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االسم
 .1آدم

وسط الفترة العمر
االسم
باالنجليزية قبل الميالد) بالتقريب

مكان الوفاة

Adam

5000

960

جزيرة العرب أو القدس

Seth

4500

865

جزيرة العرب

 .3إدريس

Enoch

4300

350

العراق

 .4نوح

Noah

3600

950

شمال العراق

 .5هود

Eber

3400

465

شرق حضر موت
(جنوب شرق شبه الجزيرة)

Shelah

2100
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شمال غرب الجزيرة
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1900

200

الخليل في فلسطين
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1900

80

قرية صفرة ( أو صوعر ) في األردن

 .9إسماعيل
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135
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 .10إسحاق
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1800

180

الخليل في فلسطين

 .11يعقوب
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145

مصر

 .12يوسف
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110

مصر

 .13شعيب
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1550

110

مدين (شمال غرب الجزيرة)
أو حطين في فلسطين

Job
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باالنجليزية
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(قبل الميالد)
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 .24يونس

Jonah

800

70

نينوى في العراق

 .25دانيال

Daniel

620

90

ســوش فــي إيــران أو كركــوك فــي
العــراق أو ســمرقند فــي أوزبكســتان

 .26حزقيل

Ezekiel

600

50

بابل في العراق

 .27عزير

Ezra

450-550
مات مائة سنة

40

البصرة في العراق أو قرب القدس

 .28زكريا

Zechariah

100
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Jesus

0

33

رفعه اهلل إليه

االسم

 .20داود
 .21سليمان

120 - 33
بعد الميالد

 .31الحواريون
 .32محمد

أماكن مختلفة أنظر الكتاب الخامس
عيسى وأسرته عليهم السالم

Mohammad

660
بعد الميالد

63

المدينة المنورة

المقدمة
قدمــت هــذا الكتــاب فــي ســتة أبــواب واســعة ،وتحدثــت فــي البــاب األول
عــن إبراهيــم عليــه الســام فــي خمســة فصــول :عــن وجــوده فــي العــراق،
ورحلتــه إلــى الشــام ،واســتقراره فــي فلســطين ،وفصــل عــن مجــيء
المالئكــة الكــرام إلــى بيتــه فــي طريقهــم إلهــاك قــوم لــوط ابــن أخيــه،
وبينــت فضائــل إبراهيــم عليــه الســام فــي الفصــل األخيــر.
ويتكلــم البــاب الثانــي فــي ثالثــة فصــول عــن لــوط عليــه الســام مبينــا
دعوتــه ،واســتنكار القــوم عليــه حيــن اســتنكر عليهــم انحــراف الفطــرة،
يشــذون عــن فطــرة التــزاوج مــن كل شــيء ،مــع انحرافهــم فــي العقيــدة،
وتهديدهــم إيــاه بإخراجــه وأهلــه مــن القريــة .وكان الفصــل الثالــث فــي
نهايــة القــوم بعــذاب لــم يؤخــذ غيرهــم بــه آيــة للذيــن يخافــون العــذاب
األليــم.
وبحثــت فــي البــاب الثالــث عــن إســماعيل عليــه الســام بأربعــة فصــول
باحثـ ًا عــن إســماعيل وأمــه هاجــر وهمــا فــي مكــة في الفصــل األول ،يليه
الثانــي عــن بنــاء البيــت الحــرام ،أمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد تحدثــت
عــن إســماعيل الذبيــح ،الغــام الحليــم فــي البــاء العظيــم .وفصلــت
فــي الرابــع عــن معيشــته عليــه الســام بيــن العــرب حيــث اســتعرب وصــار
أبــا العــرب المســتعربة .

وتكلمــت فــي البــاب الرابــع الــذي هــو فصــان فقــط :فــاألول حــول إســحق بــن
ابراهيــم عليهمــا الســام ،وتحدثــت فــي الثانــي عــن الحفيــد الكريــم يعقــوب
عليــه الســام .ومــا مــن تفصيــل خــاص بــه ســوى قصتــه فــي البــث والشــكوى مــن
حزنــه علــى فــراق أحـ ّـب أوالده إليــه.
وتحدثــت فــي البــاب الخامــس عن يوســف عليه الســام بخمســة فصول :يســتهل
الفصــل األول عــن رؤيــاه وعــن مكــر إخوتــه بــه دون ذكــر أســمائهم لعــدم الصحــة
عــن الــورود  ،وينقلــه الفصــل الثانــي إلــى بيــت العزيــز فــي مصــر ،ويودعــه الفصــل
الثالــث خلــف أســوار الســجن ،ويفصــل الفصــل الرابــع فيرفعــه حاكمـ ًا إلــى ســدة
الحكــم ممكّ ن ـ ًا فــي األرض ،وصــورة كأنــك تــراه وقــد جــاء إخوتــه أمامــه ،وينهــي
الفصــل الخامــس األخيــر القصــة بنهايــة مثيــرة؛ برهان ـ ًا علــى نفــوذ إرادة اهلل
ســبحانه ،فهــي الغالبــة المطلقــة.
أمــا البــاب الســادس فقــد فتحتــه فــي ثالثــة فصــول ،تحدثــت فــي األول عــن
شــعيب عليــه الســام ،وألمحــت عــن الفســاد االجتماعــي النابــع عــن الفســاد
العقــدي .وعــن أيــوب عليــه الســام فــي الثانــي ،وبينــت مــن كمــال األدب أ ّال
ينســب الضـ ّر إلــى اهلل عـ ّز وجـ ّـل .حتــى أصبــح النبــي الكريــم مضــرب المثــل فــي
الصبــر والتحمــل .وتكلمــت فــي الثالــث عــن ذي الكفــل عليــه الســام الــذي لــم
يــرد ســوى ذكــر اســمه فــي آيتيــن مــن القــرآن الكريــم.
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الباب األول

إبراهيم عليه السالم

مواضع ذكر قصة إبراهيم في القرآن
 .1في سورة البقرة :وردت قصة إبراهيم عليه السالم في ثالثة مواضع:
األول :اآليات (.)141 – 124
الثاني :آية (.)258
الثالث :آية (.)260
 .2وفــي ســورة آل عمــران وردت إشــارات إلبراهيــم عليــه الســام فــي :آيــة ( ،)33وآيــة ( )65واآليتيــن
( )68-67واآليات (.)97-95
 .3ووردت في سورة األنعام في اآليات (.)86 – 74
 .4وفي سورة هود اآليات (.)76 – 69
 .5وفي سورة إبراهيم وردت في اآليات (.)41 – 35
 .6ووردت في سورة الحجر في اآليات (.)60 – 51
 .7وفي سورة مريم اآليات (.)50 – 41
 .8وفي سورة األنبياء اآليات (.)73 – 51
 .9ووردت في سورة الحج اآليات (.)29 – 26
 .10وفي سورة الشعراء في اآليات (.)89 – 69
 .11وفي سورة العنكبوت في اآليات (.)27 – 16
 .12ووردت في سورة الصافات في اآليات (.)113 – 83
 .13وفي سورة الذاريات اآليات (.)34 – 24
 .14وفي سورة الممتحنة اآليات (.)6 – 4
ماذا يجري في العالم؟
1900
سنة ق.م
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انهيار حضارة  Harrapanفي أفغانستان وباكستان

الفصل األول

إبراهيم في العراق

تعريف بإبراهيم عليه السالم ودعوته
إبراهيــم عليــه الســام هــو أبــو األنبيــاء ،وهــو مــن أولــي العــزم مــن الرســل ،عليهــم أفضــل
الســام ،وهــو خليــل الرحمــن ،أرســله اهلل إلــى قومــه الكلدانييــن وكانــوا عبــدة أصنــام
وكواكــب ،اتخذوهــا آلهــة مــن دون اهلل ،وكان أبــوه آزر كافــر ًا مثــل قومــه (وقيــل  :إن آزر هــو
عمــه بمثابــة أبيــه)  ،دعــاه إبراهيــم إلــى اإليمــان ،فأبــى وأصـ َّـر علــى كفــره ،فتبــرأ منــه ،كمــا

ســيأتي.

bricks stamped with the king Navuhodonasor Chaldean cuneiform inscriptions
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الباب األول

إبراهيم عليه السالم

لقاء محمد [ بإبراهيم عليه السالم

التقــى رســول اهلل محمــد [ باألنبيــاء الســابقين ،ومنهــم إبراهيــم عليهــم أفضــل الصــاة والســام،
فــي رحلــة المعــراج ،حيــث صلــى بهــم إمام ـ ًا فــي المســجد األقصــى ،ثــم اســتقبله بعضهــم فــي
الســماوات.
وقــد أخبرنــا رســول اهلل [ عــن هيئــة إبراهيــم عليــه الســام ،حيــث جــاء فــي الحديــث الصحيــح
الــذي رواه اإلمــام مســلم ،عــن جابــر بــن عبــد اهلل ]مــا ،أن رســول اهلل [ قــال :
«عـ ِـر َ
ض علـ َّـي األنبيــاء ،فــإذا موســى َضـ ْـر ٌب مــن الرجــال ،كأنــه مــن رجــال شــنوءة ( قبيلــة يمنيــة
ُ

مشــهورة بطــول رجالهــا ).

رأيت به شبه ًا عروة بن مسعود الثقفي.
أقرب َم ْن ُ
ورأيت عيسى بن مريم عليه السالم ،فإذا ُ
رأيت به شبه ًا صاح ُبكم ( يعني نفسه )»..
ورأيت إبراهيم صلوات اهلل عليه ،فإذا أقرب َمن ُ
ُ
وقــد رأى رســول اهلل [ إبراهي ـ َم عليــه الســام فــي الســماء الســابعة فــي رحلــة المعــراج ،ففــي

حديــث مالــك بــن صعصعــة ] عــن رســول اهلل [ أنــه قــال عــن رحلــة المعــراج  ..« :فأتينــا الســماء
الســابعة ،قيــل َ « :مـ ْـن هــذا؟ « قيــل  « :جبريــل ،قيــلَ « :مـ ْـن معــك؟ « قيــل « :محمــد»  ،قيــل  « :وقــد
ُأرســل إليــه؟ مرحب ـ ًا بــه»  ،ولنع ـ َم المجــيء جــاء..
ابن ونبي»..
فأتيت على إبراهيم،
ُ
ُ
فسلمت عليه ،فقال :مرحب ًا بك من ٍ
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مراحل حياة إبراهيم
لــم يتحــدث القــرآن الكريــم عــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســام قبــل النبــوة ،ولــم تذكــر
األحاديــث الصحيحــة شــيئ ًا عــن هــذه المرحلــة مــن حياتــه عليــه الســام ،لذلــك ال
نخــوض فــي الحديــث عــن حياتــه قبــل النبــوة وإنمــا نكتفــي بمــا ذكــر ُه القــرآن الكريــم
واألحاديــث الصحيحــة.
ويمكننا تقسيم حياة إبراهيم عليه السالم بعد النبوة إلى مرحلتين:

المرحلة األولى
قيامــه عليــه الســام بواجــب الدعــوة ،وتبليغهــا فــي موطنــه األصلــي ،فــي بــاد العــراق،
حيــث بــدأ بدعــوة أبيــه ،ثــم دعــا قومــه ،ثــم دعــا الملــك الظالــم فــي تلــك البــاد ،ولمــا لــم
يســتجيبوا لــهَّ ،
حطــم أصنامهــم ،فــأرادوا إحراقــه بالنــار ،فأنجــاه اهلل منهــا.
وهنــا تنتهــي المرحلــة األولــى مــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســام بعد النبوة ،لتبــدأ المرحلة
الثانيــة ،بتــرك بــاده وهجرتــه منهــا ،فلــم يعــد لوجــوده فيهــا فائــدة ،بعــد أن رفــض أهــل
تلــك البــاد اإليمــان ،والتصديــق بمــا دعاهــم إليــه.

المرحلة الثانية
وتبــدأ بهجــرة إبراهيــم عليــه الســام مــن بــاد العــراق ،إلــى األرض المباركــة ،فلســطين،
وإقامتــه فــي منطقــة الشــام والقــدس والخليــل ،ودعوتــه إلــى اهلل هنــاك ،وكان معــه فــي
هجرتــه هــذه :زوجتــه ســارة ،وابــن أخيــه لــوط النبــي عليــه الســام.
وفــي خــال هــذه المرحلــة كان ذهابــه إلــى مصــر مــع زوجتــه ســارة ،ثــم عودتهمــا منهــا،
ومعهــا هاجــر ،وفيهــا ُولــد لــه إســماعيل مــن هاجــر ،ثــم كانــت البشــرى بإســحاق ،ومــن

ورائــه يعقــوب ،ثــم ذهابــه بابنــه إســماعيل وأمــه هاجــر إلــى الحجــاز ،وتركهمــا هنــاك ،ثــم
كانــت قصــة ابنــه الذبيــح ،ثــم أمــره ببنــاء الكعبــة هــو وابنــه إســماعيل.
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دعوة إبراهيم عليه السالم
اصطفــى ُ
اهلل إبراهيـ َم عليــه الســام ،وبعثــه نبيـ ًا ورســو ًال إلــى قومــه ،وأمــره بتبليــغ الرســالة  ،وكان

يعيــش فــي مدينــة ( أور ) فــي العــراق .

دعوة إبراهيم ألبيه
بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بتبليــغ هــذه الدعــوة ،فتوجــه أول مــا توجــه إلــى أبيــه ( أو عمــه ) آزر ،فهــو
أقــرب النــاس إليــه ،وبــدأ معــه بخطــاب لطيــف محبــب ،فيــه بــر االبــن بأبيــه ،ومحبتــه لــه ،وخوفــه
عليــه ،وقــد كان أبــوه يعبــد األصنــام واألوثــان ،كمــا كان يعبدهــا قومــه ..فقــال لــه إبراهيــم عليــه
الســام محــاو ًال هدايتــه ورده إلــى الحــق ،وإلــى عبــادة اهلل وحــده ،وتــرك عبــادة األصنــام ..قــال لــه
بــكل لطــف وأدب واحتــرام :يــا أبـ ِـت ..متحبب ـ ًا إليــه ..لمــاذا تعبــد هــذه األصنــام ،وهــي جمــادات ،ال
تســمعك إذا دعوتهــا ،وال تــراك إذا التجــأت إليهــا ،وال تجلــب لــك نفع ـ ًا ،وال تدفــع عنــك ضــراً؟!!

واإلنســان إذا أراد أن يتوجــه بالعبــادة ألحــد ،فعليــه أن يتوجــه إلــى َمــن هــو أعلــى مــن اإلنســان

وأقــوى وأعلــم ،ال أن يتوجــه بهــا إلــى مــا هــو أدنــى مــن اإلنســان ،بــل أدنــى مــن مرتبــة الحيــوان ،ال
يســمع وال يبصــر ،وال يضــر وال ينفــع!!

هكــذا بــدأ إبراهيــم عليــه الســام دعــوة أبيــه ،بهــذه اللمســة الوجدانيــة اللطيفــة والهادئــة ،وبهــذا
التوجيــه العقلــي المنطقــي.
ثــم ب َّيــن لــه أنــه علــى جهــل فــي عبادتهــا ..فقــال لــه :وإننــي قــد هدانــي اهلل إلــى الحــق ،إلــى حقيقــة

األلوهيــة ،وحقيقــة العبوديــة ،فــاهلل ســبحانه هــو وحــده اإللــه ،وهــو وحــده الــذي يســتحق العبــادة،
ـت لجهلــك بهــذا األمــر عبـ ْـد َت غيــر اهلل ،أمــا أنــا فقــد آتانــي ُ
اهلل مــن العلــم والهــدى ،مــا عرفـ ُـت
وأنـ َ

بــه الحــق ،واهتديـ ُـت بــه إلــى الصــراط الســوي المســتقيم ،ومــا عليــك إال أن تتبعنــي ،ألعرفــك علــى

هــذا الطريــق ،وأســير بــك فيــه ،فتكــون مــن المهتديــن.
ْ ْ ْ
ْ
ً
ً
ـت
ك
اهــم ِإ ّنَــه
ـاب ِإ ْبر
كتـ
واذكُــر ِف ال
ِ
ـال ِ َ
ل ِبيـ ِه َيــا أ َ َبـ ِ
ِ
َ
ِ
ان ِص ِّديقــا َن ِب ّيــا (ِ )41إذ َقـ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ــت ِإ ِ ّن َقــد
ــد مــا َل يَســمع و َل يب ِص
لــم تعب
ــك َشــيئا (َ )42يــا أ َ َب ِ
ــر َو َل يُغنِــي َعن َ
َ ُ َ ُ
ِ َ َ ُ ُ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ْ
اطــا سـ ِـو ًّيا ( )43مريــم.
ـد َك ِصر
جــاء ِن ِمـ
ات ِبعنِــي أَهـ ِ
ـن ال ِعلـ ِ
ـك فَ ّ َ
ـم َمــا لَــم َيأ ِتـ َ
َ
َ
َ َ
َ
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طريق الشيطان
وبعــد هــذا التعريــف والبيــان الــذي ب ّينــه إبراهيــم ألبيــه ،عــن حقيقــة الطريــق الــذي يســير
فيــه ،وأنــه طريــق معــوج وغيــر صحيــح ،ســار بــه لجهلــه ،وأن عليــه أن يتبعــه ليهديــه إلــى
الطريــق المســتقيم الــذي ع ّلمــه ُ
اهلل إيــاه وهــداه إليــه ..ب َّيــن لــه بعــد ذلــك أن هــذا الطريــق
الــذي يســير فيــه هــو طريــق الشــيطان ..فقــال لــه:

وإنــك فــي ســيرك فــي هــذا الطريــق المعــوج ،تعبــد الشــيطان ،ألن الشــيطان هــو الــذي
يفتــن اإلنســان ،ويضلــه عــن عبــادة اهلل ،ويغريــه بعبــادة األصنــام ،والشــيطان مــن العاصيــن
ومـ ْـن
هلل ،المســتكبرين عــن طاعتــه وعبادتــه ،فالــذي يعبــد األصنــام إنمــا يعبــد الشــيطانَ ،
يعبــد الشــيطان يكــون عاصيـ ًا للرحمــن ،وليـ ًا للشــيطان ،فيحـ َّـل عليــه غضــب اهلل وعقابــه،
ويســتحق العــذاب األليــم مــن اهلل رب العالميــن ،فهمــا طريقــان ال ثالــث لهمــا:
إمــا عابــد هلل ،مطيــع لــه ،مستســلم ألمــره ،فهــو علــى الصــراط المســتقيم ،وهــو مــن أوليــاء
اهلل وحزبــه المفلحيــن ،وإمــا عابــد للشــيطان ،مطيــع لــه ،منقــاد ألمــره ،فهــو علــى الطريق
المعــوج المنحــرف ،وهــو مــن أوليــاء الشــيطان ،وحزبه الخاســرين الهالكين.
بهــذه الدعــوة الســهلة الواضحــة اللطيفــة ،دعــا إبراهيــم عليه الســام أبــاه ،وبهذه األلفاظ
تقرب إليه.
الرقيقــة الــودودة َّ
ْ
ـيطان إن الشـ ْ
يــا أبــت ل ت ْعبــد الشـ ْ
ـت ِإ ِ ّن
ـيطان كان ل
ـن َع ِص ّيًــا (َ )44يــا أ َ َبـ ِ
لرحَـ ِ
َ َ َ ِ َ َ ُ ِ َّ َ َ ِ َّ َّ َ َ َ َ ِ َّ
ْ
ْ
أخــاف أ ْن يمســك عــذ ٌ
ان ولِ ّيًــا ( )45مريــم.
اب مــن الرحــن فتكـ
ـون لِ ّ َ
لشــيطَ َِ
َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
ِ َ َّ َ ِ َ َ ُ َ

حوض ماء في بابل حيث يعتقد الناس أنه في مكان
النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السالم
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المعاند
األب
ِ
ولكــن قلــب األب القاســي المغلــق لــم تصــل إليــه دعــوة االبــن المشــفق البـ ّر بأبيــه ،فــإذا هــو يقابــل

اللطــف بالغلظــة ،والتحبــب والتقــرب باالســتنكار والتهديــد والوعيــد ،فيقــول البنــه:

أَ َب َل ـ َغ بــك األمــر يــا إبراهيــم أن تشــتم آلهتــي ،وتعــرض عنهــا ،وتنكــر عبادتهــا؟! كيــف تجــرؤ علــى
هــذا يــا إبراهيــم؟!!
إننــي أحــذرك وأنــذرك ،لئــن لــم تتــرك هــذا القــول وتنتـ ِـه عنــه ،فســأعذبك وأرجمــك حتــى تمــوت ،إن
ـررت علــى موقفــك هــذا ،اغــرب عــن وجهــي ،وابتعــد عنــي طويـ ًا حتــى ال أراك !
أصـ َ

ْ

ْ

ْ

ْ
ن ل ْم تنته ْ
ْ
ْ
قال أراغ ٌ
ك واهجُ ْر ِن م ِل ّيًا ( )46مريم.
ب أن
ت َعن ِ
اهمي لَ ِئ َ َ َ ِ َ َ
آل َ ِتي يا ِإبر ِ
جنّ َ َ
لر ُ
َ َ َ ِ َ َ
َ

َ

ُ

َ

َ

َ

َ

إن عنــا َد أبــي إبراهيــم ،وإصــراره علــى موقفــه مــن الكفــر والشــرك وعبــادة األصنــام ،وتهديــد ابنــه
بالقتــل إن لــم يغ ّيــر موقفــه ..كل هــذا لــم ُيخـ ِـرج إبراهيــم الحليــم عــن حلمــه ،ولــم يفقــده بــره

وعطفــه وأدبــه مــع أبيــه ،فقابلــه بالقــول المهــذَّ ب المــؤدب قائ ـ ًا لــه:

إنــه لــن يصلـ َ
ـت فــي ســام مــن جهتــي..
ـك منــي أي أذى ،أو ر ّد علــى هــذا التهديــد والوعيــد ،فأنـ َ
وســأدعو اهلل لـ َ
ـك بالهدايــة والمغفــرة ،فهــو القــادر علــى ذلــك إن شــاء ،وهــو لطيــف بعبــاده ،عالــم

بأحوالهــم ،متكفــل بأمورهــم وحاجاتهــم  ،بخــاف األصنــام التــي تعبدهــا ،فهــي ال تغنــي عــن
عابديهــا شــيئ ًا ،وال تضرهــم وال تنفعهــم.

ْ

ْ
ٌ ْ
ك ر ِ ّب ِإ ّنَه ُ َكان ِب ح ِف ًّيا ( )47مريم.
ك سأَس َتغ ِفر لَ َ
ال س َلم َع َلي َ
َق َ
َ

َ

ُ

َ

َ

َ

هكــذا بــدأ إبراهيــم بدعــوة أبيــه ،وتلطــف فــي دعوتــه ..ولكــن أبــاه لــم يســتجب ،وأص ـ ّر علــى كفــره
وعنــاده..

20

الفصل األول

إبراهيم في العراق

دعوة إبراهيم لقومه
توجــه بالدعــوة إلــى
بعــد أن دعــا إبراهيــم عليــه الســام أبــاه الــذي لــم يســتجب لدعوتــهَّ ،

ـوم اعبــدوا اهلل وحــده ،وال تشــركوا بــه ،فهــو وحــده
قومــه ،وأبــوه معهــم ،فقــال لهــم :يــا قـ ِ
اإللــه الــذي يســتحق العبــادة ،فاتقــوه وخافــوا عقابــه إن خالفتــم أمــره ،وعبدتــم غيــره.

وفي ذلك الخير ،كل الخير لكم ،إن كان لديكم عقل تميزون به الخير والصواب.

ْ
ال ْر ِض
اهمي م َلكوت السماو
وكذلك نري إ ْبر
ات و َ
َ َ َ ِ َ ُِ ِ َ ِ َ َ
ُ َ َّ َ َ ِ َ
ْ
كون ِمن ال ُمو ِقنِنيَ ( )75األنعام.
ولِي ُ
َ َ
َ َ

ْ
ْ
شاء
وتلك حجتنا آت ْيناها إ ْبراهمي عل ق ْومه ن ْرفع در
ج ٍ
ات َمن ن َ َ
َ ِ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ُ َ َ َ
كميٌ َع ِلميٌ ( )83األنعام.
إن ربك
ح ِ
ِ َّ َ َّ َ َ
ُ

ماذا يجري في العالم؟
 Elamite Kudur-Mabuk 1890يسيطر على مملكة
سنة ق.م  ( Larsaشمال أور  Urفي جنوب العراق ).
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بطالن ألوهية األصنام
وتعجــب واســتغراب ،عــن حقيقــة معبوداتهــم،
بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بســؤالهم ،ســؤال اســتنكار
ّ

فقــال لهــم :مــا هــذا الــذي تعبدونــه؟!!

ْ

ْ ْ

ْ
واتل عل ْ ْ
ل ِبي ِه و َق ْو ِم ِه ما َت ْعب ُدون ( )70الشعراء.
ال ِ َ
يم َنبأَ ِإبر ِ
ُ َ َ ِ
اهمي (ِ )69إذ ِإذ َق َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

ُ

َ

فأجابوه بكل سخف وحماقة :هذه أصنام وتماثيل ،ندأب ونقيم على عبادتها!

قالوا ن ْعب ْ
ك ِفنيَ ( )71الشعراء.
د أَصنَا ًما فَنَظَ ّ ُل َلَا َعا ِ
َ ُ َ ُ
ُ

حبرون) المدينة القديمة في الضفة الغربية في فلسطين)
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إنهــم يعترفــون بألســنتهم أنهــا أصنــام وأوثــان منحوتــة ،ومــع ذلــك يعكفــون علــى
عبادتهــا ،ألنــه حيــن تزيــغ العقيــدة ،وتنحــرف عــن الجــادة ،فــإن أصحابهــا تتجمــد عقولهــم،
وتنحــرف تصوراتهــم ،فاليفطنــون وال يدركــون.
وهنــا يحــاول إبراهيــم عليــه الســام إيقــاظ هــذه القلــوب الغافلــة ،وتنبيــه هــذه العقــول
المتجمــدة المتبلــدة إلــى هــذا الســخف وهــذه الحماقــة التــي يرتكبونهــا ،ويقومــون بهــا
دون وعــي وال تفكيــر.
فقال لهم إبراهيمِ :ول َم تعبدون هذه األصنام؟!! ما السبب الذي يدفعكم إلى عبادتها؟!!
فهل تسمعكم حين تدعونها؟! أو هل تراكم حين تلتجئون إليها؟!
ْ

ْ ْ

ْ
ك ْم ِإذ َتد ُعون ( )72الشعراء.
ون
ُ
َق َ
ال َهل يَس َم ُع َ
َ

وهل تستطيع أن تجلب لكم نفع ًا ترجونه وتطلبونه؟! أو تدفع عنكم ضر ًا تحذرونه وتخافونه؟!

القطعة الرئيسة الوحيدة المتبقية من
الزجاج في كاتدرائية إكستر
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ْ

ْ ْ
ْ
ض ُرون ( )73الشعراء.
ون
ُ
كم أَو ي ُ
أَو ين َف ُع َ
َ

َ

ّ

َ

إذ ال بــد لإللــه أن يكــون لــه ســمع ليســمع عابديــه وهــم يدعونــه ويلجــأون إليــه ،ومــن ثــم يجيبهــم
إلــى مــا يطلبونــه.
فإذا كانت هذه األصنام ال ترى وال تسمع ،فكيف تملك أن تض ّر أو تنفع؟!
إنــه ســؤال للتهكــم واالســتنكار ،فإبراهيــم عليــه الســام يعلــم ،وهــم يعلمــون ،أن هــذه األصنــام ال
تــرى وال تســمع.
المفحم؟ وما الحجة التي يملكونها لدفع ما يقول؟!!
فبماذا يجيبون على هذا السؤال ُ
إنهــم ال يملكــون برهان ـ ًا عقلي ـ ًا ،وال حجــة منطقيــة تبــرر فعلهــم ،وإنمــا قالــوا :إننــا وجدنــا آباءنــا
يعبــدون هــذه األصنــام ويتخذونهــا آلهــة ،فعبدناهــا مثلهــم ،فلســنا مبتدعيــن وال مفتريــن بفعلنــا !

قبر سيدنا إبراهيم خلف الباب األخضر
تقع المقابر في مغارة ماتشبياله في الخليل
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