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﴿ِإَوذْ يَرَْفُع إِبْراهِيُم الَْقواِعَد ِمَن اْلَيِْت ِإَوْسماِعيُل 
َربَّنا   127 الَْعلِيُم  ِميُع  السَّ نَْت 

َ
أ إِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربَّنا 

ًة ُمْسلَِمًة لََك  مَّ
ُ
َواْجَعلْنا ُمْسلَِمْيِ لََك َوِمْن ُذّرِيَّتِنا أ

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ 128 
َ
رِنا َمناِسَكنا َوتُْب َعلَيْنا إِنََّك أ

َ
َوأ

َربَّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتَِك 
نَْت الَْعزِيُز 

َ
َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْم إِنََّك أ

اْلَِكيمُ 129 ﴾.
سورة البقرة 129-127

»واما اسماعيل فقد سمعت داعءك فيه ها انا ذا اباركه 
بمحمد و اثين عرش رئيسا سيودلون هل وهو ايضا 

اجعله عظيماً«
توراة موسىـ  سفر التكوين االصحاح 17:20 و هي الرتمجة 
الفيومي  سعادية  الرتمجة  اما  االصيل  للنص  نقدرها  التي 
فهي»ويف اسامعيل قد سمعتك ها انا قد باركته الثمره واكثره 

جدا جدا واثني عرش رشيفا يولد واجعل منه امة عظيمة«.
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم. واحلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء حممد وآله 

الطاهرين. 
هبا  اهتم  التي  الثقافية  العنارص  مجلة  من  ان 
اإلسالم اهتامما كبريا هو احلوار اهلادف واملتقن 
بني األديان، ولعل من اهم دواعيه اثارة الفكر 
وجتلية احلقائق الغائبة او املغيبة يف بطون الوثائق.

فهذا امامنا الرضا عليه السالم كان له جمالس 
معروفة يف حماورة اهل األديان واملذاهب وامللل 
والنحل وكانوا يعظمونه ويوقرونه لعلمه ودقة 

لفتاته  وحسن مقالته.
ومن أمهات مسائل احلوار بني األديان الساموية 
 إبراهيم وإسامعيل دعوة  االبراهيمية هي: 
عند رفع القواعد من البيت العتيق؛ وذلك ألهنا 
البشارة  نصوص  عىل  بظالهلا  تلقي  جهة  من 
الكتاب  اهل  عند  الرسمية  التوراة  يف  الواردة 
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ومن جهة أخرى تلقي بعمقها القرآين والفكري 
والتارخيي حول أخطر مسألة تكلم هبا املسلمون 

بعد رحيل النبي  اال وهي مسألة االمامة.
من هنا جاءت أمهية إعادة نرش املقال الذي كتبه 
العالمة البدري حفظه اهلل )الباحث واملتخصص 
يف علم االديان املقارن( يف هذا الصدد؛ والذي 
نرش من قبل يف جملة ميقات احلج املحكمة (ISC) يف 

عددها األول سنة 1415هـ.
القرآنية  اآليات  نصوص  بتصحيح  قمنا  وقد 
الواردة فيه وتشكيلها، وايضا تم ادراج الكلامت 
العربية والرسيانية التي كان قد ادرجها املؤلف 

يدويا.
واخريا تم بفضل اهلل اخراج املقال بحلة الكرتونية 
عرب  والتداول  للقراءة  مناسبة   )PDF( قشيبة 

االجهزة اللوحية احلديثة. 
قم املرشفة
السيد حسني البدري
3 ذو احلجة  1441 هجرية
املوافق لـ 2020/6/24
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)1(
دعوة ابراهيم واسامعيل عند رفع 

 القواعد من البيت)1( 
يف القرآن الكريم

1. رشوط االمامة اهلادية بامر اهلل بعد ابراهيم:

قال تعاىل: ﴿َووََهبْنا هَلُ إِْسحاَق َوَيْعُقوَب وََجَعلْنا ِف ُذّرِيَّتِهِ 
نْيا ِإَونَُّه ِف اآلِخَرةِ لَِمَن  ْجَرهُ ِف ادلُّ

َ
انلُُّبوَّةَ َوالِْكتاَب َوآتَيْناهُ أ

اِلَِي  27﴾ العنكبوت/27. الصَّ
ان اول ذرية ابراهيم هو اسامعيل فقد برش به قبل 

ان يبرش باسحاق ويعقوب كام يف قوله تعاىل:
ْعَ قاَل يا ُبيَنَّ إِّنِ  ا بَلََغ َمَعُه السَّ ناهُ بُِغالٍم َحلِيٍم 101 فَلَمَّ ْ ﴿فَبرَشَّ
بَِت اْفَعْل 

َ
ذَْبَُك فَانُْظْر ما ذا تَرى قاَل يا أ

َ
ّنِ أ

َ
رى ِف الَْمناِم أ

َ
أ

ْسلَما 
َ
ا أ ابِرِيَن 102 فَلَمَّ ما تُْؤَمُر َسَتِجُدِن إِْن شاَء اهلُل ِمَن الصَّ

ْؤيا  قَْت الرُّ ْن يا إِبْراهِيُم 104 قَْد َصدَّ
َ
َوتَلَُّه لِلَْجبِِي103 َوناَديْناهُ أ

إِنَّا َكذلَِك َنْزِي الُْمْحِسنَِي 105 إِنَّ هذا لَُهَو اْلَالُء الُْمبُِي 106 
َوفََديْناهُ بِِذبٍْح َعِظيٍم107 َوتََرْكنا َعلَيْهِ ِف اآلِخرِيَن 108 َسالٌم 
َع إِبْراهِيَم109 َكذلَِك َنْزِي الُْمْحِسنَِي 110 إِنَُّه ِمْن ِعبادِنَا 
اِلَِي 112  الصَّ ِمَن  نَبِيًّا  بِإِْسحاَق  ناهُ  ْ َوبرَشَّ الُْمْؤِمنَِي111 

)1( نرش يف جملة ميقات احلج عدد 1 /1415 هجـ العربية.
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ُذّرِيَّتِِهما ُمِْسٌن َوظالٌِم  َوَع إِْسحاَق َوِمْن  َوباَرْكنا َعلَيْهِ 
نِلَْفِسهِ ُمبٌِي113﴾ الصافات/101ـ113.

ناهُ بُِغالٍم َحلِيٍم ﴾ هو اسامعيل. ْ قوله تعاىل ﴿فَبرَشَّ
احالم  ومجعه  والعقل  االناة  احللم: 
وحلوم،واحلليم الصبور، وقد وصف اهلل تعاىل 
اسامعيل بكونه صابرا بقوله ﴿ِإَوْسماِعيَل ِإَوْدرِيَس 

ابِرِيَن﴾ الصافات/85. َوَذا الِْكْفِل ُكٌّ ِمَن الصَّ
والصرب: احلبس، وكل من َحَبس شيئا فقد َصرَبه، 
ويف  الوقف  واحلبس:  التخليـة،  ضد  واحلبس 
احلديث ذلك حبيس يف سبيل اهلل اي موقوف عىل 

الغزاة يركبونه يف اجلهاد، واحلبس: احلرص)1(.
اقول: وقوله تعاىل ﴿وََسّيِداً وََحُصوراً﴾ اي حابسا 
ناهُ  ْ نفسه عىل طاعة اهلل وكذلك قوله تعاىل ﴿فَبرَشَّ
بُِغالٍم َحلِيٍم ﴾ اي بغالم صبور اي َحبس نفسه عىل 

طاعة اهلل.
﴾ اي ادرك معه  ْعَ ا بَلََغ َمَعُه السَّ قولـه تعـاىل ﴿فَلَمَّ
العمل اي اطاق ان يعينه عىل عمله)2(ومن ثمَّ 
عاونه عىل بناء البيت كام يف قوله تعاىل ﴿ِإَوذْ يَرَْفُع 
إِبْراهِيُم الَْقواِعَد ِمَن اْلَيِْت ِإَوْسماِعيُل ﴾ البقرة/127.

)1( لسان العرب مادة حلم، صرب، حبس، حرص.
)2( لسان العرب مادة سعى.
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البالء:  الُْمبُِي﴾  اْلَالُء  لَُهَو  هذا  ﴿إِنَّ  تعاىل  قوله 
االختبار، وابتاله اهلل: امتحنه)1(.

قال تعاىل:
ُهنَّ قاَل إِّنِ جاِعلَُك  َتمَّ

َ
﴿ِإَوذِ ابَْتىل إِبْراهِيَم َربُُّه بَِكلِماٍت فَأ

الِِمَي﴾   لِلنَّاِس إِماماً قاَل َوِمْن ُذّرِيَِّت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّ
البقرة/124.

قال العالمة الطباطبائي: »االية تشري اىل قصة 
جعل ابراهيم اماما والقصة انام وقعت يف اواخر 
عهد ابراهيم بعد كربه وتولد اسامعيل واسحاق 

له «.)2(
قلت: بل وقعت قبل البشارة باسحاق وذلك 
الن االبتالء بالذبح ومن ثم جعل ابراهيم اماما 
ودعاء ابراهيم السامعيل بان يرزق امة مسلمة 
ونبيا مبعوثا فيها، كل ذلك قبل والدة اسحاق بل 

قبل البشارة به كام سيايت.
تعاىل  قوله  هِبنَّ كام يف  اي وىف   ﴾ ُهنَّ َتمَّ

َ
﴿فَأ قوله 

اللغة  الصافات/37ويف   ﴾ َوفَّ ِي  الَّ ﴿ ِإَوبْراهِيَم 
، وأوىف: أتمَّ )3(. : َتمَّ َوىفَّ

الِِمي﴾ اي اين ال  الظَّ َعْهِدي  يَناُل  ﴿ال  تعاىل  قوله 

)1( لسان العرب مادة بىل.
)2( تفسري امليزان ج1 تفسري االية.

)3( لسان العرب مادة وىف، متم.
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اعهد لظامل من ذريتك باالمامة والظامل من ذرية 
رَْسلْنا 

َ
ابراهيم هو الفاسق كام يف قوله تعاىل ﴿َولََقْد أ

نُوحاً ِإَوبْراهِيَم وََجَعلْنا ِف ُذّرِيَّتِِهَما انلُُّبوَّةَ َوالِْكتاَب فَِمنُْهْم 
ُمْهَتٍد َوَكثرٌِي ِمنُْهْم فاِسُقوَن﴾احلديد/26.

فلم  الطريق  لزمـوا  قوهلـم  من  اللغة  الظامل:يف 
يظلموه اي مل يعدلوا عنه، وقوهلـم اخـذ يف طريـق 
فمـا ظلم يمينا وال شمـاال، وعدل عن الطريق 
مال عنه )1( فالظامل املنحرف عن االستقامة املائل 
العدل واحلق والطاعة اىل اجلور والباطل  عن 

واملعصية.
الفاسق: من الفسق اي العصيان واخلروج عن 
طريق احلق، والعرب تقول قد فسقت الرطبة 
وقوله  قرشها  من  خرجت  اي  ِقرشها  من 
ْمرِ َرّبِهِ﴾ 

َ
ّنِ َفَفَسَق َعْن أ تعاىل ﴿إاِلَّ إِبْلِيَس اكَن ِمَن اْلِ

الكهف/50اي جار ومال عن طاعته)2(.
ويف قبال الظامل والفاسق، املهتد واملحسن.

ُهَو  اهللِ  ُهَدى  إِنَّ  ﴿قُْل  تعاىل  قال  املستقيم  املهتد: 
الُْهدى ﴾ البقرة/120 اي ان الرصاط الذي دعا 
اليه هو طريق احلق ويقال َهداه ُهـدًى وَهْديـًا 
وهدايـة وِهْديـة واملهـدي مـن هـداه اهلل اىل احلق. 

)1( لسان العرب مادة ظلم.
)2( لسان العرب مادة فسق.
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اي  ِهْديَته  عىل  ذهب  ويقال  الطاعة،  واهلدى: 
عىل قصده يف الكالم، وخذ يف هديتك: اي فيام 
كنت فيه من احلديث والعمل وال تعـدل عنـه، 
والقصـد استقامـة الطريق وقوله طريق قاصد 
يطلب  الذي  واملقتصد  مستقيم)1(  سهل  اي 
اٌر لَِمْن تاَب َوآَمَن  االستقامة،وقوله تعاىل ﴿ِإَوّنِ لََغفَّ

وََعِمَل صاِلاً ُثمَّ اْهَتدى ﴾ طه/82 اي استقام.
وقوله  االستقامة  اي  االحسان  من  املحسن: 
َبُعوُهْم بِإِْحساٍن﴾ التوبة/100 اي  ِيَن اتَّ تعاىل ﴿َوالَّ
باستقامة وسلوك الطريق الذي درج السابقون 
عليه )2(وقوله تعاىل ﴿َوَمْن يُْسلِْم وَْجَهُه إَِل اهلِل وَُهَو 
ُمِْسٌن﴾ البقرة/112 اي وهو مستقيم وكذلك 
ِيَن قالُوا َربَُّنا  قوله تعاىل ﴿َوبرُْشى لِلُْمْحِسنَِي 12  إِنَّ الَّ
اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا فَال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم َيَْزنُوَن 13﴾ 

االحقاف/13.
الِِمَي﴾ ليس اشارة  ان قولـه تعاىل ﴿ال يَناُل َعْهِدي الظَّ
اىل كل الظاملني الفاسقني يف قبال كل املحسنني 
املهتدين سواء كانوا من ذرية ابراهيم او مل يكونوا 
بعبء  واالضطالع  اهلدى  امامة  الن  وذلك 

)1( لسان العرب مادة هدى.
)2( لسان العرب مادة حسن.



12

الرسالة وحفظها ونرشها جعله اهلل تعاىل يف ذرية 
ابراهيم وعقبـه كمـا يف قـوله تعاىل ﴿وََجَعلَها َكَِمًة 
باقَِيًة ِف َعقِبِهِ﴾ الزخرف/29وقوله تعاىل ﴿وََجَعلْنا 

ِف ُذّرِيَّتِهِ انلُُّبوَّةَ َوالِْكتاَب﴾.
ان جعل الكتاب يف ذرية ابراهيم يراد به توريثهم 
علومه ومسؤولية حفظه وبيانه وهذه املسؤولية 

عىل نوعني:
االوىل: مسؤولية خاصة باشخاص معينني من 
قبل اهلل تعاىل وهؤالء قد يكونون انبياء وقد ال 
يكونون ولكنهم عىل كل حال البد ان يكونوا 
مطهرين وهؤالء ال يكونون اال من ذرية ابراهيم.
الثانية: مسؤولية عامة من دون عهد اهلي خاص 
للشخص القائم بحفظ الرسالة وبياهنا وهذه ال 

ختتص بذرية ابراهيم.
واالمامة املذكورة يف قوله تعاىل ﴿قاَل إِّنِ جاِعلَُك 
لِلنَّاِس إِماماً ﴾ هي االمامة املذكورة يف قوله تعاىل 
﴿َولََقْد آتَيْنا ُموَس الِْكتاَب فَال تَُكْن ِف ِمْرَيٍة ِمْن لِقائِهِ 
ًة َيْهُدوَن  ئِمَّ

َ
وََجَعلْناهُ ُهدًى ِلَيِن إِْسائِيَل 23  وََجَعلْنا ِمنُْهْم أ

وا َواكنُوا بِآياتِنا يُوقُِنوَن24﴾ السجدة/23  ا َصَبُ ْمرِنا لَمَّ
َ
بِأ

اهلل  بامر  اهلاديـن  االئمـة  هـؤالء  كـل  يكن  ومل 
تعاىل انبياء ولكنهم كلهم معينون من اهلل تعاىل 
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عن  واعلن  بكتابه  العلم  اورثهم  باسامئهم 
من  سبقهم  من  بواسطة  وعصمتهم  طهارهتم 

االنبياء.
لقد وضع القرآن الكريم اساسا واضحا لالمامة 
اهلادية بامر اهلل بعد ابراهيم سواء كانوا انبياء او 
مل يكونوا، وقد متثل هذا االساس بكون االمام 
اهلادي بأمر اهلل البد ان يكون ابراهيميا أوالً اي 

من نسل ابراهيم.
ثم البد فيه ان يكون متبعا مللة ابراهيم اتباعا جيعله 
مع ابراهيم خطا واحدا ال اختالف فيه وحالة 
واحدة التفاوت فيها قوامها التسليم التام المر 
ًة واِحَدةً﴾ ﴿ُذّرِيًَّة َبْعُضها  مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
اهلل تعاىل ﴿إِنَّ هِذهِ أ

ِمْن َبْعٍض﴾ وهذا هو االساس الثاين واليه يشري 
قوله تعاىل عىل لسان ابراهيم ﴿ِإَوذْ قاَل إِبْراهِيُم رَّبِ 
ْصناَم 35 رَّبِ 

َ
ْن َنْعُبَد األ

َ
اْجَعْل َهَذا اْلََلَ آِمناً َواْجُنبيِْن َوَبيِنَّ أ

ْضلَلَْن َكثرِياً ِمَن انلَّاِس َفَمْن تَبَِعيِن فَإِنَُّه ِميّنِ َوَمْن 
َ
إِنَُّهنَّ أ

َعصاِن فَإِنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم 36﴾ ابراهيم/36.
منه  اليريد   ﴾ ِميّنِ فَإِنَُّه  تَبَِعيِن  ﴿َفَمْن  تعاىل  وقوله 
االشارة اىل قاعدة عامة تتناول كل اتباع ابراهيم 
من ذريته وغريهم وان كانت هذه القاعدة يف 
نفسها صحيحة وعموم االتباع حني يقال اهنم 
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االيامن  جهة  من  منه  اهنم  به  يراد  ابراهيم  من 
والوالء املرتتب عليه املشار اليه يف قوله تعاىل 
ْوِلاُء َبْعٍض ﴾ بل تشري 

َ
﴿ َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

االية اىل اتباع ابراهيم من ذريته بقرينة صدر االية 
وهو دعاء ابراهيم لبنيه دون عموم اتباعه وليس 
لعموم بنيه بل خلصوص ورثة امامته منهم فاالية 
تريس الرشط الثاين لوارث امامة ابراهيم وهو 
كون هذا الوارث متبعا البراهيم اتباعا جيعل منه 
مع ابراهيم خطا رساليا واحدا وقوله تعاىل ﴿ فَإِنَُّه 
﴾ اليريد النسب اذ كلُّ بنيه منه نسبيا سواء  ِميّنِ
املهتدي منهم او الضال وانام يريد جهة التسليم 

التام المر اهلل تعاىل.
الكريم  القرآن  اليه  يشري  ثالث  اساس  وهناك 
اهلادي  االبراهيمي  االمام  هذا  يكون  ان  وهو 
بأمر اهلل معهودا اليه من اهلل تعاىل بواسطة ابراهيم 
سواء كان نبيا او مل يكن قال تعاىل ﴿َوَمْن يَرَْغُب َعْن 
نْيا  ِملَّةِ إِبْراهِيَم إاِلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيْناهُ ِف ادلُّ
ْسلِْم قاَل 

َ
اِلَِي 130  إِذْ قاَل هَلُ َربُُّه أ ِإَونَُّه ِف اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

ْسلَْمُت لَِرّبِ الْعالَِمَي 131 َووَصَّ بِها إِبْراهِيُم بَنِيهِ َوَيْعُقوُب 
َ
أ

نُْتْم 
َ
يا بيَِنَّ إِنَّ اهلَل اْصَطىف لَُكُم ادّلِيَن فاَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأ

ُمْسلُِموَن  132﴾البقرة/ 130ـ132.
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ابراهيـم  إِبْراهِيَم﴾ اي ديـن  ﴿ِملَّةِ  تعـالـى  قـولـه 
وطريقتـه وسيـرته وسنته)1(.

قوله تعاىل ﴿َسفَِه َنْفَسُه﴾ اي محل نفسه عىل السفه.
وقيل  احِلْلم  ِخفة  والسفاهة:  فاه  والسَّ َفه  السَّ
جهله  اذا  رأيه  فالٌن  َسِفه  ويقال  احللم  نقيض 
وكان رأيه مضطربا ال استقامة له وهو من قوهلم 
هت الريح  تسفهت الرياح اي اضطربت وتسفَّ
الغصون: حركتها واستخفتها ومنه قول خلف 

بن اسحاق البهراين:
الرحال تسافه اشداقها يف  النواعج حتت  بعثنا 

اللجم 
فانه اراد اهنا ترتامى بلغامها يمنة ويرس)2(.

واللغام زبد افواه االبل)3(.
اقول ملا كان السفه نقيض احللم واحللم كام مر 
وحبس  الطاعة  عىل  والثبات  الصرب  هو  علينا 
النفس عليها يكون السفيه املشار اليه يف قوله 
عىل  نفسه  محل  الذي  َنْفَسُه﴾معناه  ﴿َسفَِه  تعاىل 
نَُّه اكَن َيُقوُل َسفِيُهنا َعَ 

َ
املعصية كام يف قوله تعاىل ﴿َوأ

اهللِ َشَططاً ﴾اجلن/4وسفيه اجلن هو ابليس الذي 

)1( لسان العرب مادة ملل.

)2( لسان العرب مادة سفه.
)3( لسان العرب مادة لغم.
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فسق عن امر ربه.
ملة  ترك  الذي  هو  ابراهيم  ذرية  من  فالسفيه 
يَْت 

َ
فََرأ

َ
ابراهيم  واخذ يمينا وشامال اتبع هواه ﴿  أ

ََذ إِلَهُه َهواهُ ﴾ ويرادفه الظامل والفاسق. َمِن اتَّ
ملة  اتبع  الذي  هو  ابراهيم  ذرية  من  واحلليم 
النفس  بذبح  كان  ولو  عليها  وصرب  ابراهيم 
كاسامعيل الذي سلم البراهيم يف ذبحه ويرادفه 

املحسن واملهتدي.
َوَيْعُقوُب﴾ اي  بَنِيهِ  إِبْراهِيُم  بِها  ﴿َووَصَّ  قوله تعاىل 
وىص هبا ابراهيم بنيه وكذلك وىص هبا يعقوب 

بنيه.
الوصية: العهد)1(.

وبنو ابراهيم هنا الذين كانت اليهم الوصية هم 
انبياء  وكانوا   )2( ويعقوب  واسحاق  اسامعيل 
رِْض الَِّت 

َ
وائمة كام يف قوله تعاىل ﴿َوَنَّيْناهُ َولُوطاً إَِل األ

باَرْكنا فِيها لِلْعالَِمَي 71 َووََهبْنا هَلُ إِْسحاَق َوَيْعُقوَب نافِلًَة 
ْمرِنا 

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
َوُكًّ َجَعلْنا صاِلَِي 72 وََجَعلْناُهْم أ

اكةِ  الزَّ الةِ ِإَويتاَء  إَِلِْهْم فِْعَل اْلَرْياِت ِإَوقاَم الصَّ وَْحيْنا 
َ
َوأ

َواكنُوا نَلا اعبِِديَن 73﴾ االنبياء/71ـ73.
وبنو يعقوب الذين كانت اليهم وصية يعقوب 

)1( لسان العرب مادة وىص، عهد.
)2(كام تذكر التوارة انه بلغ عمر اربعة عرش سنة تقريبا يف عهد ابراهيم.
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ْم َتُقولُوَن 
َ
هم االسباط املذكورون يف قوله تعاىل ﴿أ

ْسباَط اكنُوا 
َ
إِنَّ إِبْراهِيَم ِإَوْسماِعيَل ِإَوْسحاَق َوَيْعُقوَب َواأل

ْو نَصارى﴾ البقرة/139وقوله تعاىل ﴿قُولُوا 
َ
ُهوداً أ

نْزَِل إِل إِبْراهِيَم ِإَوْسماِعيَل 
ُ
نْزَِل إَِلْنا َوما أ

ُ
آَمنَّا بِاهللِ َوما أ

البقرة/126وهم  ْسباِط﴾ 
َ
َواأل َوَيْعُقوَب  ِإَوْسحاَق 

اخوة  كل  وليسوا  ولده  من  واالئمة  يوسف 
يوسف كام بحثناه يف حمله.

﴿إِنَّ اهلَل اْصَطىف لَُكُم ادّلِيَن﴾ الدين هنا الطاعة اي 
ان اهلل تعاىل اختار لكم الطاعة واستخلصكم 
لنفسه وقدمكم عىل الناس وجعلكم ائمة هدى 

يطاع امركم يف اخلري فال متوتن اال عىل ذلك.
واالسباط  ويعقوب  واسحاق  اسامعيل  ان 
واملـوت  )امللـة(  حفظ  يف  البراهيم  اوصياء 
علـى التسليم المر اهلل يف شأهنـا وعىل الـرغم 
مـن شهـادة القـرآن هلـم باهنـم كانـوا عابديـن 
هلل فاعلــني للخريات يقيمون الصالة ويؤتون 
او  مبارشة  سواء  اليهم  اوحي  واهنم  الزكاة 
بواسطة املالئكة عىل الرغم من ذلك كان البد من 
العهد االهلي والوصية بواسطة ابراهيم جلميعهم 
ومن بعضهم للبعض االخر ليكونوا ائمة بعد 
ابراهيم كام هو احلال يف ابراهيم نفسه فقد كان نبيا 
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رسوال ومل يكن اماما حتى عهد اهلل اليه باالمامة 
بعد االبتالء.

وهكذا تتلخص امامنا ثالثة رشوط يف االمام 
اهلادي بامر اهلل تعاىل بعد ابراهيم هي: 

اوال: ان يكون من ذرية ابراهيم كام يف قوله تعاىل 
﴿ وََجَعلْنا ِف ُذّرِيَّتِهِ انلُُّبوَّةَ َوالِْكتاَب ﴾ وقوله ﴿وََجَعلَها 

َكَِمًة باقَِيًة ِف َعقِبِهِ ﴾.
ثانيا: ان يكون جمتنبا لعبادة االصنام ومنها عبادة 
اهلوى اي ان يكون متبعا مللة ابراهيم اتباعا جيعله 
مع ابراهيم يف حالة واحدة وامتداد واحد يتصف 
باالسالم الذي كان البراهيم نفسه ﴿َفَمْن تَبَِعيِن 
﴾ وبعبارة اخرى ان يكون حمسنا مهتديا  فَإِنَُّه ِميّنِ

طاهرا.
لشخصه  تعاىل  اهلل  من  والعهد  الوصية  ثالثا: 
بواسطة ابراهيم حتى ولو كان ذلك الشخص 
كاسحاق  نبيا  ابراهيم  ذرية  من  املصطفى 

ويعقوب.
2. امامة ابراهيم يف ذرية اسامعيل واسحاق:

قال اهلل تعاىل حاكيا عن ابراهيم  ﴿اْلَْمُد هلِلِ 
ِي وََهَب ِل َعَ الِْكَبِ إِْسماِعيَل ِإَوْسحاَق إِنَّ َرّبِ لََسِميُع  الَّ

اعءِ ﴾. ادلُّ
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وقال تعاىل ﴿َوباَرْكنا َعلَيْهِ َوَع إِْسحاَق َوِمْن ُذّرِيَّتِِهما 
ُمِْسٌن َوظالٌِم نِلَْفِسهِ ُمبٌِي﴾ الصافات/113.

وااليتات تفيدان ان عقب ابراهيم من اسامعيل 
واسحاق.

قوله تعاىل ﴿َوباَرْكنا َعلَيْهِ َوَع إِْسحاَق﴾ الضمري يف 
كلمة )عليه( يعود اىل ابراهيم.)1(

والربكة عىل اسامعيل واسحاق هي جعل كل 
منهام نبيا رسوال اماما هيدي بامر اهلل تعاىل.

قوله تعاىل ﴿َوِمْن ُذّرِيَّتِِهما ُمِْسٌن َوظالٌِم نِلَْفِسهِ ُمبٌِي﴾ 
تفيد انه يوجد يف ذرية كل منهام متبع مللة ابراهيم 
واستخلصه  اهلل  اصطفاه  عليها  نفسه  حابس 

لنفسه وجعله اماما هيدي بأمره.
3. اسحاق واهلداة من ذريته نافله:

ولد السحاق ولدان مها يعقوب وعيسو ولقب 
تعاىل  اهلل  واصطفى   )2( توأما  وكانا  بـ)ادوم( 
يعقوب دون اخيه وجعله نبيا واماما وجعل يف 

ذريته النبوة والكتاب.
رِْض الَِّت باَرْكنا فِيها 

َ
قال تعاىل  ﴿َوَنَّيْناهُ َولُوطاً إَِل األ

لِلْعالَِمَي 71 َووََهبْنا هَلُ إِْسحاَق َوَيْعُقوَب نافِلًَة َوُكًّ َجَعلْنا 
)1( للمفرسين رأيان يف عود الضمري والصحيح  هو ما عليه اغلبهم بعوده 

اىل ابراهيم.
)2( سفر التكوين 23:25ـ27.



20

وَْحيْنا 
َ
َوأ ْمرِنا 

َ
بِأ َيْهُدوَن  ًة  ئِمَّ

َ
أ وََجَعلْناُهْم   72 صاِلَِي 

اكةِ َواكنُوا نَلا  الةِ ِإَويتاَء الزَّ إَِلِْهْم فِْعَل اْلَرْياِت ِإَوقاَم الصَّ
اعبِِديَن  73﴾ االنبياء/71ـ73.

قوله تعاىل ﴿ َووََهبْنا هَلُ إِْسحاَق َوَيْعُقوَب نافِلًَة ﴾.
 )1( االصل  عىل  زيادة  كان  ما  والنفل:  النافلة 
وصالة النافلة يف قبال صالة الفريضة وكذلك 
كل عبادة مستحبة من صوم وحج قبال احلج 

الواجب والصوم الواجب.
فََضِحَكْت  قائَِمٌة  تُُه 

َ
﴿َواْمَرأ تعاىل  قوله  من  ويفهم 

َيْعُقوَب﴾  إِْسحاَق  َوراءِ  َوِمْن  بِإِْسحاَق  ناها  ْ فَبرَشَّ
وعىل  سوية  هبام  كانت  البرشى  ان  هود/71 
هذا فاهنام قد وهبا معا البراهيم نافلة اي زيادة 
عىل االصل وكل االنبياء وائمة اهلدى من ذرية 
يعقوب تشملهم صفة النافلة يف قبال االصل فام 

هو االصل املوهوب البراهيم ؟
4. اسامعيل واهلداة من ذريته هم االصل:

من الثابت قرآنيا وتوراتيا ان املوهوب البراهيم 
والنبي  املسلمة  االمة  ثم  اسامعيل  هو  اوال 
املبعوث فيها كوعد اهلي ﴿َولَْن ُيْلَِف اهلُل وَْعَدهُ ﴾ 
الدعاء  القرآن بصيغة  الوعد يف  وقد ورد هذا 

)1( لسان العرب مادة نفل.
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من ابراهيم واسامعيل ويف التوارة بصيغة اجابة 
)1( وبذلك يكون االصل هو اسامعيل  الدعاء 
امامة  تعاىل جعل  اهلل  ان  اي  واهلداة من ذريته 
من  املسلمة  االمة  يف  ثم  اسامعيل  يف  ابراهيم 
بموجب  وذلك  فيهم  املبعـوث  والنبي  ذريتـه 
قوله تعاىل ﴿جاِعلَُك لِلنَّاِس إِماماً قاَل َوِمْن ُذّرِيَِّت قاَل ال 
الِِمَي﴾ وقوله تعاىل حاكيا عن دعاء  يَناُل َعْهِدي الظَّ
ابراهيم واسامعيل عند رفع القواعد من البيت 
َوابَْعْث فِيِهْم  َربَّنا   ... لََك  ًة ُمْسلَِمًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتِنا  َوِمْن   ...﴿

رَُسواًل ِمنُْهْم... ﴾ وفرض علـى الناس االخذ بذلك 
واالعتقاد به وال بد اهنا قد ذكرت يف الصحف 
النازلة عىل ابراهيم شأهنا شان كتب اهلل يف ذكر 
طرف مهمة من اخبار االنبياء السابقني واملوعود 
َو 

َ
هبم ثم ُبـيِّنت من قبل ابراهيم نفسه قال تعاىل ﴿أ

وىل﴾ طه/133وسيايت 
ُ
ُحِف األ تِِهْم بَّيَِنُة ما ِف الصُّ

ْ
لَْم تَأ

بحثها.
5. االمــة املســلمة والنبــي املبعــوث مــن ذريــة 

اســامعيل:

ذكر القرآن الكريم االمة املسلمة والنبي املبعوث 
فيها من ذرية ابراهيم واسامعيل يف مخسة مواضع 

)1( سيايت ذكره وبحثه يف حمله من الكتاب ان شاء اهلل.
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ابراهيم  من  دعاء  بشكل  االول  املوضع  جاء 
واسامعيل وجاء املوضع الثاين بشكل خطاب 
املوضع  وجاء    النبي عرص  يف  هلم  مبارش 
هلم  احلاسدين  عن  احلديث  سياق  يف  الثالث 
يف عرص النبي  ايضا اما املوضع الرابع فقد 
جاء حتت عنوان »ذرية ابراهيم« يف قبال »ذرية 
يعقوب« اما املوضع اخلامس فقد جاء يف سياق 
احلديث عن »البيوتات الكربى« التي اصطفاها 

اهلل تعاىل ونبحث هذه االيات كام ييل.
املوضع االول اآلية 128 من سورة البقرة:

اْلَيِْت  ِمَن  الَْقواِعَد  إِبْراهِيُم  يَرَْفُع  ﴿ِإَوذْ  تعاىل:  قال 
ِميُع الَْعلِيُم 127 َربَّنا  نَْت السَّ

َ
ِإَوْسماِعيُل َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

رِنا 
َ
ًة ُمْسلَِمًة لََك َوأ مَّ

ُ
َواْجَعلْنا ُمْسلَِمْيِ لََك َوِمْن ُذّرِيَّتِنا أ

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيُم 128 َربَّنا 
َ
َمناِسَكنا َوتُْب َعلَيْنا إِنََّك أ

َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتَِك َوُيَعّلُِمُهُم 
نَْت الَْعزِيُز اْلَِكيُم 129﴾ 

َ
الِْكتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْم إِنََّك أ

البقرة/128ـ129.
واجعلنا مسلمني لك:

قوله تعاىل ﴿َواْجَعلْنا ُمْسلَِمْيِ لََك ﴾ االسالم املدعو 
به هنا هو االسالم بمعناه اللغوي اي االنقياد 
التام ال االصطالحي واملعنى وادم  واخلضوع 
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علينا حالة االنقياد واخلضوع التام لك وتوفنا 
عليها كام يف دعاء يوسف بعد ان مكن اهلل له 
واتاه امللك ﴿رَّبِ قَْد آتَيَْتيِن ِمَن الُْملِْك وََعلَّْمَتيِن ِمْن 
َولِّيِ  نَْت 

َ
أ رِْض 

َ
َواأل ماواِت  السَّ فاِطَر  حادِيِث 

َ
األ وِيِل 

ْ
تَأ

اِلَِي﴾  بِالصَّ ْلِْقيِن 
َ
َوأ ُمْسلِماً  تََوفَّيِن  َواآلِخَرةِ  نْيا  ادلُّ ِف 

يوسف/101.
ومن ذريتنا امة مسلمة لك:

ًة ُمْسلَِمًة لََك﴾ اي من ذرية  مَّ
ُ
قوله تعاىل ﴿َوِمْن ُذّرِيَّتِنا أ

اسامعيل /اذ مل يكن اسحاق مولودا وال مبرشا 
به كام هو واضح من سياق االيات )99ـ113( 
من سورة الصافات )1( وذرية اسامعيل هي ذرية 
ابراهيم واالسالم الذي وصفت به هذه االمة هو 
من سنخ االسالم الذي دعا به كل من ابراهيم 
واسامعيل لنفسه كام هو مقتىض احلال والسياق 
فهو غري االسالم )2( يف قوله تعاىل ﴿قالَِت اأَلْعراُب 
ا يَْدُخِل األِيماُن  ْسلَْمنا َولَمَّ

َ
آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمُنوا َولِكْن قُولُوا أ

ِف قُلُوبُِكْم﴾ احلجرات/14 وبغري ذلك ال تكون 
هذه الذرية املطلوبة قرة عني البراهيم وال تكون 

)1( ويف التوراة سفر التكوين 21:17ذكر ان البشارة باسحاق كانت بعد 
بركة اسامعيل وانه يولد يف السنة التالية.

)2( انظر تفسري امليزان ج1 283ـ297 فقد ذهب املؤلف رمحه اهلل اىل ان 
. هذه االمة املسلمة اليراد هبا االعدة معدودة ممن امن بالنبي
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منه، اذن فقد دعا ابراهيم بان يرزق اسامعيل من 
ذريته امة مسلمة كأسالم اسامعيل وابراهيم عىل 
ملة ابراهيم يف الرباءة من الرشك واجتناب عبادة 

االصنام فهي اذن مشمولة بدعائه يف قوله تعاىل:
﴿ِإَوذْ قاَل إِبْراهِيُم رَّبِ اْجَعْل َهَذا اْلََلَ آِمناً َواْجُنبيِْن َوَبيِنَّ 
ْضلَلَْن َكثرِياً ِمَن انلَّاِس 

َ
ْصناَم 35 رَّبِ إِنَُّهنَّ أ

َ
ْن َنْعُبَد األ

َ
أ

َفَمْن تَبَِعيِن فَإِنَُّه ِميّنِ َوَمْن َعصاِن فَإِنََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ 36 
ْسَكنُْت ِمْن ُذّرِيَِّت بِواٍد َغرْيِ ذِي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك 

َ
َربَّنا إِّنِ أ

انلَّاِس  ِمَن  فْئَِدةً 
َ
أ فَاْجَعْل  الةَ  الصَّ ِلُقِيُموا  َربَّنا  الُْمَحرَِّم 

يَْشُكُروَن ﴾  لََعلَُّهْم  اثلََّمراِت  ِمَن  َواْرزُْقُهْم  إَِلِْهْم  َتْهوِي 
ابراهيم/35ـ37.

هنا  ابراهيم  بنوا   ﴾ َوَبيِنَّ ﴿َواْجُنبيِْن  تعاىل  قوله 
خصوص بنيه الذين هم منه وايضا خصوص 
إِّنِ   ﴿ بقرينة قوله تعاىل  بنيه من ذرية اسامعيل 
ْسَكنُْت ِمْن ُذّرِيَِّت بِواٍد َغرْيِ ذِي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك الُْمَحرَِّم﴾.

َ
أ

قوله تعاىل ﴿َربَّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم 
نَْت 

َ
أ إِنََّك  َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آياتَِك 

الَْعزِيُز اْلَِكيُم ﴾.
والربكة  والنامء  الطهارة  اللغة  يف  الزكاة  اصل 
ما  والزكاء  الشئ  صفوة  الزكاة  وايضا  واملدح 
اخرجه اهلل من الثمر وزكاه اهلل: مدحه، وزكا 
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الرجل نفسه اذا وصفها واثنى عليها )1( واملراد 
بالتزكية يف االية هو املدح والثناء.

وابعث فيهم رسوال منهم:

قوله تعاىل ﴿َربَّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم﴾ ال يوجد 
خالف يف ان الرسول املشار اليه يف االية هو خاتم 
االنبياء وبذلك تكون االية قرينة عىل ان املراد 
باالمة املسلمة التي طلبها ابراهيم واسامعيل من 
اهلل تعاىل هي امة ذات صلة مبارشة بخاتم االنبياء 
حيث يبعث فيهم لتعليمهم الكتاب واحلكمة 

والعالن طهارهتم ومدحهم والثناء عليهم.
)منهم(  و  )فيهم(  يف  الغائب  اجلمع  وضمري 
يرجع اما اىل ذرية ابراهيم التي يف مكة او يرجع 
اىل االمة املسلمة وهو ارجح بقرينة تقديم التعليم 
وتأخري التزكية خالف حديثه عن االميني حيث 

قدم التزكية عىل التعليم وفيام ييل توضيح ذلك.
ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم:

 ﴾ َوُيَزّكِيِهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكتاَب  ﴿َوُيَعّلُِمُهُم  قوله تعاىل 
اقول قدم التعليم عىل التزكية لكوهنم مسلمني 
عليها  يتوقف  التي  االسالم  طهارة  طاهرين 

تعليم الكتاب واحلكمة.

)1( لسان العرب مادة زكا.
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ّمِّيَِي رَُسواًل ِمنُْهْم 
ُ
ِي َبَعَث ِف األ اما قوله تعاىل ﴿ُهَو الَّ

َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِهِ َوُيَزّكِيِهْم َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة 
ِإَوْن اكنُوا ِمْن َقبُْل لَىِف َضالٍل ُمبٍِي﴾ اجلمعة/2 فانه 
قدم التزكيـة علـى التعليـم الن هـؤالء االميني 
من  عدا  مرشكون  االوىل  االية  يف  املذكورين 
ا يَلَْحُقوا بِِهْم  اشتثناهم قوله تعـاىل﴿َوآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّ
وَُهَو الَْعزِيُز اْلَِكيُم﴾ أي و آخرين من اهل مكة مل 
يتابعوا قومهم عىل الرشك بل بقوا مسلمني عىل 
ملة ابراهيم و هم آباء النبي و منهم عبد املطلب 
و عبد اهلل و ابو طالب. و قوله تعاىل ﴿رَُسواًل ِمنُْهمْ ﴾ 
أي رسوال من اهل مكة و من الصنف الذي 
مل يتابع قومه عىل الرشك و االنحراف عن ملة 
ابراهيم و هو حممد  وقد اخذ هذا االسالم 
االبراهيمي عن جده عبد املطلب و عمه و كافله 

ابو طالب
واهل مكة هم ذرية اسامعيل وهم قسامن:

عبادة  اجتنبت  التي  املسلمة  االمة  االول: 
االصنام ومن هؤالء اباء النبـي  الذيـن اشـار 
ِي يَراَك ِحَي َتُقوُم 218 َوَتَقلَُّبَك  اليهـم قوله تعـاىل ﴿ الَّ
ومنهم   )1( الشعراء/218   ﴾219 اِجِديَن  السَّ ِف 

)1( انظر الدر املنثور ج5 ص98 روايته عن ابن عباس يف تفسري االية قال ما 
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ايضا االمة املسملة البعوث فيها املشار اليهم يف 
127ـ2/129.

نفسها  سفهت  التي  ابراهيم  ذرية  الثاين: 
وعبدت  ابراهيم  ابيها  ملة  عن  وانحرفت 

االصنام.
أن العالقة التي ترسمها االية بني االمة املسلمة 
ايات  تالوة  عالقة  هي  فيها  املبعوث  والنبي 
الكتاب  تعليمهم  ثم  انذارهم  اي  عليهم  اهلل 
واحلكمة ثم اعالن طهارهتم ومدحهم والثناء 
عليهم ليكونوا شهداءه عىل الناس من بعده وقد 
ٍة  مَّ

ُ
اثنى اهلل تعاىل عىل هذه االمة بقوله ﴿ُكنُْتْم َخرْيَ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
أ

َوتُْؤِمُنوَن بِاهللِ ﴾ آل عمران/110.
وخالصة ما نستفيده من االية امور:

االول: ان هناك وعد اهلي البراهيم بان جيعل من 
ذرية اسامعيل يف مكة امة مسلمة يبعث منها نبيا 

رسوال.
الثاين: ان هذه االمة املسلمة من اتباع النبي ومن 
املؤمنني به وتشرتك مع النبي املبعوث باالسالم 

زال النبي  يتقلب يف اصالب االنبياء حتى ولدته امه وانظر ايضا جممع 
البيان االية، وتفسري الرازي االية.
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الواقعي كاشرتاك اسامعيل مع ابراهيم فيه كام ان 
اسالم هذه االمة والنبي املبعوث فيها هو اسالم 

ابراهيم واسامعيل نفسه.
الثالث: ان عالقة النبي مع هذه االمة املسلمة 
عالقة تالوة ايات اهلل عليهم وتعليمهم الكتاب 
واحلكمة ثم تزكيتهم اي مدحهم والثناء عليهم 
والكشف عن طهارهتم الواقعية وعن منزلتهم 
احاديث  ان  شك  من  وليس  ورسوله  اهلل  من 
النبي  رصحية يف تزكية فئة خاصة من اتباعه 

سيايت احلديث عنهم.
املوضــع الثــاين االيــات 77 اىل 78 مــن ســورة 

احلــج:

ِيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا  َها الَّ يُّ
َ
قال تعاىل: ﴿ يا أ

َربَُّكْم َواْفَعلُوا اْلَرْيَ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن 77 وَجاهُِدوا ِف اهللِ 
َحقَّ ِجهادِهِ ُهَو اْجَتباُكْم َوما َجَعَل َعلَيُْكْم ِف ادّلِيِن ِمْن 
اُكُم الُْمْسلِِمَي ِمْن َقبُْل  بِيُكْم إِبْراهِيَم ُهَو َسمَّ

َ
َحَرٍج ِملََّة أ

َوِف هذا ِلَُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعلَيُْكْم َوتَُكونُوا ُشَهداَء 
اكةَ َواْعَتِصُموا بِاهللِ ُهَو  الةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
َعَ انلَّاِس فَأ

َمْوالُكْم فَنِْعَم الَْمْوىل َونِْعَم انلَِّصرُي78﴾ احلج/77ـ78.
يا اهيا الذين امنوا:

ِيَن آَمُنوا ﴾ املراد فئة معينة منهم،  َها الَّ يُّ
َ
قوله ﴿يا أ
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اُكُم الُْمْسلِِمَي  بِيُكْم إِبْراهِيَم ُهَو َسمَّ
َ
بقرينة قوله ﴿ِملََّة أ

ِمْن َقبُْل ﴾ فانه ليس كل املؤمنني بالنبي  من ذرية 
ابراهيم، و قرينة قوله تعاىل ﴿ُهَو اْجَتباُكْم﴾ فانه 
يعطفيهم اهلل تعاىل عىل غريهم، وقرينة قوله تعاىل 
﴿َوتَُكونُوا ُشَهداَء َعَ انلَّاِس﴾ فانه ليس كل املؤمنني 
بالنبي سواء كانوا من ذرية ابراهيم او من غريهم 

جيعلهم اهلل شهداء عىل الناس.
وما جعل عليكم يف الدين من حرج:

قوله تعاىل ﴿َوما َجَعَل َعلَيُْكْم ِف ادّلِيِن ِمْن َحَرٍج ﴾ 
التام  واالنقياد  الطاعة  بمعنى  هنا  الدين  اقول 
َقبُْل﴾.  ِمْن  الُْمْسلِِمَي  اُكُم  َسمَّ ﴿ُهَو  قوله  بقرينة 
للطاعة  صدركم  رشح  اي  الضيق  واحلرج: 
ْح  ْن َيْهِديَُه يرَْشَ

َ
التامة كام يف قوله تعاىل ﴿َفَمْن يُرِدِ اهلُل أ

ْن يُِضلَُّه َيَْعْل َصْدَرهُ َضّيِقاً َحرَجاً 
َ
َصْدَرهُ لأِلِْسالِم َوَمْن يُرِْد أ

ِيَن  ماءِ َكذلَِك َيَْعُل اهلُل الرِّْجَس َعَ الَّ ُد ِف السَّ عَّ نَّما يَصَّ
َ
َكأ

ال يُْؤِمُنوَن ﴾ االنعام/125.
هو سامكم املسلمني من قبل:

اي  َقبُْل﴾  ِمْن  الُْمْسلِِمَي  اُكُم  َسمَّ ﴿ُهَو  تعاىل  قوله 
اي  َقبُْل﴾  ﴿ِمْن  وقوله  التام  باالنقياد  وصفكم 
من قبل نزول القرآن، اي اخرب عنكم يف الكتب 
السابقة حيث كنتم دعوة ابراهيم واسامعيل عند 
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رفع القواعد من البيت. 
ويف هذا:

قوله تعاىل ﴿َوِف هذا ﴾ اي ويف هذا القرآن، حتدث 
عنكم هبذه الصفة اي االسالم بمعنى االنقياد 
ِيَن  التام يف مواضع كثرية منه كقوله تعاىل ﴿ الَّ
آتَيْناُهُم الِْكتاَب ِمْن َقبْلِهِ ُهْم بِهِ يُْؤِمُنوَن 52 ِإَوذا ُيتىْل َعلَيِْهْم 
قالُوا آَمنَّا بِهِ إِنَُّه اْلَقُّ ِمْن َرّبِنا إِنَّا ُكنَّا ِمْن َقبْلِهِ ُمْسلِِمَي 53 
وا َوَيْدَرُؤَن بِاْلََسَنةِ  َتْيِ بِما َصَبُ ْجرَُهْم َمرَّ

َ
ولئَِك يُْؤتَْوَن أ

ُ
أ

ْعرَُضوا 
َ
ا َرزَقْناُهْم ُينْفُِقوَن 54 ِإَوذا َسِمُعوا اللَّْغَو أ ّيَِئَة َوِممَّ السَّ

ْعمالُُكْم َسالٌم َعلَيُْكْم ال 
َ
ْعمانُلا َولَُكْم أ

َ
َعنُْه َوقالُوا نَلا أ

نَبَْتِغ اْلاهِلَِي 55﴾ القصص/55-52.
ومن الواضح ان هذه االيات تشري اىل وجود 
مسلمني قبل نزول القرآن امنوا به بمجرد ان تاله 
النبي عليهم , وهؤالء هلم امتياز عىل غريهم بأهنم 
يؤتون اجرهم مرتني وهي ميزة االنبياء الذين 
جيعل اهلل ائمة يف ذريتهم كإبراهيم حيث ورد هذه 

الوصف له)1(.

)1( وليس من شك ان عليا  كان يصطحبه النبي اىل غار حراء وكان 
عيل يقتدي به يف عبادة اهلل تعاىل وحده وليس من شك ان النبي كان قبل 
نزول الوحي عليه مسلام كاسالم ابراهيم يتعبد عىل ملته وعيل  تبع له 
يف ذلك، وقد ورد يف خصائص عيل  للنسائي ان عليا  قال صليت 
مع النبي قبل ان يصيل الناس بسبع سنني بشري اىل صالة اربع سنوات مع 
النبي يف غار حراء قبل ان ينزل الوحي، واىل صالته معه قبل انذار عرشيته 
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ليكون الرسول عليكم شهيدًا:

قوله تعاىل ﴿ ِلَُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعلَيُْكْم ﴾ الشهيد: 
العامل يبني ما علمه والرسول شهيد عىل الناس يف 
زمانه ومن بعدهم بام بني من معاين كتاب اهلل 
ابراهيم«  »آل  احكامه وشهادته عىل  وتفصيل 
اهلل  كتاب  معاين  من  هلم  بينه  بام  هي  خاصة 
وتفصيل احكامه مما مل يبينه للناس لعدم احلاجة 

اليه يف وقته. 
وتكونوا شهداء عىل الناس:

قوله تعاىل ﴿َوتَُكونُوا ُشَهداَء َعَ انلَّاِس﴾ اي تبينون 
 )1( خاصة  بصفة  لكم  الرسول  بيَّنه  ما  للناس 
واستأمنكم عليه من سنته التي ام يبلعها للناس 
لعدم حاجته اليها يف وقته وحتافظون عىل سنته 

التي بلغها ثم تتعرض للتحريف من بعده..
وخالصة ما تبينه هذه االيات عن الذين آمنوا:

1. اهنم آل ابراهيم.
2. ان اهلل اصطفاهم.

الرسول  بواسطة  الناس  عىل  شهداء  اهنم   .3

األقربني مدة ثالث سنوات.
ان  براءة  سورة  تبليغ  قصة  يف  الصحيحة  الروايات  يف  ورد  وقد   )1(
النبي  قال اليب بكر ملا سأله هل حدث يف يشء، قال ال ولكني امرت ان 

ال يبلغ عني اال انا او رجل من اهل بيتي(( )انظر حصائص عيل للنسائي(.
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يبلغوهنم ما استأمنهم عليه من سنته التي مل يبلغها 
يف وقته لعدم احلاجة اليها، وكذلك ليحافظوا 

عىل سنة التي بلغها وتعرضت للتحريف.
ويف  السابقة  االهلية  الكتب  يف  خربهم  ان   .4

القرآن.
املوضــع الثالــث اليــات 49 اىل 61 مــن ســورة 

لنســاء: ا

نُْفَسُهْم بَِل اهلُل يَُزّكِ 
َ
وَن أ ِيَن يَُزكُّ لَْم تََر إَِل الَّ

َ
قال تعاىل: ﴿أ

وَن َعَ  َمْن يَشاُء َوال ُيْظلَُموَن فَتِياًل 49 انُْظْر َكيَْف َيْفَتُ
وتُوا 

ُ
ِيَن أ لَْم تََر إَِل الَّ

َ
اهللِ الَْكِذَب َوَكىف بِهِ إِثْماً ُمبِيناً 50 أ

اُغوِت َوَيُقولُوَن  بِْت َوالطَّ نَِصيباً ِمَن الِْكتاِب يُْؤِمُنوَن بِاْلِ
ِيَن آَمُنوا َسبِياًل 51  ْهدى ِمَن الَّ

َ
أ ِيَن َكَفُروا هُؤالءِ  لِلَّ

ِيَن لََعَنُهُم اهلُل َوَمْن يَلَْعِن اهلُل فَلَْن َتَِد هَلُ نَِصرياً  52  ولئَِك الَّ
ُ
أ

ْم 
َ
ْم لَُهْم نَِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذاً ال يُْؤتُوَن انلَّاَس نَقِرياً 53 أ

َ
أ

َيُْسُدوَن انلَّاَس َع ما آتاُهُم اهلُل ِمْن فَْضلِهِ َفَقْد آتَيْنا آَل 
إِبْراهِيَم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة َوآتَيْناُهْم ُملاْكً َعِظيماً 54 فَِمنُْهْم 
َمْن آَمَن بِهِ َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكىف ِبََهنََّم َسعِرياً 55 إِنَّ 
ِيَن َكَفُروا بِآياتِنا َسوَْف نُْصلِيِهْم ناراً ُكَّما نَِضَجْت  الَّ
نْلاُهْم ُجلُوداً َغرْيَها ِلَُذوقُوا الَْعذاَب إِنَّ اهلَل  ُجلُوُدُهْم بَدَّ
اِلاِت  الصَّ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ َحِكيماً 56  َعزِيزاً  اكَن 
نْهاُر خادِلِيَن فِيها 

َ
َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْرِي ِمْن َتْتَِها األ
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َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظلِياًل 57 إِنَّ  ْزواٌج ُمَطهَّ
َ
بَداً لَُهْم فِيها أ

َ
أ

ْهلِها ِإَوذا َحَكْمُتْم َبْيَ 
َ
ماناِت إِل أ

َ
ْن تَُؤدُّوا األ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
اهلَل يَأ

ا يَعُِظُكْم بِهِ إِنَّ اهلَل  ْن َتُْكُموا بِالَْعْدِل إِنَّ اهلَل نِعِمَّ
َ
انلَّاِس أ

ِطيُعوا 
َ
ِطيُعوا اهلَل َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
اكَن َسِميعاً بَِصرياً 58 يا أ

ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن تَنازَْعُتْم ِف َشْ ٍء فَُردُّوهُ إَِل 
َ
وىِل األ

ُ
الرَُّسوَل َوأ

اهللِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللِ َواْلَوِْم اآلِخرِ ذلَِك َخرْيٌ 
ُهْم آَمُنوا بِما  نَّ

َ
ِيَن يَزُْعُموَن أ لَْم تََر إَِل الَّ

َ
وِياًل 59 أ

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َوأ

ْن َيَتحاَكُموا إَِل 
َ
نْزَِل ِمْن َقبْلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نْزَِل إَِلَْك َوما أ

ُ
أ

ْن 
َ
يْطاُن أ ْن يَْكُفُروا بِهِ َوُيرِيُد الشَّ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ الطَّ

نَْزَل اهلُل 
َ
يُِضلَُّهْم َضالاًل بَعِيداً 60 ِإَوذا قِيَل لَُهْم تَعالَوْا إِل ما أ

وَن َعنَْك ُصُدوداً 61 ﴾  يَْت الُْمنافِقَِي يَُصدُّ
َ
ِإَوَل الرَُّسوِل َرأ

النساء/49ـ61.
يزكون انفسهم:

عليها  يثنون  اي  نُْفَسُهْم﴾ 
َ
أ وَن  يَُزكُّ  ﴿ تعاىل  قوله 

اليهود  وهم  الناس  عىل  بالفضل  ويصفوهنا 
اْلَُهوُد  ﴿َوقالَِت  تعاىل  قوله  يف  كام  والنصارى 
بُُكْم  ُيَعّذِ فَلَِم  قُْل  ِحبَّاُؤهُ 

َ
َوأ اهللِ  بْناُء 

َ
أ َنُْن  َوانلَّصارى 

يَشاُء﴾  لَِمْن  َيْغفُِر  َخلََق  ْن  ِممَّ برََشٌ  نُْتْم 
َ
أ بَْل  بُِذنُوبُِكْم 

املائدة/18 وقريـش ايضـا وقـد كانت تسمي 
نفسها »آل اهلل« و »أهل اهلل«)1(.

)1( وذلك ملا رد اهلل اصحاب الفيل عن مكة واصاهبم ما اصاهبم من النقمة 
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بل اهلل يزكي من يشاء:

اياته  يَشاُء﴾ باجراء  َمْن  يَُزّكِ  اهلُل  ﴿بَِل  قوله تعاىل 
اخلارقة عىل يديه او بالثناء عليه وتفضيله مبارشة 

يف كتابه او بواسطة نبيه.
ام حيسدون الناس:

ْم َيُْسُدوَن انلَّاَس﴾ احلسد ان تتمنى 
َ
قوله تعاىل ﴿أ

حيِسُده  وَحَسَده  اليك  املحسود  نعمة  زوال 
نعمته  اليه  تتحول  ان  متنى  اذا  َحَسدًا  وحيُسُده 

وفضيلته)1(.
آل ابراهيم:

قوله تعاىل ﴿آَل إِبْراهِيَم﴾ هم خاصة ابراهيم من 
ذرية  بقية  املبعوث  النبي  هنا  هبم  ويراد  ذريته 
ابراهيم املهتدية املحسنة واالمة املسلمة الذين 

اصطفاهم اهلل وجعلهم شهداء عىل الناس.
سرية ابن هشام ج1ص57 ومن ثم ابتدعت قريش راي احلمس حيث قالوا 
نحن بنوا ابراهيم واهل احلرم ووالة البيت وقاطنوا مكة وسكاهنا فليس 
الحد من العرب مثل حقنا وال مثل منزلتنا انظر تفصيل بدعة احلمس من 
قريش يف سرية ابن اسحاق حتقيق سهيل زكار ص101ـ102 وكذلك 
سرية ابن هشام ج1 ص199 حتقيق مصطفى السقا وابراهيم االبياري وقد 
بقيت هذه التسمية موضع اعتزاز من قبل القرشيني اىل عهد اخلليفة الثاين 
حيث غضب اخلليفة عىل نافع بن عبد اخلارث اخلزاعي ملا استخلف مواله 
عبد الرمحن بن ابزى عىل مكة وقدم اىل عمر وكان قد استعمله عليها وفيهم 
سادة قريش قال له عمر استخلفت عىل آل اهلل موالك فعزله )االستيعاب( 

البن عبد الرب حتقيق البجاوي ص1490.
)1( لسان العرب مادة حسد.
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من فضله:

قوله تعاىل ﴿ِمْن فَْضلِهِ﴾ الفضل يف االية هو ايتاء 
اهلل تعاىل آل ابراهيم الكتاب واحلكمة وامللك 

العظيم.
قوله تعاىل ﴿َفَقْد آتَيْنا آَل إِبْراهِيَم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة﴾ 
وعلمه  القرآن  عليه  انزل  نبيا  فيهم  ارسل  بان 
الكتاب  يعلمهم  بان  الكتاب واحلكمة وكلفه 

واحلكمة تعليام يتناسب مع كوهنم مصطفني.
قوله تعاىل ﴿َوآتَيْناُهْم ُملاْكً َعِظيماً ﴾ اي امامة الناس.

فمنهم من امن به ومنهم من صد به:

قوله تعاىل ﴿فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِهِ َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه﴾ اي 
من الناس املكيني واهل الكتاب وغريهم منهم 
من آمن هبذا الفضل الل ابراهيم واختذهم ائمة 
هداة ومنهم من اعرض عنه ومل يتخذ آل ابراهيم 

أئمة.
واويل االمر منكم:

ِطيُعوا الرَُّسوَل 
َ
ِطيُعوا اهلَل َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
قوله تعاىل ﴿ يا أ

ْمرِ ِمنُْكْم﴾ اولو االمر املقرونة طاعتهم 
َ
وىِل األ

ُ
َوأ

بطاعة اهلل ورسوله هم اصحـاب امللك العظيـم 
ابراهيم  آل  وهم  السابقة  االية  يف  املذكورين 
الشهداء عىل الناس بواسطـة الرسـول  فـآل 
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ابراهيـم صنفـان:
. االول: النبي

االمر  اولو  وهم  الناس  عىل  شهـداؤه  الثاين: 
الذين قرنت طاعتهم بطاعة اهلل تعاىل ورسوله.

وخالصة ما تبينه االية عن آل ابراهيم هو:

1. اهنم آتاهم اهلل الكتاب واحلكمة اي علمهم 
الكتاب واحلكمة بواسطة النبي كام مر يف االية 

االوىل.
2. اهنم آتاهم اهلل امللك وهو الوالية واالمامة 

عىل الناس.
3. اهنم حمسودون عىل الفضل االهلي الذي اتوه 
وانقسم الناس ازاءهم اىل قسمني قسم مؤمن 
هبذا الفضل هلم مطيع المر اهلل فيهم باتباعهم 
واالخذ عنهم وقسم صاد عنهم عاص هلل فيهم 

حسدا وبغيا.
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)2(
 دعوة ابرهيم واسامعيل 

يف التوراة
اهلل  »وقال  9:17ـ10  التكوين  سفر  يف  جاء 
البراهيم... يختن منكم كل ذكر« ويف 23:17ـ25 
»فاخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع 
المبتاعين بفضته... وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه 
كما كلمه اهلل وكان ابراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن 

وكان اسماعيل ابنه ابن ثالث عشرة سنة حين ختن«.
»وحدث بعد هذه االمور ان اهلل امتحن  ويف 1:22ـ2 
ابراهيم فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه )اسحق( واذهب 
الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال التي 

اقول لك«.
ويف 10:22ـ13 »... ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين 
لذبح ابنه فناداه مالك الرب من السماء وقال... التمد يدك 
الى الغالم وال تفعل شيئا الني االن علمت انك خائف اهلل فلم 
تمسك ابنك وحيدك عني فرفع ابراهيم يمينه ونظر واذا 

كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه«.
ويف 1:17ـ7 »ولما كان ابرام بن تسع وتسعين سنة ظهر 
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الرب )مالك الرب( البرام وقال له انا اهلل القدير سر امامي 
وكن كامال فاجعل عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك 

في اجيالهم عهدا ابديا الكون الها لك ولنسلك من بعدك«.
اسماعيل  ليت  هلل  ابراهيم  »وقال   18:17:21 ويف 
يعيش امامك فقال اهلل... واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه 
اباركه  انا  ها  له(  دعاءك  سمعت  الترجوم(  نسخة  )في 
واثمره واكثره جدا جدا اثني عشر رئيسا يلد واجعله امة 
كبيرة ولكن عهدي اقيمه مع اسحق الذي تلده لك سارة في 

هذا الوقت في السنة االتية«.
املبتاعني  اي  بفضته«  املبتاعني  »ومجيع  قوله 
بسكته وهم القبائل التي امنت به ومنهم قبائل 
جرهم الذين استاذنوا ابراهيم ان يسكنوا بجوار 

احلرم عندما نبعت زمزم.
قوله »خذ ابنك وحيدك الذي حتبه اسحق« ابنه 
اسحاق  والدة  ان  حيث  اسامعيل  هو  الوحيد 
متت يف السنة الثانية من حادثة االبتالء كام ذكر 
يف االصحاح 17 نفسه: الفقرة 21 فذكر اسم 
التحريفات  من  الذبيح  بوصفه  هنا  اسحاق 
بعض  اىل  ترسبت  وقد  للتوراة  املفضوحة 
الذبيح  ان  تذكر  التي  االسالمية  الروايات 

اسحاق وليس اسامعيل.
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قوله »ارض املريا« املريا هو جبل املروة املقرون 
بالصفا واحد اجلبال عىل ارضها اي احد اجلبال 

من جهة الصفا واملروة يف منى.
قوله »سر امامي وكن كامال فاجعل عهدي بيين 
وبينك وبني نسلك من بعدك« يقابل قوله تعاىل 
ُهنَّ قاَل إِّنِ جاِعلَُك  َتمَّ

َ
﴿ ِإَوذِ ابَْتىل إِبْراهِيَم َربُُّه بَِكلِماٍت فَأ

الِِمَي ﴾  لِلنَّاِس إِماماً قاَل َوِمْن ُذّرِيَِّت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّ
ولكن النص التورايت جعل العهد يف كل نسل 
ابراهيم ويف نص آخر جعله يف كلِّ ذرية اسحاق 

وهو حتريف.
قوله »جدا جدا« ويف بعض بالرتمجات »كثريا 
جدا« اصلها العربي »مبادماد« »مبؤدمؤد« وهو 
عىل  الكالم  وسيايت    حممد السم  حتريف 

ذلك.
قوله »اثين عشر رئيسا يلد«: 

يقال  رؤساء  واجلمع  القوم  سيد  »الرئيس«: 
رئيس مثل قيم بمعنى رئيس، ورأس القوم صار 
فضلهم،  عليهم  ورأس  متهم،  ومقدَّ رئيسهم 
والوادي  النهر  ورأس  اعاله  شئ  كل  ورأس 
اعاله وسحابة مرائس ورائس متقدمة السحاب 
م  تقدَّ التي  وهي  رائسة  سحابة  التهذيب  ويف 
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السحاب وهي الروائس)1(.
ترمجة لالصل  يلد«  رئيسا  عشر  »اثين  ومجلة 
العربي ولفظه »شنيم عسر نسئيم يولد« »ׁשנים 

עׂשר נׂשאם יוליד«.
وعبارة )شنيم عسر( تعني )اثين عشر(.

ومفردهـا  مجــع  )ְנִׂשים(  )نسئيــم(  ولفظة 
دوله  رئيس  بمعنى  وهي  )ָנִׂשיא(  )ناســي( 
وزعيم،  وقائد،  الديني،  املجمع  ورئيس 
موقر،  حمرتم،  عال،  ساٍم،  بمعنى  تايت  وايضا 
عظيـم،واصلهـا مـن )ناسـى( )ָנִׂשיא( بمعنى: 
رقي،  رفع،  بمعنى  )נִׂשּי(  ى(  )ِنسِّ ومنها  رفع 
مرتفع،  بمعنى:  )נִׂשּי(  )نسي(  ايضا  ومنها 

عال،حمرتم، موقر )2(. 
)1( لسان العرب مادة رأس.

 (NASU) )2( قاموس قومجان عربي عريب مادة )נׁשא( ولفظـة )ناشـو(
يف االشوريـة القديمـة والبابلية القديمة جاءت بمعنى الشخص املختار 
لفظة  االشوري  القاموس  مقام  اعىل  اىل  واملرفوع  املعظم  والشخص 
)النصيَّة(  و  اختار،  اي  )انتصا(  و  )نصا(  العربية  (NAŠU) (NISU) ويف 

الرؤساء واالرشاف  القوم اي خيتار من نواصيهم وهم  ُينتىص من  َمن 
ويقال للرؤساء نوايص كام يقال لالتباع اذناب و )نصية( القوم خيارهـم 
ويف احلـديث ان وفـد مهـدان قالـوا نحن )نصيَّة( مـن مهـدان اي اخليـار 
واالرشاف و )االنصاء( السابقون )لسان العرب مادة نصا( ويف ايضا 
( الشئ: رفعه، و )النص(: الرفع )لسان العرب مادة نصص( ويف  )نصَّ
االكدية والسومرية (ENSI) )انيس( بمعنى رجل اهلي، كاهن، وايضا بمعنى 
امري البلد وايضا بمعنى مفتي الناس انظر العالمات االشورية والبابلية 
رقم )99( )295( ويف اهلريوغليفية )نيسو( بمعنى امللك و)ناش( بمعنى 
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)ترجوم  بـ  تسمي  التي  االرامية  النسخة  ويف 
اىل  )نسئيم(  لفظة  االحبـار  ترجم  اونقيلوس( 
ومفردها  مجع  وهي  )רברבים(  )ربربني( 
رجـل  بمعنـى  )ربـربـا(  )רברבא( 
)ربـرب(  الفعــل  زعيـم،مـن  عظيـم،رئيـس، 

)רברב( بمعنى رفع، عظم.
رئيس،  بمعنى  )רּבן(  )ربان(  ايضا  ويرادفها 
معلم الرشيعة )ولقـب للعـامل( ومجعهـا )ربانيـم( 
)وتلفـظ يف العربيـة )ربانيني( واالصل لكليهام 
معا هو لفظة )راب( )ָרב( ومعناها واحد يف 

العربية واالرامية وتعني رئيس، عظيم، كبري)1(.
)ربربني(  الغربية  الرسيانية  النسخة  ويف 
رؤساء،  ارشاف،  امراء،  بمعنى  )ܪܒܪܒܝܢ( 

عظامء)2(.
ويف النسخة الرسيانية الرشقية )ܡܝܪܐ( )مريا( 

بمعنى امراء وسادة)3(.
ويف الرتجوم الفاريس املكتوب باخلط العربي 

العظيم انظر املعجم اهلريوغليفي.
)1( معجم جاسرتو اللفاظ الرتجوم لفظة )רברב( )רבן( )ָרב( وكذلك 

معجم جزينوس اللفاظ التوراة لفظة )راب( )ָרב(.
)2( املعجم الرسيانية الغربية مادة )ܪܘܪܒ(.

)3( معجم الرسيانية الرشقية.
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)מיהתיראן( )مهتران( اي رؤساء وقادة )1(.
العريب  باخلط  احلديثة  الفارسية  النسخة  ويف 
)رئيس( ولكنهم ملا ترمجوا الفقرة 6:23 وفيها 
وصف ابراهيم بانه )نسئ( جاؤا بلفظة )سرور( 

اي رئيس، قائد، زعيم، امام )2(.
ويف النسخ العربية التي نقل عنها علامء املسلمني 
كالشيخ املفيد )3( تــ 413( وابن كثري )4( تـ 774( 
)اثنـي عرش عظيام( و)العظيم( يف العربية الذي 
له حرمة عند الناس يعظم هلا و)عظامت القوم( 

سادهتم وذو رشفهم)5(.
ويف النسخة السبعينية املعروفة بـ )السبتوجنتا( 
 )δωδεκα εθνη( واللفظ اليوناين )اثين عشر امة(
)دوديكا اثين( ولفظة اثني )εθνη( مجع مفردها 

)εθνos( )ايثنوس( وتعني باالغريقية )6(:
1. مجاعة من الناس تعودوا عىل احلياة سوية.

)1( قاموس الفارسية فاريس عريب.

)2( قاموس الفارسية فاريس عريب.
)3( يف كتابه املسائل الرسوية.
)4( يف كتابه البداية والنهاية.

)5( لسان العرب مادة عظم ويف حديث عمر مع ابن عباس سأله كيف 
خلفت ابن عمك قال ابن عباس فظننت يعني عبد اهلل بن جعفر فقلت له 
خلفته مع اترابه قال عمر مل اعن ذلك انام عنيت عظيمكم اهل البيت )رشح 
النهج 21/12 وقد نقلها عن تاريخ بغداد المحد بن طاهر تـ280 وهو من 

الكتب املفقودة مل يبق منها اجلزء السادس يف اخبار املأمون وقد طبع.
.(εθνos) 6( القاموس االغريقي لفظة(
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2. حشد من الناس، او احليوانات ثم اكتسب 
اللفظ بعد هومريوس معنى االمة، الناس، ويف 
العهد اجلديد اراد بـ )االمم( كل الناس ما عدى 

اليهود والنصارى.
3. صنف خاص متميز من الناس او الرجال 

)طبقة(، )قبيلة، عامرة(.
اقول: والرتمجة حتريف ملعنى النص االصيل اذا 
كان املراد من )االمة( القبيلة والعامرة حيث اراد 
االحبار و الرهبان املرتمجون تفسري الفقرة موضع 
التكوين  سفر  يف  ورد  بام   )20:17( البحث 
االصحاح 13:25 حيث ذكر فيها اسامء اوالد 
اسامعيل االثني عرش وان كل واحد منهم صار 
قبيلة متشيا مع اوالد يعقوب االثني عرش إذ صار 

كل واحد منهم عشرية سميت باسمه.
)اثينوس(  لفظـة  ان  جـدا:  حنتمله  والذي 
 )1( العربية  )אדון(  )ادون(  اصلهـا  االغريقيـة 
الزوج  اآلمر،  املوىل،  القيم،  السيد،  وتعني: 
الرب )2(، ولذلك تطلق عىل اهلل تعاىل وعىل النبي 

الواو  اليونانية واستبدال  املوجود يف  الثاء  الدال بحرف  باستبدال   )1(
بحرف الياء وكالمها شائع حتى يف اللغة الواحدة كام يف لفظة )هنا( حيث 

تلفظ يف بعض البلدان العربية )هني( وتلفظ يف اخرى )هون(.
)2( قاموس قومجان.
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وامللك وشيخ القبيلة والزوج واالستاذ.
ويف ضوء ذلك يكون معنى العبارة )اثين عشر 
اثينوس( اي اثني عرش سيدا، قيام، آمرا، فتكون 
الرتمجة عند ئذ صحيحة ودقيقة جدا ومتطابقة 
مع االستعامل القرآين للفظة )امة( بمعنى االمام، 
ًة قانِتاً هلِلِ ﴾ اي  مَّ

ُ
القيم، يف قوله تعاىل ﴿إِنَّ إِبْراهِيَم اكَن أ

كان اماما، قيام، رئيسا قانتا هلل تعاىل كام مر بحثه يف 
الفصل االول حتت لفظة امام.

ويف النسخ االنجليزية املعارصة ترمجت عبارة 
 TWELVE( اىل  بعضها  يف  نسئيم(  عرش  )اثني 
ولفظة  حاكام(  عرش  )اثني  وتعني   )RULERS

)رول(  واصلها  فاعل  اسم   )RULER( )رولر( 
احلكم  والدستور،  القانون  وتعني   )RULE(
هيدي،  يوجه،  واملقياس،  املسطرة  والسلطة، 

حيكم، يامر )1(.
 )TWELVE PRINCES( ويف بعضها االخر ترمجت اىل

اي )اثني عرش ملكا، امريا( )2(.
ولنعد اىل اللفظة العربية )ناسي( فاهنا قد وردت 
العربية وصفا البراهيم كام يف سفر  التوراة  يف 
ان  اراد  ملا  بنوحث  له  قال  5:23ـ6  التكوين 

)1( معجم املورد انجليزي عريب.

)2( معجم املورد انجليزي عريب.
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يشرتي مقربة منهم لدفن سارة زوجته قالوا له: 
»اسمعنا يا سيدي انت رئيس من اهلل بيننا« يف 
افضل قبورنا ادفن ميتك واللفظ العربي ملا بني 

القوسني »شامعينو ادوين نسئ ايلوهيم اتا«.
ومـن الواضـح ان هـذا الوصـف البراهيـم لـم 
يكن له يف بداية حياته الرساليـة والحينمـا كان 
يف املنفـى بل كـان له يف اخريات ايامه، والذي 
يذكره القرآن الكريم البراهيم يف اخريات ايامه 
هو )امامة الناس( التي جعلها اهلل له، اذن الفقرة 
بيننا( يقابلها يف  التوراتية )انت رئيس من اهلل 

التعبري القرآين ﴿قاَل إِّنِ جاِعلَُك لِلنَّاِس إِماماً ﴾.
)اثين  بـ  اسامعيل  بركة  تكون  ذلك  ضوء  ويف 
من  رئيسا  عشر  )اثين  هبم  يراد  رئيسا(  عشر 
اهلل( اي )اثني عرش اماما هاديا بأمر اهلل( وذلك 
الن صاحب الوعد هبم هو اهلل تعاىل وصاحب 
الطلب من اهلل تعاىل هو ابراهيم، وابراهيم ال 
يرى يف ولده قرة عني اال اذا كان مستحقا لالمامة 
اهلادية التي تتقوم بصفة االسالم بمعناه اللغوي 
اي التسليم التام هلل تعاىل كام اليرى السامعيل 
قرة عني من ولده االّ اذا كانوا كذلك ﴿َربَّنا َهْب نَلا 

ْعُيٍ َواْجَعلْنا لِلُْمتَّقَِي إِماماً ﴾.
َ
ةَ أ ْزواِجنا َوُذّرِيَّاتِنا قُرَّ

َ
ِمْن أ
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فالرئاسة هلؤالء االثني عرش من ذرية اسامعيل 
املوعود هبم هي )رئاسة اهلية(، اي بعهد منه تعاىل 
الشخاصهم كام عهد البراهيم وتعبري )العهد( 
ورد يف القرآن يف قوله تعاىل ﴿قاَل إِّنِ جاِعلَُك لِلنَّاِس 
الِِمَي ﴾ ويف  إِماماً قاَل َوِمْن ُذّرِيَِّت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّ
التوراة ايضا يف قوله »وأجعل عهدي بيني وبينك 
وبني نسلك من بعدك« ولكن النص القرآين اكثر 
دقة حيث نص عىل ان عهد اهلل تعاىل باالمامة 
الينال ظاملا من ذرية ابراهيم بينام التعبري التورايت 
مل يورد هذا القيد وجعل العبارة مطلقة ولكنه يف 
مورد آخر خصصها بذرية اسحاق دون اسامعيل 
ْم 

َ
حسدا وبغضا للنبي واله كام اشار قوله تعاىل ﴿ أ

َيُْسُدوَن انلَّاَس َع ما آتاُهُم اهلُل ِمْن فَْضلِهِ َفَقْد آتَيْنا 
َعِظيماً﴾  ُملاْكً  َوآتَيْناُهْم  َواْلِْكَمَة  الِْكتاَب  إِبْراهِيَم  آَل 
لَْم 

َ
وامللك العظيم هو االمامة كام يف قوله تعاىل ﴿أ

تََر إَِل الَْمَلِ ِمْن بيَِن إِْسائِيَل ِمْن َبْعِد ُموس إِذْ قالُوا نِلَِبٍّ 
لَُهُم ابَْعْث نَلا َملاِكً نُقاتِْل ِف َسبِيِل اهللِ ... 246 َوقاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم 
إِنَّ اهلَل قَْد َبَعَث لَُكْم طالُوَت َملاِكً ...قاَل إِنَّ اهلَل اْصَطفاهُ 
ْسِم َواهلُل يُْؤِت ُملَْكُه َمْن  َعلَيُْكْم َوزاَدهُ بَْسَطًة ِف الْعِلِْم َواْلِ

يَشاُء﴾ البقرة/246ـ247.
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  هــل خيلــو النــص التــورايت مــن ذكــر حممــد
؟ حقــا

اهلل  ان  يذكر  الدراسة  التورايت موضوع  النص 
جدا  »جدا  وكثره  وثمره  اسامعيل  بارك  تعاىل 
اثني عرش رئيسا يلد« اجابة لدعاء ابراهيم ولكنه 
مل يذكر ما هو دعاء ابراهيم، وقد ذكره القرآن 
الكريم عىل لسان ابراهيم واسامعيل ﴿ِإَوذْ يَرَْفُع 
إِبْراهِيُم الَْقواِعَد ِمَن اْلَيِْت ِإَوْسماِعيُل َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك 
ِميُع الَْعلِيُم... َربَّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُوا  نَْت السَّ

َ
أ

َعلَيِْهْم آياتَِك َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْم إِنََّك 
نَْت الَْعزِيُز اْلَِكيُم﴾ ويف ضوء ذلك يكون النص 

َ
أ

التورايت حمرفا باسقاط ذكر النبي  منه.
اسلمـوا)1(  الذيـن  اليهـود  علمـاء  ذكــر  وقـد 
واصلها العربي )مبادماد(  ان لفظـة )جدا جدا( 
)ב מאד מאד( تدل عىل اسم النبي االيت من 
  )حممد( وكلمة  اجلمل  بحساب  اسامعيل 

)1( منهم صاحب كتاب اقامة الشهود يف رد اليهود كان من علامء اليهود 
اسلم سنة 1237 وكتب كتابه بالعربية ثم ترجم اىل الفارسية باسم منقول 
الرضائي ص48 ومنهم صاحب كتاب انيس االعالم يف نرصة االسالم 
ج68/5ـ72 وهو احد علامء النصارى اسلم يف بداية القرن الرابع عرش 
اهلجري ومنهم عبد السالم وهو احد احبار اليهود الذين اسلموا يف عهد 
السلطان بايزيد خان العثامين الَّف كتابا اورد فيه دليل حساب اجلمل ثم ذكر 

اعرتاض اليهود عىل تطبيق احلساب عىل العبارة واجلواب عليه.
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بحساب اجلمل عددها )92( وكلمة )مباد ماد( 
بحساب اجلمل تساوي )92( 0

وحساب اجلمل هو حساب االعداد للحروف 
اهلجائية يف اللغة العربانية يف هذه الكلامت )ابجد 
ـ هوزـ  حطيـ  كلمنـ  سعفصـ  قرشت( وااللف 
بواحد والباء باثنني واجليم بثالثة والدال باربعة 
واهلاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة واحلاء 
والكاف  بعرشة  والياء  بتسعة  والطاء  بثامنية 
بعرشين والالم بثالثني وامليم باربعني والنون 
بخمسني والسني بستني والعني بسبعني والفاء 
بثامنني والصاد بتسعني والقاف بامئة والراء بامئتني 
والشني بثالثامئةوالتاء بأربعامئة واحلروف تنتهي 

عند التاء)1(.
ونقل عيل بن عيسى االربيل)2( انه حكى له بعض 

اليهود ان )مبادماد( معناه بـ )حممد(.
)مامحاد( )מאחמאד(  العربية يوجد  اقول ويف 
السم  كصيغتني  )מאחמוד()3(  )مامحود(  و 

)1( التوراة السامرية تـ امحد حجازي السقا ص407.
)2( كشف الغمة ج21/1 ومثله احلائري يف الزام الناصب ج142/1 

نقله عن كتاب ضياء العاملني عن بعض علامء اليهود بعد اسالمه.
)3( )43( قال ولفنسون يف كتابه تاريخ اللغات السامية ص103)كانت 
اليهود قديام ال يكتبون احلركات املعـروفة االن وكانـت االلـف واهلاء 
والواو والياء تقوم هبذه الوظيفة وبعد تشتت اليهود احتاجوا للحركات 
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للفعل )محد( )חמאד(  املفعول  الفاعل واسم 
املحبوب،  جدا،  فيـه  )املرغـوب  ومعنامها 

احلبيب،...()1(.
ويف ضوئه تكون الكلمة االصلية يف النص هي 
)باممحاد( او )باممحـود( وال حتتاج لتحريفها اىل 
)بامدماد( اكثر من اسقاط اجلناح االيرس حلرف 
احلاء العربي )ח( ليكون حرف الدال العربي 

)ד( 
ويف ضوئه ايضا يكون النص االصيل هو:

 

ويف القرن اخلامس والسادس اكتمل عندهم نظام احلركات( وقال ربحي 
كامل يف كتابه دروس يف اللغة العربية ص66 )ان اليهود اخرتعوا نظام 
احلركات يف اواخر القرن السابع واوائل القـرن الثامن( اقول ولذلك كتبـت 
لفظة )مامحاد( بالشكـل اعـاله علـى طريقتهـم القديمة واالفان الكتابة عىل 
طريقة احلركـات تكـون بحذف حرفيااللف من الكلمة فتكتب )مامحاد( 

)م ح م د( )מ ח מ ד( وكذلك االمر يف )مامحود(.
)قاموس  انجليزي  التوراة عربي  اللفاظ  جزينوس  قاموس  انظر   )1(
قومجان عربيعريب لفظة )חמד( ومشتقاهتا وانظر ايضا الربوفسور عبد 
االحد داود يف كتابه نبوة حممد يف الكتاب املقدس ص162ـ163فقد ذكر 
اسم الفاعل واملفعول للفظة )محد( عند دراسته للفظة )ايودوكيا( الواردة 
يف انجيل لوقا ومل يكن بقصد دراسة الفقرة )20( من االصحاح 17 من 

سفر التكوين بل مل يتعرض هلا يف كتابه.

النص التورايت الفعيل 

)املحرف(

 النص االصل قبل التحريف

كام يتجىل من خالل 

التحقيقات التي قمنا بها
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انا  ها  له()1(  دعاءك  )اجبت  فقد  امساعيل  »اما 
اباركه وامثره واكثره بـ )حممد واثين عشر اماما 

سيولدون له«.
خطأ اليهود يف تفسري النص:

فرس علامء اليهود )2( وتابعهم علامء النصارى عىل 
ذلك الفقرة 17:20بالفقرات 12:25ـ16وهي 
»وهذه هي اسامء بني اسامعيل حسب مواليدهم 
ومبسام  وادبيل  وقيدار  اسامعيل  بكر  نبايوت 
ويطور  وتيام  وحدار  ومسا  ودوما  ومشامع 
ونافيس وقدمة( هؤالء هم بنو اسامعيل وهذه 
اسامؤهم بديارهم وحصوهنم اثنا عرش رئيسا 

حسب قبائلهم« )3(.
ولكن واقع حال القبائل االسامعيلية قبل بعثة 
بركة  كانوا  باهنم  يشعر  ما  فيه  اليوجد  النبي 

»)1( هذه العبارة هي املعنى احلريف للرتمجة االرامية للنص العربي حيث 
فيه باللفظ االرامي )وعل يشامئيل قبليت صالتك( اي اي وقبلت صالتك 

عىل اسامعيل اي استجبت دعاءك السامعيل.«
)2( انظر التوراة العربية مع ترمجة فارسية لـ موسى زكري وبور داود سفر 

التكوين 16:25 اهلامش.
  3( وقد ظن البعض ان هذه االسامء هي اسامء االئمة االثني عرش(
وهو غري صحيح اذ ال توجد اية مشاهبة بينها وبني اسامئهم  وال 
القاهبم وبعض اسامئهم عليهم السالم نعم تتشابه مع اسامء اخرى وردت 

يف التوراة سيايت ذكرها يف حمله من الكتاب.
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اسامعيل وهي بركة عظيمة جدا كام ذكرها النص 
واكثره  واثمره  اباركه  انا  فها  اسامعيل...  »اما 
كثريا جدا اثني عرش رئيسـا يلـد واجعلـه امـة 
يـرد هـذا الوصف السحاق نعم  كبرية« ولـم 
ورد البراهيم  »واكثرك كثريا جدا« 2:17 
»واكثرك كثريا جدا واجعلك امما وملوك منك 
خيرجون« 6:17 ثم حرفوا النص بقوهلم ان هذا 
العهد والربكة جعلها اهلل يف اسحاق وكانت بركة 
اسحاق ان جعل اهلل يف ذريته انبياء وائمة هدى 
فالبد ان تكون بركة اسامعيل العظيمة كذلك 
البراهيم  املوهوب  االصل  كوهنا  اىل  مضافا 

وبركة اسحاق ويعقوب نافلة. 
حديث االئمة من بعدي اثنا عرش:

العربية  كلها  التوراة  نسخ  ان  مىض  فيام  رأينا 
الغربية  والرسيانية  واالرامية،  والسامرية 
واالرامية  واليونانية،  الرشقية  والرسيانية 
والعربية  احلديثة،  والفارسية  الفارسية 
واالنجليزية، ذكرت الععد )اثنى عرش رئيسا( يف 
بركة اهلل ألسامعيل، ولكن القرآن مل يذكر العدد 
نعم ذكره النبي  يف حديثه الذي روته كتب 

احلديث لدى السنة والشيعة.
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جاء يف صحيح البخاري )1( عن جابر بن سمرة 
ان النبي  قال ال يزال الدين قائام حتى تقوم 
الساعة او يكون عليكم »اثنا عرش امري كلهم 
من قريش« ويف رواية مسلم يف صحيحه )2( »اثنا 

عرش خليفة«.
عداوة  ترضهم  »ال  الباري  فتح  رواية  ويف 

عاداهم«.
ويف رواية كنز العامل »يكون هلذه االمة اثنا عرش 

قيام ال يرضهم من خذهلم ولكهم من قريش«.
وقد اتفقت الروايات عىل ذكر »كلهم من قريش« 
و»قريش« هو لقب الحد اجداد النبي  وهو 
فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مرض بن نزار به معد بن 
عدنان من ذرية اسامعيل بن ابراهيم، وقد اتفقت 
االنساب ومل  لفهو كل كتب  النسب  عىل هذا 

خيالف احد يف ذلك )3(.
وقد حار علامء السنة يف بيان املقصود من االثنى 
وسلمواهبا،  رووها  التي  الروايات  يف  عرش 

)1( صحيح البخاري كتاب االحكام.
)2( صحيح مسلم كتاب االمارة باب الناس تبع لقريش.

للمصعب  قريش  النبوية البن هاشم، وكتاب نسب  السرية  انظر   )3(
الزبريي ومجهرة النسب البن الكلبي وغريها. 
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فذكروا اخللفاء االربعة وعددا من خالفء بني 
امية وعددا من خلفاء بني العباس)1(.

امام االمام عيل  فقد بني ان االئمة من قريش 
قد غرسوا يف )هاشم( وهاشم هو ابن عبد مناف 
بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

: غالب بن فهر وهو قريش قال
»ان االئمة من قريش غرسوا يف هذا البطون من 

هاشم«)2(.
وسيأيت البحث الثبات ذلك من القرآن الكريم 

ايضا ان شاء اهلل.
نتيجة البحث:

قوله  ان  هو  البحث  من  اليه  نخلص  والذي 
تعاىل ﴿ ِإَوذْ يَرَْفُع إِبْراهِيُم الَْقواِعَد ِمَن اْلَيِْت ِإَوْسماِعيُل 
ِميُع الَْعلِيُم ....َربَّنا َوابَْعْث  نَْت السَّ

َ
َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

فِيِهْم رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتَِك َوُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب 
نَْت الَْعزِيُز اْلَِكيُم ﴾ يقابله يف 

َ
َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْم إِنََّك أ

التوراة الفقرة )20( من االصحاح )17( من 
»اما  النص  تصحيح  بعد  وهي  التكوين  سفر 

)1( انظر كتاب معامل املدرستني للعالمة العسكري 1: 540-547 حيث 
نقل كلامهتم يف تفسري احلديث. 

)2( هنج البالغة خطبة 142 ومن حديث االمام عيل  نفهم ان رواية 
االئمة من قريش فيها حذف واملحذوف قد بينه االمام  يف كالمه. 
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اسامعيل فقد اجبت دعاءك له ها انا باركه واكثره 
بـ حممد واثني عرش اماما، سيولدون له«.

وان هذه االمة املسلمة من ذرية اسامعيل والنبي 
املبعوث فيها ومنها قد اورثهم اهلل امامة ابراهيم 
وهم يف صلب ابيهم اسامعيل وذلك قبل ان يولد 
اسحاق ويعقوب ويبرش هبام وباالئمة واالنبياء 

من ذرية يعقوب.
وان هؤالء االثنى عرش اماما من ذرية اسامعيل 

هم من قريش )فهر( ثم من هاشم.
الرواية  ثبتت  النبي  كام  واهنم يكونون بعد 
عنه  ان االئمة من بعده اثنا عرش ال ترضهم 

عداوة من عاداهم.
وان هؤالء االثنى عرش هم شهداؤه عىل الناس 
الكتاب  علوم  من  ياياه  محلهم  ما  عنه  يؤدون 
والسنة بعهد اهلي خاص وسيأيت تفصيل ذلك 

من القرآن الكريم ان شاء اهلل.
مصادر و مراجع البحث:

1. القرآن الكريم.
2. الكتاب املقدس باللغة العربية.
3. الكتاب املقدس باللغة العربية.

املعروفة  التوراة  ألسفار  االرامية  الرتمجة   .4
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برتجوم اونقيلوس.
املعروفة  التوراة  ألسفار  اليونانية  الرتمجة   .5

بـ)السبتوجنتا(.
6. الرتجوم الفاريس.

7. التوراة السامرية، امحد احلجازي، السقا.
8. الرتمجة الفارسية احلديثة للكتاب املقدس.

9. الكتاب املقدس باللغة الرسيانية الغربية.
10. الكتاب املقدس باللغة الرسيانية الرشقية.

االنجليزية  الرتمجة  املقدس  الكتاب   .11
اليهودية.

االنجليزية  الرتمجة  املقدس  الكتاب   .12
النرصانية.

13. لسان العرب، ابن منظور.
14. قاموس قرمجان عربي عريب.

15. قاموس جزينوس عربي انجليزي.
16. معجم جاسرت وأللفافظ الرتجوم.

واكدي(  )بابيل  االشوري  القاموس   .17
انجليزي.

18. القاموس اليوناين يوناين انجليزي.
19. قاموس الرسيانية الغربية.

20. قاموس الرسيانية الرشقية.
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21. معجم اللغة الفارسية.
هريوغليفي  اهلريوغليفي  القاموس   .22

انجليزي.
23. معجم العالمات االشورية - البابلية.
24. دروس يف اللغة العربية، ربحي كامل.

25. املورد قاموس انجليزي عريب.
26. تاريخ اللغات السامية، أ. ولفنسون.

27. نبوة حممد يف الكتاب املقدس، عبد االحد 
داود ترمجة فهمي شام.

28. املسائل الرسوية، الشيخ املفيد.
29. البداية والنهاية، ابن كثري.

30. نبوءة حممد يف الكتاب املقدس، السقا.
31. انيس االعالم يف نرصة االسالم.

32. منقول الرضائي.
33. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد.

34. االستيعاب، ابن عبد الرب القرطبي.
35. سرية ابن اسحاق حتقيق سهيل زكار.

36. سرية ابن هشام حتقيق االبياري والسقا.
37. كشف احلق للشيخ رمحه اهلل الكريانوي.

38. امليزان يف تفسري القرآن.
39. الدر املنثور للسيوطي.
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40. صحيح البخاري.
41. اعالم الوري بأعالم اهلدى للطربيس.

42. صحيح مسلم.
43. معامل املدرستني للعسكري.

44. معاين القرآن للفراء.
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fajrashura.com

   

http://fajrashura.com
http://www.fajrashura.com
http://www.facebook.com/fajrashura
http://www.youtube.com/fajrashura
https://t.me/fajrashura
http://www.instagram.com/fajrashura
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