وهذه من أعظم  {ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليمٌ }فرفعه هللا إبيتائه احُلّجة  راغب فيما عند رّب العاملني، رّب العاملني،وهو ُمتَعّلق ب
 أبحوال اخلَلق، عليم بصدقهم، عليمحكيم اهلل عّز جّل ف ،أن ُُيري على يديه احلقّ  من يشاء هتيار خاّليت تظهر يف اصفات هللا 

 .من آاثر حكمة هللا وعلمههي ورفعه لدرجات الّناس رص عليه، احلو إرادة للحّق  منمبا يف بواطنهم عليم 
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ة األمر يف هنايه البّد إنّ ف ،لعامليا إلرادة وجه رّب اومل يكن صادق  مهما كان اإلنسان صاحب ُحّجة وصاحب لسان  هلذاو 
 .احب حّجةأنّه ص ظهريمر  بداية األيفكان   مهما ،البّد أن يظهر يف هناية األمر كذبه وإرادته للُشهرة أو للّشهوةو  حَ ضَ يـ فْ  أن

 هذا بداية إميانه، ومل يكن وقتهاومل يكن مع اخلصم، يف هذه املناظرة تنّزل  إذ ا فهمنا من هذه اآلية أّن إبراهيم عليه الّسالم
َذا َأْكَب  }قال:  َذا َرّبِّ هَٰ ٣{هَٰ وهذا أهّم ما تفهمني من جهة  ؛عهم على قوهلم هممإّنا يتنّزل يقصد بذلك حقيقة الرّبوبّية،  

ىل يف اهللا تع ةَ جَّ حُ فإبراهيم أظهر  ،أّن هللا أظهر ُحّجته سبحانه وتعاىل على لسان إبراهيم ،عقيدتك يف إبراهيم عليه الّسالم
 ، هذه حالة إبراهيم.ونصر دين هللا وذّب عنه الّتوحيد،

 العاملني؟ل لنرى بعد ذلك كيف عامله رّب كم  نُ سَ 

يف و ن إليه، وأحسا م  اىل ن عَ انه وتعحبطاه سأع ،ور  وهللا َشكُ وأظهر ُحجََّة هللا تعاىل،  فعل هذالـّما إبراهيم عليه الّسالم  
  .ذلك إىلاآلايت اّليت يف سورة األنعام إشارة 

أجّل مراتب  ومن ،شرف النّ عممن أّجة فس احلفن ،أّن هللا هو اّلذي َمنَّ عليه بتلك احل جَِّة ووّفقه فيهاننسى  ال أّوال  
خّصه  ّز وجلّ ع اهللف {نـَْرَفع  }ه قال: ألنّ  ،عهومن هذه املنزلة تسمع أّن هللا رف، فهذه منزلة بنفسها منزلةال ننسى هذا،  ،العطااي
 ا هذا مّتصل بنفس احُلجَّة.، حسن  ابلّرفعة

 عاىل:بحانه وتسقال ا؟ ، أين جند هذنياا يف الدّ جعله هللا عزيز  قام، احلُجَّة وبعد هذا املبعد هذه فإذ ا 

َنا ِمْن قَـْبل  َوِمْن ذ رِّيَِّتِه } ا َهَديـْ َنا َون وح  َنا َله  ِإْسَحاَق َويـَْعق وَب ك الا َهَديـْ َلْيَماَن َوأَي وَب َوي وس َف َوم وَسى َوَوَهبـْ َداو وَد َوس 
٤{َوَهار وَن وََكَذِلَك ََنِْزي اْلم ْحِسِنيَ    

 :ل، فقايال  املعىن طو وسنقف عند هذا  عزّته،ن هذا من اوك ،هئجزامن هذا  فكان ن  س  نعم إنّه حُمح 

٥{( َوِإْْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوي ون َس َول وط ا وَك الا َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَ ٨٥الصَّاحلَِِي )َوزََكرَّيَّ َوحَيََْي َوِعيَسى َوِإْلَياَس ك لٌّ ِمَن }  
سله سل وهم من نَ أشرف الّناس وهم األنبياء والر  لـّما ننظر إىل ذرّيته سنرى أّن  ؟افسنرى كيف أّن هللا عّز وجّل جعله عزيز  

لـّما  الّرفعة يُدخل الّسرور على اإلنسان وُيسّبب لهوهذا من أعظم ما  ،وأبقى هذه الكرامة يف نسله إىل يوم القيامة وذرّيته،
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؛ األنبياء وحّّت امللوكمن عقبه  ه سيكوننّ أبعلم  ، ويف موقف إبراهيم عليه الّسالمصاحلني ننو و ّن أبناءه سيكأبيعلم املرء 
من وأنّه بذل  جاهد من أجل الّتوحيد،و ذّب عن الّتوحيد، أنّه  ال تنسوا أّن كّل هذا بسبب ،عمنّ  ا من الُعّدد عليه أنواع   وهنا

 .احلقّ بَيان أجل 

نَ }ل: يقف رامته،إىل كَ  اإلشارةونرى كيف هذه العالقات املوجودة يف اآلايت كانت من اآلايت دعوان نتأّمل يف  ا َله  َوَوَهبـْ
 .وأتى بعده يعقوب مباشرة ،صلبهمن ابنه وإسحاق هذا  {ِإْسَحاقَ 

هم و خرجوا من صلبه  اّلذين ألنبياءلبيان ذكر ا رمّبا هذا ابتداء  ب، و بل ذُكر إسحاق ويعقو هنا إمساعيل الحظوا ما ذُكر 
  .ويعقوب أوالد إسحاق مح ه  ر  سح أب َ 

ترك ا لـمّ كأنّه يُقال: ف ،وسلم  عليههللاا صلى إاّل حمّمد  أحد من األنبياء مل خيرج من صلبه عليه الّصالة والّسالم إمساعيل 
اته هللا آالّدنيا أن  لّنعم العظيمة يفاومن ، نالّديو  الّدنياالّنعم العظيمة يف  هللا ومتّسك ابلّتوحيد رزقهالّشرك  إبراهيم عليه الّسالم

 ر.ذا األمههلم  وليق، صّلى هللا عليه وسّلم يتكّلم الّنبّ  نّ أ، يعين كاأنبياء وُملوك  ا كانوا أوالد  

ا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبل  } هللا عّز  أعلم أنّ  له؟ هللا كيف يكون مكافأةفلّسالم يه ايم علهنوح ليس من ذرّيّة إبرا {ك الا َهَديـَْنا َون وح 
زر آه هذا نسبه ليس ، فكأنّ عد آدمبفنوح أب  للبشريّة  ،من أشرف األنساب الم يف أصلهإبراهيم عليه السّ وجّل يبنّي أّن 

رين، أصالب آابء طاه خرجه من أأّن هللا :يُقال ،كأنّه يُقال: من ابب تشريف نسب إبراهيم،  وليس قومه إّّنا نسبه من نوح
 ابء.سب اآلحبسب األوالد وحبمن هم هؤالء؟ نوح عليه الّسالم، فأتت كرامة إبراهيم عليه الّسالم 

لّزمنية سبقّية ااأل ال يوجد :ّّتتيب عجيبوهنا جتد ال {نَ َهار و وَ وَسى َوِمْن ذ رِّيَِّتِه َداو وَد َوس َلْيَماَن َوَأي وَب َوي وس َف َوم  } قيل: ثّ 
 .ّّتتيبلاملتوّقع أن تكون هناك رعاية يف او  ،لّصلة من جهة األبابوال 

 :أّوال   من األنبياء ةذكر هللا عّز وجّل أربع

 .نوح .١
 .وإبراهيم .2
 .وإسحاق .٣
 ويعقوب. .٤

 :من األنبياء أربعة عشرّث ذكر من ذرّيتهم 
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 .داوود .١
 وسليمان. .2
 وأّيوب. .٣
 ويوسف. .٤
 وموسى. .٥
 وهارون. .6
 وزكراّي. .7
 وحيىي. .٨
 وعيسى. .٩

 وإلياس. .١0
 وإمساعيل. .١١
 وإليسع. .١2
 ويونس. .١٣
 ولوطا. .١٤

جب  يو الوالواو حرف  ،لّسالمايم عليه إبراهإشارة لفضل ا فيه سنرى أّن هذا الّّتتيب أيض  و ، مثانية عشرفيكون كّل اجملموع 
 .حسب اخلاّصّيةهنا على وإّّنا رتّبوا  ،حبسب الّزمانال ال حبسب الّشرف و  الّّتتيب،

عطي فقد أُ ، الّسلطانو لـُملك يف ا ما الّنصيب األعظمكان هل  وسليمانفداود  ،وحنن هنا نناقش ابتداء من داود .١
ذي الّ  ااء على والدمه، وهذا فيه ثنكر هللاا لش  فكاان منوذج  كر بادة الش  ع  فعبدا هللا ب   ،اكبري  ا  داود وسليمان من هذا الباب نصيب  

 .إبراهيم عليه الّسالم :ن إليه وهوايعود
 .ب على البالءمقام الصّ وهو املشهور يف  وبأيّ كر ّث ُذ  .2

 .ملقاميف هذا ا اوقاما بواجبهم يف مقام الـُملك والقدرة والّسلطان،سليمان داود و هر فاشتُ 

 الّصرب. :وهو، وقام بوظيفته وب يف مقام البالء واحملن والّشدائدهر أيّ واشتُ 
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بالء المجع بني ه نّ أل ّراءالسّ  لىعمجع بي الّصب على البالء والّشكر  نح وهو مَ  يوسف عليه الّسالمكر ّث ُذ  .٣
 .اطبع  مع الّنبّوة  إىل أن آاته هللا ُملَك مصر ،فهذا معروف يف قّصتهة واحملن

بني ني االبتالء و بهلم  عَ ناء مجُ  وأب ،وافصرب  ايأتت هلم البالوأبناء  ،فشكروا كَ لح مُ ـال فيهمفاجتمع إلبراهيم عليه الّسالم أبناء 
 .فصربوا وشكروا الّنعم

ّن هذه من ابلذّكر أل مح هُ دَ عح  بَـ وُخصّ  ،ّوة الرباهنيعجزات وقُـ مُ ـاألنبياء بكثرة ال يفقد اشتهر  وموسى عليه الّسالم  .٤
ا للّتقريب كان ّنوذج  لّسالم  اسى عليه مو ف ة،هابة والّصولمَ ـالو  جزاتعمُ ـيعين من فضائل األنبياء عليهم الّسالم قّوة ال؛ ملنازلا

 .كليم هللا  :فهو العظيم من رّب العاملني وللّتكرمي

ّشكر ين مجعوا بني الن، اّلذلّصابريا: الّشكرين، ذّريّته يف على إبراهيمعم اّليت أتت للكالم عن أصناف النّ   فأتى بعدهم
 .اّلذي مجع أعظم مقامات الّنبّوة فكان كليم هللا والّصرب،

الطة الَ لهد واإلعراض عن امرتبة الز  وأتى بعد ذلك  .٥ _  سوإلياَي وعيسى حيرَّّي و زكيف  كما  لقّدنيا وترك ُم 
 .نيحلمن الّصاأهّنم سبب وصفهم وهللا أعلم _ وهذا 
 .اويونس ولوط   عوإليسيل إْساع مثل مل يبقى هلم بي اللق أتباع وأشياع ناألنبياء اّلذي ّث ذُكر بعد ذلك .6

 6(القامسي، أويلحماسن التّ صاحب ) :قد ذكره األمروهذا 

 

ر  لـّما نتأّمل  يف كّل  {وَك الا َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِميَ } سنرى اجلملة األخرية العظيمة اّليت ُوصف هبا مجيع األنبياء: األنبياء يف ذ كح
٧اَنَفحَ و اّلذي دافع ن اجلزاء إلبراهيم ااألحوال ك فرفعهم هللا عّز وجّل  ،لعشريته وَمنحز َلة   اوشرف   اأن ُيعل هللا له أنس   ،عن الّتوحيد 

 ذا قال:وهل ،وهو سبحانه وتعاىل حكيم عليم ،ّرفعةلهذه ا
                                                             

َن األنحب ياء  َعَليحه ُم السَّالُم م ن َغريح  قال القامسي : )سورة األنعام. 8٦إىل  84اآلايت من _ تفسري  هـ( 1332القامسي ) _حماسن التأويل  ٦ اعحَلمح أنَُّه تَعاىل ذََكَر ُهنا مَثان َيَة َعَشَر نَب يًّا م 
ي الّتَّحت يَب. ولَك نح ُهنا َلط يَفة  يف هَ  َتض  نَّ الواَو ال تـَقح ؛ أل  َسحب  الَفضحل  ، وال حب  َسحب  الزَّمان  ، وهيتـَرحت يٍب، ال حب  أنَّ اَّللََّ تَعاىل َخصَّ ُكلَّ طائ َفٍة م ن طَوائ ف  األنحب ياء  َعَليحه ُم الصَّالةُ  ذا الّتَّحت يب 

م ُأُصوُل األنح  هنَّ ا وإبحراه يَم وإسححاَق ويـَعحُقوَب أل  ، َفذََكَر أوَّال  نُوح  َن الَكراَمة  والَفضحل  يوالسَّالُم ب نـَوحٍع م  ُع أنحساهُبم مجَ  مح تـَرحج  َرُة ب ياء ، وإلَيحه  ُلحُك والُقدح
ُعحَترَبَة ، بـَعحَد النـ بـُوَّة ، امل

رات ب  امل
َ
َن امل ع ا. ثَّ م 

ُ ع نحَد نـُُزول  البَ  رات ب  الصَّربح
َ
َن امل ن َذل َك َحظًّا واف ر ا. وم  َذ ه  أي وَب َعَليحه  السَّالُم. ثَّ َعَطَف َعلى هاَتنيح  الء  وامل َحن  والشَّدائ د ، وَقدح َخصَّ اَّللَُّ والس لحطاُن. وَقدح أعحطى اَّللَُّ داُوَد وُسلَيحماَن م   هب 

ة  إىل أنح آ دَّ نـَُهما، وهو يُوُسُف َعَليحه  السَّالُم، َفإنَُّه َصرَبَ َعلى الَبالء  والشّ  َرحتـَبـََتنيح  َمن مَجََع ب بـَيـح
راامل

َ
َن امل ُ ُملحَك م صحَر َمَع النـ بـُوَّة ، ثَّ م  ُم السَّالُم كَ اتُه اَّللَّ يل  األنحب ياء  َعلَيحه  ُعحَترَبَة  يف تـَفحض 

ثـحَرَة ت ب  امل
رات ب  ا

َ
َن امل حَلظّ  الواف ر . ثَّ م  ن َذل َك اب  ُ ُموسى وهاُروَن م  ، وَقدح َخصَّ اَّللَّ ، وقـُوَّة  الرَباه ني  زات  ُعحج 

نحيا، واإلعحراُض َعنحها،امل ُد يف الد  ُعحَترَبَة  الز هح
ُ ب َذل َك زََكر اّي وحَيحىي وع يسى وإلحياَس  مل وَقدح َخصَّ اَّللَّ

ن بـَعحد  َهُؤالء  األنحب ي َن الّصاحل  نَي، ثَّ ذََكَر اَّللَُّ م  م م  هنَّ َذا السََّبب  وَصَفهم أب  ُم السَّالُم، وهل  اع يُل والَعلَيحه  َيَسُع ويُوُنُس ولُوط . َفإذا اعحَترَبحان َهذ ه  اء ، َمن ملَح يـَبحَق َلُه أتحباع  وال َشر يَعة ، وهم إمسح
رار  ك   ُراد ه ، وأسح ُ أعحَلُم مب  ٍء يُذحَكُر، واَّللَّ َسن  َشيح ه ، كاَن َهذا الّتَّحت يُب م ن أحح  ( تاب ه  اللَّط يَفَة َعلى َهذا الَوجح

https://furqan.co/mahasin-altaweel/6/84
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َناه ْم ِإََل ِصَراط  م ْسَتِقيم  )َوِمْن َآََبئِِهْم } َناه ْم َوَهَديـْ ِِتِْم َوِإْخَواِِنِْم َواْجتَـبَـيـْ ( َذِلَك ه َدى اَّللَِّ يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاء  ٨7َوذ ّرَّيَّ
ه ْم َما َكان وا يـَْعَمل ونَ  ٨{ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَك وا حَلَِبَط َعنـْ  

وهذا  ولو أشركوا ،له ال شريك  وحدهعبادة هللا من ورائه فيكون ،وتنزيه هللا عن الّشرك ،الّتوحيدمعرفة ى هللا هو دَ هُ 
نهم مو وقع كانة العظيمة لصحاب املؤالء أهيعين  {َوَلْو َأْشرَك وا}لكن قال هللا عّز وجّل:  ،مستحيلاحتمال يف حّق األنبياء 

 لكن هؤالء مع ،لّتوحيدابسبب  ة إمّنا كانتناملكا ذهأّن همكانتهم العظيمة؟ البّد أن تعرف  مرغماذا سيكون الّشرك 
؟ ن عاداهمفكيف مب ،ها هللايت حيبّ ية الّ من األعمال الـُمرض حلبط عنهم ما كانوا يعملون عظمتهم ومكانتهم لو وقع منهم الّشرك
 .فيه هم مل يقعوا :يعين ،لوقوعوالّشرط ال يقتضي جواز ا ،وهو كما ترون شرط ،وهذا تشديد ألمر الّشرك وتغليظ لشأنه

بح هلم مكانة دّ ُروا وال أصصُ اءه ما  من ور الّتوحيد، وعلى أّن كلّ  عليه الّسالم ومكانته املبنّية علىر يف إبراهيم سنبقى نفكّ 
ظيمة إلبراهيم عليه املكانة الع أنّ  يعرفوا بّد أنال  عليه وسّلملّنّب صّلى هللاافأتباعه اآلن اّلذين هم أتباع  بسبب الّتوحيد،إاّل 

 .ُمدافعة عنهـوال ،والّتلّبس به ،جهة معرفتهجهة الّتوحيد، من من  إّّنا كانتالّسالم 

 :لهذا قال هللا عّز وجلّ ف

َة َفِإْن } بـ وَّ َناه م  اْلِكَتاَب َواحْل ْكَم َوالنـ  ْلَنا هِبَا قَـْوم ا َلْيس وا هِبَا ِبَكاِفرِينَ أ وَلِئَك الَِّذيَن َآتـَيـْ ٩{َيْكف ْر هِبَا َهؤ اَلِء فَـَقْد وَكَّ  
 عّز وجلّ  اتهم هللاآ هلداية،اك َر من ُذ مبا  املّتصفني الّثمانية عشرء اء األنبيأّن هؤال :عىنمب {أولئك اّلذين آتيناهم الكتاب}

 .ان قبلهمن كا مّ وهَ ثُ ر  وَ أو  مح ه  يح لَ عَ  تح لَ ز  فإّما نَ  ،ومّكنهم منها وفّهمها إاّيهم، ،فأنزهلا عليهم ،الكتب الّسماويّة

ح ا أُخح أيض  و  َم مبعىن:  ماتهآ هللا عّز وجلّ  أّن انَ رب  أن يكون النـ بُـوَّة   رياث  من م   اثٍ ري م   وهذا نوعُ   األمور،والفصل بني ةَ مَ كح احل  احلُكح
 .{اْلِكَتاَب َواحلْ ْكَم َوالنـ بـ وَّةَ }فاهلل آاتهم ة مَ كح م وح  هناك ُحكح 

 .بّوةتاب واحلُكم والن  ابلككفر ي {اِإْن َيْكف ْر هبَِ }فَ من العرب ومن قريش وغريهم: ّث أتى اخلطاب ملن يصلح له اخلطاب 

م ه مح.قريش  :يعين {َهؤ اَلءِ } سبق  نح سواء مَ  {قـَْوم ا َلْيس وا هِبَا ِبَكاِفرِينَ }هبا يعين: وّفقنا لإلميان { فـََقْد وَكَّْلَنا هِبَا} ومن يف ُحكح
ويُقّوي دينه وُيعله  سينصر نبّيهألّن هللا  ،لن خيسر يف هذه املعركة إاّل أهل الباطل :مبعىن ،من أهل اإلميان أو من سيأيت

                                                                                                                                                                                                     
 [معجم املعاين اجلامع. ]َح عنه : داَفعَ اَنفَ ، واملفعول ُمناَفح ،فهو ُمناف ح ،ُمنافحة   ،انَفَح: )فعل( ينافح ٧
 [88_8٧]األنعام:  8
 [89]األنعام:  9

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/نافح/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/نافح/
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 عرف هذه احلقيقة وتيّقن هبا، وعرفومن قرأ الّتاريخ  ،انزعها لكّل من ر  هدين هللا سيكون قاف ،ا على كّل من عاداهعلي  ُمستَ 
 الّناس ابإلميان هبا.ترب خيُ األزمنة اّليت 

َتِدِه ق ْل اَل َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن ه َو ِإالَّ ِذْكَرى ِللْ } ١{َعاَلِميَ أ وَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  َفِبه َداه م  اقـْ 0  
ماذا يُطلب من  الـُمستقيم، هم إىل الّصراطهللا هدا أنّ هم األنبياء كلّ إشارة إىل  {أ وَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  }واآلن إرشاد لنبّينا: 

ويف وحيد هللا، ويف ت ابهلل،ان م يف اإلميطريقتهب: يعين {َفِبه َداه م  اقْـَتِدهِ }وراءه؟ ن يُطلب مّ و صّلى هللا عليه وسّلم؟ الّنّب 
 ؟ا ابلكم بنافم عليه وسّلم صّلى هللا لّنبّ فهذا يُوّجه ل ؛اعمل يف أخالقهم، ويف أفعاهلم، ويف صفاهتم دين هللا،ُمدافعة عن ـال

توحيدهم، ويف  يفم هب ابالقتداء أدبتويُ  ،م  عظي ل  جلي ر  مأ بنبّينا صّلى هللا عليه وسّلموخاّصة  ابألنبياءفمن املؤّكد أّن االقتداء 
 .ءؤالهب د  تَ ك؟ اقـح طلوب منو املهفما : هذا طريقهم يف االعتقاد والعمل، فكأنّه يُقال ،وإثبات الّتوحيد إبطال الّشرك،

ا هذا ُيشعران وأيض   ،أهّنم كّلهم سائرون على نفس الّطريق ومن األنبياء قبله،نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم موقفنا من فإذ ا هذا 
 :يعين ،هممجعأبيف هؤالء األنبياء فّرقة صّلى هللا عليه وسّلم قد مجع صفات الّشرف اّليت كانت م  نبّينا أّن 

   الّسالم ماعليهداوود وسليمان ناوهذا نبيّ  ؛كاان من أصحاب الّشكر على الّنعمة. 
  عليه الّسالم وأّيوب   وهذا نبّينا ؛كان من أصحاب الّصرب على البالء. 
  الّسالم عليه ويوسف ع بينهما.مجقد  نبّيناو  ؛مستجمعا هلاتني احلالتنين اكما هو واضح ك 
 وموسى عليه الّسالم   األمرسّلم و  عليه هللانبّينا صّلى و  ؛فيها ُمعجزات ظاهرةكان صاحب الّشريعة القويّة اّليت 

 .ظاهر يف حّقه
  الّسالم معليه وزكراّي وحيىي وعيسى وإلياس  رب قد ض صّلى هللا عليه وسّلم نبّيناو  ؛الّزهدكانوا من أصحاب

 املثل األعلى يف هذا الّشأن.
   عليه الّسالم وإمساعيليف سيأيت كما  11{ِإنَّه  َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرس وال  نَِبياا} كان من أصحاب الّصدق

 صّلى هللا عليه وسّلم مثال يف ذلك.والّنّب  ؛سورة مرمي
  الّسالمعليه  ويونس لى داؤه من عر قد وقع زوة بدر غكما يف صّلى هللا عليه وسّلم  والّنّب  ؛صاحب الّتضرّع
 من شّدة توّسله وتضّرعه  ظهره

                                                             
1  [90]األنعام:  0
1  [54]مرمي:  1
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وهو  سرهم،أبي هبم د  تَ قح يَـ  نأبّلم ليه وسصّلى هللا عأُمر الّنّب  ،أفرادا اخلصال احملمودة، والّشرفأصحاب  ءذكر مجيع هؤالو 
ى هللا عليه صلّ ريته وجد أنّه سمن قرأ و ، يهمُمفّرقة فـكّل الّصفات ال  من خصال الُعبوديّة والطّاعة قد مجعصّلى هللا عليه وسّلم 

َصال  اخلريوسّلم  صّلى هللا  كان هو أفضلهم  ةالّصور  مر هبذهاألومىت كان ، مح ه  ر  سح ما كان متفرّقا فيهم أبَ  قد اجتمع فيه من خ 
  م.عليه وسلّ 

ويه صورة نبّينا لتشلوا مهما بذ ،عليهم من هللا ما يستحّقونالفاسقون،  ،نو الكافر اخلاسئون، ا ما نعتقده مهما بذل ذه
ه ا يضرّ وهذا حبر مسّلم، عليه و  ى هللاصلّ لإلساءة إىل نبّينا ويف استعمال كّل وسيلة كّلما أتى زمان  صّلى هللا عليه وسّلم،

ا بقي طاهر  تني إذا زاد عن قـُلّ   املاءفإنّ  ،مهتاا من قذار شيئ  أهل الباطل أن يُلقي يف حبر فضائله  سريته صّلى هللا عليه وسّلم يف
  م.ه وسلّ ات فما ابلكم ببحر الّصفات الكاملة هل يضرّه نبّينا صّلى هللا عليرّه الّنجاسضما ت

م وأنتم ترون أهنّ  كفر ذنبيس بعد اللويف احلقيقة إلنسانّية، لحّتام اوليس هناك  ،احّتام ملقامات الّنبّوة ليس هناكلكن 
صّلى هللا  سولن عظمة هذا الرّ من و قهور هّنم مأإاّل  ما تفهمني يعيدون اإلساءة إىل نبّينا صّلى هللا عليه وسّلم،ّث ا يسكتون زمن  
  ومن انتشار دينه.عليه وسّلم 

هبم فع وتنت به الّدين او ينشر ف سلمنيامل ك  لح مبا ميلكون حىّت يكون حتت مُ وأن يذهب  ،اأن يزيدهم غيظ   عّز وجلّ  نسأل هللا
 .ةُ يقَ اخلَل  

أّمته على هذه  َسريحُ و  هُ ريحُ سَ كون ن يوأ ،يعةغ الّشر وأن يُبلّ  ،أن يهتدي هبداهم رَ أُم   قد ملّ صّلى هللا عليه وسفهمنا أّن الّنّب إذن 
َي من  يَ ض  رَ  ؛اونشر   واعتقاد ا ومدافعة  علم ا _ الّتوحيد  ةطريق _ الّطريقة طَ  من طَ خ  سَ وَ َرض   .َسخ 

إليه بعد أن  هللا عّز وجلّ ن قد أحس المه السّ فإبراهيم علي ا،نبّينا أيض  مكانة علمنا و  إبراهيم عليه الّسالموهبذا علمنا مكانة 
إسحاق ويعقوب َر ك  ، فذُ ُمباركةـال ّذرّيّةذه الهب لـّما اعتزهلم أبن عّوضه عن قومهأحسن إليه و  ،والّدليل على قوله ،ةَ جَّ احلُ  هأعطا

ا، َوَوَلَد الَوَلد ،  .ّشر بهبُ  :يعين َوَلد 

فـََبشَّْراَنَها ِبِِْسَحاَق َوِمن َورَاِء ِإْسَحاَق } اال  وَعق ب  َنسح ره أبّن له جاءته املالئكة تبشّ  ،سَ ي  أَ ّن وَ لسّ  اوتصّوروا أنتم رجال طعن يف 
١{يـَْعق وبَ  2 إلبراهيم  زاءاجلفكان هذا  ،اأيض   اكم حبفيد ر  ق  بوالده تَ  ّّ فكما تقرّ ا فتقّر أعينكما به، أيض  مولودا  د  لَ ويولد هلذا الوَ  

أبوالد عّوضه هللا عن قومه وعشريته من أجل الّتوحيد،  حني اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بالدهمعليه الّسالم 
 .لتقّر هبم عينه ُصلبه، على دينه،صاحلني من 

                                                             
1  [٧1]هود:  2
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  .ىل الولدواملقصود أّن شرف الوالد يتعّدى إ ا عليه الّسالم كان قبلهأّن نوح  تبنّي لنا وقد 

 فأاته هللا ،الّشرك وبدحض ،وحيدالتّ  ُنصرَةب هاميحيد، بسبب قو اته يف التّ قاممذا؟ بسبب اهذا كّله كما اتفقنا بسبب م
ا وقيل لنبّينا اّلذي هو أيض   ،ّذريّة الطّاهرةبت له الوُوهح أصال  وَفرع ا، فـََولََّد من نو  يف الّدنيا حسب ا ونسب ا، ااحُلجََّة، وجعله عزيز  

 ؤالء.هب اقتد   ،من نسل إبراهيم

وإن شاء هللا ة ، الـُمَحاجَّ ع يف ا نستطيول ماآلن نق ،ربها بعد هذه الـُمَحاجَّة  أتى خَ  فإذ ا اآلن فهمنا ما إلبراهيم من مكانة
ُل أيض ا يف حُمَاجَّة  ربّنا يُ  ا ونُكم   :إبراهيم يّسر غد 

َراِهيَم َمَلك وَت 7٤َوِإْذ َقاَل ِإبـَْراِهيم  أِلَبِيِه َآَزَر أَتـَتَِّخذ  َأْصَنام ا َآهِلَة  ِإيّنِ َأرَاَك َوقَـْوَمَك يف َضاَلل  م ِبي  )} ( وََكَذِلَك ن ِري ِإبـْ
١{َوِلَيك وَن ِمَن اْلم وِقِنيَ ْرِض السََّمَواِت َواأْلَ  ٣  
وحنن  {َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيم  أِلَبِيِه َآَزَر َأتـَتَِّخذ  َأْصَنام ا َآهِلَة  ِإيّنِ َأرَاَك َوقـَْوَمَك يف َضاَلل  م ِبي  }حاجة بقوله تعاىل: مُ ـبدأت هذه ال

نـَْيا}قد أمر نبّيه صّلى هللا عليه وسّلم وهو خُياطب  قد مّر معنا أّن هللا ١{الَِّذيَن اَّتََّذ وا ِدينَـه ْم هَلْو ا َوَلِعب ا َوَغرَِّْت م  احْلَيَاة  الد  ٤ أن  
 ويبقى !من منافعها وتذهبوتنتفع  !وأن يُناقشهم يف أنّه ال مُيكن أن تكون الّدنيا أتت جملّرد أن تعيش فيها وتنتهي ،يّتكهم

 
 
 لعب وهلو ما هلايا ّدنالهذه ّن أهذا معناه  ! عقابالُمسيء بـوال !جزاء ُمحسن بالـال ويبقى !اواملظلوم مظلوم   !االظّامل ظامل

 !قيمة

عليه موقف إبراهيم ا عب  ول ه وسّلم هزو ا عليّلى هللاالنّب صذكر لّلذين اّّتذوا دين فأمر هللا تعاىل نبّيه صّلى هللا عليه وسّلم أن يَ 
ة كايحبفبدأت  ،بيهاهيم ألقال إبر  ذاامامسع  ، فكأنّه يُقال:ذلكبويفتخرون على دين إبراهيم وهم يزعمون أهّنم  ،الّسالم

فبعد أن تصنعها  {َآهِلَة  } تصنعها تا أنر  وَ يعين صُ  {نَام اَأتـَتَِّخذ  َأصْ } ا له:ر  ك  نح فقال مُ  ،أبيهبني و  املوقف بني إبراهيم عليه الّسالم
صف تّ ن مصنوعة وتكيف تكو ف ؟دل وتُعبَ أن ُتسأَ  تستحّق معها وجتعلها مّتصفة بصفات إهلك اّلذي تُعّظمه؟بيدك جتعلها 

 لُضّر؟ا الّنفع ودفع اطلب منهبصر، ويُ ، خالية من احلياة والّسمع والرّ عاجزة عن الّنفع والضُ هي كيف تكون بصفات الّصانع؟  
بل  ،لّطريقة املقبولةاّنكم لستم على املقصود أف {ي  ِإيّنِ َأرَاَك َوقـَْوَمَك يف َضاَلل  م بِ }ى وهي ال تسمع؟ فقال له: وكيف تُنادَ 

 .فالبّد أن يهلك ،الطّريق وابتعد نهذه هي طريقة من ضّل ع

                                                             
1  [٧5_٧4]األنعام:  3
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، نامعن األصهنا تكّلم يهو لن ن لك صنام،األَبدة عَ بفساد ة العقلّية جَّ احلُ على ذكر وسيأيت اآلن كالم إبراهيم عليه الّسالم 
ن ِري ِإبـَْراِهيَم  وََكَذِلكَ } :جلّ و  عّز قال هللاف ،إّّنا هي رمز للكواكب يف الّسماء ،عندهماّليت يف األرض  فقد اّتفقنا أبّن األصنام

ن ِري ِإبـَْراِهيَم }ر الّسلطان القاهو العظيم  لكمُ ـلا ،أن العظيمهذا الشّ ملكوت الّسماوات واألرض  {َمَلك وَت السََّمَواِت َواأْلَْرضِ 
 .سان إىل اليقنيان وتوصل اإلنزيد اإلميتّد أن وهذه األمور الب ،وما فيهما من عجائب وبدائع {َمَلك وَت السََّمَواِت َواأْلَْرضِ 

 ،الّساطعةالرباهني و ألدّلة القاطعة رض من ات واألعليه الّسماوا تما اشتمل ه  ت  ريَ ص  بَ وَ  ه  ر  صَ بَ فرأى ب   ،فاهلل عّز وجّل قد أطلعه
ب عقيدة أصبح هو صاح :ينيع دّلةام األقي ؟اليقنيأين وجه  ،وقننيمُ ـولذلك كان من ال ،ويزداد داللةفّكر ا ويُ فأصبح ينظر هل

  ه.بن ، ألنّه كّلما زاد يقني اإلنسان استطاع أن يُدافع عّما تيقّ ويستطيع أن يدافع عنها

يدّل صّور كيف ما حوله تلكّنه ال ي ،فضل هللاوهذا من  ،احلقّ يعرف  ،اموّحد   ،ان  ماحلمد هلل يكون مؤ واملعىن أّن اإلنسان 
ا مع أّنه أولوا يهتّم أبن يزيد يقين   مُيّحض نفسه هلذه املهّمة العظيمة، أو مللكّنه مل  وهذا ال يشّكك يف توحيده على اعتقاده؟

َذا ََبِطال  } وخيرجون هبذه الّنتيجة املهّمة:ماوات واألرض يتفّكرون يف خلق السّ األلباب  ١{رَبَـَّنا َما َخَلْقَت هَٰ ٥  فيزدادوا يقين ا. 

 دليال    عليهُيعل كّل ما ميرّ  أنمنه  لواب  وليس مط فيشعر أنّه ليس مسؤوال   نا ومؤمن ا، يعرف ربّنامتيقًّ لكن يكون بعض الّناس 
 ب أنّ بسبيكون أو  عهم،م مبا مطمأنينتهو  ،ابلّتفكري فيهيعين:  ،من عدم انشغال الّناس ابلّتوحيدرمّبا وهذا  ،على عظمة هللا

هللا أمساء ما عرفوا من  أو ي ميّر عليهم،يل اّلذلّدلابلالستدالل على الّطريقة الّصحيحة  دَ كّ  ، يعين: ما أُ وا عليهبُ رَّ دَ مل يُ  هذا األمر
 .ور حولناّلة تفسري ما يدأو ق ،همفقّلة  نتيجته البّد أن تكون هلجلفإّن ا ما حوهلم من األحوال،وأفعاله ما يسّموا به وصفاته 

ك نة القادمة تتحرّ من السّ و ، العام طول منتظمةويُراقبها فيجدها تتحّرك بطريقة  ،حركة الّشمس يرىرائي  أنّ فمثال نفّتض 
  علىيدلّ هذا االنتظام  أنّ  :ولع أن يقلكّنه ال يستطي ينزه هللا ويقول : سبحان هللا !أنّه فيشعر يف نفسه  بنفس الّطريقة،

هي فعل، فعلى أن تفعل ال  قادرةهّنا غريويدّل على أ وأّن هللا يضع األشياء يف موضعها، ربّنا حكيم، ويدّل على أنّ ، الّتسخري
 ،ارف كيف يستدّل هبو ال يعأ ،مساءلكن ال يعرف هلا أر احلقائق أنّه قد يتصوّ  :مبعىن وإّّنا هي مفعول هبا،ليست فاعلة 

ووصل إَل  ،ات استفاد منهأى اآلَّيه لو ر أنّ  تكون ةجالّنتيفإّن  وعرف من أمساء هللا وصفاته وأفعاله،قابل أنّه لو تعّلم ملاب
 .وإَل االستدالل هبا على غريه ،اليقي يف نفسه

والرباهني طعّية القَ  ّلةهذه األد مناستفادة إبراهيم عليه الّسالم حول الكالم  ا يفموضوعنا غد   إن شاء هللاهذا يكون 
 .ّق من الباطلنّي احلوب ؟استشهد هبا استخدمها على قومه؟ وكيف وكيف ، اّليت رآها يف الّسماوات واألرضالّساطعة
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 .لمالّصرب على الع طيكم أجرأن يعو  الّتقصري ويغفر لناا أعمالنا نّ مأموران ويقبل أن ييّسر لنا  مبّنه وكرمه سأل هللان

 سبحانك الّلهّم وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته


