

معلومات اإليداع
النسخة الورقية:
مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 1439/8736
واتريخ 1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدويل للدورايت (ردمد) 1658-7898

النسخة اإللكرتونية:
مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 1439/8738
واتريخ 1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدويل للدورايت (ردمد) 1658-7901

املوقع اإللكرتوني للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:
es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

أ.د .عمر بن إبراهيم سيف
(رئيس التحرير)

أستاذ علوم احلديث ابجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفريي
(مدير التحرير)

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة كبار العلماء (سابقا)
مسو األمري د .سعود بن سلمان بن حممد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود

أستاذ العقيدة ابجلامعة اإلسالمية

معايل األستاذ الدكتور يوسف بن حممد بن سعيد
انئب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

أ.د .ابسم بن محدي السيد
أستاذ القراءات ابجلامعة اإلسالمية

أ.د .عياض بن انمي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية

أ.د .عبدالعزيز بن صاحل العبيد

أ.د .عبد اهلادي بن عبد هللا محيتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب

أستاذ التفسري وعلوم القرآن ابجلامعة اإلسالمية

أ.د .عواد بن حسني اخللف

أستاذ احلديث جبامعة الشارقة بدولة اإلمارات

أ.د .أمحد بن حممد الرفاعي
أستاذ الفقه ابجلامعة اإلسالمية
أ.د .أمحد بن ابكر الباكري
أستاذ أصول الفقه ابجلامعة اإلسالمية
د .عمر بن مصلح احلسيين

أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غامن قدوري احلمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف اهلاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقا)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين

أستاذ فقه السنة املشارك ابجلامعة اإلسالمية

حممد الصغري
أ.د .فاحل بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

سكرتري التحرير :د .خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبديل

أ.د .محد بن عبد احملسن التوجيري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

()

قواعد النشر يف اجمللة























أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
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مواطن تعظيم اهلل تعاىل وعظمته
يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكريم
Places of Glorification of Allah and His Greatness in the
Story of Ibrahim -peace be upon him- in the Qur'an

إعداد:
د .تهاني بنت سامل باحويرث

األستاذ املساعد ابتلتسس ر ععوم اتلقرآن بقسم اتلدعمة عاتلثقافة اإلسالمية
بكوية اتلدعمة عأصمل اتلدين جبامةة أ اتلقر

اتلربيد

اإلتلكرتعينd-tahani2008@hotmail.com :

مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي ،د .هتاين بنت سامل ابحويرث

املستخلص
عنوان البحث :مماطن تةظيم هللا تةاىل ععظمته يف قصة إبراهيم عويه اتلسال يف
اتلقرآن اتلكرمي.
أهداف البحث:
 -1بيان مسهم اتلتةظيم تلغة عاصطالحا.
 -2اإلشارة إىل تةظيم األنبياء تلرهبم.
 -3استنباط مماطن عظمة هللا تةاىل يف قصة إبراهيم عويه اتلسال .
 -4استنباط مماطن تةظيم إبراهيم عويه اتلسال تلربه.
خطة البحث :اشتمل عوى مقدمة مشوت ممضمع اتلبحث عأمهيته عأهدافه عمنهجه
عخطته ،مث متهيد حتدثت فيه عن مسهم اتلتةظيم عأشرت فيه إىل تةظيم األنبياء تلرهبم ،مث كان
املبحث اتلرئيس بةنمان (تةظيم هللا ععظمته يف قصة إبراهيم عويه اتلسال ) عاشتمل عوى
املطاتلب اتلتاتلية:
املطوب األعل :تةظيم هللا تةاىل يف دعمة إبراهيم عويه اتلسال ألبيه عقممه.
املطوب اتلثاين :عظمة هللا تةاىل يف إجناء إبراهيم عويه اتلسال من اتلنار.
املطوب اتلثاتلث :تةظيم يف قصة إبراهيم مع اتلنمرعد.
املطوب اتلرابع :تةظيم هللا تةاىل يف هجرة إبراهيم عويه اتلسال إىل اتلشا .
املطوب اخلامس :تةظيم هللا ببذل اتلزعجة عاتلمتلد يف سبيل هللا.
املطوب اتلسادس :عظمة هللا تةاىل يف بشارة إبراهيم عويه اتلسال إبسحاق.
املطوب اتلسابع :تةظيم هللا يف قصة اتلذبيح.
املطوب اتلثامن :تةظيم هللا يف قصة بناء اتلكةبة.
مث كانت اخلامتة عاشتموت عوى أهم اتلنتائج عاتلتمصيات.
املنهجية العلمية :اعتمدت املنهج االستقرائي االستنباطي ،حيث مجةت آايت قصة
إبراهيم عويه اتلسال يف اتلقرآن اتلكرمي ،عاستنبطت عظمة هللا تةاىل املتجوية فيها ،عتةظيم نيب
هللا تلربه من أحداثها املختوسة.
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اإلضافة العلمية :عوى اتلرغم من أمهية ممضمع تةظيم هللا تةاىل إال أن املؤتلسات فيه
قويوة ،عاتلكال فيه منثمر بني كتب اتلةقيدة عاتلتسس ر ،عمل يقع بني يدي كتاب أع حبث
استنبط مؤتلسه مماطن اتلتةظيم يف قصة إبراهيم عويه اتلسال .
الكلمات املفتاحية :تةظيم ،عظمة ،إبراهيم ،قصص.
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 هتاين بنت سامل ابحويرث. د،مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي

Abstract:
Title of the search: Places of Glorification of Allah and His
Greatness in the Story of Ibrahim -peace be upon him- in the Qur'an.
Research Objectives:
1- Explanation of the concept of glorification in the linguistic and the
technical sense.
2- Reference to the Prophets' glorification of their Lord.
3- Inferring the places of glorification of Allaah in the story of Ibrahim peace be upon him-.
4- Inferring the places of Prophet Ibrahim's glorification of his Lord.
The research plan: This includes an introduction that is made up of the
subject of the research, its importance, objectives, methodology and plan, and
then a preliminary talk about the concept of glorification where I discussed the
Prophets' glorification of their Lord. This is followed by the main topic entitled
(The Glorification of Allah and His Greatness in the Story of Ibrahim -peace be
upon him-), and it includes the following sub-topics:
1- The glorification of Allaah in the da'awah of Ibrahim, peace be upon
him, to his father and his people.
2- The greatness of Allaah in saving Ibrahim peace be upon him from the fire.
3- The glorification in the story of Ibrahim with Namroud.
4- The glorification of Allaah in the migration of Ibrahim, peace be upon
him, to Sham.
5- The glorification of Allaah by devoting his wife and child for the sake
of Allaah.
6- The greatness of Allaah in giving Ibrahim, peace be upon, the glad
tidings about his son Isaac.
7- The glorification of Allaah in the story of the son of sacrifice.
8- The glorification of Allaah in the story of the building of Ka'aba.
Then the conclusion which include the significant findings and
recommendations.
The scientific methodology: I adopted the inductive deductive
approach by collecting the verses on the story of Ibrahim, peace upon him,
in the Noble Qur'an, and I deduced the greatness of Allaah manifested in it,
and the glorification of the Messenger of Allaah for his Lord regarding the
various events.
Scientific addition: Despite the importance of the topic of the
glorification of Allaah, there are only paucity of published works on it, and
its discussion is found scattered in books of 'Aqeedah (Islamic creed) and
Tafseer (Quranic interpretation), and I could not find any book or research
work on the place of the glorification of Allaah in the story of Ibrahim,
peace be upon him.
Keywords: glorification, greatness, Ibrahim, stories.
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مقدمة البحث
احلمد هلل عاتلصالة عاتلسال عوى رسمل هللا ععوى آتله عصحبه عمن عااله ،عبةد:
فإن أعظم عبادة قوبية يتمجه هبا اتلةبد إىل ربه تةظيمه سبحانه عتمق ره عإجالتله ،عهذا
يةين حمبته عطاعته ،فال أييت اتلةبد طاعة عال ينتهي عن مةصية إال بتةظيم هللا يف قوبه ،عما
كان نزعل اتلقرآن عال إرسال اتلرسل إال إلثبات تمحيد هللا عغرس تةظيمه يف اتلقومب ،فهذا
أيب بن كةب يرعي تلنا سؤال اتلنيب صوى هللا عويه عسوم تله " :أتدري أي آية من كتاب هللا
مةك أعظم؟" ،فأجابه أهنا آية اتلكرسي ،قال " :فضرب عوى صدري عقال :عهللا تليهنك
اتلةوم اي أاب املنذر" ( ،)1قال اتلةوماء :إمنا كانت آية اتلكرسي أعظم آية يف كتاب هللا الشتماهلا
عوى بيان تمحيد هللا عتةظيمه عمتجيده عذكر أئاائه احلسو  عصساته اتلةوى ( ،)2عاتلشيء إمنا
يشرف بشرف ذاته عمقتضاه عمتةوقاته ،عاآلية اشتموت عوى إثبات اتلذات عاتلصسات
عاألفةال(.)3
عقد ذ هللا املشركني حني مل يقدرعه تةاىل حق قدره فأشركما مةه غ ره يف اتلةبادة ،قال
( )1عن أيب بن كةب ،قال :قال رسمل هللا صوى هللا عويه عسوم " :اي أاب املنذر ،أتدري أي آية من
كتاب هللا مةك أعظم؟" قال :قوت :هللا عرسمتله أعوم ،قال " :اي أاب املنذر أتدري أي آية من كتاب
هللا مةك أعظم؟" قال :قوت :ﱥﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱤ [سمرة اتلبقرة ،]255:قال :فضرب
يف صدري ،عقال " :عهللا تليهنك اتلةوم أاب املنذر" ،أخرجه مسوم ،اتلقش ري ،مسوم بن احلجاج.
"املسند اتلصحيح املختصر بنقل اتلةدل عن اتلةدل إىل رسمل هللا صوى هللا عويه عسوم" .حتقيق حممد
فؤاد عبد اتلباقي( .ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب) ،يف صحيحه ،كتاب :صالة املسافرين عقصرها،
ابب :فضل سمرة اتلكهف عآية اتلكرسي ،حديث رقم (.556 :1 ،)258
( )2ينظر :اهلرعي ،عوي بن سوطان أبم احلسن" .مرقاة املساتيح شرح مشكاة املصابيح"( .ط ،1ب رعت:
دار اتلسكر1422 ،هـ1462 :4 ،) 2002/؛ اتلنمعي ،حيي بن شرف" .املنهاج شرح صحيح مسوم
بن احلجاج"( .ط ،2ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب1392 ،هـ).94 :6 ،
( )3ينظر :اتلبكري ،حممد بن عوي" .دتليل اتلساحلني تلطرق رايض اتلصاحلني"( .ط ،4ب رعت :دار املةرفة
تلوطباعة عاتلنشر عاتلتمزيع1425 ،هـ.500 :6 ،) 2004/
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تةاىل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱤ [سمرة األنةا  ،]91:أي ما عظممه حق تةظيمه حني
أشركما به ،عما عرفمه حق مةرفته حني ساععا بينه عبني مةبمداهتم(.)1
فةبادة هللا حق عبمديته ال تكمن إال حني يستقر تةظيمه يف اتلقوب ،عتمحيده ال
يكمن إال عند اتليقني أبنه تليس كمثوه شيء سبحانه ،تلذا عجب االهتما هبذه اتلةبادة عمةرفة
اتلمسائل املةينة عوى حتقيقها ،عمن هنا كانت اتلغاية من كتابة هذا اتلبحث ،عاتلذي كان
بةنمان :مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي،
عجاءت أهدافه ممضحة فيما يوي:
 -1بيان مسهم اتلتةظيم تلغة عاصطالحا.
 -2اإلشارة إىل تةظيم األنبياء تلرهبم.
 -3استنباط مماطن عظمة هللا تةاىل يف قصة إبراهيم عويه اتلسال .
 -4استنباط مماطن تةظيم إبراهيم عويه اتلسال تلربه.
عقد اشتمل عوى مقدمة ،عمتهيد ،عمبحث ،عخامتة.
أما مقدمة اتلبحث فقد اشتموت عوى :ممضمع اتلبحث ،عأمهيته ،عأهدافه ،عمنهج
اتلبحث ،عخطته.
عأما اتلتمهيد ،فيشتمل عوى:
أعال :بيان مسهم اتلتةظيم.
اثنيا :تةظيم األنبياء تلرهبم.
مث كان املبحث اتلرئيس بةنمان :تةظيم هللا ععظمته يف قصة إبراهيم عويه اتلسال عحتته
( )1ينظر :اتلطربي" ،جامع اتلبيان ألحكا اتلقرآن"521 :11 ،؛ اجلمزي ،مجال اتلدين عبد اتلرمحن بن
عوي" .زاد املس ر يف عوم اتلتسس ر" .حتقيق عبد اتلرزاق املهدي( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب،
1422هـ)54 :2 ،؛ اتلسةدي ،عبد اتلرمحن بن انصر" .تيس ر اتلكرمي اتلرمحن يف تسس ر كال املنان".
حتقيق عبد اتلرمحن بن مةال اتلومحيق( ،مؤسسة اتلرساتلة1420 ،هـ ،) 2000/ص 264؛ ابن اتلقيم،
"اتلصماعق املرسوة".1363 :4 ،
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مثانية مطاتلب:
املطوب األعل :تةظيم هللا تةاىل يف دعمة إبراهيم عويه اتلسال ألبيه عقممه.
املطوب اتلثاين :عظمة هللا تةاىل يف إجناء إبراهيم عويه اتلسال من اتلنار.
املطوب اتلثاتلث :تةظيم هللا يف قصة إبراهيم عويه اتلسال مع اتلنمرعد.
املطوب اتلرابع :تةظيم هللا تةاىل يف هجرة إبراهيم عويه اتلسال إىل اتلشا .
املطوب اخلامس :تةظيم هللا ببذل اتلزعجة عاتلمتلد يف سبيل هللا.
املطوب اتلسادس :عظمة هللا تةاىل يف بشارة إبراهيم عويه اتلسال إبسحاق.
املطوب اتلسابع :تةظيم هللا يف قصة اتلذبيح.
املطوب اتلثامن :تةظيم هللا يف قصة بناء اتلكةبة.
مث اخلامتة :عفيها أهم اتلنتائج عاتلتمصيات.
أما املنهجية العلمية :فقد اعتمدت فيها عوى املنهج االستقرائي االستنباطي ،حيث
مجةت آايت قصة إبراهيم عويه اتلسال يف اتلقرآن اتلكرمي ،عاستنبطت عظمة هللا تةاىل املتجوية
فيها ،عتةظيم نيب هللا تلربه من أحداثها املختوسة  ،مث إن ترتيب املماطن يف اتلدراسة جاء عوى
حسب ترتيبها اتلزمين من اتلقصة ،عاعتنيت يف كتابة اتلبحث ابألممر اتلسنية املتبةة يف اتلرسائل
اتلةومية ،عمنها:
 كتبت اآلايت ابتلرسم اتلةثماين ،مع بيان اسم اتلسمرة عرقم اآلية.
 عزعت األحاديث إىل مظاهنا من كتب املتمن بذكر اسم اتلكتاب ،عاجلزء ،عرقم
اتلصسحة ،عرقم احلديث إن عجد ،مع االكتساء ابتلصحيحني عند عرعد احلديث
فيهما أع يف أحدمها.
 عثقت نصمص املسسرين عاتلةوماء من املصادر األصوية.
 عضةت عالمة اتلتنصيص "  " ....عند نقل نص أحد املصادر ،عتركت ذتلك عند
نقل مسهم اتلكال عمةناه ،مع اإلشارة إىل املرجع يف احلاشية.
 ذكرت املراجع يف آخر كل صسحة ،عاكتسيت ابإلشارة إىل اتلكتاب عاسم املؤتلف مع
رقم اتلصسحة ،أما ذكر تساصيل اتلطباعة عاتلنشر ،فأعردته يف فهرس املراجع.
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وأما اإلضافة العلمية وما يتعلق الدراسات السابقة :فةوى اتلرغم من أمهية ممضمع
تةظيم هللا تةاىل إال أن املؤتلسات فيه قويوة ،عاتلكال فيه منثمر بني كتب اتلةقيدة عاتلتسس ر ،عمل
يقع بني يدي كتاب أع حبث استنبط مؤتلسه مماطن اتلتةظيم من قصة إبراهيم عويه اتلسال  ،تلذا
أرجم أن يكمن حبثي إضافة عومية يف املكتبة اتلقرآنية ،كما أرجم أن أكمن قد أعطيت
املمضمع حقه من اتلبحث عاتلدراسة مبا يتناسب مع أمهيته ،عابهلل اتلتمفيق.
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متهيد
أوال :مفهوم التعظيم:
التعظيم لغة" :عظم :اتلةني عاتلظاء عامليم أصل عاحد صحيح يدل عوى كرب عقمة،
فاتلةِظَم :مصدر اتلشَّيء اتلةظيم .تقملَ :عظُ َم يـَ ْةظُم ِعظَماً ،ععظّمته أان ،فإذا َعظُم يف عينيك
استةظمتُه"( " ،)1عأعظم األمر :أي عظمه عفخمه ،عاتلتةظيم :اتلتبجيل " (،)2
أعظمتُه ع
قوتْ :
ْ
()4
()3
" عاتلةظم :خالف اتلصغر "  " ،عاتلةظمة :اتلكربايء عاتلزهم "  " ،عمن صسات هللا عز
عجل اتلةوي اتلةظيم ،عيسبح اتلةبد ربه فيقمل :سبحان ريب اتلةظيم "(.)5
من هنا نوحظ أن كومة اتلتةظيم تلغة تدعر حمل مةان عدة ،هي :اتلتبجيل عاتلتمق ر
عاتلسخامة عاتلكربايء ،أما ماهية اتلتةظيم فيمكن اتلقمل أبهنا " :اتلتقدير عاإلجالل اتلذي ينبةث
من اتلقوب ألمر ما حسيا كان أع مةنماي ،عقد يقرتن ابحملبة تله عاهليبة منه"(.)6

( )1ابن فارس ،أبم احلسني أمحد بن فارس" .مةجم مقاييس اتلوغة" .حتقيق عبد اتلسال هارعن( .دار
اتلسكر1399 ،هـ.355 :4 ،) 1979/
ينظر :اتلسراهيدي ،أبم عبد اتلرمحن اخلويل بن أمحد" .كتاب اتلةني" .حتقيق د مهدي املخزعمي .د إبراهيم
اتلسامرائي( .دار عمكتبة اهلالل)91 :2 ،؛ عاألزهري ،حممد بن أمحد اهلرعي" .هتذيب اتلوغة" .حتقيق
حممد عمض مرعب( .ط،1ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب182 :2 ،) 2001 ،؛ عاتلسارايب ،أبم
نصر إئااعيل بن محاد اجلمهري" .اتلصحاح اتج اتلوغة عصحاح اتلةربية" .حتقيق أمحد عبد اتلغسمر
عطار( .ط ،4ب رعت :دار اتلةوم تلوماليني1407 ،هـ.1987 :5 .) 1987/
( )2اتلسارايب" ،اتلصحاح".1988 :5 ،
( )3ابن منظمر ،حممد بن مكر " .تلسان اتلةرب"( .ط ،3ب رعت :دار صادر1414 ،هـ).410 :12 ،
( )4رضا ،أمحد رضا" .مةجم منت اتلوغة"( .ب رعت :دار مكتبة احلياة1377 ،هـ1380/هـ).142 :4 ،
( )5األزهري" ،هتذيب اتلوغة" .182 :2 ،ينظر :ابن منظمر" ،تلسان اتلةرب".409 :12 ،
( )6ممقع مشرعع تةظيم اتلبود احلرا عوى اتلشبكة اتلةنكبمتية.
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معىن تعظيم هللا:
عجل عن حدعد اتلةقمل حىت ال تُتصمر اإلحاطة
قيل" :ا
تلةظيم اتلذي جاعز قدره ّ
()1
بكنهه عحقيقته" .
عقيل" :اتلةظيم :اجلامع ،جلميع صسات اتلةظمة عاتلكربايء ،عاجملد عاتلبهاء ،اتلذي حتبه
اتلقومب ،عتةظمه األرعاح ،عيةرف اتلةارفمن أن عظمة كل شيء ،عإن جوت عن اتلصسة ،فإهنا
مضمحوة يف جانب عظمة اتلةوي اتلةظيم"(.)2
" ععظمة هللا ال تكيف عال حتد عال متثل بشيء ،عجيب عوى اتلةباد أن يةومما أنه عظيم
كما عصف نسسه عفمق ذتلك بال كيسية عال حتديد"(.)3
احلق سبحانه هم أال
قال اهلرعي رمحه هللا يف بيان حقيقة تةظيم هللا تةاىل" :
تةظيم ِّ
ُ
اختيارا "(.)4
ينازع تله
جيةل دعنَه سببًا ،عال يـََر عويه حقًّا ،أع َ
ً
َ
عقد شرح كالمه ابن اتلقيم رمحه هللا فقال " :عذكر من تةظيمه ثالثة أشياء :أحدها :أال
جتةل دعنه سببا ،أي ال جتةل تلومصوة إتليه سببا تلغ ره ،بل هم اتلذي يمصل عبده إتليه ،فال
يمصل إىل هللا إال هللا ،عال يقرب إتليه سماه ،عال يدين إتليه غ ره ،عال يتمصل إىل رضاه إال به،
فما دل عوى هللا إال هللا ،عال هد إتليه سماه ،عال أدىن إتليه غ ره ،فإنه سبحانه هم اتلذي جةل
اتلسبب سببا ،فاتلسبب عسببيته عإيصاتله :كوه خوقه عفةوه ،اتلثاين :أال ير عويه حقا :أي ال
تر ألحد من اخلوق ال تلك عال تلغ رك حقا عوى هللا ،بل احلق هلل عوى خوقه ،......... ،عأما
حقمق اتلةبيد عوى هللا تةاىل :من إاثبته ملطيةهم ،عتمبته عوى اتئبهم ،عإجابته تلسائوهم :فتوك
حقمق أحقها هللا سبحانه عوى نسسه ،حبكم ععده عإحسانه ال أهنا حقمق أحقمها هم عويه.
فاحلق يف احلقيقة هلل عوى عبده ،عحق اتلةبد عويه هم ما اقتضاه جبمده عبره ،عإحسانه إتليه
( )1ابن منظمر" ،تلسان اتلةرب".409 :12 ،
( )2اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن يف تسس ر كال املنان"( ،ص .)954
( )3األزهري" ،هتذيب اتلوغة".182 :2 ،
( )4اهلرعي ،عبد هللا بن حممد" .منازل اتلسائرين"( .ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية)( .ص .)81
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مبحض جمده عكرمه ،هذا قمل أهل اتلتمفيق عاتلبصائر ،عأما قمتله :أع ال ينازع تله اختيارا :أي إذا
رأيت هللا عز عجل قد اختار تلك أع تلغ رك شيئا إما أبمره عدينه ،عإما بقضائه عقدره فال تنازع
اختياره ،بل ارض ابختيار ما اختاره تلك ،فإن ذتلك من تةظيمه سبحانه"(.)1
فتةظيم هللا يةين اتلتسويم ألمره سبحانه ابتلقيا أبعامره ،عاالنتهاء عن هنيه ،عاتلتةبد
أبئاائه عصساته ،عحمبة رسوه عمماالهتم ،عاتلرضا بقضائه عقدره ،يةين أن ميتوئ اتلقوب تله حبا
عإجالال عانقيادا.
اثنيا :تعظيم األنبياء لرهبم:
أجل اتلةبادات عأعالها مقاما ،فاتلةباد " يتساضومن يف
إن تةظيم هللا يف اتلقوب من
ّ
اإلميان عوى قدر تةظيم هللا يف اتلقومب عاإلجالل تله عاملراقبة هلل يف اتلسر عاتلةالنية "( ،)2عال
شك أن األنبياء عويهم صومات من هللا كانما أكثر اتلناس إمياان برهبم عأشدهم تةظيما تله
سبحانه ،كما أهنم أعرف اخلوق برهبم ،عرفمه ابتلنظر يف أفةاتله ،عاتلتسكر يف آايته ،عتدبر نةمه
عآالئه ،عمةوم أن منزتلة تةظيم هللا اتبةة تلومةرفة " ،فةوى قدر املةرفة يكمن تةظيم اتلرب تةاىل
يف اتلقوب ،عأعرف اتلناس به أشدهم تله تةظيما عإجالال " ( ،)3عقد ظهر ذتلك عاضحا جويا
يف عبادهتم تلرهبم رغم اصطسائهم ،عدعمهتم ألقمامهم عحتمل األذ يف سبيل تنسيذ أمر هللا
هلم ،عتةظيم شةائر رهبم ،كما بينت آايت اتلذكر احلكيم يف اتلقرآن اتلكرمي.
فهذا نمح أنكر عوى قممه عد تمق رهم تلرهبم فقال( :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ)
[سمرة نمح ،]13:أي :ماتلكم ال تةظممنه سبحانه حق عظمته ،عإبراهيم عويه اتلسال صرب
عوى عداء اتلكل تله ،عجاهد يف سبيل إيصال دعمة هللا تلقممه ،قال تةاىل( :ﱕ ﱖ
( )1ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .مدارج اتلساتلكني بني منازل إايك نةبد عإايك نستةني" .حتقيق
حممد املةتصم ابهلل اتلبغدادي( .ط ،3ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب1416 ،هـ.469 :2 ،) 1996/
( )2املغراعي ،حممد بن عبد اتلرمحن" .ممسمعة مماقف اتلسوف يف اتلةقيدة عاملنهج عاتلرتبية"( .ط،1
اتلقاهرة :املكتبة اإلسالمية تلونشر عاتلتمزيع).4 :6 ،
( )3ابن قيم اجلمزية" ،مدارج اتلساتلكني".463 :2 ،
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ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ) [سمرة اتلنحل ،]120:عقد أظهر هلم
يف كل ممقف أن عالءه هلل عحده ،عخمفه منه عحده ،عبراءته منهم عمن شركهم عضالهلم ،عما
ذتلك إ ال تمق را عتةظيما عإجالال هلل تةاىل ،عأيمب عويه اتلسال ملا ابتوي ابملرض تضرع إىل ربه
عتمسل إتليه تليشسيه ،قال تةاىل( :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ) [سمرة األنبياء " ،]83:مجع يف هذا اتلدعاء بني حقيقة اتلتمحيد،
عإظهار اتلسقر عاتلساقة إىل ربه ،ععجمد طةم احملبة يف اتلتموق تله ،عاإلقرار تله بصسة اتلرمحة ،عأنه
أرحم اتلرامحني ،عاتلتمسل إتليه بصساته سبحانه ،عشدة حاجته هم عفقره" ( ،)1عأما نيب األمة
عخامت املرسوني حممد عويه أفضل اتلصالة عأمت اتلتسويم فقد كان عابدا قانتا هلل خاضةا تله
متذتلال عهم اتلذي غسر تله ما تقد من ذنبه عما أتخر ،عهم اتلقائل " :عهللا إين ألعومهم ابهلل
عأشدهم تله خشية "( ،)2فهذه إشارة إىل تةظيم األنبياء تلرهبم مع ما بوغمه من منزتلة عاصطساء
صومات ريب عسالمه عويهم.

( )1ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .تسس ر اتلقرآن اتلكرمي" .حتقيق مكتب اتلدراسات عاتلبحمث اتلةربية
عاإلسالمية إبشراف اتلشيخ إبراهيم رمضان( .ط ،1ب رعت :دار عمكتبة اهلالل1410،هـ)،
(ص.)381
( )2أخرجه اتلبخاري ،حممد بن إئااعيل" .اجلامع املسند اتلصحيح املختصر من أممر رسمل هللا صوى هللا
عويه عسوم عسننه عأايمه = صحيح اتلبخاري" .حتقيق حممد زه ر بن انصر اتلناصر( .ط ،1دار طمق
اتلنجاة1422 ،هـ) ،يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب :من مل يماجه اتلناس ابتلةتاب ،حديث رقم
(.26 :8 ،)6101
عكتاب االعتصا ابتلكتاب عاتلسنة ،ابب :ما يكره من اتلتةمق عاتلتنازع يف اتلةوم عاتلغوم يف اتلدين عاتلبدع،
حديث رقم (.97 :9 ،)7301
عأخرجه مسوم يف صحيحه ،كتاب اتلسضائل ،ابب :عومه صوى هللا عويه عسوم ابهلل تةاىل عشدة خشيته،
حديث رقم ( )127عحديث رقم (.1829 :4 ،)128
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مبحث :مواطن تعظيم اهلل تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم
عفيه مثانية مطاتلب:
املطلب األول :تةظيم هللا تةاىل يف دعمة إبراهيم عويه اتلسال ألبيه عقممه
املطلب الثاين :عظمة هللا تةاىل يف إجناء إبراهيم عويه اتلسال من اتلنار
املطلب الثالث :تةظيم هللا يف قصة إبراهيم عويه اتلسال مع اتلنمرعد
املطلب الرابع :تةظيم هللا تةاىل يف هجرة إبراهيم عويه اتلسال إىل اتلشا
املطلب اخلامس :تةظيم هللا ببذل اتلزعجة عاتلمتلد يف سبيل هللا
املطلب السادس :عظمة هللا تةاىل يف بشارة إبراهيم عويه اتلسال إبسحاق
املطلب السابع :تةظيم هللا يف قصة اتلذبيح
املطلب الثامن :تةظيم هللا يف قصة بناء اتلكةبة
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املطلب األول :تعظيم اهلل تعاىل يف دعوة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه:
بدأ إبراهيم عويه اتلسال أابه ابتلنصيحة عاتلتمجيه تلةبادة هللا عحده عترك عبادة األصنا ،
دعاه بوطف عتلني مستخدما أسومب احلاين املشسق بقمتله{ :ﱤ} تليستميوه عيظهر تله
خمفه عويه ،سأتله عمل أيمره أتداب مةه{ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ} [مرمي ،]42:مث أخربه أبن تلديه قويال من عوم عمل يصف عاتلده ابجلهل،

مث حذره من اتباع اتلشيطان ،عأخ را ذكره بةقاب هللا إن مل يهتد ،فجاء اتلرد عنيسا قماي مهددا
متمعدا من األب ،قال تةاىل{ :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ} [سمرة مرمي.]46:
مث تمجه إبراهيم عويه اتلسال إىل قممه يشككهم يف مةبمداهتم ،عحاعل إقناعهم ابحلجة
عاملنطق اتلسويم أهنا ال تنسع عال تضر ،بل هي خمومقة متغ رة زائوة مسخرة ،ال تصوح تلوةبادة،
ععدد هلم أفةال اتلرب املستحق تلوةبادة عحده دعن سماه ،فوما غوبهم ابحلجة اعتذرعا تله عن
شركهم عأن سببه تقويد اآلابء ،مث حدثت عاقةة تكس ر األصنا اتليت أعادت اتلقم إىل ععيهم
عنبهتهم إىل حقيقة ضةف مةبمداهتم ،تلكنهم متادعا يف غيهم ،فأعون براءته منهم عمن
أصنامهم عبني حقيقة تمجهه إىل هللا ابتلةبادة عحده دعن سماه(.)1

( )1ينظر :اتلسمرقندي ،اتلويث نصر بن حممد" .حبر اتلةوم " .حتقيق د .حمممد مطرجي( .ب رعت :دار
اتلسكر)460 :1 ،؛ اتلسمةاين ،أبم املظسر منصمر بن حممد" .تسس ر اتلقرآن" .حتقيق ايسر بن إبراهيم
عغنيم بن عباس بن غنيم( .ط ،1اتلرايض :دار اتلمطن1418 ،هـ53 :4 ،) 1997/؛ اتلبغمي ،أبم
حممد احلسني بن مسةمد" .مةامل اتلتنزيل يف تسس ر اتلقرآن" .حتقيق عبد اتلرزاق املهدي( ،ط،1
ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب1420 ،هـ)35 :4 ،؛ اتلزخمشري ،أبم اتلقاسم حمممد بن عمرع.
"اتلكشاف عن حقائق غمامض اتلتنزيل"( .ط ،3ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب1407 ،هـ).48 :4 ،
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مواطن التعظيم:
تلقد بني إبراهيم عويه اتلسال عظمة اخلاتلق سبحانه يف هذا املمطن من عدة عجمه كما يوي:
 /1تنبيه إبراهيم عويه اتلسال قممه إىل اخلطأ يف دينهم فأخذ يبحث عن إتله ال يزعل عيدع
عال يتغ ر حاتله ،إتله تله صسات اتلكمال عاتلقمة ،عأرشدهم بطريق اتلنظر عاالستدالل
ععرفهم " أن اتلنظر اتلصحيح مؤد إىل أن شيئا منها ال يصح أن يكمن إهلا تلقيا دتليل
احلدعث فيها ،عأن عراءها حمداث أحدثها عصانةا صنةها عمدبرا دبر طومعها عأفمهلا
عانتقاهلا عمس رها عسائر أحماهلا "( ،)1فبني إبراهيم عويه اتلسال بذتلك "أنه ال طريق
إىل حتصيل مةرفة هللا تةاىل إال ابتلنظر عاالستدالل يف أحمال خمومقاته " ( ،)2عال ريب
أن مةرفة هللا تةاىل من أدل اتلطرق إىل تةظيمه سبحانه.
 /2تمكل إبراهيم عويه اتلسال عوى ربه حني أظهر عد خمفه من األصنا فقال:
{ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ} [سمرة األنةا  ،]80:أي" :ال أخاف مةبمداتكم يف عقت قط ألهنا
ال تقدر عوى منسةة عال عوى مضرة ّإال أن يشاء ريب أن يصيبين مبخمف من جهتها "(،)3
فرد األمر إىل مشيئة هللا عحده فإنه هم اتلذي فااف عيرجى" ( ،)4عيف هذا دالتلة عوى قمة
( )1اتلزخمشري" ،اتلكشاف".40 :2 ،
( )2اتلنةماين ،أبم حسص عمر بن عوي بن عادل" .اتلوباب يف عوم اتلكتاب" .حتقيق اتلشيخ عادل أمحد
عبد املمجمد عاتلشيخ عوي حممد مةمض( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية1419 ،هـ،) 1998/
.248 :8
( )3اتلزخمشري" ،اتلكشاف"42 :2 ،؛ أبم حيان األندتلسي ،حممد بن يمسف" .اتلبحر احمليط يف
اتلتسس ر" .حتقيق صدقي حممد مجيل( ،ب رعت :دار اتلسكر1420 ،هـ)570 :4 ،؛ اتلشربيين ،حممد
بن أمحد" .اتلسراج املن ر يف اإلعانة عوى مةرفة بةض مةاين كال ربنا احلكيم اخلب ر"( .اتلقاهرة:
مطبةة بمالق /األم رية1285 ،هـ).432 :1 ،
( )4ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .إغاثة اتلوهسان من مصايد اتلشيطان" .حتقيق حممد حامد اتلسقي.
(ط ،2ب رعت :دار املةرفة1395 ،هـ254 :2 ،) 1975/؛ اتلزجاج ،إبراهيم بن اتلسري" .مةاين

=
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إميانه عتمكوه عوى ربه ،عشدة يقينه بربه ،عهذا من أعظم مثار تةظيم هللا يف اتلقوب(.)1
 /3استنكار اخلويل عويه اتلسال عوى قممه عد خمفهم من اإلشراك ابهلل تةاىل عاألمن من
عقابه ،ألنه ال جيمز تةوق اخلمف بغ ر هللا أصالً ،فهم من تلماز اإلهلية ،عمن اختذ مع
هللا ندًّا فاافه هذا اخلمف فهم مشرك ( ،)2قال تةاىل عوى تلسان خويوه عويه اتلسال :
{ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎﳏ} [سمرة األنةا  ،]81:أي أشركتم ابهلل اتلقاهر اتلقادر ععبدمت األصنا
()3
اتليت ال تسمع عال تبصر ،عال تنسع عال تضر.
 /4قمتله يف هناية سرده حلجته اتلةقوية مع قممه عملا رأ متسكهم بضالهلم:
{ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ} [سمرة األنةا  ]79:مبينا قدر هللا تةاىل ععظمته يف قوبه ،عاملراد قد
" أقبوت بقصدي ععباديت عتمحيدي عإمياين "( )4هلل رب اتلةاملني " ،فاتلمجه تمجه
=

اتلقرآن عإعرابه" .حتقيق عبد اجلويل عبده شويب( .ط ،1ب رعت :عامل اتلكتب1408 ،هـ،) 1988/
.269 :2
( )1عبد اتلمهاب ،سويمان بن عبد هللا1423( .هـ .) 2002/تيس ر اتلةزيز احلميد يف شرح كتاب
اتلتمحيد اتلذي هم حق هللا عوى اتلةبيد .حتقيق :زه ر اتلشاعيش( .ط .)1ب رعت .املكتب اإلسالمي،
(ص .)435
( )2عبد اتلمهاب ،سويمان بن عبد هللا" ،تيس ر اتلةزيز احلميد"( ،ص .)417
( )3ينظر :اتلبغمي" ،مةامل اتلتنزيل يف تسس ر اتلقرآن"136 :2 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص
.)262
( )4ابن عطية األندتلسي ،أبم حممد عبد احلق بن غاتلب" .احملرر اتلمجيز يف تسس ر اتلكتاب اتلةزيز" .حتقيق:
عبد اتلسال عبد اتلشايف حممد( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية1422 ،هـ)314 :2 ،؛ اتلزجاج،
"مةاين اتلقرآن"268 :2 ،؛ اتلقرطيب ،أبم عبد هللا حممد بن أمحد" .اجلامع ألحكا اتلقرآن" .حتقيق
أمحد اتلربدعين عإبراهيم أطسيش( .ط ،2اتلقاهرة :دار اتلكتب املصرية1384 ،هـ28 :7 ،) 1964/؛

=

- 72 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

حيث تمجه اتلقوب فصار قوبه عقصده ععجهه متمجها إىل هللا تةاىل " ( ،)1مث جاء
عقب هذا اتلقمل من إبراهيم عويه اتلسال اتلذي أعون فيه عقيدته اتلصحيحة عتمحيده
اخلاتلص{ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ} [سمرة
األنةا  ،]162:أي إن مجيع عباديت عحيايت عممايت هلل املوك األعظم اتلذي ال فارج
شيء عن أمره ،فةوم عويه اتلسال ابالسم األعظم أنه سبحانه املستحق ذتلك تلذاته(.)2
 /5عصف إبراهيم عويه اتلسال ربه أثناء مناظرته تلقممه بصسات اتلكمال اتليت ال تتصف
مةبمداهتم بشيء منها ،صسات تقتضي تمحيده سبحانه عانسراده ابملوك ( ،)3عأثو  عويه
()4
سبحانه عأظهر عظمته عكربايءه فقال{ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ} [سمرة األنةا  "،]79:فبني ما يف اآلهلة
اَّلل من اتلنقص عبني ما تلربه فاطر اتلسممات عاألرض من اتلكمال أبنه
ا ِتليت تةبد من دعن َّ
=
()1
()2
()3

()4

اتلشربيين" ،اتلسراج املن ر".432 :1 ،
احلراين ،أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .بيان توبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم اتلكالمية" .حتقيق
حممد بن عبد اتلرمحن بن قاسم( .ط ،1مكة املكرمة :مطبةة احلكممة1392 ،هـ).530 :1 ،
اتلبقاعي ،إبراهيم بن عمر" .نظم اتلدرر يف تناسب اآلايت عاتلسمر"( .اتلقاهرة ،دار اتلكتاب
اإلسالمي).339 :7 ،
اتلثةويب ،أمحد بن حممد" .اتلكشف عاتلبيان عن تسس ر اتلقرآن" .حتقيق اإلما أيب حممد بن عاشمر.
مراجةة عتدقيق األستاذ نظ ر اتلساعدي( .ط ،1ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب،
1422هـ170 :7 ،) 2002/؛ اتلكويب ،أبم اتلقاسم حممد بن أمحد" .اتلتسهيل تلةوم اتلتنزيل".
حتقيق اتلدكتمر عبد هللا اخلاتلدي( .ط ،1ب رعت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ):1 ،
276؛ ابن عطية األندتلسي "احملرر اتلمجيز".234 :4 ،
اتلرازي ،أبم عبد هللا حممد بن عمر" .مساتيح اتلغيب = اتلتسس ر اتلكب ر"( .ط ،3ب رعت :دار إحياء
اتلرتاث اتلةريب1420 ،هـ)514 :24 ،؛ اتلزحيوي ،عهبة بن مصطسى" .اتلتسس ر املن ر يف اتلةقيدة
عاتلشريةة عاملنهج"( .ط ،2دمشق :دار اتلسكر املةاصر1408 ،هـ.172 :19 ،) 1988/
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اخلاتلق اتلساطر اتلةويم اتلسميع اتلبص ر اهلادي اتلرازق احمليي املميت" ( ،)1اتلنافع اتلضار عهم
اتلذي حيسن أن يُةبد دعن سماه(.)2
مث عصف هلم جانبا آخر " من صسات هذا اتلرب اجلويل اتلذي خوق اخلوق مجيةاً عاتلذي
يهدي قومب عباده إىل احلق عينةم عويهم ،فما من نةمة يف األرض عال يف اتلسماء إال عهم
مسديها إتليهم ،فهم اتلذي يطةم عيسقي ،عإذا مرض عبده فهم اتلذي يشسيه من مرضه عيةافيه،
عهم اتلذي مييته عحيييه عيبةث من يف اتلقبمر ،عهم اتلذي من حومه عكرمه ععسمه جيةل عباده
()3
طامةني يف مغسرته ععسمه "  ،عذتلك يف قمل هللا تةاىل{ :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ } [سمرة اتلشةراء " ،]82-78:عاعوم أن إبراهيم عويه
اتلسال مجع يف هذه األتلساظ مجيع نةم هللا تةاىل من أعل اخلوق إىل آخر األبد يف اتلدار اآلخرة
"( ،)4عاتليت انسرد هبا سبحانه عتليس تلألصنا قدرة عوى شيء منها( ،)5عاتليت تثبت أن هللا هم
املستحق تلوةبادة دعن سماه ألن احلمد عاتلثناء عاتلطاعة ال تتحقق إال عوى إيصال املنسةة ( ،)6عال
شك أن إفراد هللا أبفةاتله من مظاهر تةظيمه عتبجيوه سبحانه.
( )1احلراين ،أبم اتلةباس أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .جمممع اتلستاع " .حتقيق عبد اتلرمحن بن حممد بن
قاسم( .املدينة املنمرة :جممع املوك فهد تلطباعة املصحف اتلشريف1416 ،هـ:16 ،) 1995/
.207
( )2اتلرازي " ،اتلتسس ر اتلكب ر".153 :22 ،
( )3اتلرفاعي ،حممد نسيب" .اتلتمصل إىل حقيقة اتلتمسل"( .ط ،3ب رعت :دار تلبنان تلوطباعة عاتلنشر،
1399هـ( ،) 1979/ص )30؛ آل اتلشيخ ،عبد اتلوطيف بن عبد اتلرمحن" .اتلرباهني اإلسالمية يف
رد اتلشبهة اتلسارسية"( .ط ،1مكتبة اهلداية1410 ،هـ( ،) 1989/ص .)94
( )4اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر".513 :24 ،
( )5ينظر :ابن عاشمر اتلتمنسي ،حممد اتلطاهر بن حممد" .اتلتحرير عاتلتنمير = حترير املةو  اتلسديد عتنمير
اتلةقل اجلديد من تسس ر اتلكتاب اجمليد"( .تمنس :اتلدار اتلتمنسية تلونشر1984 ،هـ).144 :19 ،
( )6ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر".475 :3 ،
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 /6بيانه عويه اتلسال عظمة هللا تةاىل بتحق ر آهلتهم عبيان ضةسها ،فقال:

{ﲓ

{ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ} [سمرة اتلشةراء ،]72:عقال:
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ} [سمرة مرمي ،]42:فمصف اآلهلة بةد اتلسمع عاتلبصر
عاتلنسع عاتلضر ،بل هي عاجزة عن محاية نسسها من اتلكسر عاإلفساد ،عاملراد:
تتمجهمن ابتلدعاء عاتلةبادة ملن كان هذا عصسه؟ ،فإن املراد من اتلدعاء عاتلطوب
عاالتلتجاء حصمل اإلجابة ،عكيف حتصل ممن ال يسمع عال يبصر عال ينسع عال يضر،
عكان األعىل بكم تةظيم هللا تةاىل عصرف اتلةبادة اتليت هي غاية اتلتةظيم تله سبحانه
()1
فهم اخلاتلق اتلرازق ،املوك املدبر ،احمليي عاملميت ،املنةم املستحق تلوةبادة دعمنا سماه.
 /7إسناده عويه اتلسال اهلداية إىل هللا تةاىل يف قمتله{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ} [سمرة

األنةا  ،]77:عقمتله{ :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ} [سمرة اتلشةراء ،]78:إشارة إىل
()2
املةبمد احلق ،اتلذي بيده اهلداية سبحانه عأهنا ال تكمن إال منه.
 /8عصف إبراهيم عويه اتلسال ربه ابتلةوم اتلماسع يف قمتله{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ}
[سمرة األنةا  ،]80:فال فاسى عويه شيء سبحانه يف اتلسماء عال يف األرض( ،)3عهذا
عصف هلل تةاىل يةين :سةة قدرته ععومه عرمحته عإفضاتله ( ،)4عمن املةوم أن تةظيم هللا
عإجالتله ال يتحقق إال إبثبات اتلصسات تله سبحانه كما يويق جبالتله ععظمته.
( )1ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر".510 :24 ،543 :21 ،
( )2ينظر :اتلنةماين ،ابن عادل" ،اتلوباب يف عوم اتلكتاب".249 :8 ،
( )3ينظر :اتلقرطيب ،أبم حممد مكي بن أيب طاتلب" .اهلداية إىل بومغ اتلنهاية يف عوم مةاين اتلقرآن عتسس ره
عأحكامه عمجل من فنمن عوممه" .حتقيق جمممعة رسائل جامةية بكوية اتلدراسات اتلةويا عاتلبحث
اتلةومي جبامةة اتلشارقة ،إبشراف أ .د :اتلشاهد اتلبمشيخي( .ط ،1كوية اتلشريةة عاتلدراسات
اإلسالمية ،جامةة اتلشارقة1429 ،هـ.2087 :3 ،) 2008/
( )4ينظر :األصسهاين ،أبم اتلقاسم احلسني بن حممد" .املسردات يف غريب اتلقرآن" .حتقيق صسمان عدانن
اتلداعدي( .ط ،1ب رعت :دار اتلقوم ،اتلدار اتلشامية1412 ،هـ)( ،ص .)780
- 75 -

مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي ،د .هتاين بنت سامل ابحويرث

 /9تمسل إبراهيم عويه اتلسال تلربه بصساته اتلةال عخضمعا تله سبحانه عتذتلال ( ،)1فقال:
{ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ } [سمرة اتلشةراء " ،]82:فأعقف
" عويه اتلسال نسسه عوى اتلطمع يف املغسرة عهذا دتليل عوى شدة خمفه مع منزتلته عخوته
"( )2تةظيما تلقدر هللا تةاىل عتبجيال تله( ،)3فإن من تةظيم احلق سبحانه عتةاىل أال تر
تلك حقا عوى هللا( " ،)4عأطوق عوى رجاء املغسرة تلسظ اتلطمع تماضةا هلل تةاىل عمباعد ًة
اَّلل بذتلك "(.)5
تلنسسه عن هاجس استحقاقه املغسرة عإمنا طمع يف ذتلك تلمعد َّ
عقال عويه اتلسال أتداب مع هللا{ :ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ} [سمرة
مرمي ،]48:عهذا أيضا دتليل عوى تماضةه تلربه عرجاء خمفه منه ،عفيه إشارة إىل أن حصمل
اإلجابة عاإلاثبة تسضال منه سبحانه(.)6
 /10إعالن إبراهيم عويه اتلسال اتلرباءة من اتلشرك عأهوه تةظيما هلل تةاىل ،فقال{ :ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ } [سمرة املمتحنة ،]4:أي " :إين بريء مما تشركمن
من األجرا اتليت جتةومهنا شركاء خلاتلقها " ( ،)7مث أعون اخلويل عداعته ملةبمدات اتلقم
رب اتلةاملني
فقال :إين " عدع هلا ال أعبدها ،عال أابيل هبا ،عال أفكر فيها ،...... ،تلكن ّ
اتلذي خوقين عرزقين ،عهم عتليي يف اتلدنيا عاآلخرة هم اتلذي أعبده عأحنين إجالال تلةظمته
( )1ينظر :األصبهاين ،حممد بن احلسن بن فمرك" .تسس ر ابن فمرك" .دراسة عحتقيق عالل عبد اتلقادر
بندعيش( ،املموكة اتلةربية اتلسةمدية ،جامةة أ اتلقر 1430 ،هـ.240 :1 ،) 2009/
( )2ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز"235 :4 ،؛ أبم حيان األندتلسي "اتلبحر احمليط".166 :8 ،
( )3ينظر :اتلزحيوي" ،اتلتسس ر املن ر".169 :19 ،
( )4ينظر :ابن قيّم اجلمزية" ،مدارج اتلساتلكني".469 :2 ،
( )5ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".143 :19 ،
( )6ينظر :أبم حيان" ،اتلبحر احمليط"272 :7 ،؛ اتلقائاي ،حممد بن مجال اتلدين1418( .هـ)" .حماسن
اتلتأعيل" .حتقيق حممد ابسل عيمن اتلسمد( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية).102 :7 ،
( )7اتلزخمشري" ،اتلكشاف"40 :2 ،؛ أبم حيان" ،اتلبحر احمليط".568 :4 ،
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ععزته "( ،)1عجةل كومة اتلتمحيد هي اتلباقية يف ذريته إىل قيا اتلساعة " ،عرعح هذه
اتلكومة عسرها :إفراد اتلرب جل ثناؤه عتقدست أئااؤه عتبارك ائاه عتةاىل جده عال إتله
غ ره ابحملبة عاإلجالل عاتلتةظيم عاخلمف عاتلرجاء عتمابع ذتلك من اتلتمكل عاإلانبة عاتلرغبة
عاتلرهبة ،فال حيب سماه عكوما كان حيب غ ره فإمنا حيَب تبةا حملبته عكمنه عسيوة إىل زايدة
حمبته ،عال ُفااف سماه ،عال يُرجى سماه ،عال يُتمكل إال عويه ،عال يُرغب إال إتليه ،عال
يُرهب إال منه ،عال ُحيوف إال ابئاهَ ،عَال يُنظر إَِّال تله ،عال يتاب َّإال إتليه ،عال يطاع إِال
أمره ،عال يُتحسب إال به ،عال يُستغاث يف اتلشدائد إال به ،عال يُوتجأ إال إتليه ،عال يسجد
إال تله ،عال يذبح إال تله عابئاه "(.)2
املطلب الثاني :عظمة اهلل تعاىل يف إجناء إبراهيم عليه السالم من النار:
بةد أن أقا إبراهيم عويه اتلسال احلجة عوى قممه ،استخد مةهم أسوماب عمويا
فكس ر أصنامهم يف يم عيد هلم ،عأثبت مرة أخر فساد مةتقدهم عضةف مةبمداهتم ،فأصر
ّ
اتلقم عوى عثنيتهم ،عقررعا االنتصار آلهلتهم عاالنتقا هلا من إبراهيم عويه اتلسال  ،ععدتلما عن
اجلدال عاملناظرة عاستةموما قمهتم عسوطاهنم تلينصرعا سسههم عطغياهنم عاحتارعا بني اتلقتل أع
احلرق ،فةمدعا إىل حرق إبراهيم عويه اتلسال بةد أن بنما بنياان عظيما ،أضرمما فيه اتلن ران ،مث
أتلقما فيها نيب هللا عخويوه عويه اتلسال  ،فأجناه هللا منها عخذل اتلقم اتلكافرين عأبطل مكيدهتم،
()3
عأعوى كومته  ،قال تةاىل{ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ} [سمرة
األنبياء.]70-68:
( )1اتلزحيوي" ،اتلتسس ر املن ر".167 :19 ،
( )2ابن اتلقيم" ،اجلماب اتلكايف"( ،ص  .)196ينظر :ابن تيمية" ،جمممع اتلستاع ".465 :10 ،
( )3ينظر :اتلسمةاين" ،تسس ر اتلقرآن"390 :3 ،؛ ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز"88 :4 ،؛ ابن اجلمزي" ،زاد
املس ر"200 :3 ،؛ اتلدمشقي ،إئااعيل بن عمر بن كث ر" .قصص األنبياء" .حتقيق مصطسى عبد
اتلماحد( .ط ،1اتلقاهرة :دار اتلتأتليف1388 ،هـ.181 :1 ،) 1968/
- 77 -

مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي ،د .هتاين بنت سامل ابحويرث

موطن التعظيم يف القصة:
رع اتلبخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال " :كان آخر قمل
إبراهيم حني أتلقي يف اتلنار :حسيب هللا عنةم اتلمكيل "( ،)1قاهلا عويه اتلسال بثبات عيقني
عصرب ،متمكال عوى هللا اتلةظيم اتلقادر ،عاثقا به ،عاملا أبن اتلتصرف املطوق يف هذا اتلكمن هم
هلل اتلماحد اتلقهار ،فاتلنار خمومقة من خمومقاته ،عهي يف موكه عحتت تصرفه عمشيئته ،عتلن حترقه
جل شأنه(.)2
إال أبمره ّ
فوما عوم هللا من نبيه عخويوه عويه اتلسال أنه رقى يف اإلخالص منزتلته األعوى ،عتمكل
عويه حق اتلتمكل ،عتربأ من احلمل عاتلقمة ،عقطع اتلةالئق عما سماه قال سبحانه{ :ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ} [سمرة األنبياء ،)3(]69:فنزع " هللا عن اتلنار طبةها
اتلذي طبةها عويه من احلر عاإلحراق ،عأبقاها عوى اإلضاءة عاالشتةال كما كانت ،عهللا عوى
كل شيء قدير"(" ،)4عهذا درس بويغ يف اإلميان بةظمة هللا تةاىل ،ععربة ععظة تلذعي
( )1رعاه اتلبخاري يف صحيحه ،كتاب :تسس ر اتلقرآن ،ابب :ما جاء يف قمتله تةاىل:

{ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ} [سمرة آل
عمران ،]173:رقم احلديث (.)39/6( ،)4564
عيف رعاية عن ابن عباس أنه قال"( :حسبنا هللا عنةم اتلمكيل " ،قاهلا إبراهيم عويه اتلسال حني أتلقي يف
اتلنار ،عقاهلا حممد صوى هللا عويه عسوم " حني قاتلما:

{ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ} [سمرة آل عمران ،]173:حديث رقم
(.)39/6( ،)4563
( )2ينظر :موكاعي ،حممد بن أمحد" .عقيدة اتلتمحيد يف اتلقرآن اتلكرمي"( .ط ،1مكتبة دار اتلزمان،
1405هـ( ،) 1985/ص .)197
( )3ينظر :ابن حمسن ،حامد بن حممد" .فتح هللا احلميد اجمليد يف شرح كتاب اتلتمحيد"( .ط ،1دار
املؤيد1417 ،هـ( ،) 1996/ص .)156
( )4اتلزخمشري" ،اتلكشاف" .126 :3 ،ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"ـ .159 :22
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األفها  ،عتةويم أن إرادة هللا فمق كل إرادة عسوطانه فمق كل سوطان ،فما أراده هللا كان ،عما
مل يشأ مل يكن"( ،)1حيث نصر هللا نبيه إبراهيم عويه اتلسال عوى اتلقم اتلظاملني ،عأذهلم بني
يديه ،عقهرهم عأبطل مكرهم عجةوهم األذتلني األسسوني فوم يقدرعا عويه( ،)2عهذا حال
املؤمنني املتمكوني عوى رهبم ،املطمئنني إىل كسايته سبحانه ،عأنه تةاىل حسب من تمكل عويه
يهديه عينصره عيرزقه بسضوه عرمحته عجمده(.)3
حسب من تمكل عويه ،عكايف من جلأ إتليه ،عهم اتلذي
قال ابن اتلقيم رمحه هللا " :هم ْ
يؤمن خمف اخلائف ،عجي ر املستج ر ،عهم نةم املمىل عنةم اتلنص ر ،فمن تماله عاستنصر به
عتمكل عويه عانقطع بكويته إتليه تماله عحسظه عحرسه عصانه ،عمن خافه عاتقاه ،أمنه مما فااف
عحيذر ،عجوب إتليه كل ما حيتاج إتليه من املنافع"(.)4

( )1اتلزحيوي" ،اتلتسس ر اتلمسيط".1597 :2 ،
ينظر :ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".224 :20 ،
( )2ينظر :اتلزخمشري" ،اتلكشاف".52 :4 ،
( )3ينظر :احلراين ،أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .اتلنبمات" .حتقيق عبد اتلةزيز بن صاحل اتلطماين( .ط،1
اتلرايض :أضماء اتلسوف1420 ،هـ.379 :1 ،) 2000/
( )4ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .بدائع اتلسمائد"( .ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب).237 :2 ،
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املطلب الثالث :مواطن التعظيم يف قصة إبراهيم عليه السالم مع النمرود (:)1
بةد أن أجنى هللا خويوه من اتلنار( ،)2عغوبه عوى قممه ،خاصمه اتلنمرعد املتجرب عجادتله
يف ربه ،عأسند إىل نسسه أفةاال هي من اختصاص هللا تةاىل كاإلحياء عاإلماتة ،عنادا
عمكابرة ،فسوم تله نيب هللا جدال عحاجه إبتيان اتلشمس من املغرب فبهت اتلنمرعد عسكت
()3
عحت ر عدهش عانقطةت حجته  ،قال تةاىل{ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} [سمرة اتلبقرة.]258:
موطن التعظيم يف القصة:
حاج إبراهيم عويه اتلسال املوك اتلكافر بدتليوني يتضمنان أفةاال هلل تةاىل تدل عوى
عحدانيته عقدرته ععظمته عمشيئته سبحانه ( ،)4عأنه ال يةجزه شيء عال يصةب عويه أمر
تبارك شأنه ،عبيان ذتلك فيما يوي:
( )1قيل هم :منرعد بن كنةان ،موك اببل ،عهم أعل من جترب عادعى اتلربمبية.
ينظر :أبم حيان" ،اتلبحر احمليط"625 :2 ،؛ ابن عطيّة" ،احملرر اتلمجيز"345 :1 ،؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر
اتلكب ر"20 :7 ،؛ اتلقرطيب" ،اجلامع ألحكا اتلقرآن".283 :3 ،
( )2ذكر بةض املسسرين أن املناظرة حصوت بةد خرعج إبراهيم من اتلنار نقال عن اتلسدي ،منهم:
اتلسمرقندي يف تسس ره171 :1 ،؛ عابن كث ر يف تسس ره526 :1 ،؛ اتلقرطيب" ،اجلامع ألحكا
اتلقرآن"285 :3 ،؛ اتلزحيوي" ،اتلتسس ر املن ر".29 :3 ،
عاتلبةض ذكر أن املناظرة قد تكمن قبل اإلجناء ،عقد تكمن بةده بال ترجيح ،منهم :اتلسمةاين يف تسس ره
351 :1؛ عاتلرازي يف تسس ره .20 :7
( )3ينظر :اتلثةويب" ،اتلكشف عاتلبيان"239 :2 ،؛ اتلماحدي "اتلمسيط"372 :1 ،؛ ابن عطية" ،احملرر
اتلمجيز"346 :1 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص .)111
( )4ينظر :ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".31 :3 ،
- 80 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

 / 1أثبت إبراهيم عويه اتلسال عظمة هللا عقدرته حني عصسه مبا هم صسة تله من اإلحياء
عاإلماتة( ،)1فقال{ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ} [سمرة اتلبقرة " ،.]258:أي إمنا
اتلدتليل عوى عجمده حدعث األشياء املشاهدة بةد عدمها ،ععدمها بةد عجمدها،
عهذا دتليل عوى عجمد اتلساعل املختار ضرعرة ،ألهنا مل حتدث بنسسها فالبد هلا من
ممجد أعجدها عهم اتلرب اتلذي أدعم إىل عبادته عحده ال شريك تله "(.)2
 " /2ملا ادعى اتلكافر أنه يسةل كما يسةل هللا فيكمن إهلا مع هللا طاتلبه إبراهيم مبمجب
دعماه مطاتلبة تتضمن بطالهنا ،فقال :إن كنت أنت راب كما تزعم فتحيي عمتيت كما
حييي ريب عمييت فإن هللا أييت ابتلشمس من املشرق فتنصاع تلقدرته عتسخ ره عمشيئته،
()3
أتمل ما يف ضمن
فإن كنت أنت راب فأت هبا من املغرب "  ،قال ابن اتلقيمّ " :
هذه املناظرة من حسن االستدالل أبفةال اتلرب املشهمدة احملسمسة اتليت تستوز عجمده
عكمال قدرته عمشيئته ععومه ععحدانيته من اإلحياء عاإلماتة املشهمدين اتلوذين ال
يقدر عويهما إال هللا عحده ،عإتيانه تةاىل ابتلشمس من املشرق ال يقدر أحد سماه
عوى ذتلك " ( ،)4فاآلية داتلة عوى تسرده سبحانه ابخلوق عاتلتدب ر( ،)5عأنه ال يشبهه
شيء من خوقه ،عأن مةرفة قدره ععظمته سبحانه تكمن عوى قدر مةرفته ،عال يكمن
ذتلك إال ابتلنظر عاتلتأمل يف اتلكمن عما فيه من دالئل قاطةة عوى تمحيده ،ععصسه
سبحانه أبفةاتله عاالستدالل عويه آباثره(.)6
( )1ينظر :ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز".346 :1 ،
( )2ابن كث ر اتلدمشقي" ،تسس ر اتلقرآن اتلةظيم".525 :1 ،
( )3ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .مستاح دار اتلسةادة عمنشمر عالية اتلةوم عاإلرادة"( .ب رعت :دار
اتلكتب اتلةومية).204 :2 ،
( )4املرجع اتلسابق.205 :2 ،
( )5ينظر :اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص.)111
( )6ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"22 :7 ،؛ اتلزحيوي" ،اتلتسس ر املن ر".31 :3 ،
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املطلب الرابع :تعظيم اهلل تعاىل يف هجرة إبراهيم عليه السالم إىل الشام:
بةد أن أنةم هللا عوى نبيه إبراهيم عويه اتلسال ابتلنجاة من اتلنار ،جناه عتلمطا عويه
اتلسال من اتلقم اتلكافرين ،فهاجر إبراهيم مع زعجته سارة عابن عمه تلمط عويهما اتلسال إىل
()2
()1
 ،فكانت أعل هجرة من أجل اتلدين يف األرض  ،قال تةاىل{ :ﱴ ﱵ
بالد اتلشا
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ} [سمرة

اتلةنكبمت ،]26:عقال سبحانه{ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ}

[سمرة اتلصافات.]100-97:
موطن التعظيم:
يف هجرة إبراهيم عويه اتلسال تةظيم هلل تةاىل عإجالل تلدينه عصدق يف مةاموته تلربه،
فإنه ما خرج من عطنه عما صرب عوى فراق أهوه عدايره ،عما فر إىل ربه من اتلشرك عاتلمثنية إال
()4
إظهارا تلدين هللا ،عطوبا ملقر يتمكن فيه من عبادة هللا ( ،)3طاعة هلل تةاىل ،عطوبا ملرضاته.
عقد خرج عويه اتلسال إىل أرض تليس تله فيها أنيس عال عش ر ،تليس فيها أحد يرجم

( )1ينظر :اتلسمرقندي" ،حبر اتلةوم "432 :2 ،؛ ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز"89 :4 ،؛ ابن اجلمزي" ،زاد
املس ر"201 :3 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص.)526
( )2ينظر :ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".108 :17 ،
( )3ينظر :اتلنةماين" ،اتلوباب"543 :13 ،؛ ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير"108 :17 ،؛ املنياعي ،أبم
تلشنقيطي يف تسس ره أضماء
املنذر بن حممد" .اجلممع اتلبهية تلوةقيدة اتلسوسية اتليت ذكرها اتلةالمة ا ِّ
اتلبيان"( .ط ،1مصر :مكتبة ابن عباس1426 ،هـ484 :2 ،345 :1 ،) 2005/؛ عبد اتلمهاب،
أمحد عبد اتلمهاب .اتلنبمة عاألنبياء يف اتليهمدية عاملسيحية عاإلسال  .مكتبة عهبة( ،ص .)38
( )4ينظر :اتلسمرقندي" ،اتلبحر احمليط"630 :2 ،؛ اتلسمةاين" ،تسس ر اتلقرآن"176 :4 ،؛ ابن عاشمر،
"احملرر اتلمجيز".314 :4 ،
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نصرته ،عال من يطوب ممدته ،خرج مةتمدا عوى هللا عحده دعمنا سماه ،راجيا مرضاته سبحانه(،)1
متمكال عويه ممقنا بنصرته فقال{ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ} [سمرة اتلةنكبمت ،]26:أي:
اتلقمي اتلذي مينةين من أعدائي ،عمينةهم من إيذائي ،ينصر املظوم  ،عيؤيد من ينتصر تلدينه (،)2
عكان اخلويل عويه اتلسال بذتلك أعل من اعتزل قممه عهاجر من بوده إىل حيث يتمكن من عبادة
ربه ،قال تةاىل عوى تلسان نبيه{ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ} [سمرة اتلصافات]99:
فكانت اآلية أصال يف اهلجرة عاتلةزتلة(.)3
املطلب اخلامس :تعظيم اهلل ببذل الزوجة والولد يف سبيل اهلل:
أنزل إبراهيم عويه اتلسال هاجر عابنهما إئااعيل عند اتلبيت ،عهم طسل رضيع ،رع
()4
اتلبخاري يف صحيحه عن ابن عباس " :أعل ما اختذ اتلنساء املِنطَق من قبل أ إئااعيل،
اختذت منطقا تلتةسي أثرها عوى سارة ،مث جاء هبا إبراهيم عاببنها إئااعيل عهي ترضةه ،حىت
عضةهما عند اتلبيت عند دعحة ،فمق زمز يف أعوى املسجد ،عتليس مبكة يممئذ أحد ،عتليس
هبا ماء ،فمضةهما هناتلك ،ععضع عندمها جرااب فيه متر ،عسقاء فيه ماء ،مث قسى إبراهيم
منطوقا ،فتبةته أ إئااعيل فقاتلت :اي إبراهيم ،أين تذهب عترتكنا هبذا اتلمادي ،اتلذي تليس فيه
إنس عال شيء؟ فقاتلت تله ذتلك مرارا ،عجةل ال يوتست إتليها ،فقاتلت تله :آهلل اتلذي أمرك
هبذا؟ قال نةم ،قاتلت :إذن ال يضيةنا ،مث رجةت ،فانطوق إبراهيم حىت إذا كان عند اتلثنية

( )1ينظر :اتلبقاعي" ،نظم اتلدرر"425 :14 ،؛ اتلقائاي" ،حماسن اتلتأعيل".553 :7 ،
( )2ينظر :اتلزخمشري" ،اتلكشاف" 451 :3؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"47 :25 ،؛ اتلتحرير عاتلتنمير البن
عاشمر .238 :20
( )3ينظر :اتلقرطيب" ،اجلامع ألحكا اتلقرآن".97 :15 ،
( )4املِْنطَق :بكسر امليم عسكمن اتلنمن عفتح اتلطاء ،عهم ما يُشد به اتلمسط ،عمةناه :أن هاجر تزينت
بزي اخلد حىت تستميل سارة عجترب قوبها.
ينظر :اتلةيين ،أبم حممد حمممد بن أمحد" .عمدة اتلقاري شرح صحيح اتلبخاري"( .ب رعت :دار إحياء
اتلرتاث اتلةريب)255 :15 ،؛ اتلكرماين ،مشس اتلدين حممد بن يمسف" .اتلكماكب اتلدراري يف شرح
صحيح اتلبخاري"( .ط ،2ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب1401 ،هـ.19 :14 ،) 1981/
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حيث ال يرعنه ،استقبل بمجهه اتلبيت ،مث دعا هبؤالء اتلكومات ،عرفع يديه فقال :رب
{ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [سمرة إبراهيم،]37:
()1
حىت بوغ{ :ﲌ} [سمرة إبراهيم." ]37:
موطن التعظيم:
حقق إبراهيم عويه اتلسال درجة عاتلية من اتلتةظيم بطاعة هللا عاستجابته ألمره تةاىل برتك
ابنه عزعجته يف مكان ممحش ال أنيس فيه عال جويس ،ععاد مقسر ال زرع فيه عال مثر عند اتلبيت
احلرا  ،ممقنا بةدل خاتلقه عرمحته عحكمته ( ،)2مةظما تلشةائر ربه ،قال تةاىل عوى تلسان نبيه
إبراهيم{ :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ} [سمرة إبراهيم ،]37:أي " :ما أسكنتهم هذا اتلمادي اخلالء اتلبوقع من كل
مرتسق عمرتزق إال تليقيمما اتلصالة عند بيتك احملر  ،عيةمرعه بذكرك ععبادتك عما تةمر به
مساجدك عمتةبداتك ،متربكني ابتلبقةة اتليت شرفتها عوى اتلبقاع " ( ،)3فال يشغوهم عن عبادتك
()4
شاغل عيظل بيتك مةممرا.
عقد تضرع إبراهيم عويه اتلسال يف اآلايت تلربه عانجاه ،عجلأ إتليه سبحانه حيث كرر
اتلنداء بقمتله( :رب) ع(ربنا) إظهارا تلتقديس هللا عتةظيمه يف نسسه ،عتذتلال تلةزته ،عطوبا
إلجابته( ،)5عنبه عوى مةرفة هللا اتلغيب عرمحته اتلماسةة ،عكانت نتيجة ذتلك أن استجاب هللا

( )1رعاه اتلبخاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء ،ابب :قمل هللا تةاىل:

{ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ} [سمرة اتلنساء ،]125:حديث رقم (.)142/4( ،)3364
( )2ينظر :اتلرفاعي" ،اتلتمصل إىل حقيقة اتلتمسل"( ،ص.)91
( )3اتلزخمشري" ،اتلكشاف"559 :2 ،؛ ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز"341 :3 ،؛ اتلقرطيب" ،اجلامع ألحكا
اتلقرآن"471 :9 ،؛ اتلبقاعي" ،نظم اتلدرر"427 :19 ،؛ اتلقائاي" ،حماسن اتلتأعيل".319 :6 ،
( )4ينظر :ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".241 :13 ،
( )5ينظر :اتلزخمشري" ،اتلكشاف"560 :2 ،؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"107 :19 ،؛ ابن كث ر" ،تسس ر
اتلقرآن اتلةظيم"442 :4 ،؛ اتلزحيوي" ،اتلتسس ر اتلمسيط".1203 :2 ،
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()1

تله ،فحسظ أهوه ،عرزقهم من اتلطيبات ،عجةل اتلقومب تتةوق هبذا اتلبيت إىل قيا اتلساعة.
أما هاجر عويها اتلسال فقد ضربت أرعع األمثوة يف اتلتمكل عوى هللا عاالستسال ألمره
حني سأتلت اخلويل عن سبب تركها عابنها يف هذا املكان املقسر ،فوما عومت أنه أمر هللا
قاتلت( :إذن ال يضيةنا) ،تةوق قوبها برهبا ،عصدقت اخلاتلق فأصدقها ،أيقنت به سبحانه
فرزقها ،عثقت به فأحاطها سبحانه بةنايته ،عأكرمها بنبع ماء زمز  ،مث جةل سةيها بني
()2
اتلصسا عاملرعة شة رة عركنا يؤديه كل مسوم إىل أن يرث هللا األرض عمن عويها.
املطلب السادس :عظمة اهلل تعاىل يف بشارة إبراهيم عليه السالم بإسحاق:
عقةت اتلبشارة إلبراهيم عويه اتلسال مرتني ،مرة حني هاجر من اتلةراق إىل اتلشا
مسارقا أرضه عأهوه فرارا بدينه ،حني سأل ربه اتلذرية فبشره هللا إبئااعيل عويه اتلسال  ،قال
تةاىل{ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ} [سمرة اتلصافات-100:
 ،]101عكانت هذه اتلبشارة إلبراهيم دعن هاجر عويهما اتلسال  ،مث امتُحن بةد ذتلك بذحبه.
عمرة بشره هللا إبسحاق عمل تكن عن مسأتلة من إبراهيم ،عكان ذتلك يف اتلشا أيضا،
عكانت اتلبشارة هاهنا تله عتلزعجته سارة عويهما اتلسال  ،قال تةاىل{ :ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ} [سمرة همد-69:
 ،]71عقال{ :ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ} [سمرة احلجر ،]53-51:عقال
( )1ينظر :اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص .)427
( )2ينظر :اتلثةاتليب" ،اجلماهر احلسان"386 :3 ،؛ اتلرعمي ،حممد بن إبراهيم" .ثقة املسوم ابهلل تةاىل يف
ضمء اتلكتاب عاتلسنة"( .ط ،1اتلرايض :دار كنمز إشبيويا تلونشر عاتلتمزيع1434 ،هـ،) 2013/
(ص .)142-141
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تةاىل:

{ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ

ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ} [سمرة اتلذارايت.]28-24:

()1

موطن التعظيم:
تظهر عظمة هللا تةاىل يف اتلبشارة اتلثانية إبسحاق عويه اتلسال  ،اتلذي عقةت بقدعمه
املةجزة ،ألهنا جرت عوى غ ر اتلةادة فكانت حال كرب إبراهيم عويه اتلسال  ،ععقم زعجته
سارة ،عهذا مظنة اتليأس من اتلمتلد ،تلذا عظمت اهلبة( ،)2عهلذا كان اتلتةجب عاالستغراب من
إبراهيم عويه اتلسال عامرأته تةقيبا عوى هذه اتلبشارة ،قال تةاىل عوى تلسان إبراهيم:
{ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ} [سمرة احلجر ،]54:عقال سبحانه عوى
{ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ}

تلسان زعجته سارة:
[سمرة همد ،]72:عقال سبحانه عاصسا حاهلا{ :ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ} [سمرة اتلذارايت ،)3(]29:عقد أجاب املالئكة عوى هذا اتلتةجب يف
املماضع اتلثالثة مبا يدل عوى قدرة هللا ععظمته سبحانه ،فقاتلما يف سمرة همد:

{ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [سمرة
همد ،]73:عاملةو  أهنم تةجبما من تةجبها من أمر هللا اتلذي تله صسات اتلكمال عاجلالل
عاإلكرا سبحانه ،فقاتلما كيف تتةجبني من شيء إمنا حيصل بقدرة هللا عحكمته ،عقضائه
عقدره ،إذا أراد شيئا سبحانه يقمل تله كن فيكمن( ،)4عختمت اآلية بمصف هللا تةاىل بصسيت
( )1ينظر :ابن تيمية" ،جمممع اتلستاع "334-333 :4 ،؛ ابن اتلقيم" ،إغاثة اتلوهسان".356 :2 ،
( )2ينظر :اتلسمةاين" ،تسس ر اتلقرآن"143 :3 ،؛ أبم حيان" ،اتلبحر احمليط".114 :6 ،
( )3ينظر :اتلبغمي" ،مةامل اتلتنزيل"285 :4 ،؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"177 :28 ،؛ اتلبقاعي" ،نظم
اتلدرر"464 :18 ،؛ اتلزحيوي" ،اتلتسس ر املن ر".278 :7 ،
( )4ينظر :اتلسمةاين" ،تسس ر اتلقرآن"334 :2 ،؛ اتلمجيز تلوماحدي (ص )527؛ ابن اجلمزي" ،زاد

=
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احلميد اجمليد ،أي املستحق جلميع أنماع احملامد كوها ،اتلةظيم اتلشأن املمجد يف ذاته عصساته،
اتلذي ال حد تلنةمه( " ،)1عهم تذييل بديع تلبيان أن مقتضى حاهلا أن حتمد مستمجب احلمد
شرفها مبا شرف "(.)2
احملسن إتليها مبا أحسن ،عمتجده إذ ّ
عأجاب املالئكة عوى دهشة إبراهيم عويه اتلسال يف سمرة احلجر بقمهلم{ :ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ} [سمرة احلجر ،]55:أي األمر احلق عاتليقني اتلذي
ال شك فيه عال ريب ،اتلثابت اتلماقع ال حماتلة من هللا اتلقادر عوى كل شيء(.)3
عأما جماهبم عوى تةجب سارة يف سمرة اتلذارايت فكان بقمهلم{ :ﳝﳞ ﳟ
ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ} [سمرة اتلذارايت ،]30:أي إمنا كانت هذه اتلبشارة
اتلةظيمة من هللا احلكيم يف تدب ر أممر عباده اتلةويم مبا ينسةهم ،اتلقادر عوى ما تتةجبني منه
عتستبةدين حدعثه ،ال يةجزه شيء سبحانه(.)4
املطلب السابع :تعظيم اهلل يف قصة الذبيح:
ابتوى هللا تةاىل خويوه إبراهيم بذبح ابنه إئااعيل عويهما اتلسال بةد أن شب عترعرع،
فةز إبراهيم عويه اتلسال عوى اتلتنسيذ ،مث عرض األمر عوى ابنه متهيدا تله عتليةوم أنه أمر من
هللا ،عتليظهر تله صرب ابنه عوى ما ق ّدره هللا عويهما( ،)5عتليحصل منه اتلرضا عاالمتثال ألمر
=

املس ر"387 :2 ،؛ اتلبقاعي" ،نظم اتلدرر".333-332 :9 ،
( )1ينظر :ابن كث ر" ،تسس ر اتلقرآن اتلةظيم"289 :4 ،؛ اتلقائاي" ،حماسن اتلتأعيل"16 :6 ،؛ اتلسةدي،
"تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص )386؛ ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير".122 :12 ،
( )2اتلقائاي" ،حماسن اتلتأعيل".116 :6 ،
( )3ينظر :اتلبغمي" ،مةامل اتلتنزيل"61 :3 ،؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"151 :19 ،؛ اتلبقاعي" ،نظم
اتلدرر"67 :11 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص .)432
( )4ينظر :اتلسمةاين" ،تسس ر اتلقرآن"258 :5 ،؛ اتلزخمشري" ،اتلكشاف"402 :4 ،؛ اتلقرطيب" ،اجلامع
ألحكا اتلقرآن"47 :17 ،؛ اتلبقاعي" ،نظم اتلدرر".465 :18 ،
( )5ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"350 :26 ،؛
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هللا( ،)1عهذا ما كان حيث أجاب االبن عانصاع بقوب صابر مطمئن( ،)2فوما استسوما ألمر
هللا عرضيا بقضائه عخضةا عانقادا ،عشرع إبراهيم يف اتلتنسيذ جاء األمر من هللا {ﱙ
()3
ﱚ ﱛ ﱜ} [سمرة اتلصافات ، ]107 :قال تةاىل{ :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ
ﳠﳡﳢﳣﳤﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ} [سمرة اتلصافات.]107-102:

موطن التعظيم يف القصة:
يف هذا االبتالء املبني أظهر نيب هللا إبراهيم عويه اتلسال أعوى درجات اتلطاعة هلل تةاىل،
عاالنقياد ألمره ،عتبني كمال إميانه عيقينه بربه ،حيث عمد إىل توبية أمر هللا تةاىل بثقة عاطمئنان،
عرف اتلتةظيم
عرضا عاستسال  ،عهذه أعوى درجات تةظيم هللا تةاىل كما بينها ابن اتلقيم حني ّ
()4
أبنه مةرفة اتلةظمة مع اتلتذتلل ،عهم عوى ثالث مراتب أعالها :تةظيم أعامر هللا عنماهيه .
أما االبن اتلصابر احملتسب اتلراضي بقضاء هللا فكان جمابه{ :ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ
( )1اتلرازي" ،اتلكشاف"54 :4 ،؛ اتلكويب" ،اتلتسهيل تلةوم اتلتنزيل"196 :2 ،؛ ابن عاشمر" ،اتلتحرير
عاتلتنمير" .151 :23
( )2ينظر :ابن عطية" ،احملرر اتلمجيز"190 :3 ،؛ ابن كث ر" ،تسس ر اتلقرآن اتلةظيم"288 :4 ،؛
اتلصرصري ،أبم اتلربيع سويمان بن عبد اتلقمي" .اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصمتلية" .حتقيق
حممد حسن حممد حسن إئااعيل( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية1426 ،هـ،) 2005/
()530؛ ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .زاد املةاد يف هدي خ ر اتلةباد"( .ط ،27ب رعت:
مؤسسة اتلرساتلة1415 ،هـ.71 :1 ، ) 1994/
( )3ينظر :اتلمجيز تلوماحدي (ص )913؛ اتلبغمي ،مةامل اتلتنزيل"37 :4 ،؛ اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"،
350 :26؛ ابن كث ر" ،تسس ر اتلقرآن اتلةظيم".24 :7 ،
( )4ينظر :ابن اتلقيم" ،مدارج اتلساتلكني".464 :2 ،
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ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ} [سمرة اتلصافات ،]102:فوم يكن أقل من
عاتلده طاعة عاستسالما ألمر هللا تةاىل بل أخوص نسسه تله سبحانه ،ععوق األمر مبشيئته أتداب
مةه عاستةانة به ،عأنه ال سبيل إىل اتلتحمل عاإلعانة عوى اتلطاعة إال بسضوه عمنّه عكرمه
سبحانه( ،)1عما ذتلك إال تلةظمة هللا عقدره يف قوب األب املؤمن عاالبن اتلصابر ،فهان عوى
األعل االفتداء ابالبن مع شدة األمر عصةمبته ،عهانت اتلرعح عوى اتلثاين فوم تسا ِع نسسه
عنده شيئا أما أمر هللا.
قال ابن اتلقيم" :إن هللا تةاىل ملا اختذ إبراهيم خويال ،عاخلوة تتضمن أن يكمن قوبه كوه
متةوقا بربه ،تليس فيه شةبة تلغ ره ،فوما سأتله اتلمتلد عهبه إئااعيل ،فتةوق به شةبة من قوبه،
فأراد خويوه سبحانه أن تكمن توك اتلشةبة تله تليست تلغ ره من اخلوق ،فامتحنه بذبح عتلده،
متحضت هلل عحده ،فنسخ األمر ابتلذبح،
فوما أقد عوى االمتثال خوصت تله توك اخلوة ،ع ّ
حلصمل املقصمد عهم اتلةز  ،عتمطني اتلنسس عوى االمتثال"(.)2
املطلب الثامن :تعظيم اهلل يف قصة بناء الكعبة:
قص هللا تةاىل يف اآلايت إذعان إبراهيم عويه اتلسال ألمر هللا تةاىل برفع قماعد اتلبيت
احلرا  ،عرع اتلبخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنه أن إبراهيم عويه اتلسال ملا
أمر ببناء اتلبيت جاء إىل مكة عقال البنه إئااعيل " :إن هللا أمرين أبمر ،قال :فاصنع ما أمرك
ربك ،قال :عتةينين؟ قال :عأعينك ،قال :فإن هللا أمرين أن أبين هاهنا بيتا ،عأشار إىل أكمة
مرتسةة عوى ما حمهلا ،قال :فةند ذتلك رفةا اتلقماعد من اتلبيت ،فجةل إئااعيل أييت
ابحلجارة عإبراهيم يبين ،حىت إذا ارتسع اتلبناء ،جاء هبذا احلجر فمضةه تله فقا عويه ،عهم يبين
عإئااعيل يناعتله احلجارة ،عمها يقمالن{ :ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ}
( )1ينظر :اتلرازي" ،اتلتسس ر اتلكب ر"350 :26 ،؛ ابن عاشمر" ،اتلتحرير عاتلتنمير"150 :23 ،؛ اتلبقاعي،
"نظم اتلدرر".265 :16 ،
( )2ابن اتلقيم" ،إغاثة اتلوهسان"356 :2 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص .)706
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[سمرة اتلبقرة ،]127:قال :فجةال يبنيان حىت يدعرا حمل اتلبيت عمها يقمالن:

{ﱈ ﱉ

ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ}"(.)1
قال تةاىل:

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ

ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ

ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ} [سمرة اتلبقرة.]128-127:
موطن التعظيم يف القصة:
تبني اآلايت امتثال إبراهيم عويه اتلسال ألمر هللا تةاىل ،عإذعانه عخضمعه عانقياده
عاستسالمه تله سبحانه ( ،)2فقد تمسل إىل هللا عز عجل بةد أن تقد تله أبعظم اتلطاعات
عأهم اتلقرابت عهي بناء بيته احلرا تمسل إتليه أبن يكتبه عابنه من املقبمتلني {ﱈ ﱉ

ﱊﱋ}  ،عيف هذا اعرتاف ابتلتقص ر يف جنب هللا ،عإشةار ابخلمف عاتلرجاء من هللا ،حىت بةد
اجتهاده عويه اتلسال يف تنسيذ أمره سبحانه ،عهذه مثرة من مثرات تةظيم هللا يف اتلقوب ،عهم
أال ير اتلةبد تلنسسه احلق أع اتلسضل عوى هللا(.)3
مث دعا إبراهيم عويه اتلسال تلذريته من بةده ابإلسال اتلذي هم يف احلقيقة االنقياد
عاخلضمع هلل رب اتلةاملني ،عرجا ربه أبن يسخر هلم من يرشدهم إىل اإلميان ،مضمنا ذتلك كوه
بنةت هللا أبئاائه احلسو  اتلداتلة عوى كماتله ععظمته سبحانه(.)4
( )1رعاه اتلبخاري يف صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،حديث رقم (.)142/4( ،)3364
( )2ينظر :اتلقرطيب ،مكي بن أيب طاتلب" ،اهلداية إىل بومغ اتلنهاية"442 :1 ،؛ اتلسمةاين" ،تسس ر
اتلقرآن"139 :1 ،؛ اتلقائاي" ،حماسن اتلتأعيل".398 :1 ،
( )3ينظر :ابن كث ر" ،تسس ر اتلقرآن اتلةظيم"440 :4 ،؛ أبم حيان" ،اتلبحر احمليط"620 :1 ،؛ اتلبقاعي،
"نظم اتلدرر"159 :2 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص.)66
( )4ينظر :اتلبقاعي" ،نظم اتلدرر"159 :2 ،؛ اتلسةدي" ،تيس ر اتلكرمي اتلرمحن"( ،ص)66؛ ابن تيمية،
"جمممع اتلستاع ".207 :16 ،
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خامتة البحث
بةد هذه اتلدراسة ملمضمع( :مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه
السالم يف القرآن الكرمي) تبني يل ما يوي:
 أن ماهية اتلتةظيم تةين :اتلتقدير عاإلجالل اتلذي ينبةث من اتلقوب ألمر ما حسياكان أع مةنماي.
 أن تةظيم هللا يةين :اتلتسويم ألمره سبحانه ابتلقيا أبعامره ،عاالنتهاء عن هنيه،عاتلتةبد أبئاائه عصساته ،عحمبة رسوه عمماالهتم ،عاتلرضا بقضائه عقدره ،عأن ميتوئ
اتلقوب تله حبا عإجالال عانقيادا.
 أمهية تةظيم هللا يف قوب املؤمن عأنه اتلدافع تلتمحيد هللا ععبادته حق اتلةبادة ،عاتباعأعامره سبحانه عاجتناب نماهيه.
 أن األنبياء عويهم صومات هللا كانما أكثر اتلناس إمياان برهبم عأشدهم تةظيما تلهسبحانه.
 أن عظمة هللا تةاىل جتوت يف قصة إبراهيم عويه اتلسال يف عدة مماطن. أن إبراهيم عويه اتلسال كان مةظما هلل تةاىل عقد ظهر ذتلك عاضحا يف أحداثكث رة يف قصته اتلماردة يف اتلقرآن اتلكرمي.
تلذا أعصي مبا يوي:
 تسويط اتلضمء عوى أمهية عبادة اتلتةظيم يف اتلقوب ،فهي األساس عاحملرك ملا بةدهامن حمبة عطاعة عاتباع هلل تةاىل.
 االهتما مبماطن اتلتةظيم يف اتلقرآن اتلكرمي ،قصصه عأحداثه. إفراد املؤتلسات يف هذا املمضمع تليسهل عوى طوبة اتلةوم ععامة اتلناس االطالع عويهعاالستسادة منه ،فمما يالحظ أنه ممضمع منثمر بني كتب اتلةقيدة عاتلتسس ر عغ رها،
عقوما أفردت تله كتب بةينها.
عبةد ،فهذا ما يسر هللا كتابته من جهد متماضع ،سائوة املمىل أن يسهم يف إثراء املكتبة
اإلسالمية ،عأن يكمن تلبنة يف ترسيخ هذه اتلةبادة يف قومب املسومني عاحلمد هلل رب اتلةاملني.
- 91 -

مواطن تعظيم هللا تعاىل وعظمته يف قصة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي ،د .هتاين بنت سامل ابحويرث

املصادر واملراجع
ابن عاشمر اتلتمنسي ،حممد اتلطاهر بن حممد" .التحرير والتنوير = حترير املعىن السديد
وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد"( .تمنس :اتلدار اتلتمنسية تلونشر،
1984هـ).
ابن عطية األندتلسي ،أبم حممد عبد احلق بن غاتلب" .احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز" .حتقيق :عبد اتلسال عبد اتلشايف حممد( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية،
1422هـ).
ابن فارس ،أبم احلسني أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق عبد اتلسال هارعن.
(دار اتلسكر1399 ،هـ.) 1979/
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .تفسري القرآن الكرمي" .حتقيق مكتب اتلدراسات
عاتلبحمث اتلةربية عاإلسالمية إبشراف اتلشيخ إبراهيم رمضان( .ط ،1ب رعت :دار
عمكتبة اهلالل1410،هـ).
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .زاد املعاد يف هدي خري العباد"( .ط ،27ب رعت:
مؤسسة اتلرساتلة1415 ،هـ.) 1994/
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك
نستعني" .حتقيق حممد املةتصم ابهلل اتلبغدادي( .ط ،3ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب،
1416هـ.) 1996/
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء
والدواء"( .ط ،1املغرب :دار املةرفة1418 ،هـ.) 1997/
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" .حتقيق حممد
حامد اتلسقي( .ط ،2ب رعت :دار املةرفة1395 ،هـ.) 1975/
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .بدائع الفوائد"( .ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب).
ابن قيم اجلمزية ،حممد بن أيب بكر" .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة".
(ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية).
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ابن كث ر اتلدمشقي ،أبم اتلسداء إئااعيل بن عمر" .تفسري القرآن العظيم" .حتقيق حممد
حسني مشس اتلدين( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية ،منشمرات حممد عوي
بيضمن1419 ،هـ).
ابن حمسن ،حامد بن حممد" .فتح هللا احلميد اجمليد يف شرح كتاب التوحيد"( .ط ،1دار
املؤيد1417 ،هـ.) 1996/
ابن منظمر ،حممد بن مكر " .لسان العرب"( .ط ،3ب رعت :دار صادر1414 ،هـ).
أبم حيان األندتلسي ،حممد بن يمسف" .البحر احمليط يف التفسري" .حتقيق صدقي حممد
مجيل( ،ب رعت :دار اتلسكر1420 ،هـ).
األزهري ،حممد بن أمحد اهلرعي" .هتذيب اللغة" .حتقيق حممد عمض مرعب( .ط ،1ب رعت:
دار إحياء اتلرتاث اتلةريب.) 2001 ،
األصبهاين ،حممد بن احلسن بن فمرك" .تفسري ابن فورك" .دراسة عحتقيق عالل عبد اتلقادر
بندعيش( ،املموكة اتلةربية اتلسةمدية ،جامةة أ اتلقر 1430 ،هـ.) 2009/
األصسهاين ،أبم اتلقاسم احلسني بن حممد" .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق صسمان
عدانن اتلداعدي( .ط ،1ب رعت :دار اتلقوم ،اتلدار اتلشامية1412 ،هـ).
آل اتلشيخ ،عبد اتلوطيف بن عبد اتلرمحن" .الرباهني اإلسالمية يف رد الشبهة الفارسية".
(ط ،1مكتبة اهلداية1410 ،هـ.) 1989/
اتلبخاري ،حممد بن إئااعيل" .اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري" .حتقيق حممد زه ر بن انصر
اتلناصر( .ط ،1دار طمق اتلنجاة1422 ،هـ).
اتلبغمي ،أبم حممد احلسني بن مسةمد" .معامل التنزيل يف تفسري القرآن" .حتقيق عبد اتلرزاق
املهدي( ،ط ،1ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب1420 ،هـ).
اتلبقاعي ،إبراهيم بن عمر" .نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور"( .اتلقاهرة ،دار اتلكتاب
اإلسالمي).
اتلبكري ،حممد بن عوي" .دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني"( .ط ،4ب رعت :دار
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املةرفة تلوطباعة عاتلنشر عاتلتمزيع1425 ،هـ.) 2004/
اتلثةاتليب ،عبد اتلرمحن بن حممد" .اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن" .حتقيق اتلشيخ حممد
عوي مةمض عاتلشيخ عادل أمحد عبد املمجمد( .ط ،1ب رعت :دار إحياء اتلرتاث
اتلةريب1418 ،هـ).
اتلثةويب ،أمحد بن حممد" .الكشف والبيان عن تفسري القرآن" .حتقيق اإلما أيب حممد بن
عاشمر .مراجةة عتدقيق األستاذ نظ ر اتلساعدي( .ط ،1ب رعت :دار إحياء اتلرتاث
اتلةريب1422 ،هـ.) 2002/
اجلمزي ،مجال اتلدين عبد اتلرمحن بن عوي" .زاد املسري يف علم التفسري" .حتقيق عبد اتلرزاق
املهدي( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب1422 ،هـ).
احلراين ،أبم اتلةباس أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .جمموع الفتاوى" .حتقيق عبد اتلرمحن بن
حممد بن قاسم( .املدينة املنمرة :جممع املوك فهد تلطباعة املصحف اتلشريف،
1416هـ.) 1995/
احلراين ،أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية".
حتقيق حممد بن عبد اتلرمحن بن قاسم( .ط ،1مكة املكرمة :مطبةة احلكممة،
1392هـ).
احلراين ،أمحد بن عبد احلويم بن تيمية" .النبوات" .حتقيق عبد اتلةزيز بن صاحل اتلطماين.
(ط ،1اتلرايض :أضماء اتلسوف1420 ،هـ.) 2000/
اتلدمشقي ،إئااعيل بن عمر بن كث ر" .قصص األنبياء" .حتقيق مصطسى عبد اتلماحد.
(ط ،1اتلقاهرة :دار اتلتأتليف1388 ،هـ.) 1968/
اتلرازي ،أبم عبد هللا حممد بن عمر" .مفاتيح الغيب = التفسري الكبري"( .ط ،3ب رعت :دار
إحياء اتلرتاث اتلةريب1420 ،هـ).
رضا ،أمحد رضا" .معجم منت اللغة"( .ب رعت :دار مكتبة احلياة1377 ،هـ1380/هـ).
اتلرفاعي ،حممد نسيب" .التوصل إىل حقيقة التوسل"( .ط ،3ب رعت :دار تلبنان تلوطباعة
عاتلنشر1399 ،هـ.) 1979/
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اتلرعمي ،حممد بن إبراهيم" .ثقة املسلم ابهلل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة"( .ط،1
اتلرايض :دار كنمز إشبيويا تلونشر عاتلتمزيع1434 ،هـ.) 2013/
اتلزجاج ،إبراهيم بن اتلسري" .معاين القرآن وإعرابه" .حتقيق عبد اجلويل عبده شويب( .ط،1
ب رعت :عامل اتلكتب1408 ،هـ.) 1988/
اتلزحيوي ،عهبة بن مصطسى" .التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج"( .ط ،2دمشق:
دار اتلسكر املةاصر1408 ،هـ.) 1988/
اتلزحيوي ،عهبة بن مصطسى" .التفسري الوسيط"( .ط ،1دمشق :دار اتلسكر1422 ،هـ).
اتلزخمشري ،أبم اتلقاسم حمممد بن عمرع" .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"( .ط،3
ب رعت :دار اتلكتاب اتلةريب1407 ،هـ).
اتلسةدي ،عبد اتلرمحن بن انصر" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" .حتقيق عبد
اتلرمحن بن مةال اتلومحيق( ،مؤسسة اتلرساتلة1420 ،هـ.) 2000/
اتلسمرقندي ،اتلويث نصر بن حممد" .حبر العلوم" .حتقيق د.حمممد مطرجي( .ب رعت :دار
اتلسكر).
اتلسمةاين ،أبم املظسر منصمر بن حممد" .تفسري القرآن" .حتقيق ايسر بن إبراهيم عغنيم بن
عباس بن غنيم( .ط ،1اتلرايض :دار اتلمطن1418 ،هـ.) 1997/
اتلشربيين ،حممد بن أمحد" .السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا
احلكيم اخلبري"( .اتلقاهرة :مطبةة بمالق /األم رية1285 ،هـ).
اتلصرصري ،أبم اتلربيع سويمان بن عبد اتلقمي" .اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية".
حتقيق حممد حسن حممد حسن إئااعيل( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية،
1426هـ.) 2005/
عبد اتلمهاب ،أمحد عبد اتلمهاب .النبوة واألنبياء يف اليهودية واملسيحية واإلسالم .مكتبة
عهبة.
عبد اتلمهاب ،سويمان بن عبد هللا1423( .هـ .) 2002/تيسري العزيز احلميد يف شرح
كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد .حتقيق :زه ر اتلشاعيش( .ط.)1
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ب رعت .املكتب اإلسالمي.
اتلةمراين ،أبم احلسني حيي بن أيب اخل ر" .االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار".
حتقيق سةمد بن عبد اتلةزيز اخلوف( .ط ،1اتلرايض :أضماء اتلسوف،
1419هـ.) 1999/
اتلةيين ،أبم حممد حمممد بن أمحد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .ب رعت :دار
إحياء اتلرتاث اتلةريب).
اتلسارايب ،أبم نصر إئااعيل بن محاد اجلمهري" .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق
أمحد عبد اتلغسمر عطار( .ط ،4ب رعت :دار اتلةوم تلوماليني1407 ،هـ.) 1987/
اتلسراهيدي ،أبم عبد اتلرمحن اخلويل بن أمحد" .كتاب العني" .حتقيق د مهدي املخزعمي .د
إبراهيم اتلسامرائي( .دار عمكتبة اهلالل).
اتلقائاي ،حممد بن مجال اتلدين1418( .هـ)" .حماسن التأويل" .حتقيق حممد ابسل عيمن
اتلسمد( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية).
اتلقرطيب ،أبم عبد هللا حممد بن أمحد" .اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق أمحد اتلربدعين عإبراهيم
أطسيش( .ط ،2اتلقاهرة :دار اتلكتب املصرية1384 ،هـ.) 1964/
اتلقرطيب ،أبم حممد مكي بن أيب طاتلب" .اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن
وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه" .حتقيق جمممعة رسائل جامةية بكوية
اتلدراسات اتلةويا عاتلبحث اتلةومي جبامةة اتلشارقة ،إبشراف أ .د :اتلشاهد اتلبمشيخي.
(ط ،1كوية اتلشريةة عاتلدراسات اإلسالمية ،جامةة اتلشارقة1429 ،هـ.) 2008/
اتلقش ري ،مسوم بن احلجاج" .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد اتلباقي( .ب رعت :دار إحياء
اتلرتاث اتلةريب).
اتلكرماين ،مشس اتلدين حممد بن يمسف" .الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري".
(ط ،2ب رعت :دار إحياء اتلرتاث اتلةريب1401 ،هـ.) 1981/
اتلكويب ،أبم اتلقاسم حممد بن أمحد" .التسهيل لعلوم التنزيل" .حتقيق اتلدكتمر عبد هللا
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اخلاتلدي( .ط ،1ب رعت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ).
املغراعي ،حممد بن عبد اتلرمحن" .موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والتبية".
(ط ،1اتلقاهرة :املكتبة اإلسالمية تلونشر عاتلتمزيع).
موكاعي ،حممد بن أمحد" .عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي"( .ط ،1مكتبة دار اتلزمان،
1405هـ.) 1985/
املنياعي ،أبم املنذر بن حممد" .اجلموع البهية للعقيدة السلفية اليت ذكرها العالمة
شنقيطي يف تفسريه أضواء البيان"( .ط ،1مصر :مكتبة ابن عباس،
ال ِّّ
1426هـ.) 2005/
اتلنةماين ،أبم حسص عمر بن عوي بن عادل" .اللباب يف علوم الكتاب" .حتقيق اتلشيخ
عادل أمحد عبد املمجمد عاتلشيخ عوي حممد مةمض( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب
اتلةومية1419 ،هـ.) 1998/
اتلنمعي ،حيي بن شرف" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( .ط ،2ب رعت :دار
إحياء اتلرتاث اتلةريب1392 ،هـ).
اهلرعي ،عبد هللا بن حممد" .منازل السائرين"( .ب رعت :دار اتلكتب اتلةومية).
اهلرعي ،عوي بن سوطان أبم احلسن" .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .ط،1
ب رعت :دار اتلسكر1422 ،هـ.) 2002/
اتلماحدي ،عوي بن أمحد" .الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد" .حتقيق عتةويق اتلشيخ عادل
أمحد عبد املمجمد ،اتلشيخ عوي حممد مةمض ،اتلدكتمر أمحد حممد ص رة ،اتلدكتمر
أمحد عبد اتلغين اجلمل ،اتلدكتمر عبد اتلرمحن عميس( .ط ،1ب رعت :دار اتلكتب
اتلةومية1415 ،هـ.) 1994/
عوى اتلشبكة اتلةنكبمتية
ممقع مشرعع تةظيم اتلبود احلرا
http://www.makkah.org.sa/site/
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