
 

عوِٚا يف كتابٕ قصصاّْ طٚبٞ تعاىل قد قص اهلل هأحبيت اهلل، 
َكْحُن َكُؼصُّ  }4فقاي ُبٚا٢ٕ، ٗٗفهٔا بنُٔا أحطّ اهقصصأل

َن َوإِن ُكـَت ِمن  َعَؾقَْك َأْحَسَن اْلَؼَصِص بََِم َأْوَحقْـَا إَِلقَْك َهـَذا اْلُؼْرآ

َن اْلَغافِؾنَِي)
ِ
، ٗضِتِاٗي ِٓا قصص د3] ٙ٘ضف4 {(3َقْبؾِِه ََل
 مل٘حدّٙ إبسآٍٚ عوٕٚ اهطالَ ًٗا فٚٔا ًّ ف٘ا٢د ٗعرب.إًاَ ا

 وقومهمناظرات إبراهيم عليه السالم مع أبيه 

بسآٍٚ بني اهلل تعاىل يف ض٘زٝ األُبٚا١ أْ ايف اهلل،  إخ٘تٛ
ًا ٓرٖ األفِاَ اهيت  4ألبٕٚ ٗقًٕ٘ قاي اهطالَاهصالٝ ٗعوٕٚ 

ّٙ هلا، ٗجدُا آبا١ُا عابد 4قاه٘ا ؟عبدمت٘ٓافِعتٌ٘ٓا، ثٍ 
ٍّرا قْل كل مً جاٛ ببدع٘  - ٗحنّ ُعبدٓا اقتدا١ بٍٔ

تِختُ٘ٔا قاي هلٍ إبسا4ٍٚٓ  - ّضالل٘ ّضل عً طسٓق اهلدآ٘
قاه٘ا4 أٓرا اهق٘ي اهرٜ ثٍ تعبدُٗٔا أهٚظ ٓرا ٓ٘ اهضالي 

َِٗجدٌّ أَ كالًم هِا كالَ ًطتٔصئ ال ٙدزٜ ًا  ،ج٣تِا بٕ حق 
ٌ٘ات ٗاألزض اهرٜ بى زبلٍ ٓ٘ زب اهطقاي هل4ٍ  ٙق٘ي؟

،َّّ ألكطس ٗتاهلل ، ٗأُا ًّ اهػآدّٙ عوٟ ذهم خوقٔ
فخٍَّ إبسآٍٚ األفِاَ  ،ترٓب٘ا عِٔابعد أْ  أفِاًلٍ

كٕ ٓسجع القْو إلُٔ ٗجعؤا قَّّعا فغريٝ، ٗتسن كبريٓا5 

 ،ّٓطألِْ، فٔتبني عجصٍه ّضالهله، ّتقْو احلج٘ علَٔه
، فطني بعضٍٔ بعّضا4 ٗزجع اهقَ٘، ٗزأٗا أفِأًٍ حمٌَّٞ

ٗذهم حتٌَّٚٔا ًَّ فعى ٓرا بآهلتِا؟ إُٕ هظامل يف اجرتا٢ٕ عوٟ 
َبِقهِ  َقاَل  إِذْ  }يف ق٘ي اهلل تعاىل 4 تِي التَََّمثِقُل  َهِذهِ  َما َوَقْوِمهِ  ِٕ  الَّ

 َلَؼدْ  َقاَل ( 23)َعابِِدينَ  ََلَا آَباءَكا َوَجْدَكا َقاُلوا ( 25)َعاكُِػونَ  ََلَا َأنُتمْ 

بنِيٍ  َضََللٍ  ِف  َوآَباُؤُكمْ  َأنُتمْ  ـُتمْ كُ   َأنَت  َأمْ  بِاْْلَق   َأِجئَْتـَا َقاُلوا  (25)مُّ

ِعبنِيَ  ِمنَ  َْرِض الَِّذي (22) الَلَّ ْٕ ََمَواِت َوا بُُّؽْم َربُّ السَّ  َقاَل َبل رَّ

َكِق (25)نَ ـــــاِهِديـــــــــَن الشَّ ـــــــــم م  ـــــــنَّ َوَأنَا َعََل َذلِؽُ ــــــَفَطَرهُ  َٕ  
ِ
َدنَّ ــــــَوَتاَّللَّ
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ــوا ُمـْدبِِرينَ  ً َفَجَعَؾُفــ (25) َأْصــَاَمُؽم َبْعـَد َأن ُتَولُّ َّٓ َكبِــ ا ْم ُجـَذاذًا إِ

ُفْم إَِلْقِه َيْرِجُعونَ  ُْم َلَعؾَّ ـَن  (25) َلَّ
ِ
ـُه ََل ََِفتِـَـا إِكَّ َقاُلوا َمـن َفَعـَل َهـَذا بِه

نيَ 
ِ ِ
 د .23-25] األُبٚا4١ {(25) الظَّاَل

  إلقاء إبراهيم عليه السالم يف النار وعناية اهلل تعاىل به 
أْ قَ٘ إبرسآٍٚ  يف ض٘زٝ األُبٚا١ أحبيت يف اهلل، بني اهلل تعاىل  

 إُٔ عوٕٚ اهطالَ حني زأٗا أفِأًٍ قد حٌَّت، قاي أحدٍٓ
قراي زسضراس4ٍٓ فُّرنّّت٘ا     ،إبسآٍٚ ٙركس األفرِاَ بطر١٘   مسع

بإبسآٍٚ عوٟ ًسأ٠ ًّ اهِاع5 كٛ ٙػٔدٗا عوٟ اعرتافٕ مبرا  
ٗج١ٛ بإبسآٍٚ ٗضنه4ٖ٘ أأُت  ،قاي5 هٚلْ٘ ذهم حجٞ عوٕٚ

بى اهرٜ كطَّسٓا  ، قاي 4آهلتِا؟ ٙعِْ٘ أفِأًٍاهرٜ كطَِّسَت 
اهصٍِ اهلبري، فاضنه٘ا آهلتلٍ املصعً٘ٞ عّ ذهرم، إْ كاُرت   

بددا هلده ضدالهلهي كٔدب ٓنبددّىَا،      ف ،ج٘اّبرا  خربتتلوٍ أٗ ُت

ٝ ا عّ عٌ  ٔدد       ٍّددٕ عدداجصٗ عددً عٌ تدددفع عددً ى طددَا جتددٔ

ُّضدسعاٌ مدا    ،ضاٜلَا؟ ّعقسُّّا علدٙ عى طدَه بدال له ّال دس     

د إلددَٔه عيددادٍه بنددد إف ددامَه، فدداىقلبْا إ  الباطددل،     عددا

ّاحتجُّْا علٙ إبسأٍه مبا ٍْ حج٘ لُ علَٔه، فقدالْا  كٔدب   

حمقِّرّسا هػرنْ   قاي إبرسآٍٚ   ىطأهلا، ّقد علنَت عىَا ال تيطدق؟ 
ًّا ال تِهع إذا ُعبدت، ٗال تضرس    األفِا4َ كٚف تعبدْٗ أفِا

بردُٗٔا ًرّ نْٗ اهلل   إذا ُتسكت؟ قبّخا هلٍ ٗآلهلرتلٍ اهريت تع  
وٌا بَّورت  ف تعاىل، أفال تعقوْ٘ فتدزكْ٘ ض١٘ ًا أُتٍ عوٕٚ؟

قراه٘ا4 َحسٍّقر٘ا إبرسآٍٚ باهِراز5 اضرّبا       احلرق  حجتٍٔ ٗظٔرس 
آلهلتلٍ إْ كِتٍ ُافسّٙ هلرا. فنِغرَعو٘ا ُراّزا عظٌٚرٞ ٗأهقرٖ٘      

ًّا عوٟ  ،فٚٔا فاُتصس اهلل هسض٘هٕ ٗقاي هوِاز4 كُ٘ٛ بسّنا ٗضال
،  ٗٓرررا ًصررداقا هقرر٘ي اهلل  ٍ ٙصرربٕ ًلررسٖٗإبررسآٍٚ، فورر

ِهقمُ  }تعاىل4 َقـاُلوا  (56) َقاُلوا َسِؿْعـَا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَؼـاُل َلـُه إِْبـَرا

ُفْم َيْشَفُدونَ   َقاُلوا َأَأنَت َفَعْؾَت  (56) َفْلتُوا بِِه َعََل َأْعنُيِ الـَّاِس َلَعؾَّ
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ِهقمُ  َُوُهْم  (55) َهَذا بِهََِفتِـَا َيا إِْبَرا َقاَل َبْل َفَعَؾُه َكبُِ ُهْم َهَذا َفاْسَل

َفَرَجُعوا إََِل َأنُػِسِفْم َفَؼاُلوا إِكَُّؽْم َأنتُُم  (53) إِن َكاُكوا َيـطُِؼونَ 

ُونَ 
ِ
ء ُثمَّ ُكِؽُسوا َعََل ُرُؤوِسِفْم لَ  (55) الظَّاَل َٓ َؼْد َعؾِْؿَت َما َهُم

َٓ  (52) َيـطُِؼونَ  َٓ َيـَػُعُؽْم َشقْئًا َو  َما 
ِ
َقاَل َأَفتَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ

ُكمْ   َأَفََل َتْعِؼُؾونَ  (55) َيُُضُّ
ِ
ا َتْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ َ

ِ
 ُأفٍّ لَُّؽْم َوِل

وا آََِفَتُؽْم إِن (55) ُقوُه َواكُُصُ ُقْؾـَا َيا  (55) ُكـُتْم َفاِعؾنِيَ  َقاُلوا َحر 

 .د25 - 25]األُبٚا4١ { (55) َكاُر ُكوِِن َبْردًا َوَسََلمًا َعََل إِْبَراِهقمَ 
 مناظرات إبراهيم عليه السالم مع عباد الكواكب

يف اهلل، بني اهلل تعاىل يف ض٘زٝ األُعاَ، أْ إبسآٍٚ  إخ٘تٛ
ان اهل٘اكب ٗاهِجَ٘ أزان أْ ٙقٍٚ احلجٞ عوٟ ُعبَّ عوٕٚ اهطالَ

فوٌا ٗاهػٌظ ٗاهقٌس بنٍُٔ ال ٙصوخْ٘ أْ ٙلُ٘٘ا آهلٞ، 
أْ نٍِٙٔ باطى، ٗكاُ٘ا  ُاظس ق5ًٕ٘ هٚجبت هلٍ ،أظوٍ اهوُٚى

زأ٠ ك٘كّبا، فقاي ًطتدزجا قًٕ٘ فوقد  ،ٙعبدْٗ اهِجَ٘
ٓرا زبٛ، فوٌا ااب اهل٘كب، قاي4 ال  4إلهصأًٍ باهت٘حٚد

طاهّعا قاي  زأ٠ إبسآٍٚ اهقٌس فوٌا ،أحب اآلهلٞ اهيت تغٚب
ٓرا زبٛ، فوٌا ااب،  4اخلصٍاضتدزاج  هقًٕ٘ عوٟ ضبٚى

ه٣ّ مل ٙ٘فقين زبٛ إىل اهص٘اب يف  4قاي ًهتقسا إىل ٓداٙٞ زبٕ
ت٘حٚدٖ، ألكُّ٘ ًّ اهقَ٘ اهضاهني عّ ض٘ا١ اهطبٚى بعبانٝ 

فوٌا زأ٠ اهػٌظ طاهعٞ قاي هق4ًٕ٘ ٓرا  ،اري اهلل تعاىل
ٗاهقٌس، فوٌا اابت، قاي  ًّ اهل٘كب زبٛ، ٓرا أكرب

إىٕ بسٖٛ مما ت سكٌْ مً عبادٗ األّثاٌ ّاليجْو اليت هق4ًٕ٘ 

إىٕ تْجََّت بْجَٕ يف النبادٗ  ،تنبدّىَا مً دٌّ اهلل تنا 

، الرٖ خلق الطناّات ّاألزض، ّما عىا ّحدِ عص ّجلهلل 

4 ، ٗٓرا ًصداقا هق٘ي اهلل تعاىلمً امل سكني مع اهلل غريِ
ََمَواِت َوإَْرِض َولِقَُؽوَن وَ } ِهقَم َمَؾُؽوَت السَّ َكَذلَِك ُكِري إِْبَرا

  َرّب   ـَذاــــــهَ  َقاَل  اً ــــــــــــَكْوَكب َرَأى الؾَّقُْل  َعَؾقْهِ  َجنَّ  َفَؾَمَّ ( 52ِمَن اَْلُوِقـنَِي)
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فاضٌٌّٔ إهٚم ٗاذحبّٔ ٗقَّعّٔ، ثٍ اجعى عوٟ كى جبى 
ًِّٔ جص١ّا، ثٍ ُاِنّٓ ٙنتِٚم ًطسعات. فِان٠ إبسآٍٚ عوٕٚ 
اهطالَ، فإذا كى جص١ ٙع٘ن إىل ً٘ضعٕ، ٗإذا بٔا تنتٛ 

ِهقُم }، ٗٓرا ًصداقّْا هق٘ي اهلل تعاىل 4ًطسعٞ َوإِْذ َقاَل إِْبَرا

قَْطَؿئِنَّ َرب  َأِرِِن َكقَْف ُُتْقِـي اَلَْ  ْوَتى َقاَل َأَوََلْ ُتْمِمن َقاَل َبََل َوَلـِؽن ل 

ُهنَّ إَِلقَْك ُثمَّ اْجَعْل َعََل ُكل   َن الطَّْ ِ َفُُصْ َقْؾبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة م 

ـُْفنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُفنَّ َيْلتِقـََك َسْعقاً  َواْعَؾْم َأنَّ اَّلّلَ َعِزيٌز  َجَبٍل م 
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قاي هٕ أب4ٖ٘ إُٛ  عوٕٚ اهطالَملا كُِّبس إمساعٚى يف اهلل،  أحبيت
أز٠ يف املِاَ أُٛ أذحبم، فٌا زأٙم؟ )ٗزسٙا األُبٚا١ حق( 
ًُِسضّٚا زبٕ، بازًّا ب٘اهد4ٖ أًض ًا أًسن اهلل بٕ  فقاي إمساعٚى 

فوٌا  ،ضتجدُٛ إْ غا١ اهلل فابّسا طا٢ّعا حمتطّباًِّ ذحبٛ، 
5 إبسآٍٚ ابِٕ عوٟ جبِٕٚ اضتطوٌا ألًس اهلل ٗاُقانا هٕ، ٗأهقٟ

عٌ ٓا إبسأٍه، قد فنلَت ما  ّجاٛ اليداٛ مً الطناٛ  ،هٚرحبٕ

علُٔ الصالٗ فلنا عمت إبسأٍه ُعمست بُ َّصدَّْقَت زؤٓا ، 

افأِ اهلل علٙ ذلك ظنلُ االبتالٛ ّجاشِ بيجاح كبري كّالطالو 

،  ٗٓرا ًصداقا ّفدٚ إمساعٔل بكبش ع ٔه إماما للياس
ْعَي َقاَل َيا ُبـَيَّ إِِن  َأَرى ِف }هق٘ي اهلل تعاىل 4  َفَؾَمَّ َبَؾَغ َمَعُه السَّ

اَْلَـَاِم َأِن  َأْذَبُحَك َفاكُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأبَِت اْفَعْل َما ُتْمَمُر 

ابِِرينَ َستَِجدُ  ُ ِمَن الصَّ  َفَؾَمَّ َأْسَؾََم َوَتؾَُّه لِْؾَجبنِيِ  (665) ِِن إِن َشاء اَّللَّ

ْؤَيا إِكَّا  (665) َوَكاَدْيـَاُه َأْن َيا إِْبَراِهقمُ  (663) ْقَت الرُّ َقْد َصدَّ

 (665) إِنَّ َهَذا ََلَُو اْلَبََلء اَْلُبنِيُ  (662) َكَذلَِك َكْجِزي اَْلُْحِسـنِيَ 

 د .521-525] اهصافات4 {(665) َفَدْيـَاُه بِِذْبٍح َعظِقمٍ وَ 
 عٕشاد املطله الْٔمٕ مً النله ال س كتاب ازجع ل للنصٓد

 . (محد عبد املتنالأل)
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 َهـَذا َقاَل  َباِزغاً  اْلَؼَؿرَ  َرَأى َفَؾَمَّ  (55)أفِؾنِيَ  ُأِحبُّ  ٓ َأَفَل َقاَل  َفَؾَمَّ 

ْ  َلئِن َقاَل  َأَفَل  َفَؾَمَّ  َرّب  
ال نيَ  اْلَؼْومِ  ِمنَ  ُٕكوَكنَّ  َرّب   ََيِْدِِن  َلَّ ( 55)الضَّ

ْؿَس َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َرّب  َهـَذا َأْكََبُ َفَؾَمَّ َأَفَؾْت َقاَل َيا َقْوِم  َفَؾَمَّ  َرَأى الشَّ

ُكونَ  َّا ُتْْشِ ْفُت َوْجِفَي لِؾَّ 55) إِِن  َبِريٌء ِّم  ِذي َفَطَر ( إِِن  َوجَّ

كنَِي) ََمَواِت َوإَْرَض َحـِقػًا َوَما َأنَْا ِمَن اَْلُْْشِ ]األُعا4َ { (55السَّ
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يف اهلل، هقد حاجَّ إبسآٍٚ عوٕٚ اهصالٝ ٗاهطالَ ًوم  أحبيت
م ألْ اهلل أعَّاٖ املِّوّّاهبالن اهٌِسٗن حني انعٟ األه٘ٓٚٞ 

ًَّ زب م؟ فقاي   4ٍَ اهطال4َ إبسآٍٚ عوٕٚ فتجبَّس ٗضني إبسآٚ
زبٛ اهرٜ حيٚٛ اخلال٢ق فتخٚا، ٗٙطوبٔا احلٚاٝ فتٌ٘ت، فٔ٘ 

4 أُا أحٚٛ ٗأًٚت، أٜ اهٌِسٗن املتهسن باإلحٚا١ ٗاإلًاتٞ، قاي
ًَّ أزنت اضتبقا١ٖ، فقاي هٕ  ًَّ أزنُت قُِّتوُّٕ، ٗأضتبقٛ  أقتى 

إْ اهلل اهرٜ أعبدٖ ٙنتٛ  ٗاهطال4َعوٕٚ اهصالٝ  إبسآٍٚ
باهػٌظ ًّ املػسق، فٔى تطتَّٚع أْ جتعؤا تنتٛ ًّ 

 فت َّس ٍرا الكافس ّاىقطنت حجتُ، جتأىُ جتأٌاملغسب5 

ََمْ }تعاىل4 ،قايّالصْاب ال املني ال َٓدَٓه اهلل إ  احلق  َأ

 إِْبَراِهقمُ  َقاَل  إِذْ  اَْلُْؾَك  اهلل آَتاهُ  َأنْ  ِرب هِ  ِف  إِْبَراِهقمَ  َحهجَّ  الَِّذي إََِل  َترَ 

 َ  اهلل َفِننَّ  إِْبَراِهقمُ  َقاَل  َوُأِمقُت  ُأْحقِـي َأنَا َقاَل  َوُيِؿقُت  ُُيْقِـي الَِّذي َرّب 

ْؿسِ  َيْلِت  ِق َفلِْت ِِبَا ِمَن اَْلَْغِرِب َفُبِفَت الَِّذي َكَػَر  بِالشَّ ِمَن اَْلَْْشِ

نَي)الظَّ  َواَّلل َٓ ََيِْدي اْلَؼْومَ 
ِ ِ
 .د522]اهبقس4ٝ  {(525اَل

  اهلل تعاىل يري إبراهيم كيف حييي املوتى

بني اهلل تعاىل إلبسآٍٚ عوٕٚ اهطالَ كٚهٚٞ  يف اهلل، إخ٘تٛ
طوب إبسآٍٚ ًّ زبٕ أْ ٙسٕٙ كٚهٚٞ  إحٚا٢ٕ هوٌ٘تٟ، حني

َٗمل تؤًّ؟ قاي4 بوٟ، ٗهلّ أطوب  اهبعح، فقاي اهلل ه4ٕ أُّ
 ّ اهَّريررٞ ًررراي4 فخر أزبعرٙقٚين، ق ذهم ألشنان ٙقِّٚا عوٟ
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 من القصص

 القرآني 

 

 

 


