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التقوى

 حضر� مر�Å بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

َهَذ�  �ْجَعْل  ِ�ْبَر�ِهيُم َ�$ِّ  َقاَ'   ,ْ�ِ-َ﴿

َنْعُبَد   1ْ2َ َ-َبِنيَّ  َ-�ْجُنْبِني  8َِمًنا  �ْلَبَلَد 

�ْألَْصَناَ:﴾  (�آلية ٣٦)      

شرB �لكلمـا<:
"َجَنَب  َ�َفعه.   :êَجْنب َجَنَبه   :Dجُنْب�-
 Zßا« عنه، "منه ¬ �لقرÃّ :�َلشي� ëيدÅ
�ألصنا[﴾  نعبَد   Z
 "َبِنيَّ   Éْجُنب�"﴿

É "}ّياهم (�ألقر§) 
� َنحِّ
�لَوَثُن،  "هو:  �لصنم  �ُع  �ألصنا:: 
 Zٍحيو� "
 Zٍنسا{ jُِتمثا "
"هو صو�ٌ� 
 Z"� كلُّ ما ُعِبَد من "
ُيتَّخذ للعبا��؛ 

�هللا. "هو ُمَعرٌَّ§ (�ألقر§).
�لكلمة  بل   �
�لر هذ�  
قبل  ال   Éن{
 :jعند� عربية من ما�� (صنم) فُيقا
"َصَنَم  خُبَثت.  �لر�ئحُة:  "َصَنَمت 
�لعبُد: قِوَ�. "صَنم �لرجُل: صوَّ�. 
َنمُة: َقصبُة �لريش كلُّها؛ �لد�هيُة"  "�لصَّ

(�ألقر§) 

:Eلتفسـ�
 لقد سبق 
Z بّين �هللا تعاz قبل ßيا� 

نبيا�« �أل"لني ± ميلكو� 
ية 
سبا§  Z

"لكنهم   ،ïللنجا ظاهر�  ""سائل 
كذلك  مرئية،   Nغ بأسبا§  جنحو� 
سيفوJ Åمد � بأسبا§ غN مرئية، 
�لكلمة  متثيل   ¬ بعضها  ُ�كر�  قد 
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�هللا  فبّين  �آلية  هذ«   ¬ 
ما  �لطيبة. 

Z �ألسا� لنجاJ ïمد � قد  zتعا
�لسنني، "باألخص  ُ"ضع منذ ßال¼ 
علينا   êحّق  Zكا"  .� }بر�هيم  بيد 
ظلما�  من  مكة  
هل  ننجي   Z

عندنا،  من  بكتا§  "Ðّصهم  �لشر� 
ألننا سبق 
Z قطعنا "عدë مع }بر�هيم 

لصاحلهم "Ãن ال Ðلف �مليعا�.
يبد" من �عا� سيدنا }بر�هيم هذ� 
نه 
كاZ يعلم بناً� على �لوحي 
نه سيسو� 
�أليا[،  من  يو[   ¬ مكة   ¬ �لشر� 
"لذلك �عا �به قائال: ""�جُنْبÉ "َبِنيَّ 
 ± عندما  "�لك  �ألصنا["،  نعبد   Z

 ±  �{ مكة.  
ثر ¬   �
 للشر�  يكن 
يكن يسكن مَكة عندئذ }ال }³اعيل 


" بعض من �ملؤمنني به �.
�لتوحيد   Z
 �لدعا�  ֲדذ�  "نكتشف 
على   ðفتأ  .êئم��  Zيتنا"با "�لشر� 
 ñ �لتوحيد،  فيها  يز�هر  
يا[  �لدنيا 
�لشر�  "با�  فيها  ينتشر  
يا[  تليها 
د�  �ملوحِّ �ألمم  "تصبح  "يسو�، 
�لطو�ئف   Nتص" مشركة،  فتر�  بعد 
ميلك  "ال   .êيض
 د�  موحِّ �ملشركة 
 Zلذين يصلو�  Zبأ  jيقو  Z
  Zإلنسا�
}z �لذ�"� ¬ �لتوحيد قد 
صبحو� ¬ 

مأمن من �لشر� }z �ألبد. 
"هذ� يشّكل �حضê ملا يزعمه علما� 
"مقا�نة �أل�ياZ" من 
Z عقيد� �لتوحيد 

 Zßلقر� Z{ .نشأ� من عقيد� �لشر�
 Zظاهرتا "�لشر�  �لتوحيد   Z
 يعلن 

"ًال  يسو�  �لتوحيد   Z
"  ،Zمتنا"بتا
ليحل  �لشر�   ðيأ  ñ �لد"�[،  على 
�لتوحيد  عقيد�   Z
  Éيع "هذ�  Jله. 
�لشر�   Z
" }%امية،  ³ا"ية  عقيد� 
من  "�الÃطا¸  �لتر��  }ال   Éيع ال 
مقا�نة  علما�  "لكن  �لتوحيد.  مقا[ 

نُه ¬ �لبد�ية تولد�  Zيزعمو Zأل�يا�
فكر� "جو� �آل%ة ¬ �إلنساZ نتيجة 
�لطبيعية،  �لظو�هر  من  "حNته  خوفه 
عن  لُتسفر  �لفكر�  هذ«  فتطو�� 

�العتقا� بوجو� }له "�حد.
يبد"  �لنظريتني  بني  �الختال¼  هذ� 
عا�يê للوهلة �أل"z، "لكنه بناً� على 
�لدين  
هل   ïيصّر نفسه  �الختال¼ 
بأZ �هللا هو �لذ� خلق �إلنساZ، بينما 

 Zإلنسا� Zبأ Zيّدعي هؤال� �لعلمانيو
 Z
  �
 }%ُه.  خلق  �لذ�  هو  نفسه 
�العتقا� بوجو� �إلله هو "ليد 
فكا� 

�إلنساZ "تو¶اته ليس }ّال.
قائًال: هل  هنا   Zإلنسا�  jيتسا� "قد 
كاZ بإمكاZ }بر�هيم 
Z يقع ¬ �لشر� 
 Éّب" Éبه قائًال: ﴿"�جُنب�يدعو  òح


Z نعبد �ألصنا[﴾؟ 
"�جلو�§: 
Z قو� �إلنساZ "قد��ته 
"ِبنيته  æَلقه  يتعلق  ما  منها  نوعاZ؛ 
مثل �لر
� "غN«، فال ميكن 
Z يدعو 
¬ شأ¾ا "يقوj مثًال: يا �§ ال َتَدْ� 

سني، }� ال تبديل � z{ jسي يتحو
�
 êنوع هنا�  "لكن  �خللق.  هذ�  ملثل 
 "
ßخر من قد��� �إلنساZ �ملكتسبة 
 Z

Z �إلنساZ ميكن   ôملوهوبة، مبع�
 "
يطو� قو�« هذ« باجلهد "�لتمرين، 

وانطالقـاً مـن املبدأ نفسـه يقـوم األنبيـاء عليهم 
السـالم باالسـتغفار والتوبـة، فينخـدع الذيـن ال 
يعرفـون هذا املبدأ ويظنـون خطـًأ أن األنبياء أيضًا 
يقعـون ! الفواحش واملعاصي فيقومون باالسـتغفار 
والتوبـة. واحلق أن اسـتغفارهم وابتها}م إمنا يعy أن 
ميّكنهـم اهللا تعاb مـن احلفاظ على مقـام الطهارة 
...bوالعصمـة الـذي يتبّوأونـه كِهبـة مـن اهللا تعا
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ليميز«  "هبًة،  فضًال  }ياها  �هللا  يعطيه 
عن غN« من �لبشر. "مبا 
Z مثل هذ« 
 j�"لز�" لالÃطا¸  معّرضة  �ملو�هب 
يستمر   Z
  Zإلنسا� على   Zلذلك كا
يساعد«  كي  �هللا   z{  jالبتها�  ¬
له  �هللا  "عد  �غم  عليها،   õحلفا�  ¬
 êعتر�ف� ميّثل  هذ�  �بتهاله   Zفإ بذلك، 
منه بأZ هذ« �لِنَعم 
" �ملو�هب ليست 
ِملكê له، بل هي }نعا[ "هبة من �هللا 
�لكرمي. "بناً� على هذ� �ملبد
 نفسه ال 
ي�ï �ألنبيا� ¬ �لدعا� "�البتهاj لكي 
ميّن �هللا عليهم بالنعم �ملنوطة بالنبو�، 
 � }بر�هيم  من  �لدعا�  هذ�  "مثاُله 
 &�Å  ِّ§� ﴿قل   :�  öلن� �عا�   "

نفسه   
�ملبد من   êنطالق�"  .﴾êعلم
يقو[ �ألنبيا� عليهم �لسال[ باالستغفا� 
 Zيعرفو ال  �لذين  فينخد�  "�لتوبة، 
�ألنبيا�   Z
 خطًأ   Zيظنو"  
�ملبد هذ� 
"�ملعاصي  �لفو�حش   ¬  Zيقعو  êيض

"�حلق  "�لتوبة.  باالستغفا�   Zفيقومو
 Z
 Éمنا يع{ 
Z �ستغفا�هم "�بتها%م 
على   õحلفا� من   zتعا �هللا  ميّكنهم 
مقا[ �لطها�� "�لعصمة �لذ� يتبّو
"نه 
 õحلفا�  Zأل  ،zتعا �هللا  من  كِهبة 
يتم  
يضê ال  �لسامي  �ملقا[  على هذ� 
�. "من  �هللا  بفضٍل خا÷ من  }ال 
بعد  مر�   Zßلقر� �ّكرنا  �لك  
جل 
فليتوكِل  �هللا  ﴿"على  بقوله  
خر� 


نه   �
  .(١٣ (}بر�هيم   ﴾Zملتوكلو�
Ýب على �إلنساZ �غم �قيه "تفوقه 
 zيستعني باهللا تعا Z
على �آلخرين، 
}ال  �لرقي  هذ�   ÅرË  ±  �{  ،êئم��
�لك  فعل   ��{" "�-ته.  �هللا  بفضل 

َضَمَن هد�يته "هد�ية �آلخرين. 

 Jِِمَن �لنَّا �Eًِ�نَُّهنَّ 2َْضَلْلَن َكِث ِّ$�َ﴿

َعَصاِني  َ-َمْن  ِمنِّي  َفِإنَُّه  َتِبَعِني  َفَمْن 

َفِإنََّك َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾  (�آلية ٣٧)  

 :Eلتفسـ�
 .zعه من مشهد حلب �هللا تعا"�
ما 

"ال�«:  عن   jيقو }بر�هيم  فسيدنا 
��مو�  ما  
"ال��  سأعت�هم   ِّ§� يا 

ُمجتنبني عن �لشر� "}ال فال.
حب   Z
 �آلية  هذ«  من  "نستنبط 
 Zإلنسا� يوقع  بطريق خاطئ  �أل"ال� 
 �{ "�آلثا[.  �ملعاصي  من   Nكث  ¬
يعّلمنا }بر�هيم � هنا 
نه Ýب على 
 Zيكو ال   êحّب 
"ال�«  Ëب   Z
 �ملر� 
�حلب   Zأل سلوكهم،  لفسا�   êسبب
"}منا   êحب ليس  �أل"ال�  يفسد  �لذ� 
هو عد�"�. فيجب 
Z يكوZ �هتمامنا 
مبصاحلهم �ألخالقية "�لر"حانية 
كثر 
 ��{" �لدنيوية.  بر�حتهم  �هتمامنا  من 
 Nتذك �غم  �أل"ال�  حالة  تصلح   ±

 ðتأ  Z
 Ýب  %م،  "نصحهم  �آلبا� 
مرحلة يضطر"Z فيها لقطع �لصلة عن 
�أل"ال�، أل¾م }�� شعر"� بأß Zبا�هم 
يغضوZ �لطر¼ عن تقص�Nִדم �Ãرفو� 
بعيدë عن �ملنهج �لسليم، "لكنهم }�� 
 Z"� با�هم لن يدعوهمß Z

��كو� 
 Z
تأنيب على تقص�Nִדم فال بّد من 
يصلحو� سNִדم. فمن "�جبنا 
Z نؤِثَر 
فهذ�  �أل"ال�،  حب  على  �هللا  حّب 
بل  فحسب،  �هللا   Zضو�� ُيكسبنا  ال 

.êيض
سيحمي 
جيالنا من �%ال� 
ñ قاj }بر�هيم  ﴿"من عصاِنى فإنك 
من  
علن  
نه  �لك  �حيم﴾..  غفو� 
من  �لشر�  يرتكب  من   Z
 قبل: 

عت�«  "لن   Éم ليس  فإنه  
"ال�� 
 Zيكونو �هللا  
نبيا�  "لكن  "لد�. 

Z يؤِثر �إلنساZ حبَّ " .êيض
�-ا� 
 Z
�هللا على حب �أل"ال� شي�، "لكن 
�لر-ة أل"ال�«   êبه طالب� z{ يتوسل
فهذ� شي� ßخر متامê. "لذلك يبتهل 

�جو�  ، سيدنا }بر�هيم �: يا �§ِّ

ما  ،êي» من �لشر� ��ئم�حتمي � Z

 Éفإن 
"�مر�  منهم  
حد  خالف   ��{

بدë، "�غم  Éعت�« م
بريئ منه "ال 
�لك فإ& 
تضر� }ليك يا 
يها �لغفو� 
�لرحيم 
Z تغفر %م "تصلحهم "حتقق 

%م �لرقي "�ال�Åها�. 
 Z
  � }بر�هيم  هنا  "ّضح  لقد 
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 Z
 Éسخط �آلبا� على �أل"ال� ال يع
بل  Ãوهم،  �لقلو§  قسا�  يصبحو� 
�لطريق �ألمثل هو 
Z يعاقبو� �أل"ال� 
¬ �لظاهر بينما Ýب 
Z يدعو� %م من 
ي�حو� ساعني  با%د�ية، "ال  �لصميم 

إلصالحهم، ال 
Z يتمنو� هالكهم.

ِبَو�ٍ�  ﴿َ�بََّنا ِ�نِّي 2َْسَكْنُت ِمْن ُ,�ِّيَِّتي 
َغْيِر ِ,^ َ�ْ�ٍ[ ِعْنـَد َبْيِتَك �ْلُمَحرَِّ: 
َ� َفاْجَعْل 2َْفِئَدً�  ـالَ َ�بََّنا ِلُيِقيُمو� �لصَّ
ِمـَن �لنَّاJِ َتْهِو^ ِ�َلْيِهـْم َ-�ْ�ُ�ْقُهْم 
ِمـَن �لثََّمَر�ِ< َلَعلَُّهْم َيْشـُكُر-1َ﴾

(�آلية ٣٨)       

شرB �لكلمـا<:
لآلية  �لكلما�   ïشر (��جع   :�ٍ�-

�قم ١٨ من سو�� �لرعد)
�لقلُب  "�لفؤ�ُ�:  فؤ��.  �ُع  2فئد�: 
هو  "قيل  لتحرُّكه.  "قيل  لتوقُِّد«، 
 jقا"  .»ýغشا "قيل  �لقلِب،  باطُن 
�لفؤ��  ُيطلُق  �ملفسرين:  من  �اعٌة 

على �لعقل (�ألقر§)
ت على  َتهو^: َهَوِ� �لُعقاُ§: �نقضَّ
صيٍد 
" غN«. "َهَوْ� يد� له: �متّد� 
هبَّْت.  �لريُح:  "َهَو�  "��تفعت. 

سَرَعْت.  بر�كبها:  �لناقُة  "َهَو� 
"هو� �لشيُ� َهِوّيê "ُهِوّيê: سقط من 


سفل (�ألقر§) z{ ٍُّعُلو
ِحمُل  "هي  �لثَّمرِ�،  �ُع  �لثمر�<: 
من  "�لثمرُ�  "�لولُد.  �لنَّسُل  �لشجِر؛ 
�للِّساZِ: طرُفُه "َعَذَبُته. "äر� �لقلِب: 
(�ألقر§).  �لعهِد  ُخلوُ÷  �ملوّ�ُ�؛ 
فاملر�� من قوله تعا�"﴿ z�Åْقهم ِمن 
من   �َÅلر� 
عِطهم   �
 �لثمر�ِ�﴾ 
�لثما�، 
": ال تَدْ� 
عما%م �ل» قامو� 

ֲדا æلو÷ �لنّية تضيع. 

:Eلتفسـ�
 zتعا هللا  }بر�هيم  سيدنا  هنا  يؤكد 
تلك   ¬ ��يته  تر�   ¬ نيته  خلو÷ 
�ل�ية.. لكي يستد�َّ ֲדذ� �لطريق فضَل 
�هللا "�-ته. "�لك 
Z �هللا تعاz ينظر 
}z �لنيا� "ال يضيع 
� عمل قا[ به 
}نساæ Zلو÷ �لنية. فيتضر� }بر�هيم 
تركُت  لقد  }%ي،  بقوله:  �هللا   z{
"لعمر�نه.  بيتك  خلدمة  هنا  
"ال�� 

لقد تركتهم عند بيتك �ملحر[ ليعبد"� 
 ¬ تركتهم  "قد   .êئم�� "يذكر"� 
هذ« �ل�ية �غم علمي بأنه ال يتيسر 
فيها 
� شي� من �ملÿتع �ملا�ية. فيا 
 ،vبتها� "تقبَّْل  ��حْم ضر�ع»   ، ِّ§�
من  
تركهم  �لذ�  �%د¼   v حقِّْق"
متيل  �لنا�  قلو§  فاجعْل  هنا.  
جله 
}ليهم شوقJ" êبة "تستمع لنصحهم 
"تنصا�، "
Z ينجح 
"ال�� ¬ }قامة 
عبا�تك ¬ هذ« �ل�ية. "
�جو�، يا 
�لناحية  من  �عايتهم   zتتو  Z
  ، ِّ§�
برية   ¬ 
تركهم  فإ&   ،êيض
 �ملا�ية 

عر¼ 
نه ال Å�� فيها "ال خضر�، 
متدهم   Z
 }ليك  
توسل  �لك  "مع 
بل  فحسب،  �لعا��   �Åبالر ليس 
 Z
بأجو� 
نو�� �لثما�، كي يد�كو� 
من يضحي ¬ سبيلك فإنك ال تضيعه 

.êيض

بدë بل تكفل حاجاته �ملا�ية 
�لو�سع  �لعميق   Nلتأث�  z{ �نظر"� 

لقـد وّضـح هنا إبراهيـم � أن سـخط اآلباء على 
األوالد ال يعـy أن يصبحـوا قسـاة القلوب �وهم، 
بل الطريـق األمثل هو أن يعاقبـوا األوالد ! الظاهر 
بينما �ـب أن يدعوا }م من الصميـم با}داية، وال 
ي�حـوا سـاعني إلصالحهـم، ال أن يتمنـوا هالكهم.
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التقوى

لدعا� سيدنا }بر�هيم، كيف 
Z �لعا± 
�إلسالمي �ليو[ كلَّه يقف فد�� السم 
�لقلو§   Z
 "كيف  �ملكرمة،  مكة 
فيها   jنز �لذ�  �لكتا§   z{ ִדفو 
 ïتا
 لقد  بل  "}كر�[.   jجال{ِ بكل 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما[  ببعث  �هللا 
�ملوعو� � �آلZ مزيدë من �لوسائل 
"�لفر÷ لنشر هذ« �لتعاليم �ملبا�كة. 
 Nتأث من  �لر"حي  �جلانب  هو  هذ� 
منه  �ملا��  �جلانب  
ما  �لدعا�.  هذ� 

يضê. ِ}� جتد ¬ هذ«  ëفعجيب جد
�ملا�   z{ تفتقر  كانت  �ل»  �ل�ية 
"�لثمر��.  �لفاكهة  
نو�َ�  "�لز�� 
 ±  êمان�"  êعنب مكة   ¬ 
كلُت  لقد 

�� مثلهما ال ¬ �%ند "ال ¬ �لشا[ 
فرنسا. تصل  }يطاليا "ال ¬  "ال ¬ 
}z مكة �لفو�كُه من كل 
Ãا� �لعا±، 
}بر�هيم  �عا�  �ستجابة  على  لتؤكد 

 .�
ِمن  
فئدً�  ﴿فاجعْل   zتعا قوله  
ما 
قاj بعض  }ليهم﴾ فقد  �لنا� ִדو� 
للتَّبعيض  هنا  (ِمن)   Zبأ �ملفسرين 
�لنا�  قلو§  من   êبعض �جعل   ôمبع
ִדو� }ليهم. "لكن هذ� �ملعô بديهي 
�لبطالZ، ألZ من يدعو �به ال يطلب 
(ِمن)   Z
 شّك  فال  قليًال.   êشيئ منه 
 Z
هنا �Åئد� جا�� للتأكيد. "�علم 
 "j�"§ كلمة (�لنا�)  جا�� ُمعّرفة

"لو  "�خلصوصية،   jللكما هي  �ل» 

فئد�   "�
 "ِمن"   Z"بد �جلملة  قر
نا 
�لنا�" فاملر��: قلو§ خو�÷ �لنا� 
"كامليهم، "}�� ُ
ضيفت }ليها (ِمن) 
 ، يا �§ِّ  Z
  :ôملع�  Zيكو �لتأكيدية 
�جعْل هؤال� �لذين يتوقوz{ Z مكة 

طهرهم "  êخالص{ �لنا�  
كثر  من 

 .êقلوب
تعا�"﴿ :z�Åْقهم  لقوله   Zيكو "قد 
 ôمع ﴾Z"من �لثمر�ِ� لعّلهم يشكر
سبق  �لذ�   ôملع� جانب   z{ ßخر- 
عبا���  تضيع  ال   Z
 "هو  �كر«- 

"ال�� "ال تضحياִדم لتقصN منهم، 
طيبة  نتائج   ِّ§� يا  عليها  �تِّْب  بل 

بر-تك "فضلك.
Âص  هذ�  }بر�هيم  �عا�   Z
  ��

ببعثة �لنö � "}ال فإZ قوله ﴿فاجعْل 
 ± }ليهم﴾  ִדو�  �لنا�  من  
فئد� 
 Zكا �{ .� jيتحقَّق قبل بعثة �لرسو
�لعر§ "حدهم �لذين ËجوZ �لبيت 
�حلر�[ ¬ مكة قبل �لك، "لكن بعد 
ساعني   Zيأتو �لنا�   
بد  � بعثته 
فال  �لدنيا.  
Ãا�  كل  من  مكة   z{
شّك 
Z سيدنا }بر�هيم � قد �عا 
بذلك �ّبه 
Z يبعث ¬ مكة �سوًال 

�ع،  للعا±  موجهة  �سالة  Ëمل 

�جا�  كل  من  �لنا�  Ýتمع   òح
ند��  ملبِّني  مكة   ¬ للحج  �ملعمو�� 

 ëمركز مكة  "تصبح  �ملبعو�،  هذ� 
�لشر�  من  تطهNها  "يتم  للتوحيد، 

"�ملشركني.

Z �لرýيا �ل» �
� فيها }بر�هيم  ��
"

نه يذبح �بنه }³اعيل، كاZ تأ"يلها 
 ،��Å �� Nيتر� �بنه ¬ "�ٍ� غ Z

 Zتركه }يا« ¬ مثل هذ� �ملكا Z{ �{

كاZ مبثابة �بح له بال شك.
± يستطع سيدنا }بر�هيم فهم �لرýيا 
بالتقليد   ëتأثر �لصحيح  مبفهومها 
�لشائع ¬ �لك �لزمن، }� كاZ �لنا� 
فظّن  بشرية،  قر�بني  حينئٍذ   Zيقّدمو
 êÆ� هللا يريد منه �بح �بنه� Z
}بر�هيم 
بتأ"يل   zتعا �هللا   »�Â  ±" ما�ياًّ. 
يد  على  يلغي  لكي  �لصحيح  �لرýيا 
}بر�هيم تقليد �لذبائح �إلنسانية هذ�. 
فلما �ستعد فعًال لذبح �بنه كي Ëقق 
يا   Zْ
 }ليه  �هللا  
"حى   ،êحرفي �لرýيا 
قَت �لرýيا "خرجَت  }بر�هيم قد صدَّ
 Z، فيجب من �آل�من �الختبا êناجح

Z ال ُيقتل 
�ُّ }نساZ قربانê هللا على 
ُيقتل  �لذ�  }ال  �للهم  �لنحو،  هذ� 

علن " �لقصا÷.   ¬  "
 �حلر§   ¬
�إلنسا&   Zلقربا� يأخذ   Z
 
نه Ýب 
تقّدمو�  فال   .êمعنوي  êطابع  Zآل� من 
و�  ضحُّ بل  "�ما�كم،  حلومكم  هللا 
"مالكم  "علمكم  بوقتكم  سبيله   ¬
لتنالو� به قربه سبحانه "تعاz. فا�َبْح 
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�ألكبا�  من   êكبش }بر�هيم  يا   Zآل�
لتضحية  للبال�، "جهِّْز نفسك   êفع�

شد " 
شق  "هو  ßخر  بطريق  �بنك 

من هذ� �لطريق.
      

َتْعَلُم َمـا ُنْخِفي َ-َما  ﴿َ�بََّنا ِ�نَّـكَ 
 eٍُنْعِلُن َ-َما َيْخَفى َعَلى �هللا ِمْن َشـْي
 ﴾eِـَما ِفـي �ْألَْ�iِ َ-َال ِفـي �لسَّ

 (�آلية ٣٩)      

 :Eلتفسـ�
لقد بّين �هللا تعاz هنا 
Z }بر�هيم تر� 
�بنه ¬ تلك �ل�ية معت�ë }يا« عمًال 
"هكذ�   .ëجد صاحلة  "بنية   êصاحل
فإZ هذ« �آلية متثل �ë�ّ ضمينê على 
 .� }بر�هيم  �لتو���  به  �ִדمت  ما 

خر�  }بر�هيم   Z
 فيها   ��" فقد 
من  هاجر  "Å"جته  }³اعيل  �بنه 
�لبيت "تركهما ¬ تلك �ل�ية �لنائية 
}�ضاً� لز"جته سا�� (�لتكوين ٣١: 
 öهذ� �لن Z
٨-١٢). "معô �لك 
}�ضاً�  �ألبريا�  بعض  َظَلَم  �لعظيم 
ئ �لتو���  لز"جته! "لكن �لقرÂ Zßطِّ
¬ �لك م�ئê ساحة }بر�هيم من هذ� 
�الִדا[ بلسانه �، }� يسجل �عا�« 
}نك   ، يا �§ِّ فيه:   jيقو �لذ�  هذ� 
 Éب�" Å"ج»  
تر�  
نا " ني»  تعلم 

¬ هذ« �ل�ية. }نÉ ال 
تركهما هنا 
لغرÏ �نيو�، "}منا 
�يد به كسب 

�ضو�نك فقط. 
على  Âفى  ﴿"ما   zتعا �هللا   jقا  ñ
 jقو على   ë�ّ� شي�﴾  من  �هللا 
}بر�هيم: ﴿}نك تعلم ما ُنخفي "ما 
ُنعلن﴾، "كأZ �هللا تعاz يقوj: نعم 
بنيتك  علم  على  }ننا  }بر�هيم،  يا 
تفعل  ال  
نك  "نعر¼  �خلالصة، 
�بتغاً�  "}منا  لز"جتك،  }�ضاً�  �لك 

ملرضاتنا فقط.
   

َعَلى  ِلي  َ-َهَب  �لَِّذ^  ﴿�ْلَحْمُد هللا 

َ�بِّي   َّ1�ِ  kَِ�ْسَحا-َ ِ�ْسَماِعيَل  �ْلِكَبِر 

َعاeِ﴾  (�آلية ٤٠)     َلَسِميُع �لدُّ

شرB �لكلما<:
َ-َهَب: "هب له ماًال: 
عطا« }يا« بال 

ِعَوÏ (�ألقر§).

 :Eلتفسـ�
يتحد� �لقرZß ¬ هذ« �آليا� عن 
}بر�هيم   Zكا �ل»  �لفتر�  
حد�� 
�ملشرفة،  �لكعبة  قو�عد  فيها  يرفع 
ألZ �لقرZß سّجل 
�عية }بر�هيم هذ« 
(�لبقر�:١٢٥- �لقو�عد  �فع  عندما 

 :jسائل هنا فيقو j١٣٠). "قد يسأ

}بر�هيم   يشكر   Z
 �لد�عي  فما   Z�{
له  
نه "هب  �ملناسبة على  �ّبه ֲדذ« 

}³اعيل "}سحا� عليهم �لسال[.
يشكر   ± }بر�هيم  سيدنا   Z
 �لو�قع 
"}منا  �البنني،  "ال��  على   êفرح �هللا 
 ¬ َنُه  َمكَّ 
نه  على  �ّبه  "شكر   ïفر
لعبا�� �هللا  حياته من "ضع �ألسا� 
�البنني.  هذين  طريق  عن  �لعا±   ¬

Z }بر�هيم كاZ قد نذ�  Éهذ� يع"
}سحا� 
يضê هللا تعاz، ألZ }بر�هيم 

قد �له ¬ �عائه.
توّضح لنا هذ« �آلية قو� }مياZ }بر�هيم 
�لبكر ¬ �ل�ية  �بنه  �. فإنه تر� 
"�لطعا[  �ملا�   jصو" يصعب  �ل» 
 ¬ �بنه  مستقبل  �مِّر  "هكذ�  }ليها، 
بوعد  يقينه  "لكن  �لدنيا،  
هل  نظر 
�جته  
نه  لد�جة  "��سخ  قو�  �هللا 
َ"َهَب له على    �ْ{ِ  zشكر« تعا z{
�ستجابة  "}سحا�  }³اعيل  �لِكَبر 
}بر�هيم   Zكأ" فيهما.  لتضرعاته  
 òح �أل"ال�  �هللا  من  يريد   Zكا ما 
كانو�   ��{ }ال  �لشيخوخة  سن   ¬
�هللا  سبيل   ¬ بأ�"�حهم   Zسيضحو
تعاz، "توطيد �ينه ¬ �لعا±. "�حلق 

نه ال Ëظى مبثل هذ� �إلمياZ "�لفد�� 
عظيم  حظ   "� }ال  "�إلخال÷ 
صلِّ  �للهم  
مثاله. " كإبر�هيـم 

عليهم "��فع ��جـاִדم. 


